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OCRACIA E "MEDIUM' DO DIREITO EM
OEM
JORGEN HABERMAS

"T a I vez .,ce devesse reservar 0 tenno .. 'democracia' _ para
designar 0 grau de participa~ao efetlv~ ~os cldadaos no
IeI' pOI' rlleio da discussao publzca orgal'1lca, em lugar de
poc,
~ .
..
I
chamaI' 'democracia' ao mero estaglO constltuclOna que
sucede ao estagio autocratico"
(Paul Ricoeur)

abordagem que faz Jlirgen Habermas da
questao da democracia tern tornado este
tema urn dos rnais relevantes do seu
pensamento, provocando as rnais divers as rea~5es e
despertando grande interesse em pesquisadores e cidadaos
comuns. Ha atualmente uma grande freqlienta~ao das ideias
de Habermas moti vada pelo terna da dernocracia.
o motivo de tal interesse e 0 fato da dernocracia
como ideia, pr<itica e ideal ter se tornado alvo de multiplas,
extensas e intensamente interessadas analises nos varios
continentes, para cuja pluralidade ele lan~a tambern urn
olhar crftico.
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Par Marcos Andre de Barros

No carpus litenirio habermasiano a tematica da
democracia
esteve
presente
em marcantes
obras:
Strukturwandel del' Offentlichkeit (Mudan9a Estrutural na
Esfera Publica), Theor'ie und Praxis (Teoria e Praxis),
Legitimationsprobleme
im Spiitkapitalisl1U1S (Crise de
Legitima<;ao do Capitalismo
Tardio),
Theorie
des
kommunikativen Handelns (Teoria da A9ao Comuni-cativa),
culminando com Faktizitiit und Geltung. Beitriige zur
Diskurstheorie
des Richits
und des demokratiche
Rechitistaats (Facticidade e Validade. Contribui90es para
uma Teoria do Discurso do Direito e do Estado
Democratico ).
A razao desta extensa presen9a e a indisfar9avel
rela9ao entre modernidade e democracia, tendo Habermas se
esfor9ado para, na esteira do projeto da teoria crftica
da
Escola de Frankfurt, apresentar uma teoria da modernidade
que fosse apta a fazer uma analise crftica e reflexiva da
condi9ao empirica e do potencial normativo da democracia.
No pensamento de Habermas surge um conceito
novo de democracia - "democracia deliberativa" - que
pretende ser mais realista, mais amplamente fundamentado e
mais moralmente neutro que os existentes.
o conceito de democracia que se apresenta em
Habermas como central para uma concep9ao de polftica a
altura das condi90es humanas para a organiza9ao e
convivencia em sociedade, associa-se a competencia
lingUfstica e interativa humanas, bem como a uma
concep9ao de po del' mais ligada a intera9ao comunicativa,
ou seja, ao convencimento par argumenta9ao, do que a
estrategias de submetimento e manipula9ao da vontade de
outro, ainda que Habermas aprofundando seu realismo
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. . ta em inserir atos de negocia<;ao e acordos
(pragrnaticoS) como parte do modo pr6prio de ser da

lOS1S

polftica.
Outra nota distintiva e a rela9ao entre democracia e
]110 l'al e democracia e direitos humanos. Para ele a cidadania
ue s6 pode ser vivenciada na pnitica democratica,
~ressupoe um meio juridico, ou seja, um "medium do
direito", que seja capaz de superar as eventuais limita<;oes
do pluralismo comunitarista ou etico, que em ultima
instancia se volta para os limites de um Estado de direito
nacional e para a aplica<;ao do principio da maiaria. Para
Habermas, esse essencial meio jurfdico e a condi<;ao para a
efetiva<;ao da autonomia e deve ser ampliado para alem do
Estado-na<;ao, permitindo questoes de justi<;a que excedam
limites geograficos e culturais, como e 0 caso dos direitos
humanos. A questao do direito apresenta-se como uma
demanda de uma sociedade autogovernada que pretende
impulsionar os seus membros para uma autonomia plena,
expressa na forma de participa9ao e auto-realiza9ao.
No pensamento de Habermas a categoria do direito
tem uma trajet6ria peculiar. Colocada inicialmente como
uma das esferas do mundo sistemico, identificada com a
burocracia administrativa e tambem como responsavel pela
patologiza<;ao colonialista do mundo da vida, a categoria do
direito passa paulatinamente a representar 0 principal
ve.fculo de constru<;ao da cidadania na forma de autonomia
pnvada e publica, sem 0 que 0 projeto de lima humanidade
emancipada nao tem como se efetivar, Oll seja, 0 direito
passou a funcionar como uma esfera de media9ao entre a
Sociedade e 0 Estado, ou entre mundo da vida e sistema
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governamental
administrativo,
permitindo assim 0 que ele
chama de "soberania popular procedimentalizada".
o texto que ora desenvolvemos pretende abranger
e explicitar algumas dessas relas;6es, que saD os nexos
conceituais em que se estrutura a conceps;ao Habermasiana

A LUZ

DA

Sociabilidade
e normatividade
estao na base da
compreensao do fenomeno da autodeterminas;ao
polftica da
sociedade,
por isso necessario
se faz iniciarmos
nossa
analise com a explicitas;ao do significado destes elementos
luz da teoria habermasiana.
Enraizada
no Inedium da linguagem
a sociabi-

a

lidade humana
socializas;ao
representa

se constitui
rnediados

dos processos

pela

neste contexto

de individuas;ao

comunicas;ao.

