
Eis os argumentos do Proprio Habermas, ao finalizar
sua analise de algumas teses do construtivismo de G.
Teubner, em Recht als autopoietisches system, sobre a
existencia de "denominador comum" entre discursos
autonomizados na modernidade ou de "interferencias" entre
direito e sociedade:

"aquilo que Teubner descreve como 'realiza~ao da
interferencia' resulta da singular 'posi(;ao dup/a' ocupada
pelo direito, que faz da media~ao entre um mundo da vida,
reproduzido atraves do agir comunicativo, e sistemas
funcionais, que formam mundos circundantes uns para os
outros. A circula~ao comunicacional do mundo da vida e
interrompida no ponto onde esta se choca com 0 dinheiro e 0

poder administrativo, meios que sao surdos as mensagens da
linguagem coloquial; pois estes c6digos, alem de se
diferenciarem da linguagem coloquial, foram desmembrados
dela. E verdade que a linguagem coloquial forma um
horizonte da compreensao; em princfpio ela e capaz de
traduzir tudo de todas as linguagens. Porem ela e incapaz de
operacionalizar eficazmente para todos os destinatarios suas
mensagens ... Para traduzi-las nos c6digos especiais ela
depende do direito, ... (que) funciona como uma especie de
transformador, 0 qual impede, em primeiro lugar, que a rede
geral da comunica~ao se rompa. Mensagens normativas so
conseguem circular em toda arnp/idao da soeiedade atraves
da linguagem do direito; sem a tradu~ao para 0 c6digo do
direito, que e complexo, pOl'em aberto tanto ao mundo da
vida como ao sistema, estas nao encontrariam eco noS
universos de a~ao dirigidos pOl'meios,,25.

25 HABERMAS, J. Direito e Democracia: entre j'acticidade e validade. Vol. f.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. (Trad. do original FaktizWit und
Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des rechits und demokratische
Rechitstaats. Frankfllrt/M. Ed. SlIhrkamp, 1992) p, 82.
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A transformasrao de poder comunicativo em poder
drninistrativo e essencial para a vivencia integral de uma

a.dem politica autogovernada. Este "dever-ser" politico,
at .. H bodavia, nao tmphca para . a ermas em argumentos
~ranscendentais ou idealizadores; contrariamente a isso, a
rnediasrao racional do direito, fundamentado a partir da
aplicasrao do princfpio do discurso, que assume a forma do
"princfpio de democracia" (Demokratieprinzip), estabelece
cinco categorias de direitos basicos que sao as "condisr6es
que devem ser satisfeitas para que urn indivfduo possa
participar do processo de legitimasrao de direitos ,,26, ou seja,
participar de um consenso racional legal. Esse consenso
racional pressup6e os princfpios da etica do discurso, cujas
"regras", apresentadas pOl'Habermas, sao:

"(3.1) E /ieito a todo sujeito eapaz de fa/ar e agir partieipar
de Diseursos.
(3.2) a.E /ieito a qua/quer urn prob/ematizar qualquer

asserr,;ao.
b.E tieito a qua/quer um introduzir qua/quer asserr,;iio

no Diseurso.
e.E /ieito a qua/quer um manifestar suas atitudes,

desejos e neeessidades.
(3.3) Nao If tieito impedir fa/ante a/gum, pOl' uma eoerr,;ao

exereida dentro ou fora do Diseurso, de valer-se de seus
direitos estabe/eeidos ern (3.1) e (3.2)"27.

------------26D. lAS, Maria Clara. aBaca do Discurso: llma telltativa de jillldamelltar;ao dos
dl/'eitos bdsicos" in Revista Sintese Nova Fase. Vol. 22. n. 68. Belo Horizonte,
1985. p 8627 ,.

T I-IABERMAS, 1. COllsciellcia moral e agir comllllicativo.Rio de Janeiro:
kempo Brasileiro, 1989. (Trad. do original Moralbewusstsein und
°nununikatives HandcIn. Frankfllrt/M: SlIhrkamp Verlag, 1983). p, 112.



Como fica not6rio,
princfpios de inclusao,
autenticidade e condi<;;6es
Habermas que

estas regras exprimem Os

participa<;;ao, igualdade ,
de comunica<;;ao. Explica

"a regra (3./) detennina 0 cfrcu/o dos partlClpantes
potenciais I/O sentido de Ull/a il/elusilo de todos os sujeitos.
sem exce(:ilo, que disponham da capacidade de participar em
argumenta(:oes. A regra (3.2) assegura a todos os
participal/tes chances iguais de contribuir para a
argumenta(:ilo e de fazer vater seus pr6prios argumentos. A
regra (3.3) exige as condi(:oes de comunica(:ilo que tornelll
possive/ 0 preva/ecimel/to tanto do direito a um acesso
universal ao Discurso, quanto do direito a chances iguais de
participar dele, sem qua/quer repressilo. por sutil e
dissimu/ada que seja (e. por isso, de I/Ianeira igua/itaria)"28.