um ambito

e

A linguagem

ou mediwn intrans-

cendive1. Apoiado em George Herbert Mead, 0 qual teria
rompido com 0 circulo da reflexao auto-objetivadora,
tfpico
da filosofia

da

subjetividade

e de

seus

derivados

nas

ciencias sociais, ao impor a passagem ao paradigma da
"interas;ao mediada simbolicamente,,2,
Habermas
entende
que e possfvel
reflexiva

da consciencia

que permita
objeto,

construir

0

uma teoria
e da genese

acesso do homem

e que nao se restrinja

da abordagem

auto-

da autoconsciencia,

para alem da condis;ao de

a uma auto-reflexao

iste01ica, mas seja capaz de facultar-Ihe 0 acesso a uma
/ .
to-relas;ao pratlca.
au
Colocada no marco de uma teoria da evolus;ao
social a individuas;ao, cada vez rnais "exigida e promovida"
la O1odernidade,
representa
urn amplo e complexo
P~oblerna para a teoria social e para a filosofia pratica. Neste
~entido, Habermas aponta para 0 esfon;o da sociologia,
como sendo 0 de enfrentar urn problema proposto por Emile
Durkheim, uma vez que "0 elemento individual que deve ser
caracterizado como sendo 0 essencial; no en tanto ... s6 pode
ser determinado como 0 acidental, isto e como aquilo que se
desvia da incorporas;ao exemplar de urn geral generico,,3.
Pois, con-forme Durkheim: "ser uma pessoa significa ser
uma fonte autonoma do agir. 0 homem s6 adquire esta
qualidade na medida em que possui algo em si mesmo, que
o individualiza,
onde ele e mais do que uma simples
encarnas;ao do tipo especial de sua ras;a e de seu grupo,,4.
Deste ponto de partida
decOlTem duas conseqUencias assumidas
pela filosofia
haberrnasiana.
A
primeira refere-se a uma necessaria "guinada lingUfstica" na
compreensao
da sociabilidade
humana, que resultara na
construs;ao
de um
novo
paradigma
que
e 0 da
"intersubjetividade".
Em virtude desta "guinada" segue-se a
necessidade de um trabalho de redescris;ao ou reconstrus;ao
do sentido da w;ao social, 0 qual colocara 0 problema dos
interesses.
A segunda
conseqUencia
conduz
a uma
necessaria interpretas;ao crftica da modernidade quanto a sua
realidade empfrica e ao seu potencial normativo, no que diz
eP

de democracia.

1- SOCIABILIDADE E NORMATIVIDADE
RAZAO COMUNICATIVA

apenas

3

HABERMAS,
J. Teoria de La Accioll Comunicativa
Vol. II. Macrid
Taurus, 1987 (Trad. do original: Theorie des konununikativcn
Handelns I-II.
Frnakfurt/M. SlIhrkwnp Verlag, /98/). p, I3ss.
2
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B1dem. Pellsamellto P6s-metafisico: estudosfiLos6ficos. Rio de Janeiro: Tell/po
p~~sileiro.
/990. (Trad.
do
original
Nachmetaphysisches
Denken.
4 DI~SOPhische Aufslitze.Frankjllrt/M:
SlIhrkoll/p, /988) p, /84.
RKHEIM citado por Habermas in Pellsamellto P6s-metafisico. p, 184.
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--respeito a coerencia da sua auto-efetivas.;ao como projeto de
autonomizas.;ao dos sujeitos.
As relas.;6es entre indivfduo e sociedade interessam a uma teoria da democracia pOI comporem a
essencia semantica desta. 0 autogoverno de uma sociedade
nao pode OIiginar-se de Momos humanos nem da imersao
dos indivfduos numa OIdem grupal que os indiferencia;
somente na compreensao adequada das relas.;6es de pertens.;a,
reconhecimento e capacidade de as.;ao e que se pode
construir uma teoria que seja a um s6 tempo crftica e
fundacional para uma praxis democratica eficaz.
A guinada lingUfstica na compreensao
da
sociabilidade humana, segundo Habermas, inicia-se na
reinterpretas.;ao construfda por G.H. Mead dos fatores
individuas.;ao e socializas.;ao mediados pel a linguagem, e
instala urn modo de vel' intersubjetivista.
Comenta
Habermas que Mead contribuiu com
"a guinada em dire<;ao a um modo de vel' intersubjetivista
(que) nos leva ao seguinte resultado, surpreendente no que
respeita a subjetividade: a consciencia que parece estar
centrada no EU nao e imediata ou simplesmente interior. Ao
contnirio, a autoconsciencia forma-se all"aves da rela<;ao
simbolicamente mediada que se tem com um parceiro de
intera<;ao, num caminho que vai de fora para dentro. Nesta
medida a autoconsciencia possui um nucleo intersubjetivo;
sua posi<;ao excentrica testemunha a dependencia continua da
subjetividade face a linguagem, que e 0 meio all"aves do qual
alguem se reconhece no outro de modo nao-objetivador.
Como em Fichte, a auto-consciencia surge do encontro com
um outro Eu colocado perante mim. Nesta medida, 0 Ell
'colocado' e companlvel ao 'Me'. No en tanto, esse 'Me'
aparece na visao do pragmatismo como sendo a figura mais
elevada do espirito, pOl' ser a mais retletida, e nao como
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produto de um EU preliminar, extraido da consciencia (que
'se p6e a si mesmo')"s.