Estes prinC£pios se traduzem em Direitos Bdsicos,
os quais exprimem as condir;oes para que urn indivfduo
possa exercer seus direitos positivos, ou seja, silo a
condir;ilo para a autonomia do indivfduo, na forma de
"liberdade comunicacional" que the pennite eficientemente
efetivar 0 processo de legitimar;ilo de direitos. Estes
Direitos Bdsicos silo os seguintes:

I.Direito a igualliberdade de ar;ilo.
2.Direito a livre associar;ilo entre indivfduos.
3.Direito a proter;ilo dos direitos individuais.
4.Direito a igual chance de participar;ilo nO

processo de formar;ilo de

2X HABERMAS, J. COllsciellcia lIloral e agir COlllllllicativo.Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1989. p, 112.

opinioes e vontades.
5.Direito a garantia de condir;oes de vida,

sociais, tecnicas e econ8micas,
necessdrias para 0 exerC£cio dos direitos

I . 29
relacionaGos aCllna .

Sob a coordena<;;ao destes direitos os individuos
tornam-se aptos a participar das decis6es que intermediam
os ambitos equiprimordiais da legalidade e da legitimidade
constitutivos da autodetermina<;;ao polftica. Esta
autodetermina<;;ao polftica, por sua vez, exige que os
individuos ajam como sujeitos do direito. Dessa forma
explica Habermas:

"... enquanto sUJeltos do direito, eles so conseguirao
autonomia se se entenderem e agirem como autores dos
direitos aos quais desejam se submeter como destinatarios.
Enquanto sujeitos do direito eles nao podem escolher 0

medium no qual desejam realizar sua autonomia. Eles nao
podem mais dispor da lingllagem. 0 codigo do direito e dado
preliminarmente aos sujeitos do direito como a unica
linguagem na qual podem exprimir a sua autonomia. A ideia
da autolegisla,<ao tem que adquirir pOl' si mesma validade no
medium do direito. POl' isso, tem que ser garantidas pelo
direito as condi,<oes sob as quais os cidadaos podem avaliar,
a luz do princfpio do discllrso, se 0 direito que estao criando
e legftimo. Para isso servem os direitos fundamentais
legftimos a participa,<ao nos processos de forma,<ao da
opiniao e da vontade do legislador"'o.

;--------------
~ Cf. HABERMAS, J. Direito e Delllocracia: elltrejacticidade e valida de. Vol.
3() pp, 159-160

fd .
em, Ibdcm. pp, 163-164.



IV - DEMOCRACIA E "DEVER-SER" pOLiTICO.
DESTRANSCENDENTALIZA9AO E 'FIC9AO .

Para 0 autor de Pensamento P6s-metaflsico,
mesmo que a democracia seja uma exigencia para que haja
uma sociedade radicalmente autonoma em sua organiza~ao
polftica, esta nao pode e nao deve ser equiparada a uma
ideia em sentido platonico, ou a um reino dos fins kantiano
ou, ate mesmo, a uma "realiza~ao aproximativa da
'Comunidade Ideal de Comunica~ao'" como em Karl-Otto
Apel.

o projeto de Habermas implica em pensar a
racionaliza~ao necessaria a autodetermina~ao politica das
sociedades a partir dos limites da finitude que caracteriza a
vida humana. Nenhum tipo de absolutiza~ao e viavel e
aceitavel, segundo ele, a nao ser na forma de urn
procedirnento, que e 0 "procedirnento de universaliza~ao".
Para ele 0 distanciarnento destes lirnites induz aos erros de
um "mal-entendido". Segundo Manfredo de Oliveira,

"para Habermas a Democracia e a sempre renovada
efetiva9ao da ideia de que 'a forma9ao polfLica da vonLade se
vincula ao principio de uma discussao universal e livre de
repressao e de que as institui96es basicas da sociedade e as
decis6es polfLicas fundamentais alcan9ariam a aprova9ao sem
coa9ao, de Lodos os afeLados, se estes pudessem parLicipar na
fOrllla9ao discursiva da vontade enquanto livres e iguais,,,31

•

31 OLIVEIRA, Manfredo A. Etica e praxis historica. Sao Paulo: Alica, 1995. P'
187.

Na democracia , portanto, 0 principio discursivo da
aurnenta~ao se faz criterio de legitima~ao das a~oes e das

~~tituiyoes polfticas. 0 que quer dizer que ela nao equiva]e
Jllara Habermas a nenhurna ideia substantiva, mas a urn
Processo de pnitica dos procedimentos que efetivam a
f.]iberdade comunicativa", direito fundamental que e fonte
de todos os outros direitos.

Ressalta-se neste contexte que as condi~oes para
que haja a possibilidade da ayao comunicativa sao as
"relayoes igualitarias de reconhecimento mutuo", a
autonomia e a individua~ao dos sujeitos em processos de
socializayao. Neste sentido a ordem democratica ancora-se
em valores eticos que sao a liberdade de a~ao e a
participa~ao dos individuos. Democratiza~ao para ele e a
ayao de "ampliar 0 campo de uma efetiva participa~ao nas
decisoes polfticas". Para Habermas, "na medida em que as
tradiyoes motivadoras" da modernidade perderam sua forya
pOl'causa de sua crise de legitima~ao, "devem ser exercidos
as direitos estruturais das cornunicayoes criadoras de
norrnas e valores , que sao agora os unicos geradores de
motivos,,32.

Na Ordem social do futuro deve-se instaurar uma
identidade coletiva sob a forma reflexiva "fundada na
consciencia de tel' oportunidades iguais e gerais para tomar
parte nos processos de comunica~ao, nos quais a forma~ao
da identidade tem lugar como processo continuo de
aprendizagem,,33 . E sob a forma de "processos de
aprendizagem criadores de normas e valores" que se
estrutura a vivencia da democracia, que como tal se

------------31
J- I-lABERMAS, 1. Para a recollst1"lt{:iio do materialismo historico. Rio de
3~~e)ro: Brasiliense. 1990. pp, 99 e \03.

dem, ·Ibdem. p, 98.



distancia da ideia de um programa a ser executado
atendendo a interesses politico-ideol6gicos definidos, ou d~
ideais filos6ficos metaffsicos (pre-decididos).

Desta forma, Faktizitiit und Ge/tung (Facticidade e
vaLidade), dando continuidade ao projeto de "des-
transcendentaliza<;:ao" de Nachmetaphysisches Denken
(Pensamento P6s-metaflsico), nega-se a assumir a
formuLarao de K. O. ApeL, sobre a possibilidade de uma
"realiza<;:ao aproximativa" da comunidade ideal dentro da
comunidade real. Habermas explica este equfvoco como
estando enraizado no fato de ao erigir pretensoes de
validade os sujeitos 0 fazerem diante de um "audit6rio ideal
sem fronteiras", de acordo com 0 caniter trans-cendente de
suas pretensoes, pOl"em estas pretensoes e sua suposi<;:ao
idealizadora nao se torn am necessariamente identicas nesse
processo.

Analisa Habermas que "ao esbo<;:arem tais
pretensoes de validade transcendentes, ... (os sujeitos) nao se
colocam a si pr6prios no alem transcendente de um reino
ideal de seres inteligfveis". E complementa: "sempre que
desejamos nos entender mutuamente partimos de suposi<;:oes
idealizadoras; pOl"em nao existe af uma rela<;:ao de
correspondencia entre ideia e realidade' como e 0 caso
quando esbo<;:amos ideais, a luz dos quais e possfve!
identificar desvios,,34.

Habermas argumenta que nesse processo as
tomadas de posi<;:aoem termos de sim e nao "estao abertas a
crftica e mantem atualizado, nao somente 0 risco do

dissenso, mas tambem a possibilidade de um resgate
discursivo" Salvaguardar a racionalidade dos processos e
manter 0 espa<;:oa conflitividade e a crftica sao as fun<;:oes
da antecipa<;:aodes sa ideia. Por isso complementa 0 pr6prio

filosofo:

e legftimo utilizar tal proJe~ao para uma expenencla
conceitual. Pode-se atenuar 0 mal-entendido essencialista,
interpretando-o como uma fiq:iio met6dica, a fim de obter
uma folha de contraste que permite tornar visfvel 0 substrato
da inevit<1vel complexidade social. Nesse sentido insuspeito,
a comunidade comunicacional ideal apresenta-se como um
modelo de socializa~ao comunicativa 'pura' .( ...)
o modelo e fictfcio porque conta com uma sociedade sem
direito e sem polftica, projetando a ideia da auto-organiza~ao
sobre a sociedade em sua totalidade. Mesmo assim, 0

conceito procedimental de Democracia empresta a esta ideia
a figura de uma comunidade jurfdica que se organiza a si
mesma. Segundo ela, 0 modo discursivo de socializa~ao tem
que ser implantado atraves do 'medium' do direito,,35.