Articulam-se dessa forma simultaneamente individua~ao e sociaJizas.;ao, uma vez que a linguagem e 0
medium intranscendfvel de todo 0 sentido e validade, e
atraves dele os sujeitos membros de uma determinada
comunidade real de comunicas.;ao podem se estruturar, se
afinnar e se reconhecer mutuamente. A l6gica do uso
performativo dos pronomes
pessoais nas interas.;6es
comunicativas e capaz de testificar a conexao lingUfstica
entre individuas.;ao e socializas.;ao, 0 uso da primeira pessoa
nao representa apenas uma autocompreensao do falante
como tendo vontade livre, mas como indivfduo que se
distingue de todos os outros, 0 "Eu interpreta 0 papel do
falante em relas.;ao a pr6pria posis.;ao insubstituivel no tecido
das relas.;6es sociais,,6, diz Habermas. 0 mesmo ocorre na
referencia a segunda pessoa, dirigir-se a segunda pessoa nao
permite ao Eu ocultar-se ou disfars.;ar-se na terceira pessoa.
o processo de individualizas.;ao social no sentido
cultural e institucional exige do sujeito tanto autonomia,
quanto conduta consciente
de vida
autodeterminac;ao e auto-realizas.;ao. Assim pode-se' resumir a ideia
habermasiana:

--

"(a individualidade)
toma como ponto de referencia a
autocompreensao de um sujeito capaz de a<;ao e de fala que
se apresenta - e se for 0 caso se justifica - em face a outros
participantes do dialogo como uma pessoa inconfundivel e
lI1substituivel. POI' mais confusa que seja, esta autocompreensao
fundamenta a identidade do Eu. Nela a

S

6

~;BERMAS, J. Pensamento
m. Ibdem. P, 224.

P6s-metajisico.

p, 212.

---
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autoconsciencia se articula, nao como a auto-rela<;:ao de UIn
sujeito cognoscente, mas como a autocertifica<;:ao etica de
uma pessoa imput<lvel. Situado num horizonte compartilhado intersubjetivamenle - 0 mundo da vida ... Em sfntese
o significado de 'individualidade' deve ser esclarecido com 0
auxflio da autocompreensao etica de uma primeira pessoa
que se relaciona com uma segunda pessoa. S6 pode possuir
um conceito de individualidade que aponta para akm da
mera singularidade aquele que sabe - peranle si mesmo e os
outros - quem ele e e quem goslaria de ser,,7.

Esta faculdade autoprojetiva e autodeterminante
caracteristica de uma consciencia moral e de urn autoentendimento etico, exige para uma estabilizavao desse Eu,
tanto uma identidade de tipo nao-convencional, quanto uma
comunidade de comunicavao ilimitada, caso contrario uma
moral convencional se impora como contorno ontol6gico de
seu ser. Assim para atender as exigencias lingLiisticas e
pragmaticas de constituivao da identidade individual SaG
necessarias aquelas que Habermas chama de "condivoes
antecipadas de reconhecimento reciproco" da comunidade
de comunicavao ilimitada, possibilitando ao individuo ate
mesmo uma posivao de oposivao radical a todos os demais,
porem dentro dos limites da sociabilidade. Esta comunidade
nao e, para Habermas, "uma republica ideal, no sentido
kantiano, separada do mundo empfrico", e pOl'isso e preciso
"neste ponto... lomar 0 reino dos fins, kanliano, e
subentende-lo como LlIllconlexto de inlera<;:ao e como uma
comunidade de comunica<;:ao na qual cada LlIll deseja e e
capaz de assllmir a perspecliva de cacla LlIllclos oulros. Quem
clesejar falar consigo mesmo com a voz cia razao, situanclo-se
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bem clentro de si mesmo, 'precisa abranger as vozes do
passado e do futuro'. Somenle assim, a idenlidade pode
assegUl.-ar para Sl mesma uma voz mais forte que a cia
cOl1lul1ldade(atualmente exislente) .. .',8.

Antes de qualquer outro desdobramento desta
questao, e preciso firmar urn dado fundamental da teoria da
ayao comunicativa habermasiana: a comunicavao natural
humana volta-se para 0 entendimento e constitui-se em suas
unidades basicas de atos de fala, estes atos SaG:"atos de fala
teleol6gicos ou instrumentais", "atos de fala normativos ou
regulativos" e "atos de fala dramaturgicos ou expressivos".
Cada urn destes atos equivale ou atende a urn interesse: os
"teleoI6gicos" dizem respeito a estrategia de utilizavao e
manipulayao, correspondem ao entendimento entre os seres
humanos sobre os objetos (ou mundo objetivo) e
constituem-se de informavoes, os "regulativos" dizem
respeito as relavoes do agente com 0 mundo social ao qual
este tambem pertence e cOlTesponde ao esforvo de
compreensao das normas e dos valores assim como de suas
validad~s, 0 terceiro tipo de avao, a "dramaturgica" ou
exp~esslva, refere-se as expressoes
que manifestam
Sentlmentos e desejos de urn agente, corresponde ao
emp.enho humano pOI' libertavao da opressao ou do
sofnmento 9.
_
Estes atos erigem-se com pretensoes de validade que
saG a inteligibilidade pleiteada pOI' todos, a veracidade dos
atos tel eo I"OglCOS, a corre(;Qo
- dos atos normativos e a

--

---------1b
demo p 219
Idem. Te' .. .
.
01 UI de La ACCIOIlComuilicativa.
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sinceridade dos dramaturgicos. Estas pretensoes sao, por
sua vez, universais e se remetem a um contexto
transcendental que as liga as condi<;oes formais do discurso,
que constituem cada urn dos atos de fala enumerados.
Apesar do carater transcendental das pre-tensoes dos atos de
fala, eles se apresentam necessariamente em contextos
concretos que os torn am possiveis, por isso mesmo san para
Habermas determinados pelo espa<;o social e pelo tempo
hist6rico.
Eis a conexao entre a sociabilidade e 0 mundo da
"Os participantes da intera<;ao nao podem executar atos de
fala eficientemente coordenados sem pressupor, para todas
os participantes,
um mundo da vida partilhado intersubjetivamente que convirja para uma situa<;ao de raja e que
esteja enraizado no corpo como centro. Todo 0 mundo da
vida constitui para aqueles que, de modo orientado para a
compreensao mutua, agem na primeira pessoa do singular ou
do plural, uma totalidade de conex5es semanticas"lO.