Atraves desta comunidade jurfdica embasada na
ideia de democracia ocone uma verdadeira media<;:ao de
conflitos e 0 espa<;:opoliticamente adequado para as disputas
de interesses sem uso da violencia, pensa Habermas.

Natureza, sociedade e hist6ria, enquanto dinamica
e inacabamento dos processos, sao os verdadeiros
pressupostos radicais do pensamento de Habermas sobre
esta questao. 0 vetor des-idealizante por ele elaborado
pretende manter a analise ligada a uma concretude que nao
permita negligenciar a empiricidade das situa<;:oes real-

;--------------
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mente existentes e do manejo com as "formas de vida
herdadas ou criticamente apropriadas" e das "tradi<;oes
conscientemente assimiladas,,36. Esta postura que amplia ao
maximo 0 meio politico em oposi<;ao franca a John Rowls,
que pretende estabelecer limites para as discussoes polfticas,
articula como importante e indispensavel 0 papel do fi16sofo
e da filosofia no ambito da pOHtica37.

V-A FUN9AO pOLiTICA DA FILOSOFIA

Assimila<;ao consciente e critica das tradi<;oes, esta
e a nova e clara fun<;ao da filosofia pratica para 0 pensador
que ja havia "demitido" completamente de suas fun<;oes a
filosofia, ao escreveu Erkennins und Interesse (1969),
substituindo-a pela mao de obra das ciencias sociais. 0
mesmo Habermas ajudou, em seguida, a estabelecer urn
novo e mais modesto espectro para 0 trabalho da filosofia,
distinto do "juizado das ciencias" kantiano. Atraves de seus
argumentos, cuidar das condi<;oes de racionalidade, que
permitem reflexividade e critica, tornou-se 0 papel
epistemo16gico da filosofia, como comenta Thomas
McCarthy:

"igual a filosofia transcendental de Kant, a pragmfitica
universal (de Habermas) prop5e-se desvelar condi~5es de
possibilidade, porem, 0 foco da aten~ao desloca-se da
possibilidade de tel' experiencia dos objetos, a possibilidade
de chegar a um acordo na comunica~ao na linguagem
ordinaria... abandona-se 0 forle apriorismo do projelO
kantiano - a dedu~ao transcendental - em favor de um 'a

36 Idem. "Que sigllijica socialislllo hoje? Revolu(:iio recuperadora e
Ilecessidade de revisiio de esquerda" in Rcvista Novos Estudos CEBRAP, n.
30. Sao Paulo, 1991. p, 55 e Para recollstru(:iio do materialislllo histarico.p,
100.
37 ROWLS, John. 0 liberalisl1loPolitico. Sao Paulo: Alien, 2002.
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priori relativizado', de um a priori que reconhece as
condi~5es empfricas de contorno, 0 desenvolvimento
filogenetico e ontogenetico das estruturas universais, e a
intcra~ao estrutural de experiencia e a~ao,,38.

Ha, todavia, um acrescimo a esta tarefa quando
. lumbramos 0 projeto filos6fico-polftico habermasiano.

~~ta-nos aos olhos 0 papel de mediadora crftica e interpl~ete
ser exercido pela filosofia, na fonna de uma verdadelra,

~ldispensaveJ e eficiente tarefa polftica: qualificar a
participa<;ao d~s individllos.e grup?S no .autodirecionamento
polftico da socledade. Para IStO a fIlosofIa deve transformar-
se em teoria crftica da sociedade e oferecer uma
interpreta<;ao racional do capitalismo real atualmente
existente, em urn trabalho compartilhado com as ciencias
sociais e mllniciar a consciencia e a cultura com meios
intelectuais de transcendencia ao lado de discursos como 0

da arte e das tradi<;oes libertarias.
A filosofia tern urn lugar insubstituiveJ na praxis

hist6rica de efetiva<;ao de urn projeto racional de
radicaliza<;ao da democracia pela constru<;ao de llma cultura
polftica deliberativa, que qualifique a esfera publica a
libertar-se das tiranias burocr:iticas da tecnocracia e da ultra-
especializa<;ao cientificista, bem como, da allto-mitifica<;ao
(absolutiza<;ao) das institui<;oes, principalmente do Estado.
Este ideal se concretiza na aquisi<;ao das condi<;oes para que
surjarn e se mantenham vivas "formas de vida
emancipadas" .

Enquanto critica, diz-nos Habermas em
Entgegnung: "uma teoria da sociedade que se abstenha da
certeza que proporciona uma filosofia da hist6ria, sem por
;-------------
l' MCCARTHY, Thomas. La teoria aitica de .Iiirgen Haberl1las. Madrid:

cenos, 1987. p, 323.



isso renunciar a urn ani crftico, ao proporcionar alguns
diagn6sticos sensfveis ao tempo presente, unicamente POde
ver seu papeL polftico em centrar a aten<;ao na ambivalencia
essencial desta situa<;ao hist6rica,,39. Este papel atribufdo a
filosofia pelo Habermas da primeira fase aflora novamente
em sua obra mais recente. Permanece valida sua observa<;ao,
na forma de alelta, de que a filosofia vem sofrendo um
amplo processo de extin<;ao, pois para subsistir a filosofia
necessita de urn espa<;o de comunica<;ao reflexiva,
incompatfvel com as estruturas tecnocraricas que legitimam
o cientificismo. Por isso, como comenta 0 professor
espanhol Ignacio Sotelo, Habermas denunciou 0 projeto
positivista de "elimina<;ao da filosofia como saber
independente", ja que este do lado da ciencia, transformada
em for<;a produtiva, nao favoreceria jamais a uma filosofia
que criticasse as estruturas tecnocraticas de domina<;ao que
d . d' 40e Sl envam. .

A justificativa para a existencia hoje da filosofia e
clara: cabe a ela fundamentar a crftica das estruturas
estabelecidas de poder, enquanto elemento reflexivo da
atividade social, que permita a dinamica, a abertura e 0

alargamento do espa<;o publico, essencial para a "auto-
estabiliza<;ao da esfera publica". Com isso a filosofia esta
diretamente vinculada ao projeto de efetiva<;ao da soberania
popular. Sabemos, tambem, que estas tarefas estao
interconectadas ao "projeto filos6fico iluminista", matriz da

3~ HABERMAS, J. "Entgegnung" in Axel Honneth e Hans Joas (eds.)
Kommunikatives Handeln. Beitriige zu liirgen Habermas "Theorie des
kOl1lmuuikativen Handelns" Frankfurt, 1986. p.391. .
40 Cr. SOTELO, fgmkio. "EI pensamiento politico de liirgen Habermas" 10

La filosofia moral y polftica de J. Habcrms. pp, 153 ss ..
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dernidade, que para Habermas esta "inacabado", e apesar
TOseufracasso "nao pode ser abandonado,,41
e E apropriado, todavia, perguntar como se faz isto.

Podemos responder apropriando-nos do que Nancy
Fraser traduz da se~uinte maneira, em sua ana~is~ da
contribui<;aohabermaSlana a urn repensar da esfera publtca:

"(impoe-se) quatro tarefas correspondentes a teoria crftica da
democracia atualmente existente. Primeiro, esta teoria deve
tornar visfvel as maneiras nas quais as desigualdades sociais
viciam a delibera~ilo nos espa~os publicos das sociedades do
capitalismo tardio. Em segundo lugar deve demonstrar como
a desigualdade afeta as rela~oes entre os publicos ... (os quais)
silo segmentados e aced em diferenciadamente ao poder, e
como alguns silo enquadrados involuntariamente e
subordinados a outros. Depois ... deve expor as maneiras nas
quais interesses 'privados' limitam 0 campo de problemas e 0

acesso aos mesmos, que podem ser contestados amplamente
nas sociedades contempodineas. Finalmente a teoria deve
mostrar como 0 carateI' demasiado debil de algumas esferas
publicas nas sociedades do capitalismo tardio destitui a
'esfera publica' de sua for~a pratica,,42.
Uma vez que a sociedade necessita sempre

construir uma identidade, e esta, pelo que vimos, para nao
ser contradit6ria nem violenta, precisa fundar-se numa
racionaliza<;ao democratizadora. Racionaliza<;ao esta que,
POI'sua vez, baseia-se na consciencia dos sujeitos de terem
Oportunidades iguais e gerais de participar em processos de
aprendizagem criadores de normas e valores atuantes no
mundo da vida.

-------------41

II cr. HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol.
42lP' 105, 253-258.
C f. CALHOU, Craig (ed.) Habermas and the Public Sphere. The MIT Press,

ambridge, Massachusels and London, England, 1992.



Mesmo nao necessitando de conteudos fixos, essa
identidade possui conteudo, e este, par seu turno, quando
nao e resultante de uma imposi~ao tiranica, e ensejado pelos
sistemas de interpreta~ao e pelas tradi~6es culturais
polfticas e religiosas, que sao alvos da livre escolha do~
sujeitos. No caso da modernidade, conforme Habermas,
estes sistemas precisam se mostrar maxima-mente
secularizados e reconhecidamente falfveis.