Esta sociabilidade, todavia, nao se da apenas como
meio de autoconserva<;ao. Na Conferencia de 1968, sobre
conhecimento e interesse, Habermas se referia a busca da
humanidade por algo superior a sobrevivencia, ou seja, a
"valoriza<;ao da vida boa", que segundo ele e operada pela
consciencia social". Esta consciencia social, todavia, e 0
resultado da aproxima<;ao e da intera<;ao entre sujeitos
HABERMAS, J. Discurso Filosofico da Modernidade. Lisboa: Dam Quixote,
1990. (Trad.
do original
Der Philosofischer
Diskurs
der Moderne.
Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag, 1985). p, 329.
IIHABERMAS,
J. "Conhecimento e Interesse" in HABERMAS
Et. AI.
10

Habermas, Adorno, Horkheimer e W. Bel!jamin. Textos Escolhidos.
Pensaodres) Sao Paulo: Abril Cultural, 1983. p, 309.
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azes de se constituirem em coletividade que se estrutura
cap
. bolicamente, que compartl 'lh'am suas expenencJas e que
SUU.
e auto-determmam em termos po I'"
HICOSe Jun'd'lCOS.Esta
s
.
_
,.
.
auw-detenmna<;ao
tem
um
carater
normatlvlsta
transcendental que nao pode ser excluido pel as formas
hist6ricas de organiza<;ao da sociedade, mesmo quando estas
se auto-representam como sociedades pluralistas. POl' mais
que estas sociedades sejam pluralistas nao poderao escapar a
busca de fundo que as identifica, qual seja: a busca de
entendimento, ou de legitima<;ao racional para os seus
procedimentos.
Por isso, se torna necessario
urn
conhecimento radical da estrutura funcional que sustenta as
formas de vida social em nos sa contemporaneidade.
Para cumprir esta parte importante de sua tarefa
intelectual Habermas recorre ao que ele chama de "trabalho
compartilhado da filosofia com as ciencias sociais" na
composi<;ao de seu diagn6stico sobre a modernidade
avan<;ada. Aqui interessa compreender descritivamente 0
que esta acontecendo com os processos de socializa<;ao
nesta sociedade, cuja identidade implica na qualifica<;ao de
individuos aptos a participarem, de forma eficiente, de
processos de convivencia, intera<;ao e aprendizagem, em
circunstancias de alta complexidade cultural, polftica e etica,
capazes de, ao mesmo tempo, manterem-se 0 maximo
possivel aut6nomos, esclarecidos e ativos participantes de
uma comunidade de pessoas livres e competentes simb61ica
e Politicamente.
A

•

Antes de passar a uma sintese da avalia<;ao
habermasiana da modernidade quanta ao aspecto s6ciabilidade, e necessario destacar que na visao deste
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o

empreendimento

encontra-se
san

0

atuam

de

transpassado

dinheiro,

0

da

sociedade

pOl' vetOl"eS ou for<;as diretoras

poder,

na coordena<;ao

sociedades

auto-organiza<;ao
a tecnica

dos contornos

se auto-atribuem.

e a solidariedade,
sistemicos

que
que

que estas

Notamos que aqui se apresenta

uma distin<;ao de diffcil percep<;ao entre dois conceitos
fundamentais,
a saber: "mundo
da vida" e "sistema".
Segundo Habennas 0 sistema revela-se prioritariamente
na
perspectiva

do observador,

perspectiva

objetivista,

porem conforme

como

portanto,
0

como

aborda

alvo

Niklas

de uma

Luhmann,

ex plica Flavio Beno Siebeneischler,

"0 mais curioso de tudo isto e que Habennas, apesar de falar
dos sistemas que colonizam 0 mundo da vida, nao possui
uma teoria do sistema! A sua n09ao de sistema e
desenvolvida numa linha dialetica, a partir do proprio
conceito do mundo da vida. De um lado, 0 sistema e 0
contrario do mundo da vida: constitufdo pelos elementos
"dinheiro", "poder" e "tecnica", cuja fOisa nao depende do
reconhecimento de pretensoes intersubjetivas a valiclade, nem
clo reconhecimento clo munclo da vicla. De outro lado, porem,
o munclo da vida nao pode passar sem eles! Disso resultam
duas formas de integra9ao da sociedade: de um lado, ... Tratase da integra9ao social pelo caminho da razao comunicativa.
De outro laclo, ...orienta90es estrategicas e pragm:iticas no
sistema da razao instrumental. .. 0 ponto clecisivo da posi9ao
de habermasiana reside ... (na) primazia que cleve ser dacla a
integra9ao social pelo caminho cia razao comunicativa ... ,,12.

processo

as subsistemas van se diferenciando
historico de evolu<;ao das sociedades,

ao longo do
tornando-se

12 SIEBENEfCHLER,
F.B. "A sociedade como muudo da vida e como sistema
- /III! couJrouto entre Habermas e Niklas Luhman"
in Revista de C.
Humanas - UGF. Ano 18. N. 30. Rio de Janeiro: 1995. p,45.
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da vez mais aut6nomos
e invertendo
0 fluxo
de
I
.
. fluencias, c legamos aSSlm ao caso da modernidade
em
l~le vetOl'es mediaticos nao-lingUfsticos, como 0 dinheiro e 0
qoder, passam a produzir urn intercurso social desvinculado
Pl'
. 1mente na econOima. e no
de normas e va ores, pnnclpa
sistema administrativo.
Este processo e 0 que Habermas
chama
de "patologiza<;ao"
da comunica<;ao
ou de
"coloniza<;ao do mundo da vida".
E interessante, POl"em, destacar que para 0 caso da
sociabilidade, que tern seu fundamento em urn processo de
mutuo
pertencimento
apoiado
em
dois
processos
complementares,
a saber: 0 processo de individua<;ao e 0
processo de socializa<;ao, a auto-organiza<;ao normativa da
sociedade, remete-se a urn fundo homogeneo que e 0 mundo
da vida, outrora mais visivel nas sociedades
arcaicas e
contemporaneamente
em franca redu<;ao fragmentaria, cada
vez mais substitufdo pOI' fatores de ordem tecnica. Assim
exp6e Habermas seu entendimento sobre 0 mundo da vida e
sua rela<;ao com 0 processo socializa<;ao-individua<;ao:

ca

"os componentes do mundo da vida - a cultura, a sociedade e
as estruturas da personalidade - formam conjuntos cle sentido
complexos e comunicantes, embora estejam incorporados em
substratos diferentes ... 0 mundo da vicla estrutura-se atraves
de tradi90es culturais, de ordens institucionais
e cle
identidades criadas all"aves de process os de socializa9ao. Por
isso, ele nao constitui uma organiza9ao a qual os indivfduos
perlen9am como membros, nem uma associa9ao a qual se
integram, nem uma coletividade composta de membros
singulares. A pr:itica comunicativa cOlidiana, na qual 0
munclo da vida eSla cenlrado, alimenta-se de um jogo
conjunto, resultante da reprodu9ao cultural, cia integra9ao
social e da socializa9ao, e esse jogo esta, por sua vez,
enraizado nessa pratica... 0 indivfcluo e a sociedacle
consliluem-se reciprocamente. Tocla integra9ao social cle

como contribuintes e segurados, como eleitores, como os que
tem obrigac;ao de ir a escola, etc.
Os indivfduos encaram inicialmente a destradicionalizac;ao
de seu mundo da vida como conseqUencia do destino, que
impoe uma diferenciac;ao de situac;oes de vida multi-plicadas
e de expectativas de comportamento conflitantes, que os
sobrecarregam com novas realizac;oes de coordenac;ao e de
integrac;ao... Em espac;os alargados de opc;ao cresce a
necessidade de decisao que 0 indivfduo precisa tomar. .. 0
indivfduo atingido pela inclusao subjaz a um outro tipo de
dependencia. 0 membro incorporado precisa ajustar-se a
meios de direc;ao, tais como 0 dinheiro e 0 poder
administrativo.
Estes
exercem
um
controle
do
comportamento que individualiza, de um lado, ... de outro
lado, 0 controle do comportamento tambem estandardiza ... A
inclusao crescente num numero cada vez maior de sistemas
de func;oes nao significa um crescimento da autonomia,
quando muito, uma modificac;ao no modo do controle
social... a individualizac;ao social isola ou singulariza, porem,
nao individua no sentido enfatico. Beck tem um faro para
este sentido de individuac;ao, que nao e atingido pelos
conceitos fundamentais convencionais da sociologia. Ele
constata resignado: 'Muitos associ am a individualizac;ao com
a individuac;ao, que coincidiria com a personiticac;ao, que
coincidiria com a singularidade, que coincidiria com a
emancipac;ao. Pode ser que seja assim. Mas tambem pode ser
o contrario",14.

conjuntos de ac;ao e simultaneamente um fen6meno de
socializac;ao para sujeitos capazes de ac;ao e de fala, os quais
se formam no interior desse processo e, pOI' seu tumo,
renovam e estabilizam a sociedade como totalidade das
relac;oes interpessoais legi timamente ordenadas" 13.

Os sujeitos estao, portanto, enquanto indivfduos,
envolvidos em processos de aprendizagem e de criac;ao e
transformac;ao dos horizontes simbolicos que exige deles
sempre, cada vez mais, capacidade de discernimento
e de ac;ao para implementarem
positivamente
uma
"sedimentac;ao ou modificac;ao das estruturas das imagens
de mundo" e das suas "pretens5es de validez". E exatamente este processo de individuac;ao-socializac;ao fundamento da compreensao empfrica da autonomia - que
Habermas identifica em crise e sob forte ameac;a
nas sociedades atuais e que ele pretende restaurar.
Este processo possui um nexo conceitual interno com 0
conceito de democracia e ambos devem servir de guia para a
constituic;ao da normati vidade (do direito) em sociedades
complexas.
Assim esta exposto 0 diagnostico em Pensa-l11ento
P6s-metafisico,
a partir da analise feita pel0 sociologo
alemao Ulrich Beck em Risikogesellchaft.
Auf dem Weg in
eine andere Moderne (Sociedade de risco. A caminho de
uma outra modernidade):
"Estes (indivfduos atingidos) saG exclufdos dos sub-sistemas
reificadores, e ao mesmo tempo, incorporados, conforme a
func;ao especffica, como forc;a de trabalho e consumidores,

Para nosso filosofo, e necessano compreender 0
p~ocesso de racionalizac;ao do mundo da vida, essencial a
~lvencia de uma identidade-Eu pos-convencional que e
Incemivada e exigida pelas novas condic;5es da sociedade.

-141-I

---------ABERMAS,1. Pensamento P6s-metafisico.

p, 229-231.

----

Democracia e "MediulIl" do Direito elll Jiirgen Habermas

Para tanto e preciso refletir sobre as "formas" de poder que
medeiam entre 0 mundo da vida e os sistemas e, em seguida,
sobre a condi<;ao especial do direito na necessaria
revifica<;ao terapeutica do ambito moral do mundo da vida.
II - PODER E AUTODETERMINA(;AO

pOLiTICA

Imputabilidade e responsabilidade, estrategia e
comunica<;ao, participa<;ao e exelusao, autonomia e
manipula<;ao, interesses
e despolitiza<;ao, saD pares
correlatos dialeticos que estao na base constitutiva da a<;ao
autoderminante politic a, que marca a auto-organiza<;ao da
sociedade e que se instala nas rela<;5es entre um fundo
comunicativo compartilhado pelos sujeitos - 0 mundo da
vida - e a "esfera publica".
Habermas entende por esfera publica 0 espa<;o
tfpico das sociedades burguesas nas suas origens, ligado aos
elubes litenirios e a imprensa, que se diferencia do Estado e
intermedia Estado e sociedade.
"A esfera publica burguesa pode ser enlendida inicialmente
como a esfera das pessoas privadas reunidas em um publico;
elas reivindicam esta esfera publica regulamenlada pela
autoridade, mas diretamente contra a pr6pria autoridade, a
rim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera
fundamenlalmente privada, mas publicamente relevante, as
leis do intercambio de mercadorias e do trabalho social. 0
meio des sa discussao polftica nao tem, de modo peculiar e
hist6rico, LlIll modelo anterior: a racionaliza<;ao publica
(burguesa) (...)
A 'cidade' nao e apenas economicamente 0 centro vital da
sociedade burguesa; em antftese polftica e cultural a 'corte',
ela caracteriza, antes de mais nada, uma primeira esfera
publica Iiteniria que encontra as suas inslilui<;6es nos coffeehauses, nos salons e nas comunidades de comensais. Os

herdeiros daquela sociedade de arislocralas humanistas, em
contato com os inlelectuais burgueses que logo passam a
lransformar
as suas conversa<;6es sociais em aberta
crftica ...(dao) a forma primeira de uma ... esfera publica
burguesa.( ...)
A esfera publica polflica provem da liteniria; ela intermedia,
alraves da opiniao publica, 0 Estado e as necessidades da
sociedade" 15.

Esta esfera do livre discurso e do debate publico
pode e deve gerar influx os sobre os sistemas administrativos, legislativos e jurfdicos da sociedade. Para tanto
e necessario que esta se mantenha dentro de uma
discursividade racionalizada fazendo jus aos fundamentos
da comunica<;ao. Ou seja, e necessario que se mantenha nos
Iimites de uma racionalidade argumentativa, capaz de
defender suas pretens5es de validade e inteligibilidade,
como meio de acesso a legitimidade.
Habermas tenta construir um modelo de racionalidade - a razao comunicativa - para oferecer como
fundamento das praticas e intera<;5es humanas. A razao
comunicativa e aquela que estrutura discursos capazes de justifica<;ao, argumentativos, finitos ou faliveis
(cri.ticaveis). Esta razao esta na base de uma "forma<;ao
raclOnal da vontade" que 0 fil6sofo de Consciencia moral e
agir comunicativo e de Facticidade e Validade ve na base
da moral e da polftica.
.
Conforme seus argumentos, a pre-condi<;ao da
raclonalidade e sua corporifica<;ao como "conhecimento
faHveI" e que, portanto, tern uma rela<;ao com os fatos do
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mundo objetivo e esta "aberta ao julgamento objetivo", e
assim ele resume sua teoria da racionalidade comunicativa:
" ... podemos dizer que as a<,:oesreguladas normativamente,
as auto-apresenta<,:oes expressivas, e tambem as expressoes
valorativas suplementam os atos-de-rala constatativos na
constitui<,:ao de uma pnitica comunicativa que, contra 0 panode-fundo de um mundo da vida, e orientada para alcan<,:ar,
sustentar e renovar 0 consenso - e, na verdade, um consenso
que se baseia no reconhecimento intersubjetivo de pretensoes
de validade criticaveis. A racionalidade inerente a esta
prMica e mostrada no rato de que LUll acordo alcan<,:ado
comunicativamente deve ser baseado no final em razoes. E a
racionalidade
daqueles
que participam
dessa pratica
comunicativa e determinada pelo fato de que, se necessario,
podem, sob circunstancias convenientes, fornecer razoes para
suas expressoes" 16.

Neste contexto a pratica comunicativa e capaz de
dar suporte ao amago da politica que e a autodetermina<;ao
coletiva, atraves do dialogo de interesses enquanto pratica
"reconciliadora" e mediadora de dissensos. Todavia, nao
convem que estejamos desavisados quanto aos graus de
corrup<;ao desta prarica na sociedade humana.
Acompanhando Hannah Arendt em urn exame
mais extensivamente hist6rico e reflexivo sobre 0 poder na
sociedade ocidental, Habermas chama a nossa aten<;ao para
elementos que devem ser considerados no tratamento do
tema.
Ajuda-nos
a
distinguir
entre
urn
poder
estrategicamente produzido, que se conforma a instrumentaliza<;ao da razao, e urn poder comunicativamente
produzido. No primeiro modelo a insubstituibilidade da

ssoa e escamoteada ou disfar<;ada e esta se acha en volta
pe rna rela<;ao sujeito-objeto, na qual as demandas de auto~:aliza<;ao e autonomia saG deformadas em efeitos do
1 ando, da influencia, da massifica<;ao e da "integra<;ao". A
~rda da capacidade de indagar pela legitimidade de
Processos e de ideias, a incapacidade de agir de forma
~'ansforrnadora e a ausencia de uma capacidade reflexiva de
aprendizagem, conduzem 0 sujeito a uma condi<;ao de
aliena<;ao que e caracterizada pela sua despolitiza<;ao, ou
pela indiferen<;a, ou pela desorganiza<;ao.
Ainda que discordando de Hannah Arendt no seu
recurso final ao contrato, que a faz recuar ate 0 direito
natural, Haberrnas aceita, em certa rnedida, sua distin<;ao
entre poder e violencia. Afirmando que Arendt parte de urn
modelo de a<;aocomunicativa, destaca 0 que diz a pensadora
em Pader e vialencia: "0 poder resulta da capacidade
humana, nao somente de agir ou fazer algo, como de unir-se
a outros e atuar em concordancia com eles", e acrescenta,
comentando, que "0 fenomeno fundamental do poder nao
consiste na instrumentaliza<;ao de uma vontade alheia para
os pr6prios fins, mas na forma<;ao de uma vontade comum,
numa comunica<;ao orientada para 0 entendimento
reefproco" 17 .
Outro elemento
importante
para Habermas,
extrafdo de Arendt, e a apresenta<;ao da esfera publica como
o,espa90 de legitima9ao do verdadeiro poder, poder este que
so pode ser legftimo se exprimir as estruturas de uma
comunica<;ao nao-deformada.
Daf a aquiescencia
de