Em Zur Rekonstruktion des historischen
Materialismus, assim disserta Habermas sobre 0 papel da
filosofia:

"Os sistemas de interpreta~ao que garantem a identidade, que
permitem hoje entender 0 Jugal' do homem no mundo,
distinguem-se das imagens do mundo tradicionais nao tanto
pelo seu raio de a~ao mais restrito, como tambem pelo seu
status passive I de revisao.
Essas interpreta~6es se alimentam, em parte, de uma
apropria~ao crftica da tradi~ao, na qual a filosofia tem um
pape! mediador, que e ao mesmo tempo de interpreta~ao e de
reconstru~ao,,43 .

Atuar no discernimento das pretens6es de
legitimidade das tradi~6es e em seu julgamento faz com que
uma filosofia destranscendentalizada tome parte num ambito
em que os sujeitos capazes de fala e a~ao entendem-se
mutuamente sobre algo no mundo, em urn "mundo da vida
aberto e estruturado linguisticamente, (0 qual) encontra seu
apoio somente na pratica de entendimento de uma
comunidade de linguagem". Nesta comunidade "a forma~ao
lingtifstica do consenso, atraves da qual as intera~6es se
entrela~am no espa~o e no tempo, permanece af dependente
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tomadas de posi~ao aut6nomas dos partlclpantes da
das - d' . -llunica~ao, que Izem Slm ou nao a pretens6es decol . ., . ,,44

lidade cntlcavels
va Coexistindo com a arte, as ciencias e a religiao, a
fiJosofia tem, todavia, urn pap~l ~n~onfundfvel, anti-
utoritario, esclarecedor e emanclpatono, que Habermas

:xpressa de modo muito claro dizendo:

"em seu papel de interprete, que Ihe permite medial' entre 0

saber dos experts e a pr:itica cotidiana necessitada de
orienta~ao, a filosofia pode utilizar-se deste saber e contribuir
para que se tome consciencia de tais deforma96es do mundo
da vida. Isto, porem, como instancia crftica, pOl'que ela nao
esta mais de posse de uma teoria afirmativa da vida
correta,,45.

o projeto do Estado Democratico de direito, que
serve ao mesmo tempo como mola de uma racionaliza~ao
do mundo da vida, e tern como conteudo unico inalteravel
"a institucionaliza~ao progressivamente melhorada dos
processos de forma~ao racional e coletiva da vontade", e 0

rneio capaz de transfarmar a soberania do povo em poder
administrativo. Para tanto, exige-se como pano de fundo
uma "cultura polftica igualitaria, destitufda de todos os
privilegios oriundos da forma~ao e amplamente intelec-
tualizada,,46, 0 que, sem duvida alguma, denota uma clara
vincula~ao entre a filosofia, enquanto uso publico da razao,
e a polftica. Este e tambem 0 argumento de Habermas em
urn de seus textos mais recentes, L'ethique de la Discussion
et la Question de la Verite, no qual estao publicadas as
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46 :~em.P~nsamellto P6s-metajlsico. P, 60.

em. Dtreito e delllocracia: entre jacticidade e va/idade. Vol. JI. 276-277.



conferencias e os debates de Paris ocorridos em fevereiro de
200 1, onde declara:

"H:i certas quest6es que os fil6sofos tem mais preparo para
resolver do que os demais intelectuais, sejam eles escritores,
artistas, proFissionais liberais ou cientistas. Os Fil6sofos
podem em primeiro lugar, contribuir para 0 discurso sobre a
modernidade, a luz do qual as sociedades complexas
alcan<;am uma compreensao melhor de sua situa<;ao no
passado e no presente. Em segundo lugar, dado que a
jilosojia telll estreita relaroo tanto COllia ciencia quanto Com
o senso connun, os fil6sofos tem condi<;6es de efetuar uma
crftica das patologias sociais, quais sejam, pOI' exelllplo, os
sofrilllentos mais au men os ocultos que advem dos processos
de comercializa<;ao, burocratiza<;ao, legaliza<;ao e
cientifica<;ao. Par fim, os fil6sofos podelll reivindicar para si
uma especial competencia para analisar as quest6es de
injusti<;a polftica e, em particular, dessas 'chagas ocultas' que
sao a marginaliza<;ao social e a exclusao cultural. A jilosofia
e a democracia noo s6 partilham as mesmas origens
hist6ricas como tambelll, de certo lIlodo, dependem uma da
outra,,47

o proprio Habermas se apresenta como urn
decisivo exemplo desse modo de fazer filosofia ao propor-
se, entre outras analises de objetos da esfera da economia,
do direito e da polftica, analisar a indispensavel oferta de
"tipos normativos de democracia", a qual interessa-nos
dicididamente ja que nos encaminhamos para urna
compreensao das rela<;:6esentre a democracia eo "mediu"!."
do direito, e fizemos neste t6pico uma especie de digressao
para ressaltar urn elemento distinto de sua abordagem.

47 Iclem. A etica da discussiio e a questcio da verdade. Silo Paulo: MartinS
Fontes, 2004. pp,68-69.

J)elllocracia e "Medium" do Direito em .Jiirgen J-Jabermas

A CRiTICA DOS TIPOS NORMATIVOS DEyI -
DEMOCRACIA

Ainda que tenha empreendido esfar<;:os rneto-
dol6gicos para evitar idealiza<;:6es 0 pensa?or de Faktizitiit
nd Geltung reconhece que a democracla estrutura-se a

II ., ,
artir de pressupostos narrnatlvos, porem estes pertencem a

~r6pria eticidade concreta das rela<;:6esinterativas. 0 esfor<;:o
que a sociedade necessita, fazer e 0 de garantir a efe~i:a<;:ao
de tais pressupostos atraves de urn processo de reflexlvldade
compreensiva e por uma eficaz institucionaliza<;:ao par
intermedio do direito.

Trata-se, pOl'tanto, de urn empreendimento de
configura<;:aode urna autocompreensao narmativa do Estado
de direito, que possibilite 0 questionamento da validade e
com isso tarnbern dos processos de valida<;:ao, que
funcionalizam sua legitima<;:ao.Autocornpreensao narmativa
esta constanternente em "tensao com a facticidade social dos
processos polfticoS,,48.

Conforme Habermas, a justifica<;:ao normativa da
dernocracia pode ser tentada par uma via de estrita
empiricidade, que se utiliza de "elementos empiristas para
construir urna teoria normativa da dernocracia", ou por uma
via "intuitiva,,49, que, com base no conteudo normativo da
id6a de dernocracia, examina os conteudos implfcitos nos
modelos que se apresentarn para a praxis hist6rica.

o caso da prirneira via e analisado por Haberrnas,
a partir de urn rigoroso exarne dos argurnentos da obra Die

--------------48
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P9IO.
Idem. Ibdem. pp, 12 e 18.



Freiheit, die wir m,einen (Munique, 1982) de Werner
Becker, cuja conclusao foi a seguinte:

"podemos sintetizar 0 resullado de nossa analise, afirmand
que os cidadaos racionais nao teriam raz6es suticienles parO
manter as regras do jogo democratico, caso se limitassem a
uma autodescl:ic;ao empirista de suas praticas. Parece clar~
que uma teona c?m pretens6es de justificac;ao nao pode
escamotear 0 sentldo genufno da compreensao intuitiva d
d

. a
emocracla. E, uma vez que 0 problema da relac;ao entre

norma e realIdade nao pode ser evitado pelo caminho das
delinic;6es empiristas, temos que relornar aos modelos de
democracia ..."so.

Interessa a Habermas, portanto, identificar
as posiyoes que representam os modelos "Liberal"
"Republicano" e 0 seu proprio da "Politica Deliberativa" e~
relayao aos elementos normativos, que saG: 0 conceito de
cidadao do Estado, 0 conceito de direito e a concepyao do
processo politico de formayao da vontade.

Mediante a analise de Habermas, na visao liberal 0

processo democratico cum pre a tarefa de programar 0

Estado para que se volte ao interesse da sociedade: 0 Estado
e imaginado aqui como 0 aparato da administrayao publica e
a sociedade cmilo 0 sistema de circulayao de pessoas e do
trabalho estruturado pelas leis do mercado. A polftica
nessa perspectiva serve para congregar e impor interesses
sociais em particular mediante 0 aparato estatal. 0 processO

democratico se realiza exclusivamente na forma de
compromissos de interesses e das regras desses
compromissos.

Dell/ocracia e "Medium" do Direito em ./iirgen Habermas...----
Quanto ao conceito de cidadiio do Estado na

erspectiva liberal, 0 status do cidadao determina-se
~onforl11ea medida dos direitos individuais que este dispoe
em face dos demais e do Estado. Seus direitos politicos lhe
possibilitam confer~r validade aos seus interesses
particulares, .de manelra ~ue possam ser agregados a outros
interesses pnvados e ao fmal transformarem-se em vontade
politica que exerya influencia sobre a administrayao.