;------------(O~d~m.,"0 cOllceito de poder de Hana.h Arendt" in ,Habermas: Sociologia.
g . Barbara FreItag e S.P. Rouanet). Sao Paulo: Ed. AlIca, 1980. p, 101.
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Habermas
tese de Arendt de que "nenhuma lideran~a
polftica pode substituir impunimente 0 poder pel a violencia;
e s6 pode obter 0 poder atraves de urn espa<;o publico nao
deform ado" 18.
POl'tanto, poder e comunica<;ao tem um mutuo
pertencimento
que nao pode ser negado,
nem negligenciado, sem que ocorram deforma<;6es na finalidade e na
capacidade
de autodetermina<;ao
da sociedade.
Assim
expressa Habermas esta convic<;ao:
"0 poder (comunicativamente
produzido) das conVlc~oes
comuns origina-se do falo de que os participantes orientamse para 0 enlendimento recfproco e nao para 0 seu proprio
sucesso. Nao utilizam a Iinguagem 'perloculOriamente', isto
e, visando instigar os OUlros sujeitos para LlIll comportamento
desejado, mas 'ilocutoriamenle',
iSIO e, com vistas ao
estabelecimento nao-coercitivo de rela~6es intersubjetivas.
H. Arendt desprende 0 conceito de poder do modelo
leleologico
da a~ao; 0 poder se constitui na a~ao
comunicaliva, e urn efeilo colelivo da fala, na qual 0
entendimenlo mutuo e urn 11m em si para lodos os
participanles" 19.

Porem, reconhece Habermas, em A inclusiio do
outro, que no que diz respeito
polftica e necessario admitir
que ela envolve mais do que a<;6es imediatamente
morais e
eticas. Ha tambem uma coordena<;ao de a<;6es que ele
denomina de "pragmaticas",
nas quais nao esta em jogo um
auto-entendimento
etico, nem a busca de justi<;a, mas apenas
a busca de eficiencia,
0 que no jogo
parlamentar
se
apresenta como "acordos" ou "negocia<;6es", diferenciando-
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de quest6es eticas e de justi<;a. Todavia, este nao pode
se par de seu enquadramento
ou ajuizamento
moral, em

esca

~.

'ltima instancJa.
u
A sociedade moderna amea<;a seu pr6prio poder de
todetermina<;ao a medida em que se torn a vitima de for<;as
a~o_comunicativas
que habitam em seu interior e que se
nrticulam atraves das cria<;6es humanas
no campo das
:ecnologias e das tecn icas psico16gicas, sociais, polfticas e
de manipula<;ao do substrato natural da vida humana. Esta
nova situa<;ao exige uma resposta proporcionalmente
forte
da razao. E isto 0 que expressa Habermas em Teoria e

Praxis dizendo:
"com as consequencias socio-culturais nao previstas do
progresso tecnico a especie humana tern recebido 0 desafio
nao so de conjurar seu destine social, senao lambem de
aprender a domina-Io. Este desafio colocado pela tecnica nao
pode ser enfrentado unicamenle com a propria tecnica. E
mister, mais exatamente, pOI' em andamento uma disclIssiio
political1lente eficaz, que ponha em rela~ao, de modo
racionalmente vinculante, 0 potencial social de saber e poder
tecnicos com nosso saber e querer pniticos,,20.

Uma tal forma de poder politico, capaz de garantir
urn efetivo exercfcio
de autodetermina<;ao
racional
da
sociedade, s6 se torna possive! se este se autoconstitui como
um poder radicalmente
democratico
e democratizador.
Nesta forma 0 poder espraiado nas institui<;6es, ou nas
eSferas, exige urn meio especial que possa oferecer as
devidas condi<;6es para 0 exercfcio
de uma polftica
radicalmente participativa, este meio e 0 discurso juridico e
Sua procedimentalidade.

;--------------T HABERMAS, J. Teoria y praxis: estudios de Jilosof{a social. Madrid:
S~edn?s, 1987. (Trad. do original Theorie und praxis: sozialphilosolische
U Jell N
.
. cuwled: Herman Luehlerhand Verlag). p, 333-334.
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III - MUNDO DA VIDA E SISTEMAS:
ESPECIAL DO DIREITO

A CONDI9AO

A prcitica racional do direito esta associada, para
Habermas, a uma racionalidade procedimental ou comunicativa, que da estrutura~ao ao poder de autodetermina~ao
racional dos sujeitos em sociedade. POl'isso mesmo 0 direito
positivo esta diretamente relacionado ao princfpio do
discurso. Mais uma vez a teoria comunicativa de Habermas
esfor~a-se para nao se afastar da empiria e procm'a, ao
mesmo tempo, uma compreensao radical do processo de
autodetermina~ao
da sociedade,
a partir de seus
fundamentos. POI' esta razao 0 discurso da teoria da a~ao
comunicativa, aplicado ao direito, passa com versatilidade
do empirico ao formal.
Notadamente,
para 0 filosofo do Discurso
Filos6jlco da Modernidade, e necessario considerar que 0
tipo de direito de que se esta falando e 0 direito moderno,
que passou pOI' urn processo de evolu~ao e desencantamento ao longo dos seculos. Mesmo assim, quando
Habermas reconstroi a genese desse direito ou dessa ordem
jurfdica assim se pronuncia:
"No infcio de minha reconstrU';;ao do sentido de uma ordem
jurfdica legftima situa-se a decisao de um grupo (aleatorio)
de pessoas que a partir de entao querem regular seu convfvio
com recursos do direito positivo, e que dao infcio, portanto, a
uma praxis em comum com a qual possam levar a cabo essa
inten<;:ao... POI"tanto, preceituam-se duas coisas a praxis
geradora de constitui<;:6es: 0 direito positivo como mediul1I de
regulamentac;6es
vinculativas,
bem como 0 princfpio

discursivo como instruc;ao para os aconselhamentos
decis6es racionais" 21.

ou

Presente na estrutura~ao da ordem polftica, 0
direito para estruturar-se,
todavia, necessita de urn
fundamento polftico - a democracia - que e a forma que
toma 0 princfpio de discurso na ordem social. Mas e 0
proprio direito 0 responsavel pela instala~ao e manuten~ao
de uma esfera que e capaz de manter e processar a1tera~6es,
caso necessario, numa ordem social realmente racional. Esta
e a fun~ao do direito como mediw11.
Para a teoria da comunica~ao de Habermas a
racionalidade do direito esta associada a sua capacidade de
autofundamentar-se, ou seja, de atingir uma avaliabilidade
imparcial. Isto faz do direito uma esfera, distinta da moral,
que e passfvel de julgamentos imparciais. Todavia, a ado~ao
de uma postura jurfdica para a~6es de realiza~ao
compartilhada
de interesses
depende
do grau de
desenvolvimento da consciencia moral, como ja ficou
demonstrado acima no esclarecimento do carateI' fundante
de uma consciencia moral pos-convencional, para tornar
possivel a autonomia dos indivfduos nas sociedades
complexas. Atraves disso, nos nos aproximamos da fun~ao
de media~ao do direito entre 0 mundo da vida e os sistemas,
constituidos pela sociedade para se auto-impor a vivencia da
~utonomia e, ao mesmo tempo, protege-l a de amea~as
llTacionalizantes.
~---------~ HABERMAS, 1. A illclusiio do outro: estudos de teoria politica. Sao Paulo:
la, 2002. (Trad. do original Die Einbeziehung des Anderen - Studien lOr
p
o Ihschen Thcorie. Frallkfurt/M: Suhrkamp Verlag, 1996)
p,328.
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Uma vez que, como comenta Stephen White
"a modernidade ... 'tern de criar sua normatividade a parti;
de si mesma'. E a inten<;ao de Habermas desenvolver
exatamente tais padr6es que permitirao que a modernidade
interprete a si mesma de urn modo que e autocritico, mas
que concebe uma base para a autoconfian<;a normativa,m.
Segundo White, a obra de Habermas "teota
integral' cuidadosamente
em sua considera<;ao uma
dimensao
de normatividade
e intersubjetividade,m.
Esta conexao e possivel na teoria comunicativa pelo fato da
constitui<;ao do individuo implicar urn nueleo intersubjetivo,
como ja foi demonstrado nas argumenta<;6es anteriores, e
como tal, seu pertencimento a uma ordem social concreta
esta estabelecido. Porem, esta filia<;ao so pode ser exercida
em seu grau maximo enquanto exercfcio de liberdade ou
autodetermina<;ao, 0 que so e possivel se 0 individuo
compartilhar com os demais de uma ordem social que lhe
permita participa<;ao autentica e the reconhe<;a a capacidade
cognitiva (argumentativa), moral (responsabilidade) e sua
personalidade, como membra insubstituivel no grupo.
Uma tal ordem social e aquela que historicamente
cria uma "esfera publica" capaz de manter-se juridicamente
existindo e cumprir eficazmente 0 seu papel como ambito
do uso publico da razao. 0 elemento intersubjetivo que
marca a condi<;ao dos sujeitos encontra meios de expressao
na esfera publica (ou no ambito da opiniao publica), e OS
mecanismos
juridicos
de que esta sociedade
se
instrumentaliza tornam-se os meios (media) pelos quais a
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odo da vida gera influxos sobre os sistemas, curando-o
[11L1
.
d
-'
.
das patologIaS os vetores nao-comUDlcatlvos que os
afetam.

. ._.
/"
Uma 0P1l1IaO publJca responsavel e 1l1qUleta e,
ortanto, a propria fonte vitalizadora do poder admi~istrativo-governamental e 0 espa<;o da manifesta<;ao das
demandas e influxos do mundo da vida, devidamente
captaveis e encaminhaveis por um medium juridico racional.
Segundo Fernando Vallespin, as considera<;6es
sabre 0 direito em Habermas sofreram importante
diferencia<;ao com 0 advento de Faktizitiit und Geltung, uma
vez que em sua obra magna anterior Theorie des
kommunikativen Handelns, aquele pensador havia situado 0
direito como uma especie de "cavalo de Troia" do "system"
(sistema) no "Lebenswelt" (mundo da vida), 0 qual poderia
liquidar com 0 transfundo comunicativo deste atraves de
uma "Kolonialisierung der Lebenswelt" (coloniza<;ao do
mundo da vida), 0 que se daria por meio de uma crescente
"juridificacion",
ao lado da monetariza<;ao e da
burocratiza<;ao. Para Vallespin, Habermas, sem negar a
amea<;a latente e explicita que as logicas aut6nomas dos
sistemas imp6em sobre 0 mundo da vida, passa a apreciar
no direito outros aspectos que fazem dele 0 principal vetor
dos interesses e inquieta<;6es do mundo da vida a apresentarse entre ambas as esferas, e isto por sua "dupla capacidade
de entender os codigos de comunica<;ao de uma e de
Outra,,24
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