Em decorrencia dos dois conceitos acima 0 de
direito equivale a ordem jurfdica que constata em cada
individuo os direitos que the saG cabiveis, e, pOitanto, esta
ordem juridica constroi-se a partir de direitos subjetivos.

Diferenciando-se da visao liberal apresenta-se a
republican a, nesta 0 processo democratico nao se confunde
com a funyao mediadora, ele e constitutivo do proprio
processo de coletivizayao social. Para a perspectiva
republicana a politic a e, segundo Habermas, uma forma de
reflexao sobre urn contexto de vida etico, na forma de urn
auto-entendimento etico-politico da sociedade, onde 0

conteudo das deliberayoes deve tel' um respaldo no consenso
entre sujeitos privados. A politica e 0 medium, onde os
integrantes de comunidades solidarias surgidas de forma
natural se conscientizam de sua interdependencia mutua e
pelo qual os cidadaos dao forma e prosseguimento as
rela~5es pre-existentes de reconhecimento mutuo
~ran~formando-a em associa~ao de jurisconsortes livres ~
19uals.Com isso a precompreensao socialmente integradora
pode renovar-se pela recordayao do ato de fundarao da
re 'bl' ~pu lca. Ao lado do poder e do mercado pode entao
aparecer a solidariedade como fonte de integrayao social
provocando urn desacoplamento da comunicayao politic~
ern relayao a sociedade econ6mica, a 0 que corresponde uma



retroali.me?tac;ao do poder administrativo a partir do POde
comUnICatlVO. r

A concepc;ao republicana de cidadGo do Estad
nao e determinada pelo modelo das liberdades negativa:
Outrossim, os direitos positivos de cidadania, participa<;ao ~
comunica<;ao nao garantem prote<;ao, mas efetivam um.. _ a
partlclpac;ao em uma praxis comum. 0 poder, gerado
comunicativamente em meio a uma praxis de auto-
dertina<;ao dos cidadaos, legitima-se ao defender estes
mesmos poderes au-aves da institucionalizac;ao da liberdade
publica, e evita 0 equfvoco de pensar ser impossfvel 0

autoritarismo em uma ordem democratica. 0 Estado
assim, se justifica na garantia de urn processo inclusivo d~
fOIma<;ao da opiniao e da vontade, em que cidadaos livres e
iguais chegam ao acordo mutuo quanta a quais devem ser os
objetivos e normas correspondentes ao interesse comum.

o Direito para 0 modelo republicano, enquanto
direitos subjetivos, deve-se a uma ordem jurfdica objetiva,
que representa 0 primado do teor jurfdico objetivo dos
direitos subjetivos, e que possibilita e garante a integridade
de urn convfvio equitativo, autonomo e fundamentado no
respeito mutu051

•

As crfticas de Habermas ao modelo liberal sao as
seguintes:

l."A compreensao liberal da polftica centrada nO

Estado, pode prescindir da ideia de uma cidadania eficaz ern

51 cr. HABERMAS, 1.Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol.
I, principal mente as paginas 19 e 20 e A lnclusiio do outro - estudos de teoriIJ

politica, principalmente as paginas 269-275.

Democracia e "Medium" do Direito em .Iiirgen Habermas,,--
errnos de coletividade", 0 que se choca a com a natureza

~o_originante de sociabilidade e individua<;ao na formac;ao
da sociedade.

2. "0 nervo do modelo liberal nao consiste na
auwdetermina<;ao democratica das pessoas que deliberam, e
sirn, na normatiza<;ao constitucional e democratica de uma
sociedade economica", onde 0 paradigma e 0 mercado e 0

dinheiro marcados pOI' uma natureza nao-comunicativa.
3. No processo polftico a luta pOl' posi<;6es no

poder que permitam dispor do poder administrativo
estrutura-se em ac;6es meramente estrategicas, colocando
sua racionalidade dentro destes limites insuficientes.52

.

Habermas identificou algumas vantagens no
modelo republicano no qual ele elogia a concep<;ao do
processo polftico, cuja fOImac;ao da vontade polftica e da
opiniao tem por base uma comunidade de comunica<;ao
publica, 0 exercfcio de um poder comunicativo configurado
no interesse de manter os "julgamentos" que autorizam a
ac;ao administrativa e a busca de efetiva<;ao de uma auto-
organiza<;ao que define fins coletivos pOI delibera<;ao e nao
POl' negocia<;ao.

Ha, todavia, pelo menos uma clara "desvanta-
~em" no modelo republicano, segundo ele, que e seu carMer
:~~alista, 0 qual faz depender a engrenagem polftica da
vJrtude dos cidadaos" voltados ao bem comum. E ha

;-------------
II ~\6ABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol


