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RESUMO 
 
 
 
AMARAL, Fernando. Pressupostos do discurso moral e jurídico em Habermas: 
Possibilidades do constitucionalismo habermasiano para ressignificar direitos 
sociais constitucionais. 2021. 220 f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-
Graduação em Filosofia, Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, Universidade Federal 
de Pelotas, Pelotas, 2021. 
 
 
A presente tese objetiva analisar os pressupostos dos discursos moral e jurídico em 
Jürgen Habermas e a possibilidade do seu constitucionalismo para ressignificar os 
direitos sociais fundamentais brasileiros. Ressignificar esses direitos é a aplicação 
pragmática dos mesmos mediante performances estatais conectadas às realidades 
sociais dos destinatários desses direitos para os mesmos se sentirem autores. A tese 
parte do diagnóstico normativo e perspectiva da necessidade de ressignificar os direitos 
sociais constitucionais brasileiros frente à inefetividade dos mesmos no mundo da vida 
dos seus destinatários, os quais são, em sua maioria e importância, os indivíduos mais 
vulneráveis da sociedade brasileira. Nesse sentido, foi analisado o discurso moral e 
jurídico habermasiano pelo corte do seu constitucionalismo discursivo e suas 
possibilidades para a justiça por meio de pesquisa bibliográfica e estudos de casos. A 
tese tem por objetivo principal compreender e demonstrar as possibilidades e limites do 
constitucionalismo habermasiano, através da análise dos pressupostos do discurso moral 
e jurídico e sua virtual capacidade para ressignificar os direitos sociais da Constituição 
Federal brasileira de 1988. Assim se tem como objetivos secundários pesquisar e 
compreender a teoria do direito e o constitucionalismo habermasiano, suas 
peculiaridades e determinantes, analisar o discurso moral e jurídico em Habermas como 
condicionante para sua teoria do direito, em especial a sua teoria constitucional e sua 
concepção de democracia, demonstrar a possibilidade ou limites deste recorte do 
pensamento habermasiano para ressignificar os direitos sociais da Constituição brasileira 
de 1988 e avançar no pensamento habermasiano na busca de um ineditismo teórico 
partindo deste referencial. O resultado geral é de que é possível a teoria constitucional 
habermasiana ressignificar os direitos sociais pós 1988, no entanto, com alguns 
temperamentos. Como resultado específico se verificou que os pressupostos do discurso 
moral e jurídico em Habermas e seu constitucionalismo discursivo podem trazer os 
direitos sociais constitucionais ao mundo da vida dos destinatários, para então, se 
sentiram autores de direitos sociais, além de se sentirem em uma vida boa e não 
fracassada com ênfase na dignidade da pessoa humana. 
 
 
 
Palavras-chave: Jürgen Habermas; Constitucionalismo; Direitos Sociais; Constituição 
Brasileira de 1988. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

AMARAL, Fernando. Pressupostos do discurso moral e jurídico em Habermas: 
possibilidades do constitucionalismo habermasiano para ressignificar direitos 
sociais constitucionais. 2021. 220 f. Thesis (Degree of Doctor of Philosophy) – 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil), Instituto de Filosofia, Sociologia e 
Política (IFISP), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, 2021. 

 
 

This thesis aims to analyze the assumptions of the moral and legal discourses in Jurgen 
Habermas and the possibility of its constitutionalism in resignifying the fundamental 
Brazilian social rights. Resignifying these rights is the pragmatic application of them 
through state performances connected to the social realities of the recipients of these 
rights so that they feel themselves authors. The thesis is based on the normative diagnosis 
and perspective of the need to resignify the constitutional brazilian social rights of the in 
the face of their ineffectiveness in the life world of their recipients who are, for the most 
part and important, the most vulnerable individuals in Brazilian society. In this sense, 
habermasian moral and legal discourse was analyzed by the court of its discursive 
constitutionalism and its possibilities for justice through bibliographic research and case 
studies. The main objective of the thesis is to understand and demonstrate the possibilities 
and limits of Habermasian constitutionalism, through the analysis of the assumptions of 
moral and legal discourse and its virtual capacity to resignify the social rights. Therefore 
the secondary objectives are the research and understanding of Habermasian discourse 
theory of law and constitutional, its peculiarities and determinants; the analysis of the 
moral and legal discourse in Habermas as a condition for its theory of law, especially its 
constitutional theory and its conception of democracy; and the demonstration of the 
possibility or limits of this Habermas' thoughts to re-signify the Brazilian Constitution 
1988's social rights in order to advance in the search for a theoretical novelty based on 
this referential. The general result is that it is possible the Habermasian constitutional 
theory resignify social rights post 1988, however, with some temperaments. As a specific 
result, it was found that the presuppositions of moral and legal discourse in Habermas 
and their discursive constitutionalism can bring constitutional social rights to the world of 
the recipients' lives, so that they felt authors of social rights in addition to feeling in a good 
and unfailed life with emphasis on the dignity of the human person. 
 
 
 
Keywords: Jürgen Habermas; Constitutionalism; Social Rights; Brazilian Constitution of 
1988. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

É do histórico constitucional brasileiro a sua dívida com a concretização de 

direitos sociais fundamentais, em que pese sempre ter presente uma ampla normatização 

formal. Esse debate remete sempre a novas formas de tratar o constitucionalismo 

nacional e sua possibilidade de, enfim, construir uma sociedade justa. Jürgen Habermas 

assume o projeto de “justiça” de várias formas pela sua teoria discursiva, o que se mostra 

como uma alternativa nessa meta social concretista, seja pela sua visão de sociólogo ou 

filósofo. Ele assume essa arquitetura por meio de categorias – como moral, eticidade, 

direito, política, sociedade e democracia – em um grandioso projeto que aqui se fará, em 

especial, pelos seus pressupostos discursivos morais e jurídicos na busca da 

ressignificação dos direitos sociais fundamentais. 

Jürgen Habermas nasceu em Dusseldorf (Alemanha), em 1929. Segundo Raulet 

(2009, p. 269), são poucos os temas sobre os quais Habermas não tenha se pronunciado. 

Sua tese de doutorado é de 1954 e tratou sobre a filosofia de Schelling, defendendo que 

este autor, já em 1808, representa uma tentativa de acabar com modelo da filosofia do 

sujeito (PINZANI, 2009, p. 32). Está aposentado desde 1994, mas em plena atividade 

literária, acadêmica e debatendo temas atuais como, por exemplo, seu pensamento 

frente ao futuro da União Europeia e o surgimento das redes sociais. Sem dúvida é o 

filósofo vivo mais influente do nosso tempo.  

Estabelecidas essas premissas, algumas observações são necessárias sobre a 

pesquisa realizada para a elaboração da presente tese. Se são poucos os assuntos sobre 

sociedade, direito e Estado em relação aos quais Habermas não se manifeste, tais 

manifestações, contudo, nem sempre são publicadas de forma consolidada. Esta forma 

de pensamento difuso de Habermas, exigiu uma pesquisa mais apurada, pois como se 

propôs nesta tese mapear os conceitos-chave, foi necessária a busca e a leitura de várias 

obras relacionadas ao tema. Apesar dessa necessidade, há textos principais nesta 

pesquisa sobre justiça moral e jurídica, a saber: CMAC, FV, IO, ET, SCE, NR, PPM II, e 

ET. 
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Outra questão: foi importante para esta pesquisa a leitura dos comentadores de 

Habermas, para, em especial, confrontar as conclusões parciais da pesquisa e verificar 

refinamento ou contradição. Apesar deste acesso, se pode concluir que as idas, vindas 

e reconstruções no tempo do pensamento de Habermas torna ele o seu principal 

comentador, e isso foi valorizado sem prejuízo de descrever as suas conclusões frente a 

sua genealogia teórica. Foram usadas, na sua grande maioria, edições brasileiras das 

obras de Jürgen Habermas, as quais, quando sob suspeita, foram confrontadas com as 

edições em espanhol, inglês e, em alguns casos, em alemão. 

O tema desta tese, portanto, está nos direitos sociais constitucionais, em especial 

os brasileiros, pelo pensamento jurídico de Habermas. Tem como questão-chave, se 

através da análise dos pressupostos do discurso moral e jurídico em Habermas é 

possível, sob a perspectiva do seu constitucionalismo, ressignificar os direitos sociais da 

Constituição Federal de 1988. Ressignificar, para os fins desta tese, é a aplicação 

pragmática dos direitos sociais mediante performances estatais conectadas as realidades 

sociais dos destinatários destes direitos para os mesmos se sentirem autores. 

Feitas estas observações, vamos aos objetivos da tese. Teve-se por objetivo 

principal da tese compreender e demonstrar as possibilidades e limites do 

constitucionalismo habermasiano, através da análise dos pressupostos do discurso moral 

e jurídico e sua virtual capacidade para ressignificar os direitos sociais da Constituição 

Federal de 1988. Assim se tem como objetivos secundários: I) pesquisar e compreender 

a teoria do direito e o constitucionalismo habermasiano, suas peculiaridades e 

determinantes. II) analisar o discurso moral e jurídico em Habermas como condicionante 

para sua teoria do direito, em especial a sua teoria constitucional e sua concepção de 

democracia. III) demonstrar a possibilidade ou limites deste recorte do pensamento 

habermasiano para ressignificar os direitos sociais da Constituição brasileira de 1988. IV) 

avançar no pensamento habermasiano na busca de um ineditismo teórico partindo deste 

referencial. 

Uma conclusão geral é de que é possível a teoria constitucional habermasiana 

ressignificar os direitos sociais pós 1988, no entanto, com alguns temperamentos. Os 

resultados específicos dão conta de que é necessária uma reconstrução parcial da 

filosofia do direito de Jürgen Habermas para adaptar o seu pensamento à realidade 
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constitucional e do “mundo da vida” brasileiro. A relevância do presente texto se impõe, 

pois diante da inefetividade dos direitos sociais e da escalada na dilapidação desta 

categoria, inclusive os constitucionais, que se constitui em uma trágica redução dos 

direitos sociais dos cidadãos mediante alterações normativas, a teoria jurídica de Jürgen 

Habermas é uma alternativa à ressignificação dos direitos sociais constitucionais 

brasileiros. 

A tese está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo se intitula “O 

princípio ‘U’ do discurso em Habermas, sua crítica e reformulação”. O princípio “U” da 

ética do discurso é de vital importância nesta pesquisa, pois dele Jürgen Habermas extrai 

a possibilidade de uma universalidade em uma comunidade moral. Neste capítulo, em 

um primeiro momento, serão explorados os elementos do construtivismo moral 

habermasiano por meio da possibilidade de uma consciência moral dos indivíduos e da 

necessidade da intersubjetividade, demonstrando ainda que, na perspectiva da 

metaética, Habermas é um cognitivista de um tipo especial. Na segunda parte deste 

capítulo se demonstrará como Habermas reconstrói o imperativo moral kantiano por meio 

do consenso linguístico, do poder comunicativo, da performance discursiva e ainda as 

categorias do mundo da vida em especial o mundo da vida social onde ele insere a 

moralidade. Ainda neste capítulo se apresentará a crítica que “U” sofreu, seu acolhimento 

em discursos de justificação e de aplicação e como Habermas por meio deles procura 

resolver as lacunas no direito.  

No segundo capítulo se demostrará como os discursos de justificação e de 

aplicação refletem no pensamento habermasiano, mormente como argumento crítico 

contra outros teóricos da ética do discurso (Karl-Otto Apel) e do direito (Robert Alexy), o 

que contribuirá na compreensão do pensamento do autor alemão. Entre estes dois 

autores da teoria discursiva, por meio da exposição de confrontos e aproximações 

teóricas, se deixará o pensamento habermasiano de forma mais clara para analisar a sua 

teoria discursiva do direito. Este é o caminho escolhido para se chegar nas possiblidades 

da ética do discurso habermasiana debatida no último item deste capítulo. Nesta parte 

final se apresentará o princípio do discurso (“D”) em Habermas, o qual é de importância 

capital, pois dele Jürgen Habermas especifica a validade das normas morais e das 

normas jurídicas bem como a lista das cinco categorias de direitos que para ele resultam 
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de sua teoria discursiva do direito e do estado democrático de direito. Apesar do princípio 

“D” ser um ponto de partida de onde saem normas morais e jurídicas válidas em Jürgen 

Habermas, a lógica desta problematização se dá porque com “D jurídico”, no fechamento 

do capítulo, já se prepara o texto para os demais capítulos, nos quais a teoria do direito 

habermasiana ganha ênfase. 

No terceiro capítulo se demonstrará como Habermas problematiza o direito por 

meio de tensão, bem como a sua proposta de uma sociedade justa. Para tanto se 

mostrará duas tensões no seu pensamento. Primeiro a tensão entre facticidade e 

validade do direito e após a tensão entre Estado e sociedade. Na última parte deste 

capítulo se colocará em xeque as possibilidades das justiças habermasianas, sua relação 

com os direitos humanos e sua possível justiça em transcendência. A importância desta 

abordagem e recorte se dá porque Jürgen Habermas insere os direitos sociais como uma 

categoria interdependente da efetivação dos direitos humanos por meio da dignidade da 

pessoa humana. Apesar disso ser trivial na teoria do direito, esta posição em Habermas 

não foi uma constante na sua teoria discursiva do direito e da democracia.  

A democracia radical de Habermas será apresentada no quarto capítulo. Aqui 

temos um ponto crucial para este texto, pois está nele a possibilidade jurídica de 

ressignificação dos direitos sociais, mormente pelo fio condutor da esfera pública. Para 

tanto, primeiro se demonstrará como Habermas enxerga a democracia parlamentar, sua 

dimensão formal, fontes de legitimação, as possibilidades discursivas de uma maioria 

parlamentar e a relação da “lei moral” com o poder juridificante das leis. Pelos trilhos da 

esfera pública, se verificará a sua importância na democracia radical habermasiana, a 

sua característica de vivacidade social, a sua virtuosidade como pressão social, bem 

como a sua informalidade. Em termos de ressignificação dos direitos sociais a esfera 

pública é fundamental na conformação efetiva desta categoria de direitos.    

No quinto capítulo se buscará um conceito de ressignificação condizente e afeto 

a esta proposta. Para tanto se enfrentará três modelos de teoria do significado 

(intencional, semântica e usual) abordados por Habermas, sendo a teoria usual do 

significado a mais capaz na ressignificação dos direitos sociais. Feita a opção que mais 

favorece os direitos sociais se verificará a possibilidade desse recorte no positivismo 

jurídico e na justiça. 
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Temos no sexto e derradeiro capítulo a dimensão de direitos sociais para 

destinatários de direitos sociais. De início se trará um pequeno relato histórico destes 

direitos sociais, sem esquecer a perspectiva destes direitos nas nossas constituições. O 

entrelaçamento dos direitos sociais com a ressignificação jurídica, com a “vida boa” da 

eticidade, com a luta por reconhecimento e o déficit constitucional desses direitos serão 

enfrentados aqui. Uma abordagem importante é a capacidade da ressignificação dos 

direitos sociais em ser uma comporta da democracia simbólica ou de fachada.  

Para finalizar se mostrará a possibilidade do constitucionalismo habermasiano, 

via seus pressupostos discursivos morais e jurídicos para ressignificar os direitos socais 

para o contexto brasileiro. Trata-se de indicar os fundamentos de possibilidade dessa 

reconstrução jurídica e apontar algumas ênfases importantes para que esse ideal 

aconteça, assim como a indicação de continuidade deste texto. A necessidade se impõe 

diante do diagnóstico de inefetividade dos direitos sociais e a sensação de que seus 

destinatários formais não são seus autores. 

Sobre as obras de Habermas, constante na lista de abreviaturas, se buscou no 

seu pensamento uma leitura precisa dentro dos tópicos aqui explorados. O pensamento 

de Habermas, no que diz respeito ao que se aborda nesta tese, ora se encontra 

consolidado em obra única, ora está difuso em diversas coletâneas de textos seus. 

Buscar o tema dos direitos sociais, nesse pensador da segunda geração de Frankfurt, 

merece uma pesquisa aprofundada, tanto em respeito ao seu pensamento, quanto à 

importância desta temática no contexto brasileiro. 

Os quadros foram introduzidos para uma melhor visualização do texto anterior a 

eles e são todos inéditos. Apesar de Habermas já ter utilizado muito esta forma de 

apresentação, nenhuma delas é uma reprodução direta de alguma obra sua. 

 



1 JUSTIFICAÇÃO MORAL E JURÍDICA: O PRINCÍPIO “U” DO DISCURSO EM 
HABERMAS, SUA CRÍTICA E REFORMULAÇÃO 
 

A justificação moral e jurídica em Jürgen Habermas passa pelo princípio “U” da 

ética do discurso. Este princípio se destaca no pensamento habermasiano, pois é de 

onde ele extrai a possibilidade de uma universalidade moral. Aqui se enfrentará o modelo 

de cognitivismo moral e de construtivismo moral deste teórico e sua reconstrução 

discursiva do imperativo moral kantiano. O “mundo da vida”, permeado pela teoria dos 

“atos de fala” e a pragmática americana, são enfrentamentos importantes devido à 

relevância desses tópicos na construção teórica deste representante da segunda geração 

da Escola de Frankfurt. O princípio “U” sofreu no pensamento de Habermas uma crítica, 

a qual foi acolhida e que gerou reflexos históricos nas suas ideias iniciais, bem como 

serviu de argumento crítico contra outros teóricos da ética da argumentação, e assim, 

por esta razão, o enfrentamento deste debate se impõe. Não menos importante se 

apresentará o princípio do discurso (“D”) em Habermas, pois dele ele especifica a 

validade subjetiva das normas morais e das normas jurídicas, bem como a lista das cinco 

categorias de direitos que, para ele, resultam de sua teoria discursiva do direito e do 

estado democrático de direito, a qual se enfrentará no final do capítulo seguinte. 

Logo, o objetivo deste capítulo é demonstrar os pressupostos da justificação 

moral e jurídica em Habermas pelo caminho do discurso, analisando os fundamentos do 

seu construtivismo moral com a análise do princípio “U” (1.1), a reconstrução discursiva 

do imperativo moral kantiano (1.2) e a bipartição da teoria do discurso em justificação e 

aplicação (1.3). 

1.1 O construtivismo moral em Jürgen Habermas 
 

O construtivismo em Habermas é a possibilidade dos destinatários das normas de 

ação configurarem normativamente o seu mundo da vida social. Assim, elementos como 

o princípio “U” (1.1.1) e a intersubjetividade (1.1.2) são enfrentamentos necessários neste 

ponto. Isso coloca Habermas, em sentido metaético, como um cognitivista moral, mas 

um cognitivista de categoria especial como se verá (1.1.3). 
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1.1.1 O princípio “U” e a consciência moral 
 

Antes de enfrentar o conteúdo moral da proposta de Jürgen Habermas é 

importante esclarecer como Habermas considera possível um juízo moral e qual o seu 

resultado para resolver problemas morais tematizados e não triviais. Habermas usa o 

conhecido princípio de universalização “U”: 

 
Toda norma válida tem que preencher a condição de que as consequências e 
efeitos colaterais que previsivelmente resultem de sua observância universal, 
para satisfação dos interesses de todo indivíduo possam ser aceitas sem coação 
por todos os concernidos (HABERMAS, CMAC, p. 147, grifos do autor). 
 

O intento de Habermas é “fundamentar o princípio da universalização com base 

na fórmula legislativa do imperativo categórico” (SFPT, p. 510). No entanto, no plano da 

justificação das normas não é exigido, todavia, um consenso forte  

 
nem conter logo na premissa aquilo que se destina à conclusão, a saber: que as 
normas justificadas têm de poder contar com a anuência de todos os indivíduos 
em causa. Eu próprio incorri neste erro in J. Habermas (1983) pp. 102 segs.; o 
mesmo foi posteriormente corrigido na segunda edição (1985). (CED, p. 16, nota 
7). 

 

Habermas está falando das duas edições de Consciência moral e agir 

comunicativo. Assim, ele confessa que na sua primeira versão o consenso tinha um 

círculo vicioso (HABERMAS: IO, p. 101, nota 65; CED, p. 133, nota 17), e realiza uma 

“guinada majoritária”, pelo menos em CED (1991), reafirmada na sua teoria discursiva do 

direito, como se verá adiante na sua ética discursiva, e adota, para justificar as normas 

de ação, um “consenso fraco”, pode-se dizer, em oposição ao “forte” abandonado na 

revisão, ou, podemos em outro sentido dizer “mitigado”, sem prejuízo em não ser 

apressado com estas equivalências. Considerando que o que caracterizava a 

universalidade da moralidade em Habermas era o sentido de uma norma ser aceitável 

“por todos” (CMAC, p. 48), não é absurdo dizer que o princípio universal em Habermas 

se tornou, após esta “majoritarizão” de “U “, “quase-universal”, apesar de em hipótese 

alguma sair das condicionantes da teoria do discurso.    

O princípio “U”, com esta especificação majoritária-normativa, é um dos 

elementos da sua proposta de uma pragmática universal, como veremos adiante. Assim, 

dentro da metaética, a moralidade discursiva habermasiana é de corte cognitivista, que 
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como todas desta categoria “retomam a intuição que Kant exprimiu no imperativo 

categórico” (CMAC, p. 84), que ele classifica como um “cognitivismo forte” (IO, p. 38)1. A 

ética do discurso trata da possibilidade de um princípio de argumentação moral do ponto 

de vista da fundamentação dialógica, é a tradução da autonomia compreendida desde 

uma perspectiva social-cognitiva a um processo de troca discursiva das pretensões de 

validez morais (PPM II, p. 250), tematizadas somente para casos não triviais (NO, p. 323), 

como, por exemplo, o jurídico, os hard cases, pela perspectiva de participantes e não de 

meramente observadores. Como no princípio “U” há ênfase na perspectiva do 

“participante”, Habermas afasta de antemão as teorias utilitaristas, muito comuns para 

justificar a seletividade na distribuição de direitos sociais, onde as “burocracias se veem 

obrigadas a escolher as situações sociais carentes” (TAC II, p. 652, grifo do autor)2, onde, 

em uma leitura hedonista, “todas as ações estratégicas que maximizam o prazer ou as 

vantagens de um indivíduo são permitidas” em pé de igualdade com outros indivíduos 

(CLCT, p. 114), ou na máxima eudamonista demostrada como “a consecução da maior 

felicidade para a maioria, como medida de valor de toda ação política” (BOBBIO, 

MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 1.063), pois  

 
o utilitarismo substitui a autocompreensão não esclarecida dos participantes pelo 
cálculo de utilidade feito da perspectiva do observador e, nesse sentido, o jogo 
de linguagem moral recebe uma fundamentação nos termos da teoria moral (IO, 
p. 37). 
 

Ou seja, não cabe a um observador político decidir a “vida boa e não fracassada” 

dos destinatários da norma. Por mais evidente que sejam boas as consequências e 

                                                        
1 Apesar de aparente neste fragmento, Habermas não considera a moral kantiana uma teoria intuicionista 
de forma explícita pois ele não acredita “na possibilidade real de se ter algum tipo de intuição moral dessas 
verdades práticas” (EDQV, p. 4). Intuicionismo como corrente ética, em linhas gerais, parte da premissa de 
que o bem, como a cor amarela na analogia de Moore (MOORE, 1980, p. 8), sendo um conceito simples, 
portanto não demonstrável, não pode ser definido, mas apenas intuído por quem já não o conhece 
(ABBAGNANO, 2018, p. 673). O intuicionismo, porém, não é estranho em Habermas, mas como uma 
alternativa à resposta única e correta em determinados casos jurídicos, como se verá adiante (3.2.2). 
Porém, não há nos textos que se pesquisaram para esta tese uma atribuição à moral de Kant neste sentido. 
2 Pelo art. 193 da CFRB, a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
estar e a justiça sociais. O artigo 194 afirma que a seguridade social é um conjunto de ações do Estado e 
da sociedade, que compreende saúde, previdência e assistência social. A seguridade possui, como um 
dos princípios destas ações, no parágrafo único do inciso III do art. 194, a “seletividade e distributividade 
na prestação dos benefícios e serviços”. Ou seja, nos termos do texto supremo brasileiro, já consta um 
discurso jurídico que justifique normas infraconstitucionais e políticas públicas com tons utilitaristas que se 
concretiza “conforme a capacidade de realização burocrática” (HABERMAS, TAC II, p. 652). 
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efeitos colaterais de uma norma e por mais socialmente útil que possa ser, como propõe 

o utilitarismo de normas. Dessa forma é incabível, no construtivismo moral habermasiano, 

teorias, por exemplo utilitaristas, nas quais os participantes não argumentam de forma 

autônoma e não decidem o seu destino comunitário discursivamente de forma racional. 

Pode-se dizer que uma condução política utilitarista acaba, por assim dizer, como destaca 

Höffe lendo Kant, por tratar os cidadãos como crianças e o governante que quer impor 

seus conceitos de felicidade, por sua vez, se torna um déspota (HÖFFE, 1998, p. 218). 

Jürgen Habermas pressupõe que indivíduos racionais são dotados de consciência 

moral, que ele conceitua como a “capacidade de fazer uso da competência interativa para 

uma elaboração consciente de conflitos de ação moralmente relevantes” (HABERMAS, 

RMH, p. 124, itálicos no original), e também rejeita qualquer forma de determinismo, 

inclusive o neurocientífico, pois isso é “inconciliável com a autocompreensão cotidiana 

de sujeitos que agem” (HABERMAS, NR, 170)3. Isso demonstra que, em Habermas, a 

aplicação da sua razão comunicativa, como se aprofundará adiante, pressupõe uma 

capacidade de julgar questões práticas não triviais e que realmente importam.  

Para tanto, ele acredita que esta capacidade de julgar moral foi demonstrada pela 

psicologia cognitivista do desenvolvimento do pragmatista Lawrence Kohlberg (1927-

1987), quem demonstrou de forma ontogênica, com pesquisas que começaram nos anos 

50, seis diferentes estágios de consciência moral por meio de padrões pré-convencionais, 

convencionais e pós-convencionais de solução de problemas (RMH, p. 31). Ambos 

refletindo sobre a experiência da Segunda Guerra Mundial, tanto Habermas quanto 

Kohlberg, concordam que uma democracia estável depende da capacidade dos cidadãos 

em refletir de forma autônoma sobre conflitos morais (JORGENSEN, 2019, p. 595). Boas 

democracias, portanto, dependem de cidadãos autônomos moralmente. O pragmatismo 

é um modelo que, para além dos conceitos, busca investigar, ainda de forma mentalista, 

os efeitos empíricos da aplicação prática do conceito imaginado (SHOOK, 2002, p. 12).  

                                                        
3 Habermas é contra o reducionismo de alguns neurocientistas alemães, em especial Wolf Singer e Gerhard 
Roth, em discursos proferidos no recebimento dos prêmios da cidade de Kioto (12 de novembro de 2004) 
e do prêmio norueguês Holberg (30 de novembro de 2004), que negam a liberdade da vontade, pois 
“Habermas defende veemente a ideia de que o homem é primariamente um ser socializado e que esta 
dimensão social não se deixa reduzir a uma dimensão física ou meramente fisiológica” (PINZANI, 2009, p. 
27), afinal “tal determinismo é inconciliável com a autocompreensão cotidiana de sujeitos que agem” (NR, 
p. 170). 
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O pragmatista americano L. Kohlberg, interesse despertado em Habermas por 

influência de Apel (PINZANI, 2009, p. 16)4, tendo por norte uma construção do 

desenvolvimento cognitivo de Piaget, parte de um problema conhecido como o “Dilema 

de Heinz”5, o qual foi um dos muitos utilizados por ele em crianças nas suas pesquisas 

em psicologia social. Com base nestes resultados, concluiu que há três níveis de 

aprendizagem moral – subdivididos, cada um, em dois estágios mentais – pela via de um 

desenvolvimento que se “pode descrever como uma sequência hierarquicamente 

ordenada de estruturas” (CMAC, p. 157, itálicos no original). A sua intuição era de que a 

criança se move de um estágio para o seguinte e vê o estágio mais elevado como mais 

adequado “porque a coloca em maior equilíbrio no seu ambiente” (WHITE, 1995, p. 65). 

Para cada estágio psicológico há a descrição de um conteúdo conceitual de direito, do 

que “se deve fazer” e as razões para tanto (CMAC, p. 152-154): 

– Nível Pré-Convencional. Estágio 1. O estágio do castigo e da obediência. 

Conteúdo: O direito é a obediência literal às regras e à autoridade, evitar o castigo e não 

fazer mal físico. 1. O que é direito é evitar infringir às regras, obedecer por obedecer e 

evitar causar danos físicos a pessoas e propriedades. 2. As razões para fazer o que é 

direito são o desejo de evitar o castigo e o poder superior das autoridades. Estágio 2. O 

estágio de objetivo instrumental individual e da troca. 1. O que é direito é seguir as regras 

quando for de seu interesse imediato. O direito é agir para satisfazer os interesses e 

necessidades próprias e deixar que os outros façam o mesmo. O direito é também o que 

é equitativo, isto é, uma troca igual, uma transação, um acordo. 2. A razão para fazer o 

que é direito é servir às necessidades e interesses próprios num mundo em que é preciso 

reconhecer que as outras pessoas também têm seus interesses.  

                                                        
4 Segundo RAULET (2009, p. 275), Apel foi quem introduziu no debate alemão o pragmatismo americano. 
Peirce foi um dos primeiros pragmatistas, sendo pioneiro na lógica, na semiótica, na metafisica e criou uma 
filosofia da ciência extremamente natural (SHOOK, 2002, p. 12). 
5 O problema idealizado e aplicado por Kohlberg (1927-1987) era assim formulado (RACHELS, RACHELS, 
2013, p. 163): A esposa de Heinz estava à beira da morte e a sua única esperança era um remédio que 
tinha sido descoberto por um farmacêutico que o estava agora vendendo por um preço escandalosamente 
alto. O custo para produzir o remédio era de 200 dólares. O farmacêutico estava vendendo por 2 mil 
dólares. Heinz poderia levantar apenas a metade desse valor. O farmacêutico disse que a metade do valor 
não era o suficiente. Quando Heinz prometeu pagar a outra metade mais tarde, o farmacêutico ainda assim 
recusou. Desesperado, Heinz considerou a possibilidade de roubar o remédio. Seria isso errado? Com 
base nas respostas das crianças, Kohlberg hierarquizou as respostas com base nos estágios de 
desenvolvimento moral, os quais são absorvidos por Jürgen Habermas como demonstração psicológica da 
consciência moral de indivíduos racionais. 
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– Nível Convencional. Estágio 3. O estágio das expectativas interpessoais 

mútuas, dos relacionamentos e da conformidade. Conteúdo: O direito é desempenhar o 

papel de uma pessoa boa (amável), é preocupar-se com as outras pessoas e seus 

sentimentos, manter-se leal e conservar a confiança dos parceiros e estar motivado a 

seguir regras e expectativas. l. О que é direito é corresponder ao que esperam as 

pessoas que nos são próximas ou àquilo que as pessoas geralmente esperam das 

pessoas em seu papel como filho, irmão, amigos etc. “Ser bom” é importante e significa 

ter bons motivos, mostrar solicitude com os outros. Também significa preservar os 

relacionamentos mútuos, manter a confiança, a lealdade, о respeito e a gratidão. 2. As 

razões para fazer o que é direito são: ter necessidade de ser bom a seus próprios olhos 

e aos olhos dos outros, importar-se com os outros porque, se a gente se pusesse no 

lugar do outro, a gente iria querer um bom comportamento de si próprio (Regra de Ouro). 

Estágio 4. O estágio da preservação do sistema social e da consciência. Conteúdo: O 

direito é fazer o seu dever na sociedade, apoiar a ordem social e manter o bem-estar da 

sociedade ou do grupo. 1. O que é direito é cumprir os deveres com os quais se 

concordou. As leis devem ser apoiadas, exceto em casos extremos em que entram em 

conflito com outros deveres e direitos sociais estabelecidos. О direito também consiste 

em contribuir para a sociedade, o grupo ou a instituição. 2. As razões para fazer o que é 

direito são: manter em funcionamento a instituição como um todo, o autorrespeito ou a 

consciência compreendida como о cumprimento das obrigações definidas para si próprio 

ou a consideração das consequências: “E se todos fizessem o mesmo?”.  

– Nível Pós-Convencional ou baseado em Princípios. As decisões morais são 

geradas a partir de direitos, valores ou princípios com que concordam (ou podem 

concordar) todos os indivíduos, compondo ou criando uma sociedade destinada a ter 

práticas leais e benéficas. Estágio 5. О estágio dos direitos originários e do contrato social 

ou da utilidade. Conteúdo: O direito é sustentar os direitos, valores e contratos legais 

básicos de uma sociedade, mesmo quando entram em conflito com as regras e leis 

concretas do grupo. 1. O que é direito é estar consciente do fato de que as pessoas 

adotam uma variedade de valores e opiniões, que a maioria dos valores e regras são 

relativos ao seu grupo. Essas regras “relativas”, contudo, devem em geral ser apoiadas 

no interesse da imparcialidade e porque elas são o contrato social. No entanto, alguns 
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valores e direitos não-relativos, tais como a vida e a liberdade, têm que ser apoiados em 

qualquer sociedade independentemente da opinião da maioria. 2. As razões para fazer o 

que é direito são em geral: sentir-se obrigado a obedecer à lei porque a gente fez um 

contrato social de fazer e respeitar leis, para o bem de todos e para proteger seus próprios 

direitos e os direitos dos outros. As obrigações de família, amizade, confiança e trabalho 

também são compromissos ou contratos assumidos livremente e implicam o respeito 

pelos direitos dos outros. Importa que as leis e deveres sejam baseados num cálculo 

racional de utilidade geral: “O maior bem para o maior número.” Estágio 6. О estágio de 

princípios ético universais. Conteúdo: Esse estágio presume a orientação por princípios 

éticos universais que toda a humanidade deve seguir. 1. No que diz respeito ao que é 

direito, o estágio 6 é guiado por princípios éticos universais. As leis ou acordos sociais 

particulares são, em geral, válidos porque se apoiam em tais princípios. Quando as leis 

violam esses princípios, a gente age de acordo com o princípio. Esses princípios são 

princípios universais de justiça: a igualdade de direitos humanos e o respeito pela 

dignidade dos seres humanos enquanto indivíduos. Esses não são meramente valores 

reconhecidos, mas também são princípios usados para gerar decisões particulares. 2. A 

razão para fazer o que é direito é que a gente, enquanto pessoa racional, percebeu a 

validade dos princípios e comprometeu-se com eles. 

Habermas é consciente de que não nos é permitido esperar que em determinadas 

sociedades a maioria dos indivíduos serão pessoas morais “nível do 6”, afinal “pesquisas 

empíricas depõem inteiramente contra a ideia de que todos os membros adultos, mesmo 

apenas em sociedades modernas ocidentais, tenham adquirido as capacidades [...] para 

juízos pós-convencionais” (NO, p. 331-332), lhe basta, para tanto,  

 
tão somente (por exemplo, tendo em vista as sociedades tribais) que indivíduos 
podem constituir estruturas de consciência que se situam em grau mais elevado 
do que aquelas já corporificadas nas instituições de suas sociedades. (NO, p. 
332, grifo nosso). 
 

Não é possível crer que indivíduos socializados tenham naturalmente, em sentido 

antropológico, juízos práticos para a “felicidade coletiva” ou para a “justiça”, mas, 

hermeneuticamente, é trivial de que “sujeitos capazes de fala e ação não podem não 

aprender”. No entanto, Habermas destaca que, pela teoria social, “o processo de 

implementação social se efetua, todavia, apenas na conexão com as lutas políticas e com 
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os movimentos sociais, com o papel pioneiro de grupos marginais inovadores e assim 

por diante” (NO, p. 332). Ou seja, Habermas vê pela hermenêutica a facticidade do 

conhecimento adquirido pela simples percepção, mas este aprendizado natural não 

significa desenvolvimento social do ponto de vista da (sua) justiça por si só, pois a mesma 

só se dará por meio de lutas por reconhecimento. 

Logo, para Habermas, a humanidade pode mais do que ela tem formulado até 

agora, mas é necessário um esforço de aprendizagem das “pessoas” para que os 

contextos sociais se inclinem para a justiça. O nosso autor crê, assim, que indivíduos 

racionais são capazes de ter consciência de que uma ação é moralmente prescrita ou 

proibida com base nas pesquisas empíricas de Kohlberg, como, por exemplo, a igualdade 

dos direitos humanos. Porém, apesar da possiblidade do “moral point of view”, a sua 

leitura está na intersubjetividade como um elemento fundamental para o avanço e 

validade desta consciência moral já pós-convencional. 

1.1.2 A inclusão da intersubjetividade 
 

Habermas destaca que Kohlberg está dentro de uma autocompreensão clássica 

da filosofia (CED, p. 98). Habermas aduziu que até o estágio 6, desenvolvido por L. 

Kohlberg, se está ainda dentro de uma ética formalista e monológica, e é preciso que o 

nível de consciência moral passe ao estágio 7, de uma ética universal da linguagem 

(RMH, p. 126), pois 

 
Apenas no estágio de uma ética da linguagem [Sprachethik] universal as próprias 
interpretações das necessidades – isto é, o que cada indivíduo crê entender e 
dever entender como seus interesses “verdadeiros” – também podem ser objeto 
de discursos práticos. Esse estágio não se diferencia do estágio 6 de Kolhberg 
embora exista uma distinção qualitativa: o princípio que justifica as normas não é 
mais o princípio monologicamente aplicável da capacidade de universalização, 
mas o procedimento conduzido coletivamente de resgate discursivo de 
pretensões de validade normativas. [...] Kohlberb está incompleto (RMH, p. 127, 
destaques no original). 
 

Essa crítica foi feita por Jürgen Habermas em 1976, em Para a Reconstrução do 

Materialismo Histórico, e irá desenvolvê-la com mais detalhes em 1983, em Consciência 

moral e agir comunicativo. Porém, ele já antecipa o principal argumento, pois a passagem 

do estágio 6 para o 7, em termos filosóficos, “é a passagem de uma ética do dever 
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formalista à ética da linguagem universal” (RMH, p. 131, grifo nosso), um estágio de 

“liberdade política e moral” (RMH, p. 126). Destaca que no estágio 7 não se fica sob um 

“princípio de universalização aplicado monologicamente e assim ser dividida em 

componentes legítimos e ilegítimos, deveres e inclinações” (RMH, pp. 131-132).  E mais  

 
[...] essa passagem no medium das comunicações formadoras de valores e 
normas, em que são introduzidas experiências estéticas, o teor cultural tradicional 
não é mais simplesmente o estereótipo de acordo com o qual as necessidades 
são cunhadas [...] (RMH, p. 132). 
  

Portanto, ao mesmo tempo que Habermas ataca elementos da moral kantiana no 

estágio 6 de Kohlberg (“deveres e inclinações”) – que ele também se apropria para 

reformular discursivamente na sua reconstrução – complementa com o discurso estético 

na reconstrução desta crítica. Apesar do pensamento habermasiano não ter consolidado 

uma teoria estética, “o discurso filosófico da modernidade coincide e cruza-se 

frequentemente com o estético” (DFM, p. 1-2), explicita e critica elementos da moral 

kantiana, complementando-a com a possibilidade de um juízo de gosto, também de Kant, 

na formação da justiça moral. Isso ele faz, assim são os indícios, para dizer que neste 

estágio póstumo não há limites argumentativos na formação de discursos morais, se 

observados o procedimento da sua ética da linguagem universal. Isso porque “Uma 

autonomia que priva o Eu de um acesso comunicativo à natureza interna também indica 

não liberdade” (RMH, p. 131-132), e complementa que esta identidade “significa uma 

liberdade que limita a si própria na intenção, se não de identificar, ao menos de conciliar 

dignidade com felicidade” (RMH, p. 132). Apesar de Habermas ter abandonado a adição 

de um estágio 7 à teoria de Kohlberg, manteve a sua crítica dialógica que aqui é o que 

importa para explicá-la.  

Ou seja, a articulação entre justiça moral e felicidade, ainda que com a prioridade 

daquela – estratégia semelhante já usada, aliás, por Kant (KANT, 2008, p. 23), mas que 

não autoriza a inclinação como fundamento da razão prática sob pena de solipsismo 

(KANT, 2015, p. 253) – felicidade esta, inclusive, que gera a experiência estética no outro, 

forma também sociedades justas que é aquela garantista da liberdade dos indivíduos 

para se autorrealizar em sentido prático com base em seus horizontes de sentidos, a 

saber, a “concepção de ‘vida boa’ segundo capacidade e critérios próprios” (FNH, p. 5), 

o que remonta, como sabido, a Aristóteles. Justiça e “vida boa” não se integram 
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totalmente, “mas permanecem, por boas razões normativas, entrelaçadas entre si de 

modo assimétrico” (HABERMAS, NR, p. 321), afinal, apesar da possibilidade de 

coordenação, deve prevalecer sempre o que é o justo sobre o que é bom, como se verá 

adiante (3.3)6. O desforço habermasiano, parece ser, em temperar a prioridade do estágio 

6 (da justiça moral) com alguns elementos do estágio 4 (do moral como procedimento) e 

do 5 (da moral “utilitarista”) 7 por meio do discurso, tendo como medium a linguagem como 

garantia de validez e o resgate dos argumentos dos concernidos pautados pela correção. 

Esses elementos serão enfatizados nas justiças habermasianas, mudando a ênfase sem 

prejuízo de outras adições, mas sempre pela senda da licitude discursiva, como se verá 

por todo este texto. 

O que mais interessa é que Habermas, a despeito de ver uma crítica monológica 

na teoria de Kohlberg, o que seria, em outras palavras, resumido à ausência da 

intersubjetividade discursiva, usa ela como ponto de partida de que a consciência moral 

é demonstrável empiricamente. Com base nesta psicologia social, que não escapou a 

outras críticas8, Jürgen Habermas acredita que é possível uma capacidade de julgar 

                                                        
6 Seja na moral kantiana ou nas “justiças habermasianas”, há como prioridade do agir prático a moralidade 
ou a justiça sobre a felicidade. No entanto, isso não quer dizer que aquele que age moralmente ou com 
correção está fadado e inexoravelmente à infelicidade. São consideradas exemplos desse tipo de 
moralidade, em alguma medida, as “justiças divinas” em Santo Agostinho (KENT, 2006, p. 232) e Guilherme 
de Ockham (KENT, 2006, p. 241). 
7 Karl-Otto Apel, quem apesar do pioneirismo na ética do discurso ou comunicativa forma com Jürgen 
Habermas, os dois heróis do século neste campo, destaca que o estágio 4 (nível convencional) é o da 
moral Law and Order de um funcionário prussiano (APEL, 1994, p. 249), e o estágio 5 (nível pós-
convencional) constitui o princípio racional de legitimação do direito com base em uma moral utilitarista 
reguladora que caracteriza, por exemplo, o governo e a constituição americanos (APEL, 1994, pp. 239-
240). Pode-se dizer que no estágio 4 está presente um direito de validade positivista, o qual regula a sua 
própria produção ou, nas palavras de Habermas, “uma legitimação através da legalidade do procedimento" 
(FV I, p. 250). No estágio 6, frente a leis injustas, estaria legitimada a desobediência civil. 
8 A teoria de Kohlberg sofreu enfrentamentos, entre eles o da feminista Carol Gilligan. Essa psicóloga e 
pesquisadora de Harvard objeta que Kohlberg valorizou demais no experimento o modo de pensar de Jake 
(Heinz deveria roubar, pois a vida humana vale mais que do que dinheiro; estágio de princípios éticos 
universais), em desprezo à resposta de Amy (Heinz não deveria roubar, mas sim entrar em um acordo com 
o farmacêutico; estágio das expectativas interpessoais mútuas, dos relacionamentos e da conformidade). 
Para Gilligan (RACHELS; RACHELS, pp. 165 ss), as duas crianças pensam diferentemente, mas o modo 
de pensar de Amy não é inferior. Para Gilligan, quando confrontada com o Dilema de Heinz, Amy responde 
aos aspectos pessoais da situação, como as mulheres fazem geralmente, ao passo que Jake, pensando 
como um homem, vê somente um conflito entre a vida e a propriedade que pode ser resolvido por uma 
dedução lógica. Kohlberg responde às objeções afirmando que perspectivas individuais “apenas parecem 
incompatíveis com questões de justiça à primeira vista – ‘cuidado’, ele argumentou, de fato representa um 
aspecto da ‘justiça’" (KRIEDE, 2017, p. 164), afinal, a rigor, como fundamento último, tanto Jake quanto 
Amy, estão sob um parâmetro da ética do cuidado. A rigor, a nível de uma teoria da fundamentação, os 
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moral que inicia na infância, passa pela adolescência e vai para a fase adulta. Esse 

referencial tem o condão de influenciar Jürgen Habermas na teoria do agir comunicativo 

e na sua teoria discursiva do direito, em que pese considerar que o teste de Kohlberg 

ainda trabalhe com respostas monológicas, como dito. Em Habermas, porém, a 

perspectiva sócio-moral que a criança desenvolve nos estágios 3 e 4 (nível convencional) 

e que aprende de forma reflexiva nos estágios 5 e 6 (nível pós-convencional) de Kohlberg, 

acaba sendo uma das bases teóricas da sua teoria da ação comunicativo, pois este agir 

“presta-se como ponto de referência para uma reconstrução dos estágios de interação” 

(CMAC, p. 163), o qual também ele introduz de forma fundamental na sua teoria 

discursiva do direito, como se verá aqui em local próprio. 

Para Habermas, na teoria do desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg, a 

ética do discurso pode reconhecer seus traços essenciais e alcançar a harmonização 

entre a teoria normativa e a teoria psicológica pela perspectiva da moral. Essa imposição 

vem da necessidade de refutar o argumento de que, para se opor às éticas universalistas 

em geral, se mobiliza o fato de outras concepções morais. Contra essa espécie de 

dúvidas relativistas, a teoria de Kohlberg oferece a possibilidade de: a) reduzir a 

multiplicidade empírica das concepções morais encontradas em uma variação de 

conteúdos em face das formas universais do juízo moral e b) explicar as diferenças 

estruturais que ainda subsistam como diferenças dos estágios de desenvolvimento da 

capacidade de julgar moral (CMAC, p. 144). 

São três as principais suposições básicas da filosofia moral que Lawrence 

Kollberg, segundo Jürgen Habermas, toma de empréstimo para as suas premissas do 

desenvolvimento moral do indivíduo (CMAC, p. 147-148):  

a) cognitivismo: é possível distinguir entre juízos morais certos e errados;  

b) universalismo: com a fundamentação “U” a ética do discurso contesta a 

suposição básica de relativismo ético; 

c) formalismo: “U” elimina as concepções valorativas de “bem viver” orientadas 

para questões de felicidade, retendo de maneira argumentada as questões de justiças 

estritamente normativas. 

                                                        
dois agiram com base na ética do cuidado, pois seja furtando o medicamento seja se preocupando em ir 
preso, tanto Jake quanto Amy estão preocupados com a melhor ajuda em uma relação familiar. 
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Mas enquanto “U” fornece uma regra de argumentação que refuta o cético, o 

relativista e o empirista, para complementar a ética do discurso é preciso ainda um 

princípio do discurso “D”, onde “são válidas as normas de ação às quais todos os 

possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de 

discursos racionais” (formulação dada em FV I, p. 142), do qual Habermas destaca que 

Kohlberg toma de empréstimo da versão abstrata da teoria comunicacional de Mead. 

Kohlberg acredita que o indivíduo possa chegar a um ponto de vista que reconheça como 

premissa moral básica: o respeito dos outros como fim e não como meio (CMAC, p. 160) 

– o imperativo categórico na fórmula da humanidade – o qual Habermas coloca sob 

perspectiva procedimental e social representativa de justiça, em uma autonomia 

orientada em função da fundamentação de normas (CMAC, p. 202). Para fazer jus à 

pretensão cognitiva dos juízos morais, ele sugere “tomar a própria argumentação racional 

moral como processo adequado para formação racional da vontade” (FV II, p. 215), e 

essa argumentação – que é “a prática de deliberação e justificação” (IO, p. 99) – é 

exposta via discursos válidos intersubjetivamente, que é uma teoria procedimentalista da 

justiça, onde a justeza dos resultados da justiça “emprega o modelo de G. H. Mead, ou 

seja, o da reciprocidade geral de perspectivas entrelaçadas entre si” (FV II, p. 215). 

Habermas sustenta que a “alternativa ético-discursiva” da imparcialidade 

representa um “processo de formação de julgamento envolvendo todas as partes em 

recíproca relações” (LOHMAN, 2017, p. 138), incluindo a intersubjetividade comunicativa 

como um estágio necessário do nível pós-convencional dos princípios. Assim, a filosofia 

moral vai se estabelecer como ciência reconstrutiva “na medida que é capaz de derivar 

as regras universais de uma ética comunicativa a partir das normas fundamentais da fala 

racional” (HABERMAS, CI, p. 494). Logo, a justiça moral é possível em sentido 

ontogênico, mas a reconstrução comunicativa é necessária e aduz a ela a condição de 

razão prática universal. 

1.1.3 O cognitivismo moral habermasiano 
 

Como se percebe, o uso da teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg por 

Habermas é metaético, pois busca nela trazer fundamentos psicológicos e ontogenéticos 
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ao cognitivismo moral para além de meras emoções ou empirismos, onde é possível, 

para Kolhberg, concluí-los através da aprendizagem moral e colocar a sua ética 

discursiva nesse campo, pois em Habermas “dever fazer algo” significa “ter razões para 

fazer algo” (CMAC, p. 68) pela via da argumentação intersubjetiva. 

Nessa fase, portanto, Habermas aposta em uma justiça moral (KREIDE, 2017, p. 

162), com base em princípios sem, contudo, como faz John Rawls, anunciá-los, afinal:  

 
É assim que a orientação em função de princípios de justiça e, em última 
instância, em função do processo do Discurso em torno da fundamentação de 
normas resulta da inevitável moralização de um mundo social que se tomou 
questionável. Tais são as representações de justiça, que substituem no estágio 
pós-convencional a conformidade a papéis e normas (CMAC, p. 199). 
 

Isso quer dizer que, diante dos questionamentos feitos pelo relativismo, é possível 

normas no mundo intersubjetivo, por meio da ética do discurso, universalmente válidas. 

Mas Jürgen Habermas é um antirrelativista moral de uma categoria específica. O dado 

psicológico empírico de que as intuições nos comprometem a “(fazer) o que é correto, 

simplesmente porque é correto”, também fala a favor da ideia de interpretar, por analogia 

com a verdade da pretensão de validade associada às normas morais, pois “ao que 

parece, à faculdade de distinguir juízos verdadeiros dos tidos por verdadeiros, 

corresponde a faculdade de distinguir juízos morais válidos dos que estão meramente de 

fato em vigor” (VJ, p. 274, grifo nosso). Com este ponto de vista, Habermas se coloca 

como um cognitivista que acredita em verdades morais, sem acreditar em fatos morais, 

pois ele medeia a possibilidade deste desenvolvimento humano com a ética do discurso, 

da qual possibilita aos indivíduos construir juízos morais. Isso demonstra que Habermas, 

apesar de ser um cognitivista, não aceita fatos morais pré-dados, pois se descreve como 

“um realista nas questões epistêmicas e um construtivista nas questões morais, [e 

continua], sou realista de um tipo específico, um realista segundo o viés pragmático”  

(EDQV, p. 47), valorizando ainda que “a concepção cognitivista moral encontrou aí [no 

construtivismo] uma vantagem, pois então se pode falar de ‘verdade moral’, sem assumir 

o peso da hipoteca de uma reprodução de fatos morais” (EDQV, p. 52; VJ, p. 52) e que 

“a partir de um conceito discursivo de verdade, é fácil interpretar a justiça das normas e 

juízos morais como análogo da verdade, sem por isso incorrer em implicações realistas” 

(EDQV, p. 64), proposta que apesar de ser uma ética mínima, por ser formal, “não 
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significa que sua posição deva ser inteiramente indeterminada ou vazia” (WHITE, 1995, 

p. 77).  

Para Jürgen Habermas o construtivismo moral se vincula à "problemática do agir 

moral autorreferente que Hegel desenvolveu na fenomenologia do espírito" e apenas o 

construtivismo "que resulta da reorientação operada pela ética discursiva" possibilita "a 

passagem da argumentação do sujeito solitário à participação de uma práxis de 

argumentação intersubjetiva" (VJ, p. 54).  

Do ponto de vista pragmático, o processo do conhecimento é representado como 

um comportamento inteligente que resolve problemas е possibilita processos de 

aprendizagem, corrige erros е invalida objeções (VJ, p. 34). A linguagem, portanto, para 

Habermas, é fundamental e de um viés que o coloca, nas palavras de Apel, como 

“herdeiros do hermeneutic-linguistic-pragmatic-turn da filosofia e concordamos com 

Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Searle e, ainda, Richard Rorty” (APEL, 2004, pp. 24-

25). Habermas também narra essa dupla guinada linguística na filosofia hermenêutica e 

na filosofia analítica (VJ, p. 63-64) dizendo que 

 
Heidegger foi o primeiro a reconhecer o caráter paradigmático da hermenêutica 
desenvolvida, nesse meio tempo, por Droysen e Dilthey. Quase na mesma época 
Wittgenstein descobria na semântica lógica de Johan Gottlieb Frege um novo 
paradigma filosófico (VJ, p. 63-64). 

 

Na filosofia analítica, o linguist turn, para o nosso autor, capaz de combater a 

filosofia do sujeito, pressupõe o pragmatic turn, pois a abstração semanticista “poda a 

linguagem” e a descoberta da estrutura dupla proposicional-performativa das ações 

linguísticas por parte de Wittgenstein e Austin, e dos autores que se seguiram, é um 

primeiro passo para a pragmática formal (PPM, p. 56). Os jogos de linguagem de 

Wittgenstein é a origem desta duplicidade estrutural e é um componente vital pois, 

segundo Wittgenstein, no § 23 de Investigações, “o termo ‘jogo de linguagem’ deve aqui 

salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de forma de vida” 

(WITTGENSTEIN, 2000, p. 35, itálico do autor, grifo nosso). É a partir desta afirmação 

que Wittgenstein elenca os “atos de fala” (quando “falar” é uma “atividade”), que 

influenciam quase toda a pragmática linguística posterior a ele e que Habermas se 

apropria e reformula, como veremos adiante em 1.2.3. 
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Essa guinada constituiu o primeiro passo no caminho de uma integração de 

componentes pragmáticos no contexto de uma análise formal, e foi somente através 

dessa passagem para a pragmática formal que a análise da linguagem conseguiu reaver 

a amplitude e os questionamentos da filosofia do sujeito (PPM, p. 56). Habermas destaca 

que as épocas históricas da filosofia se dividem em três paradigmas: ser, consciência e 

linguagem (PPM, p. 21-22). Para ele, o pensamento metafísico, que tem como uma das 

características o primado da filosofia da consciência (ou mentalista), e “deixando de lado 

a linha aristotélica e simplificando bastante”, é “um idealismo filosófico que se origina em 

Platão, passando por Plotino e o neoplatonismo, Agostinho e Tomás, Cusano e Pico de 

Mirandola, Descartes, Spinoza e Leibniz, chegando até Kant, Fichte, Schelling e Hegel” 

(PPM, p. 38), a qual descreve uma “oposição clássica entre ideia e realidade, típica da 

tradição platônica, interpretada inicialmente de modo ontológico [ou do ser] e, a seguir, 

segundo os parâmetros da filosofia da consciência” (FV I, p. 55). O pensamento pós-

hegeliano inicia uma crítica ao idealismo de tipo hegeliano (PPM, p. 48), dando origem 

ao pensamento pós-metafísico. Jürgen Habermas entende que o linguist turn (a 

passagem da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem) traz vantagens 

objetivas e metódicas, através de categorias como “corpo capaz de expressão”, 

“comportamento”, “ação” e “linguagem”, pois “é possível introduzir relações com o mundo 

nas quais o organismo socializado do sujeito capaz de linguagem e de ação já está 

introduzido, antes mesmo que este possa relacionar-se de modo objetivador com algo no 

mundo” (PPM, p. 54). 

No entanto, se a guinada linguística possibilitou a passagem para um novo 

paradigma, o do entendimento, ela apesar de ser geradora de horizontes de sentido não 

é uma categoria absoluta, pois a sua validez depende da formação linguística do 

consenso “através do qual as interações se entrelaçam no espaço e no tempo permanece 

aí pendente de tomadas de posição autônomas dos participantes da comunicação, que 

dizem sim ou não a pretensões de validade criticáveis” (PPM, p. 52). Portanto, se a 

linguagem fomentou o paradigma do entendimento, ela por si só tem contornos 

solipsistas fora de uma comunidade consensual. 

Essas são bases que o autor da segunda geração de Frankfurt utiliza para sair de 

modelos baseados na filosofia da consciência e construir o paradigma do entendimento, 
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pois, para ele, a linguagem que ele desenvolveu, já na teoria do agir comunicativo, tem a 

função da “integração social ou da coordenação dos planos de diferentes atores na 

interação social” (CMAC, p. 41). 

É partindo desse ponto pragmático e linguístico que surge o construtivismo moral 

habermasiano, fundamentado na moral do discurso, pois para ele interessa uma 

concepção cognitivista, mas não realista da moral, a qual exige sempre um conceito 

epistêmico de “verdade moral” ou correção, consistindo ainda que “a validade de uma 

norma consiste no fato de merecer reconhecimento, o qual possa ser demonstrado pelo 

discurso” (VJ, p. 52). Nesse ponto 

 
o aspecto construtivista da ética do discurso é posto em relevo pelo conceito 
epistêmico de correção. Os sujeitos capazes de falar e agir julgam as ações e 
conflitos relevantes com relação a um universo, a ser realizado, de relações 
interpessoais que eles mesmos projetam (VJ, p. 53). 

 

Portanto, para Habermas, do ponto de vista da teoria da verdade, com 

fundamento na estrutura do desenvolvimento moral do indivíduo, juízos morais corretos 

são possíveis e seu resultado normativo advém de uma construção com base na ética 

do discurso, a qual é externalizada mediante argumentos, tendo a linguagem como 

medium cognitivo de conteúdo moral. Ele tem por base um certo realismo externo, o qual 

recebe a afetação do próprio “ato de comunicação com os outros e na interação com 

objetos de diversa ordem” (BRANQUINHO, MURCHO e GOMES, 2006, p. 663), o que é, 

na sua visão, vital no entendimento cotidiano dos indivíduos. 

Para Habermas, mandamentos morais e direitos humanos que necessitam de 

justificação moral, por exemplo, precisam encontrar o reconhecimento racionalmente 

motivado de todos os sujeitos capacitados para a linguagem e ação. A ideia de uma 

comunidade inteiramente ordenada, em termos morais implica, por conseguinte,  

 
a ampliação contrafática do mundo social – no qual nos encontramos 
previamente – até atingir as dimensões de um mundo totalmente inclusivo de 
relações interpessoais bem ordenadas: Todos os homens tornam-se irmãos (e 
irmãs) (HABERMAS, NR, p. 59). 

 

Essa pressuposição de Habermas pode resumir o que ele pretende com o seu 

ideal de justiça moral: uma irmandade moralmente ordenada.  
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Como se viu, o princípio “U”, em Jürgen Habermas, tem por fundamento a teoria 

do desenvolvimento moral de Kohlberg e culmina na possibilidade de um construtivismo 

moral ou jurídico racionalizados na ética do discurso, que é dialógico por conceito. Após 

analisar que Habermas é um cognitivista moral de viés construtivista-discursivo, no 

próximo item veremos de onde ele extrai o conteúdo processual do agir moral. 

 

1.2 O princípio moral do discurso: a reconstrução do imperativo moral kantiano  
 

O conteúdo do princípio moral em Habermas (“U”) é uma reconstrução do 

imperativo categórico kantiano. Esta reconstrução possui enfrentamentos fundamentais 

como o consenso linguístico (1.2.1), o poder comunicativo e a legitimidade (1.2.2), o 

aspecto performativo (1.2.3) e o consenso como circularidade discursiva do mundo da 

vida (1.2.4). 

1.2.1 Do monolinguismo ao consenso linguístico  
 

Jürgen Habermas aceita verdades morais sem aceitar o fardo discursivo dos 

fatos morais, sendo, portanto, a ética discursiva cognitivista e construtivista – como 

resultado da ética discursiva para solucionar problemas práticos não triviais, como por 

exemplo, os hard cases. 

Para além do que há em comum, Habermas destaca três diferenças entre a 

metafísica moral de Kant e a ética do discurso. Primeiro, a ética do discurso abandona “a 

teoria-dos-dois-mundos”, pois o “hiato entre o Inteligível e o Empírico é atenuado por uma 

tensão que se torna, ela própria, perceptível na força factual das assunções 

contrafactuais no interior da prática comunicativa do dia-a-dia” (CED, p. 23, itálicos no 

original), propondo, assim, uma comunicação entre razão teórica e prática.  Na segunda 

diferença, a ética do discurso supera o ponto de partida meramente “interior e 

monológico” de avaliação de máximas, pois ela “conta com uma conciliação acerca da 

capacidade de generalização de interesses unicamente enquanto resultado de um 

discurso público organizado intersubjetivamente” (CED, p. 23, itálicos do autor). A terceira 
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diferença está na pretensão da ética do discurso em solucionar o problema da 

fundamentação que “Kant se esquiva mediante a referência do fato da razão – a 

experiência do ser-compelido através do dever – passando essa solução pela abstração 

de ‘U’, a partir dos pressupostos gerais da argumentação” (CED, p. 23)9. Logo, pode-se 

dizer que a ética do discurso de Habermas é, em expressões não incriticáveis, uma 

reconstrução empírica, intersubjetiva e discursiva (ou processual) da moralidade 

kantiana. A última será aqui enfatizada. 

Do ponto de vista da teoria da fundamentação, é através de uma reconstrução 

discursiva do imperativo categórico de Kant que Habermas desenvolve o princípio U10, 

como uma regra de argumentação “que deve forçar aquela troca de papéis universal que 

G. H. Mead descreve como ‘ideal role-taking’ (‘adoção ideal de papéis’)” nos termos de 

uma “teoria pragmática da argumentação” (IO, p. 121). Trata-se de uma “reconstrução 

processual da moral kantiana” (DUTRA, 2002, p. 132), pois devido a necessidade de um 

entendimento mútuo intersubjetivo se tem que:  

 
Nessa perspectiva também o Imperativo Categórico precisa de reformulação no 
sentido proposto: “Ao invés de prescrever a todos os demais como válida uma 
máxima que eu quero que seja uma lei universal, tenho que apresentar minha 
máxima a todos os demais para o exame discursivo de sua pretensão de 
universalidade. O peso desloca-se daquilo que cada (indivíduo) pode querer sem 
contradição como lei universal para aquilo que todos querem de comum acordo 
reconhecer como norma universal” (CMAC, p. 88, grifo nosso). 

                                                        
9 Para uma defesa da metafísica kantiana, Dieter Henrich postula doze teses que devem mostrar “que 
Habermas, em sua própria empreitada teórica, acredita erroneamente poder prescindir de tarefas do 
pensamento para as quais, ainda hoje, não temos à disposição uma palavra-título melhor do que 
‘metafísica’” (Henrich, 2009, p. 84). Para tanto, ele destaca que Kant dividiu as investigações que 
demandam uma metafísica em dois grupos: uma metafísica sobre as investigações que diz respeito ao 
esclarecimento dos modos de operação do intelecto teórico e prático; e outra, não preocupada com 
conceitos, mas sim com os pensamentos na sua completude (Henrich, 2009, p. 85). Habermas considera 
Heinrich vinculado ao “princípio da filosofia do sujeito” (PPM, p. 267), paradigma que ele combate em 
especial com a guinada linguística já aqui demonstrada (1.1.3), e isso já é suficiente para um desacordo 
com tons intermináveis entre ambos. 
10 Na década de setenta, Habermas opôs três modos de abordagem teórica para fins da reconstrução do 
materialismo histórico. Restauração significaria o retorno a uma situação inicial, que entretanto, foi 
corrompida. Renascimento significaria a renovação de uma tradição que, entretanto, foi soterrada.  
Reconstrução “significa, em nosso contexto, que uma teoria é decomposta e recomposta em uma nova 
forma para que possa assim atingir o fim que ela mesma se pôs: esse é o modo normal (quero dizer: normal 
também para o marxismo) de se relacionar com uma teoria que, sob diversos, aspectos, precisa de revisão, 
mas cujo potencial (ainda) não se esgotou” (RMH, p. 25). Não seria estranho ao método de trabalho 
habermasiano colocá-lo nesse “reconstrutivismo” que ele mesmo descreve. Há ainda o raciocínio dialético, 
no qual “optei por modelo hegeliano onde desenvolvi minha teoria através de uma crítica de outras teorias 
sociais” (HABERMAS, EDQV, p. 29). Assim, pode-se dizer que Habermas na sua teoria social é dialético 
e na sua teoria moral é um reconstrutivista. 
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Por meio desta guinada pronominal (do “eu” para o “nós”), Habermas se utiliza da 

leitura intersubjetivista do imperativo categórico oferecida por G. H. Mead, a qual enfatiza 

a necessidade de descentralizar as próprias perspectivas de interpretação que em cada 

caso estão restringidas pelo egocentrismo e pelas etnias (NV, p. 104). Por essa lente não 

monolinguista e progressista da moral kantiana11, Habermas destaca que a interpretação 

intersubjetivista do Imperativo Categórico não tem outra intenção senão uma explicação 

do seu significado fundamental, e que a transição da reflexão monológica para o diálogo 

explica uma característica do procedimento de universalização que estava implícita até 

uma nova forma de consciência histórica (HABERMAS, EDQV, p. 8-9)12, afinal “não é por 

                                                        
11 Desde cedo, Habermas relaciona agir comunicativo, agir estratégico e agir moral. Em Técnica e Ciência 
como ideologia, de 1968, assim dispôs: “A intersubjetividade da validez das leis morais, admitida a priori 
mediante a razão prática, permite a redução do agir ético a ação monológica. A relação positiva da vontade 
com as vontades dos outros é subtraída à comunicação possível e substituída pela concordância 
transcendentalmente necessária de atividades teleológicas isoladas, que obedecem a leis universais 
abstratas. Sendo assim, a ação moral, no sentido de Kant, apresenta-se mutatis mutandis como um caso 
especial do que hoje chamamos ação estratégica. A ação estratégica distingue-se das ações comunicativas 
que ocorrem sob tradições comuns, em virtude de a decisão entre possibilidades alternativas de escolha, 
poder e ter de tomar-se de forma fundamentalmente monológica, isto é, sem um entendimento ad hoc” 
(HABERMAS, TCI, p. 22). Aparentemente, em sua leitura atual, Habermas não relaciona a ação moral 
kantiana com o agir estratégico, pelo menos no sentido como se apresenta nesse texto, pois atualmente 
ele vê possibilidade em reconstruir processualmente a moral kantiana para compor a sua ética do discurso. 
12 Como já se salientou, esta interpretação “intersubjetivista”, de Habermas com Mead, do imperativo 
categórico de Kant não está sozinha. Conceitos como vontade perfeitamente boa, prudência para se buscar 
a felicidade ou até mesmo a dignidade da pessoa humana podem conduzir a esse significado sob uma 
perspectiva não ortodoxa. Otfried Höffe (2005, p. 207) diz, inclusive, que Kant tinha uma certa concordância 
com utilitarismo, pois considera a promoção do bem-estar de outros como moralmente requerida e que 
isso pressupõe que as pessoas reflitam à luz do bem-estar alheio e das consequências de suas condutas, 
mas enquanto os utilitaristas não fundamentam o seu princípio-guia, Kant põe para tanto o imperativo 
categórico como teste racional de universalização (HÖFFE, 2005). Quando Kant trata dos exemplos de 
universalização, o quarto exemplo (KANT, 2009, p. 249; GMS II Ak 430) é uma “proibição da indiferença 
para com a necessidade alheia” (HÖFFE, 2005, p. 209), onde Kant defende que a felicidade é fim que deve 
ser por todos buscado, mas não egoisticamente e há, portanto, uma intersubjetividade solidária como 
limitação da liberdade das ações humanas. Diz ainda que “[...] se um sujeito é um fim em si mesmo, os 
seus fins têm de ser quanto possível os meus[...]” e que “[...] Este princípio da humanidade e de toda a 
natureza racional em geral como fim em si mesma [...]” [ênfase de Kant] é a priori, pois “[...] nada é tomado 
de empréstimo à experiência [...] por causa da sua universalidade, pois que se aplica a todos os seres 
racionais em geral, acerca do que nenhuma experiência é suficiente para tornar o que seja, tendo por 
conseguinte de originar-se da razão pura”. Jürgen Habermas não iria tão longe: para ele, a indignação е а 
censura dirigidas contra a violação das normas só podem se apoiar em última análise num conteúdo 
cognitivo. Em Habermas, quem faz uma tal censura quer dizer com isso que о culpado pode eventualmente 
se justificar — por exemplo, recusando como injustificada a expectativa normativa, a qual apela à pessoa 
tomada de indignação (HABERMAS, CMAC, p. 68). No entanto “desconheceríamos a natureza dessas 
razões se reduzíssemos a questão: ‘О que devo fazer?’ a uma questão de mera prudência е, deste modo, 
a aspectos do comportamento em vista de fins. É assim que se comporta o empirista que reduz a questão 
prática: ‘О que devo fazer?’ às questões: ‘O que quero fazer?’ e ‘Como posso fazê-lo’. Também não adianta 
recorrer ao ponto de vista do bem-estar social quando o utilitarista reduz a questão: ‘O que devemos fazer?’ 
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acaso que o imperativo categórico se dirige a uma segunda pessoa do singular” (IO, p. 

83). O método reconstrutivista usado por Habermas quer dizer que o objeto necessita de 

“revisão, mas cujo potencial (ainda) não se esgotou” (RMH, p. 25) e, no âmbito da teoria 

discursiva jurídica, a “reconstrução do direito situa-se no plano de uma explicação de 

significado” (FV I, p. 169). Logo, há uma reformulação teórica do objeto do conhecimento 

na busca de algo fundamental nele, mas ainda implícito na tradição que necessita ser 

descortinado.  

Em sede de “U”, quando Habermas se refere a “morais”, tem por objeto apenas 

“normas que são universalizáveis em sentido estrito, ou seja, que não variam segundo 

os espaços sociais e os tempos históricos” (CMAC, p. 135, nota 41), afinal “mandamentos 

morais devem ser seguidos a despeito do comportamento futuro dos outros, por respeito 

à própria norma subjacente” (ET, p. 142). Com esse recorte, ele separa moralidade de 

eticidade da vida boa. O nosso autor, portanto, conserva do imperativo categórico o 

caráter impessoal e universal, a saber, a sua validade universal e ela é ontologicamente 

possível com base no desenvolvimento moral de Kohlberg. Ele concorda que a 

universalidade é indispensável para uma moral13, no entanto, ela deve ser aceita por 

todos os destinatários da norma por intermédio do discurso, servindo-se, também, “da 

teoria hegeliana do reconhecimento com o objetivo de interpretar intersubjetivamente o 

imperativo categórico” (CED, p. 101), mas sem incorrer no custo de uma dissolução 

histórica da moralidade na eticidade, ou nas palavras de Cortina e Conill (2019, p. 120), 

uma relação “entre a facticidade do mundo da vida e o universalismo moral, defendendo 

o primado do justo sobre o bom, mas sem excluir questões de eticidade da vida boa 

advinda de discussão racional”, que é, em outras palavras, a sua versão da neutralidade 

ética do direito (FV II, p. 35), um princípio comum do Estado “liberal” da tradição que 

remonta a Locke (FV II, p. 18, nota 10). Se a ética complementa a moral, para Forst, 

Habermas assim se desvia da ética deontológica (FNH, p. nota 58). De fato,  

 

                                                        
a questão técnica da produção social, racional quanto à adequação dos meios aos fins, de efeitos 
desejáveis.” (HABERMAS, CMAC, p. 68-69). Habermas, portanto, até tem no imperativo categórico uma 
hermenêutica intersubjetiva, no entanto este significado fundamental não autoriza o empirista ou o 
utilitarista se valer dele para suas racionalidades. 
13 Em sede de “U”, quando Habermas se refere a “morais” tem por objeto apenas “normas que são 
universalizáveis em sentido estrito, ou seja, que não variam segundo os espaços sociais e os tempos 
históricos” (HABERMAS, CMAC, p. 135, nota 41). 
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uma vez que as pretensões de validade para enunciados descritivos, morais, 
estéticos e (de modo mais restrito) éticos se relacionam a algo no mundo ou – 
sob os aspectos mencionados – a algo no mundo da vida, que já está 
simbolicamente estruturado, os respectivos padrões de justificação também 
variam com o sentido correspondentemente da validade que orientam a troca 
discursiva de argumentos (SFPT, p. 504). 
 

Forst tem razão, pois em Habermas a eticidade deve ser distinguida das 

obrigações morais e jurídicas, pois se enraízam “nas ligações de uma comunidade 

previamente existente, de modo típico das ligações familiares” (ET, p. 142). Quanto às 

pretensões e à obrigação correspondente “não pode ser nem forçada, nem 

categoricamente exigida” (ET, p. 143). E mais, a eticidade até tem em comum com a 

solidariedade a questão do interesse, contudo, “não se refere aos contextos de vida pré-

políticos como a família, mas às comunidades políticas” (ET, p. 143). Neste sentido, a 

eticidade em Habermas, além de não ser um “dever”, o seu nível político-comunitário-

nacional se traveste de solidariedade, afastando, assim, por hora, no seu pensamento, 

uma relação estreita entre justiça e solidariedade (ET, p. 143, nota 23). Isso é um tanto 

nocivo aos direitos sociais, no entanto, nada impede que se juridifique a solidariedade, 

afinal, “só a política de um legislador que é sensível às pretensões normativas de uma 

sociedade civil democrática pode converter as pretensões de solidariedade dos 

marginalizados e de seus advogados em direitos sociais” (ET, p. 146). Logo, se a 

solidariedade tem um sentido dogmático ético é possível ressignificá-la pelo direito.  

Assim, o mundo da vida objetivo faz parte do horizonte de sentido dos 

concernidos e essa facticidade não tem como ser ignorada na construção das normas e 

influenciam a justificação dessas normas. Porém, 

 
nem as recomendações éticas, nem mesmo os juízos estéticos estão 
relacionados com pretensões de validade universal. Apenas enunciados morais 
(e – mutatis mutandis – enunciados legais) reivindicam uma universalidade 
análoga à verdade, de modo que, especialmente desde a distinção claramente 
traçada por Hume entre juízos morais e descritivos, uma comparação entre esses 
dois modelos de raciocínio correspondentes foi apresentada (SFPT, p. 505). 
 

Ou seja, opiniões sobre “vida boa e não fracassada” e juízos reflexivos em 

experiências estéticas podem até complementar a moralidade e o direito, mas não 

passam dessa função integradora na razão prática entre “questão de direito” e “questões 

de fato” devido adoção expressa, acima, da guilhotina de Hume no seu modelo. Quanto 

à dimensão dessas argumentações não normativas sobre “o que devo fazer”, falta a 
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justificação universal nesses discursos não morais, afinal, somente como se viu acima, 

normas morais e legais são verdades práticas frente aos seus destinatários. No que diz 

respeito ao “fazer”, a moralidade é que é análoga à verdade, no modelo reconstrutivista 

habermasiano, não o “bom para nós” ou a experiência estética14, em que pese terem em 

si uma fundamentação empírica por serem fundadas em descrições no mundo. Nesse 

sentido, Habermas não enfraquece deontologicamente o seu reconstrutivismo moral, pois 

argumentos não normativos podem apoiar e complementar a moral e o direito, mas não 

são suficientes como fundamentação na hora do resgate da pretensão de validade de 

normas ditadas pela ética do discurso. 

Para Habermas, não é legítimo que nas máximas que o agente busque a 

universalidade fiquem apenas no monólogo solitário do foro interior do ser racional 

(DUTRA, 2002, p. 134). Quer Habermas, portanto, uma reconstrução discursiva da moral 

kantiana, um deslocamento da ênfase do querer autônomo para a concordância 

discursiva consensual de todos como requisito de validez universal do agir. Trata-se de 

uma adição gramatical onde no “eu quero” prático kantiano é complementado pelo “nós 

concordamos” dos atores para validez de pretensões. Para Habermas, os testes objetivos 

das máximas subjetivas devem ser filtrados pelo consenso dos envolvidos através do 

discurso, dentro de um agir comunicativo, teoria que ele desenvolveu no início da década 

de 80 e que permeia todo o seu pensamento, considerando, inclusive, a comunicação 

como um topoi da filosofia antropológica de caráter, pode-se assim dizer, evolucionário 

da natureza humana15.  

Para o autor de Facticidade e Validade, os aportes monolíngues, em um exemplo 

de discurso religioso, mas que serve para outros discursos éticos, se quiserem alcançar 

algum tipo de ressonância, dependem de esforços de tradução dos concidadãos 

                                                        
14 Habermas já colocou que, em alguns aspectos, “as razões estéticas têm até um maior peso do que as 
éticas” (HABERMAS, CED, p. 218), argumentos que podem temperar o debate sobre direito à eticidade 
cultural versus proibição de crueldade em animais, em especial, os maus tratos de animais em rituais 
religiosos e folclóricos. 
15 Habermas, ao homenagear Michael Tomasello por ganhar em Stuttgart o prêmio Hegel de 2009, 
escreveu que “o que separa o ser humano do macaco é uma espécie de comunicação que torna possível 
tanto o enfeixamento intersubjetivo quanto a transmissão para além de gerações e a elaboração renovada 
dos recursos cognitivos” (HABERMAS, ET, p. 218, itálicos originais). Assim, ele coloca um outro argumento 
no debate da filosofia antropológica alemã, que aposta na conciliação entre Kant e Darwin como explicação 
da evolução humana. 
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dispostos a cooperar (PPM II, p. 218). Logo, a reconstrução habermasiana substitui o 

monolinguismo moral (PIZZI, 2017, p. 1) pelo acordo consensual entre todos, 

independentemente dos interesses ou das preferências particulares das concepções 

aristotélicas da vida boa ou não fracassada. Em outras palavras, a pragmática 

habermasiana representa a tradução procedimental do imperativo categórico de Kant: 

mais do que atribuir, como válida às demais, qualquer máxima que eu possa querer que 

se converta numa lei universal, “tenho que submetê-la a todos os demais, com a 

finalidade de examinar discursivamente sua pretensão de universalidade” (PIZZI, 2005, 

p. 265).   

O meio desse consenso em Habermas, e consequentemente na sua teoria do agir 

comunicativo, como veremos a seguir, é através de um discurso pautado pela moral 

reconstruída do imperativo moral kantiano, conhecimento do mundo vivido e linguagem. 

A ética do discurso parte do suposto de que os sujeitos possam falar e agir livremente, 

preservando não apenas a subjetividade de cada um, mas servindo-se do conhecimento 

objetivo do mundo e das regras da linguagem, para efetivar a interação intersubjetiva que 

permite garantir o consenso. Essa intersubjetividade, para Habermas, deve seguir o 

modelo da teoria da subjetividade de Mead16, onde o sujeito se individualiza pela 

socialização (CED, p. 19, p. 215; PPM, p. 186; IO, p. 95; EDQV, p.11), a qual compreende 

a linguagem como o meio que socializa a ação comunicativa, na medida em que, 

simultaneamente a individualiza (HABERMAS, TC, p. 31). Um sistema que estabelece as 

expectativas recíprocas de comportamento, pois “a individualidade forma-se em 

condições de reconhecimento intersubjetivo e de autoentendimento mediado 

intersubjetivamente” (PPM, p. 187) e a gramática de jogos de linguagem do modelo de 

Wittgenstein, concebida como a infraestrutura de formas de vida, “que corresponde aos  

‘mundos da vida’ de Husserl, não seguem mais as regras da síntese de uma consciência 

em geral, mas as regras da gramática de jogos de linguagem” (LCS, p. 187-188). Assim, 

se sai do paradigma da transcendetalidade da consciência e se entra no da linguagem. 

                                                        
16  George Hebert Mead, um pragmático de segunda geração, e Axel Honneth, filósofo da Escola de 
Frankfurt como Jürgen Habermas e de quem foi assistente, destaca “em nenhuma outra teoria, a ideia de 
que os sujeitos humanos devem sua identidade à experiência de um reconhecimento intersubjetivo foi 
desenvolvida de maneira tão consequente sob os pressupostos conceituais naturalistas como na psicologia 
social de George Herbert Mead” (HONNETH, 2009, p. 125). 
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Nessa mediação entre reconhecimento e linguagem dos discursos práticos, 

aqueles processos de entendimento mútuo que servem para responder questões práticas 

do tipo: “o que devo fazer?” (CMAC, p. 106), exigem simetria entre os participantes, 

porque a luta pela emancipação social passa por uma experimentação das condições 

reais dos sujeitos, enquanto implicados no processo. As resoluções dialógicas do 

consenso intersubjetivo recebem um reforço regulativo que serve de marco objetivo de 

referência e ação social, pois estão sempre voltadas para o ideal do consenso linguístico. 

Em outras palavras, surge a forma da intersubjetividade onde o sujeito particular faz 

sentido enquanto é capaz de linguagem e ação, mediados por uma moralidade que 

unifique, ao mesmo tempo, a lógica do discurso e a práxis da vida (PIZZI, 1994, p. 51). A 

teoria do agir comunicativo não caracteriza a linguagem apenas como instrumento para 

entender as orações e expressões gramaticais, a linguagem passa a ser um medium para 

o entendimento entre sujeitos que pensam e agem comunicativamente. A fala 

“transforma-se em agir comunicativo” (PIZZI, 1994, p. 108), assim, pode-se dizer, que em 

Habermas, para se ter intersubjetividade, o foco deve ser, em princípio, nas relações 

comunicativas e não na consciência solitária (ou mentalista), as quais possuem as 

condições necessárias de passar do monolinguismo ao consenso. 

1.2.2 Poder comunicativo e legitimidade 
 

Nesta reconstrução, ou reconstruções, Habermas se aproxima de Kant, 

principalmente pelos pressupostos generalizáveis e verdadeiros enquanto categorias 

básicas e necessárias, mas coloca, por outro lado, uma dinâmica que ultrapassa a lógica 

do mentalismo e leva à possibilidade de um acordo intersubjetivo-linguístico-discursivo. 

Para Habermas, a possibilidade dessa intersubjetividade se dá por meio do poder 

comunicativo, conceito extraído de Hannah Arendt (FV I, p. 191)17, o qual deve ser isento 

de violência para se ter a legitimidade almejada pelo seu modelo ético discursivo, pois  

                                                        
17 Hannah Arendt se opôs diretamente a Weber neste ponto, na obra Sobre Violência (1969/1970). Para 
ela, o conceito de Weber de que o Estado é “o domínio do homem pelo homem com base nos meios da 
violência legítima, isto é, supostamente legítima” não é uma justificação, pois “o poder e a violência se 
opõem: onde um domina de forma absoluta, o outro está ausente.” (ARENDT, 2001, p. 32). A violência, 
para Arendt, aparece onde o poder esteja em perigo, mas se deixar que percorra o seu curso natural, o 
resultado será o desaparecimento do poder. Tal coisa “significa que não é correto pensar na não-violência 
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Max Weber define poder como a possibilidade de impor em cada caso, a vontade 
própria para o comportamento dos outros; Hannah Arendt, por outro lado, 
entende o poder como a capacidade de concordar, em uma comunicação sem 
coerção, em uma ação comum (PFP, p. 205). 
 

No entanto, ao contrário da sua leitura de Arendt, ele não deve ser um fim em si 

mesmo (PFP, p. 205), pois o “poder gerado comunicativamente” ostenta convicções 

compartilhadas que provém de interessados que se orientam “em função de um acordo” 

e não na busca “do êxito individual” (PPF, p. 208). Logo, o poder comunicativo em 

Habermas possui a função de produzir acordos legítimos.  

No oposto do poder comunicativo está o agir instrumental. Segundo Habermas 

(VJ, p. 21), o agir instrumental é uma ação não social a qual serve essencialmente a 

intervenções teleológicas no mundo de coisas e eventos causalmente ligados. Ou seja, 

o agir instrumental é a intervenção no mundo da vida que tem como fundamento a 

racionalidade instrumental. Ao contrário do que ocorre com a racionalidade instrumental 

(ou do agir instrumental), a noção de interesse prático comunicativo requer como 

condição um contexto interativo no qual, além da autorreferência, é necessário um 

medium dos vínculos linguísticos. Como Kant, Habermas sustenta a universalidade do 

princípio da razão, suscetível de ser assumido – ou não – por todos. A situação dialógica, 

porém, na qual os indivíduos se põem de acordo com relação às normas de conduta 

social, deve ser antecipada “a priori” como sendo um interesse prático que orienta o 

conhecimento em direção de um reconhecimento recíproco. A validade das máximas 

individuais são como que mediadas pela máxima universal, que se redefine 

dialogicamente como consenso verificado “a posteriori” (PIZZI, 1994, p. 52). 

Assim, em Habermas, o que valida as máximas individuais na moral kantiana é o 

consenso dialógico dos indivíduos regrados pela ética do discurso. A dimensão 

monológica do ser não é – e não pode –, no entanto, ser descartada pois  

                                                        
como o oposto da violência; falar do poder não-violento é realmente uma redundância” (ARENDT, 2001, p. 
44), pois “a violência pode destruir o poder, mas é incapaz de criá-lo” e conclui que “não pretendo 
equacionar a violência com o mal; desejo tão-somente salientar que a violência não pode originar-se de 
seu oposto, que é o poder, e que para compreendê-la pelo que é, teremos que proceder ao exame de suas 
raízes e sua natureza.” (ARENDT, 2001, p. 44). No mesmo sentido de Arendt está Rainer Forst, advogando 
que “desaparece quando se coloca no lugar do poder a mera violência física” (FORST, 2014, p. 23), e 
exemplifica: “o sequestrador somente tem poder sobre os sequestrados e sobre quem deve pagar o resgate 
enquanto sua ameaça é tomada como séria; se não for, somente pode seguir exercendo mera violência, 
mas já não tem o poder de alcançar o seu objetivo”. 
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É evidente que a autoconsciência e a capacidade da pessoa de assumir uma 
posição refletida e deliberada quanto às próprias crenças, desejos, valores e 
princípios, mesmo quanto ao projeto de toda a sua vida, é um dos requisitos 
necessários para o discurso prático (HABERMAS, EDQV, p. 15). 

 

No entanto, a hermenêutica – ainda que sob a guinada linguística – não possui a 

universalidade trazida pela tradição, pois para Jürgen Habermas  

 
K. O. Apel acentuou com razão que uma compreensão hermenêutica só serve, 
na medida em que se submete ao princípio regulativo: produzir um entendimento 
universal no quadro de uma comunidade de interpretação ilimitada (LCS, p. 330). 

 

Somente esse teste de universalização assegura que o esforço hermenêutico não 

está sob os riscos da limitação de um consenso violento (LCS, p. 331). As possiblidades 

dessa interação negocial têm na linguagem o elemento fundamental de interação em uma 

comunidade ilimitada de comunicação. Assim, quanto ao discurso prático, mediante 

acordo os participantes, 

 
[...] têm de estar dispostos a atender à exigência de cooperar uns com os outros 
na busca de razões aceitáveis para os outros; e, mais ainda, tem de estar 
dispostos a deixar-se afetar e motivar, em suas decisões, afirmativas e negativas, 
por essas razões e somente por elas (HABERMAS, EDQV, p. 15). 

 

Essa discussão faculta à liberdade comunicativa (a) e à busca do consenso (b) 

que são indissociáveis, onde (EDQV, p. 15-16): 

(a) significa que cada participante individual seja livre, no sentido de ser dotado 

da autoridade epistêmica da primeira pessoa, para dizer “sim” ou “não”;  

(b) que essa autoridade epistêmica seja exercida de acordo com a busca de 

um acordo racional; que, portanto, só sejam escolhidas soluções que sejam 

racionalmente aceitáveis para todos os envolvidos e todos os que forem afetados; e o 

consenso reflete o sublime vínculo social o qual se preserva entre os participantes mesmo 

quando eles se dividem na competição da busca do melhor argumento. 

Durante o processo comunicativo, todo aquele que se envolve numa prática de 

argumentação, que sob a condição do discurso jurídico são razões com o potencial de 

resgatabilidade racional de atos de fala normativos, tem que pressupor “pragmaticamente 

que, em princípio, todos os possíveis afetados poderiam participar, na condição de livres 

e iguais, de uma busca cooperativa da verdade, na qual a única coerção admitida é a do 

melhor argumento” (FV II, p. 215, grifo nosso), o que Habermas considera a célula da 
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sua “teoria procedimentalista da justiça” (FV II, p. 214). Melhor argumento é “a 

contribuição mais convincente ao tema relevante” (IO, p. 480), afinal os discursos no 

âmbito da ética da argumentação são liberados das coerções da ação (CI, p. 463), que é 

o fundamental do poder comunicativo e “sob as condições da argumentação”, o que 

significa “na forma de sistemas de enunciados discursivamente examinados” (CI, p. 469). 

Logo, em Habermas, a subjetividade hermenêutica da primeira pessoa não é alheia à 

sua teoria, mas coloca na intersubjetividade argumentativa dos acordos racionais uma 

autoridade cognitiva, com força de mudança nas opiniões individuais dos atores em 

debate, pois indivíduos como pessoas se individualizam pela socialização (ver 1.2.1).  

A externalização dessa liberdade comunicativa e a realização do consenso são 

conexas, afinal a subjetividade e a intersubjetividade “são aspectos complementares” 

(EDQV, p. 10). Portanto, se dá via discurso, o qual advêm de um ato de fala do 

participante, em uma “situação ideal de fala”, caracterizada por uma “efetiva igualdade 

de oportunidades para assumir papéis dialógicos” (TAC, p. 106, grifo nosso), onde as 

comunicações “não somente não vem impedidas por influxos externos contingentes, 

senão tampouco por coações que se seguem da própria estrutura da comunicação” 

(TAC, 153), elemento teórico contrafactual, portanto, na teoria habermasiana. A situação 

ideal de fala é um complexo de pressupostos universais da argumentação sem ser um 

“estado final a ser alcançado – no sentido de um ideal regulador” (IO, p. 498-499), mas 

sim uma forma de vida na qual é possível um entendimento universal não violento (LCS, 

p. 331), afinal: 

 
Discursos servem ao exame de pretensões de validade problematizados de 
opiniões (e normas). A única coerção admitida em discursos é do melhor 
argumento; o único motivo admitido é da busca cooperativa da verdade. Em 
razão de sua estrutura comunicativa, os discursos são liberados das coerções da 
ação (CI, p. 463, grifo nosso). 
 

Ou seja, para Habermas, por mais que o retorno ao “eu solitário” dos argumentos 

do debate, irá dar a sentença final do “sim” ou “não”, e isso demonstra que ele não 

consegue se desligar totalmente do paradigma mentalista, está no argumento 

convincente e não coativo que reverbera na mente do indivíduo capaz de pensar e agir 

dando legitimidade, inclusive, de eventual mudança de opinião. Isso porque  
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Argumentos são razões que resgatam, sob condições do discurso, uma 
pretensão de validade levantada através de atos de fala constatativos ou 
regulativos, movendo racionalmente os participantes da argumentação a aceitar 
como válidas proposições normativas ou descritivas (FV I, p. 281). 

 

Nesses termos, argumentos são razões resgatáveis e a legitimidade de acordos 

consensuais advém da disposição dos atores, em argumentação, em usar as suas 

liberdades em igualdades comunicativas, onde falar também é uma performance do 

falante. 

1.2.3 O aspecto performativo do discurso 
 

Partindo dessas premissas fundamentais do discurso, para distinguir os discursos 

dentro do âmbito da teoria do agir comunicativo, via estrutura proposicional-performativa 

dupla, originada no segundo Wittgenstein (doravante Witt II), Habermas se apropria da 

teoria dos atos de fala Austin e Searle (PPM, p. 56).  

Como já se antecipou (ver 1.1.3), está nos jogos de linguagem de Wittgenstein a 

origem dos “atos de fala”, pois, segundo o § 23 de Investigações, “o termo ‘jogo de linguagem” deve aqui 

salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de forma de vida” (WITTGENSTEIN, 2000, p. 35, 

itálico do autor, grifo nosso). Wittgenstein, após essa afirmação, propõe: 

 

Imagine a multiplicidade dos jogos de linguagem por meio destes 
exemplos e outros:  
Comandar, e agir segundo comandos – 
Descrever um objeto conforme a aparência ou conforme ou conforme 
medidas – 
Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho) – 
Relatar um acontecimento –  
Conjeturar sobre o acontecimento –  
Expor uma hipótese e prová-la – 
Apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e 
diagramas – 
Inventar uma história; ler – 
Representar teatro –  
Cantar uma cantiga de roda – 
Resolver enigmas – 
Fazer uma anedota; contar – 
Resolver um exemplo de cálculo aplicado – 
Traduzir de uma língua para outra – 
Pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar (WITTGENSTEIN, 2000, p. 35). 
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Como destaca Habermas, “falas” dessa espécie são ações porque eu não digo 

uma promessa, uma afirmação ou uma advertência, mas nesses casos “trato de fazer 

uma promessa, de fazer uma afirmação, de fazer uma advertência: faço coisas dizendo 

algo” (TAC III, p. 333, itálicos no original), eu não apenas digo essas expressões, eu as 

realizo. Não se diz um comando, se realiza um comando no mundo da vida. São 

performances. 

Essa sugestão wittgensteiniana dos jogos de linguagem foi desenvolvida e 

sistematizada com alguma originalidade por John L. Austin (COSTA, 2002, p. 43). Austin 

em “Quando dizer é fazer (1962) sugere uma lista de verbos performativos (que indicam 

ações) explícitos onde se encontram algumas dificuldades para determinar se um ato de 

fala é ou não performativo, ou pelo menos puramente performativo (AUSTIN, 1990, pp. 

95-96). Para tanto, o que é mais relevante, Austin distinguiu três atos de fala com sentido 

de ação: atos locucionários, atos ilocucionários e atos perlocucionários. Em primeiro 

lugar, há um conjunto de coisas que fazemos ao dizer algo, que sintetizamos dizendo ao 

realizar um ato locucionário, o que vale, grosso modo, ao proferir determinada sentença 

com determinado sentido e referência, o que, por sua vez, equivale ao "significado" no 

sentido tradicional do termo. Em segundo lugar, afirma Austin, também realizamos atos 

ilocucionários tais como informar, ordenar, prevenir, avisar, comprometer-se, etc., isto é, 

proferimentos que têm uma certa força (convencional). Em terceiro lugar, também 

podemos realizar atos perlocucionários, os quais produzimos porque dizemos algo, tais 

como convencer, persuadir, impedir ou, mesmo, surpreender ou confundir. Destaca 

Austin que aqui temos três sentidos ou dimensões diferentes, senão mais até, da frase 

"o uso de uma sentença" ou "o uso da linguagem". Todas essas três classes de fala estão 

sujeitas, simplesmente por também serem ações, às dificuldades e reservas costumeiras 

que consistem em distinguir uma tentativa de consumação, um ato intencional de um 

não-intencional. Com base nessa possibilidade ativa da fala, Austin descreve como 

falácia descritiva o entendimento de que a linguagem só descreve o mundo. Para Alexy, 

atos locucionários descrevem, atos ilocucionários regulam e perlocucionários causam 

efeito, e a originalidade de Austin está no ato ilocucionário, pois neles estão o “ato de 

fala” (faz dizendo algo) propriamente dito (ALEXY, 2013, p. 63-65). Em outras palavras, 

quando o verbo é performático quem fala realiza algo no mundo.  
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Quanto a Searle, Habermas (PPM, p. 121) considera que sua a teoria dos atos 

de fala é mais elaborada do que a de Austin, ao delimitar com mais precisão as forças 

ilocucionárias e os modos de utilizar a linguagem, pois “os cinco modos básicos que 

Searle distingue (atos de fala constatativos, diretivos, comissivos, expressivos e 

declarativos) podem ser melhor diferenciados com о auxílio de critérios pragmáticos” 

(PPM, p. 121), tendo servido, assim, de base para a pragmática universal de Habermas 

(COSTA, 2002, p. 43). Searle é cético em relação a afirmação wittgensteiniana de que 

existe inúmeras formas e propõe essas “cinco maneiras gerais de usar a linguagem” 

(SEARLE, 2002, p. X), bem como busca separar de forma mais clara, do que a teoria de 

Austin, a força ilocucionária e conteúdo o proposicional de uma emissão (SEARLE, 2002, 

p. 2). Para Habermas, “J. Searle lança mão para demonstrar que o significado dos atos 

de fala permanece indeterminado enquanto não pudermos completar suas condições de 

validade” (PPM, p. 91). Habermas, porém, considera problemática a própria diferenciação 

dos modos básicos numa dimensão de validez talhada unicamente conforme a verdade 

proposicional, afirma que Searle gasta suas energias em vão, pois “este modo eletivo fez 

com que Wittgenstein abandonasse qualquer tentativa de classificação e se dedicasse 

exclusivamente à descrição de uma série de gramáticas de jogos de linguagem” (PPM, 

p. 122).  

Com esse raciocínio dialético de Habermas entre os jogos de linguagem de 

Wittgenstein, os atos de fala de Austin e a dicotomia esclarecida entre força ilocucionária 

versus conteúdo proposicional de Searle, ele refina o seu pensamento quanto à força 

assertória de um falante que enuncia a um ouvinte e sua adequação aos fatos do mundo 

da vida.  

Habermas destaca que todo ato de fala possui um falante, um ouvinte, se refere 

a um elemento do mundo da vida e almeja uma pretensão de validez. O ponto central diz 

respeito à validez das proposições e às condições de validade dos proferimentos que 

dependem do reconhecimento intersubjetivo. No agir comunicativo o ato é ilocucionário, 

pois nele o falante tem a intenção de buscar o entendimento com o ouvinte, e no agir 

estratégico ele é “geralmente” perlocucionário, devido ao intento não estar voltado para 

consenso, mas para um efeito finalístico e sua pretensão escapa à validade 

“transformando-se numa crua pretensão de poder” (PPM, p. 134). No entanto, se falar 
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nesses casos é agir, é preciso um elemento de concreção da ação para que a fala se 

consume de fato, isso necessita de uma pretensão, uma pretensão de validade 

categórica esta que é central no pensamento habermasiano. O agir comunicativo 

caracteriza as condições sob as quais uma argumentação pode produzir, racionalmente, 

o consenso. Esse processo demanda expectativas recíprocas de reflexão e ação. A 

validez dos enunciados empiricamente verdadeiros ou corretos e a validez das normas 

sociais são asseguradas por um reconhecimento intersubjetivo, sempre fundado no 

entendimento linguístico. Mas esse reconhecimento interpessoal possui o efeito 

transcendental e contextual, pois  

 
A validade pretendida para as proposições e as normas transcende espaços e 
tempos, "anula" o espaço e o tempo, mas a pretensão é levantada sempre aqui 
e agora, em contextos determinados, e será aceita ou recusada juntamente com 
as consequências fatuais da ação (DFM, p. 448). 
 

Ou seja, a expressão “pretensão de validade” não é algo monolítico, pois 

enquanto o conceito de validez transcende espaço e tempo (TAC III, p. 186), a pretensão 

de atos comunicativos seria empírica, afinal “estas pretensões de validez que o falante 

entabula ao executar atos de fala, fundam relações intersubjetivas, é dizer, possuem a 

facticidade de fatos sociais” (TAC III, p. 75), o que significa dizer no mundo social, que a 

pretensão jurídica tem nas normas, explícitas ou implícitas, o resgate discursivo, cujo 

requisito de validade, a justiça, é transcendental. No plano do direito há também essa 

“dupla face de Jano”, no sentido de que “enquanto pretensões, elas ultrapassam qualquer 

contexto; no entanto elas têm que ser colocadas aqui e agora, caso contrário não poderão 

ser portadoras de um acordo capaz de coordenar a ação – pois não existe para isso um 

contexto zero” (FV I, p. 39), o que quer dizer que “somente a aceitação obrigatória in loco 

pode fazer das pretensões de validade trilhos para uma prática cotidiana ligada ao 

contexto” (FV I, p. 39). Os participantes do discurso frente aos pressupostos contrafáticos, 

por exemplo da situação ideal de fala, “podem fazer jus ao sentido de pretensões de 

validade transcendentes” (FV II, p. 51). Em poucas palavras, a validade da pretensão é 

transcendente, a pretensão da validade é empírica. Assim, em Habermas, elementos 

transcendentais e contextuais estão conectados pela teoria do discurso. 

Enquanto no agir comunicativo (atos ilocucionários), os agentes estão 

predispostos ao entendimento e buscam o acordo ou revelação de dissensos, no agir 
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estratégico (atos perlocucionários) não há essa predisposição e os participantes almejam 

a vantagem ou a manipulação (TAC I, p. 574). Esse processo comunicativo, pela 

perspectiva social, demanda expectativas recíprocas de reflexão e ação, ao passo que o 

agir estratégico almeja a o sucesso individual-egoístico. Logo, a validez dos enunciados 

empiricamente verdadeiros ou corretos e a validez das normas sociais são asseguradas 

por um reconhecimento intersubjetivo, sempre fundado no entendimento linguístico. 

Com base nessa abordagem, diferenciar atos ilocucionários e perlocucionários é 

fundamental no avanço do conhecimento teórico do pensamento de Jürgen Habermas. 

De início, na TAC I e II (1981), Habermas diferenciava agir comunicativo e agir estratégico 

com base no primado do uso da linguagem orientada para o entendimento, através do 

confronto entre atos ilocucionários e perlocucionários, orientados ao entendimento ou ao 

sucesso respectivamente. No entanto, a partir de uma crítica de Allen Wood, Habermas 

confessa que:  

 
Eu tenho que reconhecer que uni de modo um tanto apressado esta distinção, 
feita a nível de uma teoria do significado, com a distinção feita a nível de uma 
teoria da ação‚ na qual o agir orientado para o sucesso confrontado com о agir 
orientado para o entendimento. É suficiente fundamentar о primado do uso da 
linguagem orientada para o entendimento do modo como é sugerido aqui, através 
de uma teoria do significado, e caracterizar a seguir o agir comunicativo, em 
oposição ao agir estratégico, como sendo o agir mediado sem reservas através 
da realização de atos ilocucionários, encontrando-se, pois sob as limitações 
performativas do mecanismo de entendimento, coordenador da ação (PPM, p. 
132, nota 5, destaquei). 
 

Logo, o significado de atos perlocucionários perdeu a identidade com a ação 

estratégica, pois atos estratégicos (que almejam o sucesso) podem ter validez, e não 

somente uma pretensão de poder, no mundo da vida desde que tenham significado 

ilocucionário, ou seja, para enunciados que significam entendimento, em um contexto em 

que o falante comunica suas intenções com o ouvinte. Logo, Habermas separa agir 

estratégico latente e manifesto, sendo que nesses últimos podem ter uma finalidade 

convencional e não consequências meramente perlocucionárias, devido a mediação 

ilocucionária, pois 

 
Esses efeitos só podem surgir quando o falante não declara ao ouvinte seus fins 
no âmbito da definição comum da situação. Assim procede, por exemplo, um 
orador na ânsia de persuadir o seu público, talvez porque lhe faltem na situação 
dada argumentos convincentes. Esses efeitos perlocucionários não-públicos só 
podem ser obtidos de modo parasitário, a saber, sob a condição de que o falante 
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simule a intenção de perseguir sem reservas seus fins ilocucionários, quando na 
realidade está ferindo os pressupostos do agir orientado ao entendimento e 
ocultando esse fato do ouvinte (PPM, p. 132). 

 

Apesar de não ser o melhor exemplo – pois persuadir é um ato de fala que pode 

ter uma argumentação explícita – a categorização entre de atos locucionários e 

perlocucionários, com base meramente no entendimento e no sucesso, avançou para 

outro critério que tem por fundamento a compreensão significativa da intenção do ato de 

fala e não meramente a ação em si. Para Habermas, então, compreender um ato de fala 

também significa conhecer as condições para a estratégia ilocucionária ou 

perlocucionária que um falante pode atingir com ele, desde que se tome em consideração 

“perlocuções cujo sucesso pressupõe, no entanto, a compreensão do ato ilocucionário 

empregado” (VJ, p. 132). Em termos formais, o ato posto em debate pode ter origem 

perlocucionária, mas ele encerra em um ato ilocucionário (entendimento entre os atores) 

para que haja o resgate via discurso das verdadeiras intenções do falante e do ouvinte. 

Esse conhecimento das condições para a consumação ilocucionária ou perlocucionária 

de um ato de fala se dá “quando se conhece о tipo de razões independentes do ator ou 

relativas ao ator, pelas quais о falante poderia resgatar discursivamente sua pretensão 

de validade”, neste sentido  

 
Um entendimento mútuo entre atores orientados ao sucesso é igualmente 
possível (num sentido fraco) se a seriedade (e exequibilidade) de um anúncio ou 
de uma solicitação (ou ameaça) podem ser demonstradas com auxílio das razões 
relativas ao ator para a racionalidade de um projeto correspondente (VJ, p. 132). 
 

Nesse sentido, a porta de entrada do agir estratégico é a ciência do ouvinte das 

intenções do falante. Aqui são válidas as razões “relativas ao ator em questão” que se 

podem compreender, também na perspectiva do destinatário, como “boas razões-para-

o-agente-em-questão” (VJ, p. 132). O que interessa no fundo, em um acordo orientado 

ao sucesso, é se o ato de fala é suficientemente conhecido para possibilitar o resgate 

discursivo da pretensão de validez dos falantes, isto é, “a pretensão de que estejam 

cumpridas as condições para a validez de um enunciado” (IO, p. 499). Se a intenção final 

é a busca de sucesso, isso é irrelevante para a validez discursiva, pois as razões são 

conhecidas e podem ser contestadas linguisticamente. Logo, a partir da crítica de Allen 

Wood, Habermas faz uma reforma na ação estratégia, por um viés mais semanticista e 
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menos intencional, para colocar a “estratégia bilateral” no âmbito dos atos ilocucionários, 

o que, pode-se dizer, fortalece a leitura performática da ação estratégica ou um 

diagnóstico do seu pensamento que pode ser nominado, talvez de forma apressada, de 

“guinada estratégica”, ainda que de forma minimalista. 

Qualquer ato ilocucionário, para Habermas, com base na teoria da validade de 

Bühler (PPM, p. 126), pode ser contestado sob os aspectos da correção no mundo social, 

da sinceridade no mundo subjetivo e da verdade do mundo objetivo, no entanto, apesar 

dessa fala se referir “simultaneamente” (PPM, p. 126, itálicos do autor), quanto aos atos 

de fala explícitos só é possível tematizar “uma das três pretensões de validez” (PPM, p. 

126); assim, atos ilocucionários, quanto à validez argumentativa, são tridimensionais para 

o nosso autor. Em certo sentido, isso demonstra que em Habermas “a ética do discurso 

está ligada à apropriação de Habermas da tese dos atos de fala de Austin através da 

noção da ação comunicativa” (THOMASSEN, 2019, p. 489), mas não sem reformulá-la. 

Por exemplo, uma exortação do tipo “eu darei a José o direito de moradia” pode ser 

negada, não apenas sob os aspectos da autorização (normativa) do falante, mas também 

em relação à sinceridade da intenção manifestada pelo falante ou em relação à verdade 

das pressuposições de existência do conteúdo proposicional proferido (PPM, p. 147). 

Isso conecta Habermas ao agir comunicativo em sentido fraco e forte. Para ele, no agir 

comunicativo em sentido fraco, os agentes se orientam apenas pelas pretensões de 

verdade e veracidade, ao passo que, no sentido forte, eles também se orientam por 

pretensões de correção intersubjetivamente reconhecidas. Nesse caso, se pressupõe 

não só livre-arbítrio, mas também autonomia, no sentido de liberdade de determinar a 

vontade própria com base em discernimentos normativos. Em outros termos: 

 
Falo de agir comunicativo num sentido fraco, quando o entendimento mútuo se 
estende a fatos e razões dos agentes para suas expressões de vontade 
unilaterais; falo do agir comunicativo num sentido forte tão logo о entendimento 
mútuo se estende às próprias razões normativas que baseiam a escolha dos fins. 
Pois então os envolvidos fazem referência a orientações axiológicas 
intersubjetivamente partilhadas que determinam sua vontade para além de suas 
preferências (VJ, p. 118). 

 

Portanto, há agir comunicativo, em sentido forte, quando se busca o entendimento 

para normatizar o mundo social de amplitude ilocucionária, e fraco, quando o 

entendimento está nos acordos sobre a verdade do mundo objetivo e aceitação da 
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veracidade do mundo subjetivo. Seja como for, a intenção dos falantes e ouvintes de se 

entender é condição de existência do agir comunicativo. Essa intenção mediada pelo 

entendimento qualifica, inclusive, o agir estratégico manifestamente como convencional 

– e não só como vitorioso – em que pese a intenção finalística perlocucionária (orientada 

ao sucesso). 

Logo, a ação orientada manifestamente para o sucesso, a saber desde que 

perlocucioriamente sincera, em uma argumentação pública, pode ter mediações 

ilocucionários ou convencionais, ou seja, a finalidade “sucesso” do ato estratégico, 

quando regulada pelas partes do discurso, pode conduzir uma conduta dentro da ética 

da argumentação. A validez do agir comunicativo de Habermas, portanto, possui uma 

conditio sine qua non: a intenção de todos os participantes do discurso buscarem o 

consenso. Fora desse sucesso transparente, o agir se torna estratégico (com mediação 

perlocucionária no latente ou ilocucionária no manifesto) e a validez universal pretendida 

não se confirma, afinal o fim buscado será a vitória intersubjetiva (ou até mesmo a 

manipulação) e não o reconhecimento surgindo assim uma tensão intersubjetiva. Por 

essa perspectiva, não estão em mundos separados “ações estratégicas” e “ética do 

discurso” na teoria habermasiana. Só não há espaço para atos simulados ou argumentos 

dissimulados, mas o “sucesso convencional” pode ter significado discursivo, o que é bem 

comum no discurso jurídico, tornando a teoria habermasiana mais realista. 

1.2.4 O consenso como espiral do mundo vivido  
 

Mas esse participante comunicativo-consensual não está fora da experiência, e 

Habermas entrelaça a teoria dos atos de fala com o mundo. Há um processo circular e 

interativo entre o mundo da vida como recurso do agir comunicativo, e o mundo da vida 

como produto desse agir (PPM, p. 53). Nesses o agir comunicativo é entendido 

  
como elemento de um processo circular no qual o agente não aparece mais como 
iniciador, mas como produto de tradições nas quais ele está inserido, de grupos 
solidários aos quais ele pertence e de processos de socialização e de 
aprendizagem, aos quais ele está submetido. Após esse primeiro passo 
objetivador, a rede de ações comunicativas forma o meio através do qual o 
mundo da vida se reproduz (PPM, p. 95). 
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Para Jürgen Habermas, em que pese o primado da teoria sobre a práxis, toda 

teoria ou prática deve estar inserida num contexto e o contexto do agir comunicativo-

participativo é o mundo da vida (Lebenswelt), o qual “é constituído, em certo sentido, ‘de 

forma aristotélica’” (FNH, p. 62). Para tanto, como Habermas se manifesta: “eu me 

aproprio do conteúdo material dessas pesquisas” husserlianas sobre o mundo da vida 

(PPM, p. 86). Porém, o considera ainda dentro do paradigma da filosofia da consciência, 

que “é cega para o sentido próprio da intersubjetividade linguística” (PPM, p. 88), bem 

como a falta de reconhecimento por parte de Husserl de que a “prática comunicativa 

cotidiana descansa sobre pressupostos idealizadores” (PPM, p. 88). Assim, Habermas 

se distancia de Husserl “pelo eu solitário e pelo conceito de teoria pura” (PIZZI, 2006, p. 

132). Mas ele foca na dupla tentativa de introduzir esse mundo da vida na teoria da 

comunicação, ao mesmo tempo “tema que deve ser introduzido como um conceito 

complementar do agir comunicativo” (PPM, p. 90). Assim, a abordagem do conceito de 

mundo vivido (Lebenswelt) se dá confrontando a fenomenologia de Husserl-Schutz, a 

autorreflexão hermenêutica de Heidegger-Gadamer, com quem Habermas tem um 

grande debate18, e o jogo linguístico de Wittgenstein (TAC I, p. 207).  

Habermas atribui ao mundo vivido o papel de ser a referência na qual os agentes 

comunicativos se movem, e dentro da qual estabelecem uma estrutura básica social, 

                                                        
18 O modelo comunicativo de Habermas tem na hermenêutica gadameriana uma de suas premissas 
teóricas (HABERMAS, TAC I, p. 184), mas nega que este resultado hermenêutico gere conhecimento 
universal diante da necessidade intersubjetiva que funda toda sua teoria. O que os separa, em alguma 
medida, quanto à linguagem, é que para Gadamer ela tem a função de “reprodução cultural ou da 
presentificação” e em Habermas de “integração social ou da coordenação dos planos de diferentes atores 
na interação social” (HABERMAS, CMAC, p. 41). Para Habermas, no contexto das ciências sociais, o 
preconceito gadameriano em favor do “direito dos preconceitos” legitimados pela tradição contesta a força 
da reflexividade, afinal “a substancialidade [da tradição] desaparece na reflexão, porque esta reflexão não 
apenas confirma, mas também quebra forças dogmáticas.” (LCS, p. 261). Para Habermas, a reflexão, com 
base na razão comunicativa, transcende a tradição e retoma o caminho da autoridade, no qual as 
gramáticas dos jogos de linguagem foram dogmaticamente postas em funcionamento como regras da 
concepção de mundo e do agir (LCS, p. 261).“Verdade" não significa a correspondência (solitária) entre 
certas proposições e um objeto qualquer, antes de qualquer interpretação, a verdade “nada mais é do que 
uma expressão comendativa, através da qual procuramos convencer nossos parceiros de linguagem a 
aceitar opiniões que consideramos justificadas” (PPM, p. 172). Para Habermas, Gadamer emprega uma 
“verdade” no sentido proposicional que abrange “correção normativa, autenticidade e veracidade” (TAC I, 
p. 249), em um modelo interpretativo da compreensão uma guinada notavelmente “unilateral” (TAC I, p. 
250). Para Habermas, porém, a verdade como consenso só traz vantagens em relação às demais teorias 
aptas (TAC III, p. 132), além do mais, Habermas, citando Davidson, “partilhando uma linguagem nós 
partilhamos o mundo” (PPM, p. 261). No entanto, apesar de ter pontos controversos, compartilhamos com 
Stein (1987, p. 102) que se trata de um confronto que está no plano da complementaridade, apesar da 
pretensão de universalidade apresentada tanto pela crítica como pela hermenêutica. 



55 
 

 

 

numa relação que resguarda os mundos objetivo, social e subjetivo, apesar de considerar 

a falácia naturalista de Hume como presente no seu pensamento, pois “desde a distinção 

claramente traçada por Hume entre juízos morais e descritivos” (SFPT, p. 505). Esses 

três mundos formam o “horizonte de sentido” dos indivíduos e são assim categorizados:  

 
Aos conceitos de mundo objetivo, mundo subjetivo e mundo social 
correspondem uma atitude objetivante, em que um observador neutro possui 
sobre algo que tem lugar no mundo; uma atitude expressiva, a qual um sujeito 
que tem representação de si mesmo manifesta diante de um público algo de seu 
interior, o qual tem acesso privilegiado; e, finalmente, a atitude de conformidade 
com as normas, a qual o membro de um grupo social cumpre ou transgrede 
expectativas legitimas de comportamento (TAC III, p. 502, destaquei). 
 

Esse “observador neutro” não está, como pode parecer, inserido no paradigma 

metafísico, pois com o entrelaçamento do agir comunicativo com o mundo da vida, 

Habermas busca uma teoria da sociedade que escape da fenomenologia social, tendo a 

filosofia da linguagem como portal ao paradigma pós-metafísico (PPM, p. 88). Por meio 

da pragmática, portanto, o intento de Jürgen Habermas é sair do pensamento metafísico, 

o qual tem como um dos seus caracteres a filosofia da consciência, além da identidade, 

idealismo e primazia da teoria sobre a prática (PPM, p. 39 ss), paradigma a que ele acusa 

Husserl de estar inserido, como já se disse.   

O conteúdo da compreensão do sujeito originário, individual e singular, encontra-

se na comunidade dos sujeitos humanos que não são apenas um “em si” isolado. O “ser 

para” significa um “topos” histórico e real para todos os sujeitos, não ficando, pois, restrito 

ao horizonte objetivo da natureza, do psiquismos ou das coisas divinas. A relação 

intersubjetiva para com o outro é uma verdadeira revelação de um mundo real e 

necessário, que funciona com dinâmica “descobridora encobridora” da existência 

corporal de cada um e da existência econômico-social que envolve a todos (PIZZI, 1994, 

pp. 61-62). Os três mundos da vida (social, objetivo e subjetivo) constituem o contexto 

comunicativo que os participantes supõem em comum, nos processos de comunicação. 

O entendimento comunicativo requer um consenso não apenas em torno do mundo 

objetivo para se chegar à verdade, mas também do mundo social e do mundo subjetivo, 

que diante do fato do pluralismo, e suas várias concepções de bem e justiça, impõe a 

busca do entendimento através da linguagem com eficácia não meramente gramatical. 
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Os três mundos formam o objeto de análise da pragmática formal a qual no fundo quer 

verificar a existência prática e possível dos atos de fala: 

 
O núcleo da pragmática formal constitui a análise dos pressupostos pragmáticos 
dos atos de fala. Se trata em primeiro lugar do papel pragmático das pretensões 
de validez suscetíveis de crítica, que se endereçam ao reconhecimento 
intersubjetivo e remetam a um potencial de razões (TAC III, p. 501). 

 

Portanto, partindo basicamente de Austin, como visto, e com a intenção de 

neutralizar o componente irracional da “força ilocucionária” da ação de fala diante da 

necessidade de uma teoria sociológica da ação, Jürgen Habermas formaliza o 

pragmatismo transformando as pretensões de validez em representantes de uma 

racionalidade que se apresenta como um conjunto estrutural, abrangendo condições de 

validade, pretensões de validez a elas referidas e razões para o resgate discursivo (PPM, 

p. 81), para que as pretensões de validez sejam sujeitas a críticas.  Para Habermas, é 

através desse procedimento – e daí o predicado formal da pragmática – que a sede da 

racionalidade se desloca do componente proposicional – do pragmatismo de corte 

austiniano – indo alojar-se no componente ilocucionário do ato de fala (PPM, 124), 

componente que assume o papel coordenador da ação: “a própria linguagem passa a ser 

explorada como fonte primária da integração social” (HABERMAS, FV, p. 36). Tal 

abordagem pragmático-formal tem efeito sobre a linguagem, pois a desenvolve a partir 

do conceito de um entendimento mútuo buscado no discurso, entre interlocutores que 

levantam pretensões de validade criticáveis para seus proferimentos (VJ, p. 94). 

Isso leva Habermas a situar formalmente elementos estruturais do mundo da vida 

e conectá-los entre si. As pretensões de validez, devido a sua “facticidade social” (TAC 

III, p. 421), “formam o ponto de convergência do reconhecimento intersubjetivo por parte 

de todos os participantes” (PPM, p. 81). Na intenção comunicativa o falante está a: (1) 

executar um ato, uma ação correta em relação a um contexto normativo dado, para que 

possa estabelecer entre ele e ouvinte uma relação interpessoal reconhecida como 

legítima; (2) fazer um enunciado verdadeiro (ou pressuposições de existência 

pertinentes), para o ouvinte poder aceitar e compartilhar o saber do falante; e (3) 

manifestar verazmente suas opiniões, intenções, sentimentos, desejos, etc., para que o 

ouvinte possa dar credibilidade ao que foi dito (TAC III, p. 501). As atitudes são em 

conformidade com as normas (1), a qual o membro de um grupo social cumpre ou 
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transgrede expectativas legítimas de comportamento, objetivante (2), em que um 

observador neutro possui sobre algo que tem lugar no mundo ou expressiva (3), a qual 

um sujeito que tem representação de si mesmo manifesta diante de um público algo de 

seu interior, o qual tem acesso privilegiado, construídos com base na primeira do plural 

em (1) e (2) e do singular em (3) (PPM, p. 126). O discurso é expresso por atos de fala, 

os quais podem ser ainda rejeitados em conjunto sob três aspectos: com base na retidão 

(ou justiça) que, por referência a um contexto normativo, o falante pretende para a ação 

que projeta (ou, indiretamente, para essas normas); com base na verdade que, com sua 

emissão, o falante pretende para um enunciado (ou para as pressuposições de existência 

do conteúdo proposicional do enunciado nominalizado); com base na veracidade que o 

falante pretende para a emissão ou manifestação de vivencias subjetivas, às quais tem 

acesso privilegiado.  

Habermas trabalha com um exemplo interessante na TAC I (p. 530-531), onde ele 

propõe supor que ao participante de um seminário um professor exortou o aluno: “Por 

favor, traga-me um copo de água”. O aluno pode rejeitar esse pedido sob três aspectos: 

(1) da correção normativa: “Não, o senhor não pode me tratar como um de seus 

empregados”;  

(2) do pressuposto de existência: “Não, o próximo bebedouro está tão distante que 

não poderia estar de volta antes do fim da aula”;        

 (3) da veracidade subjetiva: “Não, na verdade o senhor tem mesmo a intenção de 

me colocar em má posição diante dos demais participantes do seminário”. 

 

Quadro 1 – Relação mundo da vida x modos de comunicação em Habermas 

 

               Relação com 
                      o mundo 
 
Modos  
de comunicação 

 
 

SOCIAL 

 
 

OBJETIVO 

 
 

SUBJETIVO 

Pretensão de validez Justiça Verdade  Veracidade  

Intenção do falante Executar uma 
ação correta 

Fazer um 
enunciado 

Manifestar-se 
verazmente 
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Atitude do falante De conformidade 
com as normas 

Objetivante Expressiva 

Rejeição do ato de fala Contexto 
normativo 

Conteúdo 
proposicional 

Manifestação 
de vivências 
subjetivas 
privilegiadas 

 

Como se vê, existe um lugar de cada fala em cada mundo na contestação do 

exemplo do aluno. Elas são divididas, enquanto tipos puros de uso da linguagem 

orientado ao entendimento, sobre todos os modos comunicativos típicos do uso de 

orações normativas, assertórias ou expressivas (TAC III, p. 502). As respostas do aluno 

também são componentes distintos do mundo da vida, pois cada resposta busca se 

enquadrar em ordens legítimas, modelos culturais ou estruturas da personalidade (PPM, 

p. 96). Cada fala possui uma função linguística básica do entendimento, pois com 

retidão se faz o estabelecimento e renovação de relações interpessoais, nas quais o 

falante se refere a algo no mundo das ordens legítimas, com verdade à exposição ou 

pressuposição de estados eventos, com as quais o falante faz referência a algo no mundo 

dos estados de coisas existentes; veracidade à manifestação de vivências, isto é, à 

“autoapresentação” do próprio sujeito, no que o falante faz referência a algo no mundo 

subjetivo, ao que tem acesso privilegiado. (TAC III, p. 501). Por outro lado, o aluno tem a 

garantia de resgate da pretensão de validez, como objetos criticáveis do proferimento, 

normativa no discurso de retidão e de verdade, ao passo que a garantia de resgate da 

veracidade no comportamento do professor.  

 

Quadro 2 – Relação mundo da vida versus modos de comunicação em Habermas 

 

  Relação com 
        o mundo 

 
 
Modos 
de comunicação 

 
 
       SOCIAL 

 
 

      OBJETIVO 

 
 

    SUBJETIVO 

Orações Normativas Assertórias  Expressivas  

Componente do 
mundo da vida  

Ordens legítimas  Modelos cultuais  Estruturas da 
personalidade 
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Funções da 
Linguagem 

Estabelecimento 
e renovação de 
ralações 
interpessoais 

Exposição ou 
pressuposição de 
estados eventos 
 

Manifestação de 
vivências 

Garantia de resgate 
da pretensão 

Discurso     Discurso  Comportamento  

 

Habermas considera que se pode imaginar os componentes do mundo da vida 

como se fossem condensações e sedimentações de processos coordenadores de ação, 

de entendimento e da socialização (PPM, p. 96), e as representações das promessas 

e dos mandatos podem representar o uso regulativo da linguagem, as constatações e 

afirmações do uso constatativo e as confissões do expressivo” (TAC III, p. 502). Seguindo 

na análise por meio da pragmática formal quanto aos resultados, os componentes do 

mundo da vida serão de estabilização de solidariedades grupais, de continuidade de 

saber válido e formação de atores responsáveis (PPM, p. 96), bem como sob a filtragem 

da pragmática formal das pretensões de validez que tem por meta comunitária de 

convicções normativas, saber proposicional e confiança recíproca (TAC III, p. 501). 

 

Quadro 3 – Relação mundo da vida x modos de comunicação em Habermas 

 

            Relação com 
                   o mundo 
 
Modos  
de comunicação 

 
 
        SOCIAL 
 

 
 

     OBJETIVO 

 
 

        SUBJETIVO 

Processos  Coordenador da 
ação  

Entendimento Socialização  

A Representação 
das promessas e dos 
mandatos estão  

No uso regulativo 
da linguagem 

Nas 
constatações e 
afirmações do 
uso constatativo 

Nas confissões do 
expressivo 

Resultados  Estabilização de 
solidariedades 
grupais  

Continuidade do 
saber válido 

Formação de atores 
responsáveis  

Meta Comunitária Convicções 
normativas 

Saber 
proposicional 

Confiança recíproca 
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Para o pragmatista clássico Charles Sanders Peirce (1839-1914), de grande 

presença no pensamento habermasiano, como se verá em momento adiante, o 

pragmatismo é a opinião segundo a qual a metafisica deve ser amplamente clareada pela 

aplicação da seguinte máxima: considerar os efeitos práticos que possam pensar-se 

como produzidos pelo objeto de nossa concepção (PEIRCE, 1980, p. 12). Opondo o 

sistema de Kant e Peirce, destaca Habermas que  

 
Peirce não repete a questão de Kant no interior do sistema de referências 
kantiano. Ele não se pergunta sobre a possibilidade de juízos sintéticos a priori, 

mas sobre a possibilidade do pensamento sintético geral. Kant supõe que os 
juízos sintéticos, com base nos quais ele obtém informações a respeito de como 
o conhecimento é possível de um ponto de vista transcendental, valem tão 
necessariamente quanto os juízos analíticos (HABERMAS, CI, p. 190). 
 

Ou seja, enquanto em Kant o foco é a transcendentalidade do conhecimento, 

Peirce forma um sistema que para conhecer o predicado de um sujeito em termos de sua 

ampliação cognoscível (juízo sintético), pouco importa se a fonte é independente da 

experiência (a priori) ou originada nela (a posteriori). O que importa são os efeitos práticos 

da amplitude do nosso conhecimento por meio da máxima que constitui o pragmatismo19. 

Habermas aposta que a referência prática da utilização de conceitos – oriundos da 

experiência ou não – oferecida pelo pragmatismo, mormente em Peirce, é uma 

alternativa, para além de Hume e Kant, à questão da variedade de cosmovisões de 

mundo de atingidos em um mesmo grupo social, deixando a desejar, no entanto, o 

problema da aplicabilidade (PPM II, 144, nota 56). Para Habermas, o pragmatismo supera 

a alternativa entre Kant e Hume mediante a referência “prática” (PPM II, 144, nota 56) da 

utilização de conceitos: a distância entre o conceito e o dado – quando estamos cientes 

do ciclo funcional das práticas realizadas – sempre é superado. No entanto, continua, 

dentro do pragmatismo, que por sua abordagem intersubjetiva, que é sensível ao 

pluralismo dos participantes nas práticas comuns, o seguinte problema: como superar as 

diferenças entre as concepções de diferentes participantes, que são a realização da 

aplicação das diferenciações analíticas desde os seus respectivos contextos de origem 

                                                        
19 “Para determinar o sentido de uma concepção intelectual devem-se considerar as consequências 
práticas pensáveis como resultantes necessariamente da verdade da concepção; e a soma dessas 
consequências constituirá o sentido total da concepção” (PEIRCE, 1980, p. 7, grifo no original). Como se 
verá adiante, uma referência neste sentido se encontra no texto do princípio “U” de Habermas. 
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particulares? Destaca que a estratégia kantiana sugere a resposta de que a estrutura 

conceitual da prática conjunta proporciona, aos participantes exercitados, uma 

convergente pré-compressão suficiente para poder esclarecer discursivamente as 

diferenças de concepção desse tipo (PPM II, 144, nota 56). Para Habermas, a estratégia 

nominalista de Hume, que com sua justiça fundada no nosso egoísmo e limitada 

generosidade (HUME, 2009, p. 534), compara juízos morais com juízos de beleza 

(HUME, 2009, p. 334), sendo que ele sequer tem uma razão prática (RAWLS, 2005, p. 

113), tem sido levado a cabo por Richard Rorty da maneira mais intransigente (PPM II, 

144, nota 56). Neste sentido, o pragmatismo ajuda a solucionar a questão do fato do 

pluralismo, ou “pluralismo moral” (CORTINA, 2010, p. 55,), mas lhe falta a questão do 

discurso de aplicação que ele reformula por meio do dualismo de Günther, como que se 

verá adiante em 1.3. 

Com essas relações, Jürgen Habermas demonstra como se dá a relação do agir 

comunicativo, advinda da perspectiva de participantes em interação, e seus elementos 

constitutivos com o mundo vivido em processo de espiral, que se afasta ou se aproxima 

do mundo vivido conforme o consenso obtido pelas pretensões de validez, como um 

sistema de “vasos comunicantes” (PIZZI, 2005, p. 166) entre os mundos. Merece especial 

atenção – e aqui enquadrado propositalmente nas primeiras colunas – o mundo da vida 

social e sua relação com os modos de comunicação, pois é a partir dessa parcela vivida 

– o mundo social – que a moral, o direito e a democracia têm o seu assento e, 

consequentemente, os elementos discursivos de justificação e aplicação, construindo, 

assim, também a sua filosofia social e política, e essas categorias não são estranhas aos 

direitos sociais. 

1.3 Reposicionamento de Habermas: discursos de justificação e de aplicação 
 

Quanto ao discurso, Habermas tomou outra posição após as críticas da 

possibilidade de “U” ter a dupla função de justificar e aplicar normas, suprindo, assim, 

essa lacuna no pragmatismo. Assim, aqui se demonstrará a crítica a essa ambivalência 

da sua pragmática universal (1.3.1), com a qual ele se reposiciona (1.3.2), bem como a 

influência e preparação para a sua teoria do direito (1.3.3). 



62 
 

 

 

1.3.1 Sobre a crítica à uma ambivalência da pragmática universal 
 

O mundo da vida social é a parcela do pano de fundo vivencial dos atores sociais, 

de onde a pragmática formal habermasiana encontra os princípios morais e jurídicos 

compartilhados intersubjetivamente. Jürgen Habermas, para fundamentar o seu princípio 

moral, parte da reconstrução procedimental-discursiva do imperativo categórico, tendo 

por base o desenvolvimento moral do indivíduo e a possibilidade da passagem para uma 

moral pós-convencional por via do diálogo argumentativo isento de violência. O resultado 

dessa reconstrução é o princípio de universalização da sua ética do discurso – U: toda 

norma válida tem que preencher a condição de que as consequências e efeitos colaterais 

que previsivelmente resultem de sua observância geral, para satisfação dos interesses 

de todo indivíduo possam ser aceitas sem coação por todos os concernidos  (CED, p. 

133, grifos do autor) – o qual é a base de sua pragmática universal que é quase 

transcendental devido os elementos empíricos da sua gramática moral. Essa aceitação 

dos concernidos pode gerar um consenso fraco (uma regra majoritária), por assim dizer, 

de conteúdo moralmente construído, produtor de convicções normativas em 

comunidades e aceito pelos falantes no contexto do mundo da vida que é analisado de 

forma complexa pela pragmática formal filtrada pelas categorias do agir comunicativo.  

Operando esses conceitos, se pode trazer a categoria “pragmática universal” em 

Habermas, a qual “tem a tarefa de identificar e reconstruir as condições universais do 

entendimento possível”, bem como analisar os “pressupostos universais da ação 

comunicativa, pois considero fundamental o tipo de ação orientada ao entendimento” 

(TAC III, p. 299)20. A construção dessa categoria fundamental no pensamento 

habermasiano se dá em dois passos já analisados aqui. Primeiro um princípio de 

universalização (U) é introduzido como regra de argumentação imparcial para discursos 

práticos (reconstrutivo como o modelo do equilíbrio reflexivo de Rawls)21, em seguida 

                                                        
20 Habermas trata desse tema na TAC III, sob o título “О que significa pragmática universal?” (Was heißt 
Universalpragmatik?), publicado originalmente em 1976 em uma coletânea de textos organizada por K. O. 
ApeI. 
21 O equilíbrio reflexivo em John Rawls pode ser caracterizado como uma concepção política da justiça que 
está “de acordo com nossas convicções refletidas em todos os níveis de generalidade, com base na devida 
reflexão” (RAWLS, 1992, p. 32) e ela é “equilibrada” porque os indivíduos estão de acordo e “reflexiva” 
porque as posições são originais. Habermas, apesar de se colocar como um construtivista como John 
Rawls, critica a sua teoria de justiça, pois considera, com um argumento de Rainer Forst , que o consenso 
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essa regra discursiva é fundamentada a partir dos pressupostos pragmáticos dos atos de 

fala, conexos à necessidade da demonstração de sentido das pretensões de validez 

(CMAC, p. 143). 

Habermas contava que, com a teoria de Kohlberg, “as ciências sociais podem se 

tornar conscientes de sua dimensão hermenêutica” (CMAC, p. 49). Jürgen Habermas 

acredita que o princípio “U” da pragmática universal funciona como uma “faca” que faz 

um corte entre o “bom” e “justo”, entre proposições normativas e proposições estritamente 

valorativas (CMAC, p. 126), o correto “para todos” e o bom “para nós”, e, no âmbito do 

direito, a legitimidade tem que estar ao menos “em sintonia com morais que pretendem 

validade geral, ultrapassando a própria comunidade jurídica” (FV I, p. 350). Ele não 

descarta a validez intersubjetiva dos valores culturais, que formam, do mesmo modo que 

o “exercício da religião” (HABERMAS, NR, p. 298), a identidade dos indivíduos, mas seu 

entrelaçamento com uma forma de vida particular não pode pretender uma validez 

normativa em sentido estrito. Com essa separação temática,  

 
resulta a delimitação do domínio de aplicação de uma ética deontológica: ela 
estende-se apenas às questões práticas que podem ser debatidas 
racionalmente, e isso com a perspectiva do consenso. Ela não tem a ver com a 
preferência de valores, mas com a validez deôntica de normas de ação (CMAC, 
p. 127). 

 

Além dessa força em separar o “bom” do “justo”, Habermas postulava ainda uma 

“força transcendente de uma pretensão de validez” do princípio do discurso, possuindo 

uma eficácia empírica e, com um exemplo do direito, relata que: 

 
A história dos direitos fundamentais nos Estados constitucionais modernos dá 
uma quantidade de exemplos do fato que as aplicações de princípios, desde que 
sejam reconhecidos, de modo nenhum oscilam de situação para situação, mas 
seguem, sim, um curso orientado. É о próprio conteúdo universal dessas normas 
que traz â consciência dos concernidos, no espelho de faixas de interesse 
cambiantes, a parcialidade e a seletividade das aplicações (CMAC, p. 127-128). 

                                                        
sobreposto de Rawls é nada além “do uso privado da razão com propósitos político e públicos” (DLP, p. 
167; IO, p. 172, grifei), pois, para ele, “como Kant, Rawls operacionaliza de tal maneira o ponto de vista da 
imparcialidade que cada indivíduo possa empreender por si só a tentativa de justificar normas básicas” 
(HABERMAS, CMAC, p. 87, grifo nosso), ele toma emprestado da tradição hobbesiana “a ideia de que a 
busca do acordo público precisa se nutrir de razões privados, não públicas” (IO, p. 163), pois “insere na 
descrição da posição original, as limitações normativas sob as quais o egoísmo racional dos partidos livres 
e iguais escolhe os princípios corretos” (FV II, p. 215). Para Habermas, essa abordagem tem contornos 
monológicos; além do mais, critica Rawls porque este elenca o resultado de uma “teoria de justiça” como 
“um competente especialista”, propondo, inclusive, um princípio de “social-democracia” no seu segundo 
princípio (HABERMAS: FV I, p. 84, EDQV, P. 40). Uma consolidação do debate entre os dois está em DLP. 
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Ou seja, para Habermas, na década de 80, com esse exemplo do direito 

americano, princípios universalmente reconhecidos serviam como juízos determinantes 

para solucionar conflitos de direitos fundamentais. Apostava em um discurso prático 

baseado na consciência moral, o qual se deve também tratar de uma interpretação 

adequada de necessidades conexas à “crítica estética” e à “crítica terapêutica” que são 

argumentos menos rigorosos, mas há restrições pois 

 
se as diferentes formas da argumentação podem formar ao fim e ao cabo, um 
sistema e não podem ser isoladas uma da outra, uma vinculação com as formas 
menos rigorosas da argumentação vem gravar também a pretensão mais 
rigorosa do Discurso prático (bem como do Discurso teórico e do Discurso 
explicitador) com uma hipoteca que provém do situamento histórico-social da 
razão (CMAC, p. 128). 

 

Além da facticidade de razões sociais, outra restrição do discurso prático é que o 

mesmo não está livre da pressão dos conflitos sociais, o qual está arraigado na luta por 

reconhecimento22, que pode ser lida como uma luta por ressignificação, e o problema 

central a ser solucionado é, afinal, que juízos morais necessitam de compensação, e para 

tanto, “basta aclarar as operações abstrativas, onde as morais universalistas devem 

superioridade sobre todas as morais convencionais para que o velho problema da relação 

entre moralidade e eticidade apareça sob uma luz trivial” (CMAC, p. 129). Como veremos 

adiante, essa relação universal entre o empirismo da eticidade e o transcendental da 

moral, na sua filosofia prática, não resvalou de críticas, principalmente no seu debate 

com Apel. 

Habermas destaca que “Kohlberg sempre procedeu a uma distinção clara entre 

dilemas morais e questões do bem viver” (CED, p. 91), e crê que a passagem para o 

estágio pós-convencional da consciência moral em Kohlberg (o estágio de princípios ético 

universais), gera o desligamento dos pactos locais do mundo da vida (eticidade). Para 

                                                        
22 Segundo Honneth (2003, p. 211), por meio de reformulações do jovem Hegel, o indivíduo luta por 
reconhecimento no ambiente da família, do Estado e da comunidade. Na família, auxiliado pelos estudos 
de Winnicot, a luta por reconhecimento do indivíduo é por amor. Frente ao Estado, com base nos status 
sociais de Marshal e dos direitos fundamentais de Alexy, a luta é por autorrespeito na garantia de direitos 
individuais frente a privação e a exclusão de direitos. Na comunidade, a luta é por solidariedade. Nesse 
sentindo, ainda que careça de maiores aprofundamentos, a ressignificação de direitos sociais é forma de 
recompor a integridade social de indivíduos, gerando na dimensão da personalidade uma imputabilidade 
moral subjetiva em termos honnethianos (HONNETH, 2003, p. 211). 
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Habermas, essa forma traz “o ganho de racionalidade que o isolamento das questões de 

justiça propícia” (CMAC, p. 131), apesar da contingência complementar da eticidade.  

Com essa argumentação, Jürgen Habermas tentava salvar a aplicação do 

princípio moral “U” por meio de uma especificação discursiva moral. E foi esta a inicial 

pretensão ambivalente do princípio de universalização: justificar condutas e ter eficácia 

executiva abstrata para resolver os problemas morais do mundo vida. Wellmer, um 

importante intérprete e crítico do trabalho de Habermas (MELO, 2019, 10), impugnou 

esse nível de abstração de “U”, pois para ele, diante da nossa limitada razão, seria exigido 

um “intelecto divino” frente a uma situação concreta para aplicar “U” (CED, p. 136). Para 

Wellmer, uma tentativa nessa direção “só poderia terminar na arbitrariedade teórica e no 

terror prático” (WELLMER apud CMAC, p. 125). Isso fez Habermas repensar essa dupla 

eficácia do princípio “U”. 

1.3.2 Discursos de justificação e discursos de aplicação  
 

A partir da crítica de Wellmer, Habermas reformula o “U”, cindindo-o com discurso 

de justificação (Diskur der Rechtfertigung) e discurso de aplicação (Anwendungsdiskurs), 

com base na filosofia prática de Klaus Günther.  Esse integrante da terceira geração de 

Frankfurt também questionou, no seu Teoria da argumentação no direito e na moral: 

justificação e aplicação (1988): será que é possível fundamentar a validade de uma 

norma independentemente das situações da sua aplicação?” (GÜNTHER, 2004, p. 36), 

objeção que Hegel já tinha feito a moral kantiana23. 

                                                        
23 Habermas narra que nos parágrafos da Filosofia do Direito Hegel, com influência de Aristóteles, já tinha 
levantado essa mesma objeção (§§ 105-156, em especial o §135) contra a moralidade de Kant, onde por 
certo “[Hegel] não se esforça por uma leitura intersubjetivista do princípio de universalização” (HABERMAS, 
VJ, p. 218-219). Kant, já nas Lições de Ética, destaca do princípio supremo da moralidade dois aspectos: 
o princípio de judicação da obrigação e o princípio da execução ou realização da obrigação, onde “devemos 
aqui distinguir diretriz (Richtschnur) e móbil” (KANT, 2018, p. 149) ou mola-propulsora. “O princípio 
supremo de todo o ajuizamento moral se encontra no entendimento e o princípio supremo do impulso 
[Antriebes] moral para realizar essa ação encontra-se no coração. [...] O princípio do ajuizamento é a norma 
e o princípio do impulso é o móbil. O móbil não substitui a posição da norma. Quando o móbil é omitido 
temos o erro prático, e quando o ajuizamento temos o erro teórico” (KANT, 2018, pp. 149-150, destaquei). 
Kant na GMS também fala de uma faculdade de julgar do homem para este decidir os casos de aplicação 
da norma moral: “é verdade que estas exigem ainda uma faculdade de julgar apurada pela experiência, 
para, por um lado, distinguir em que caso elas têm aplicação, e, por outro, assegurar-lhes entrada na 
vontade do homem e eficácia na sua prática. O homem, com efeito, afetado por tantas inclinações, é na 
verdade capaz de conceber a ideia de uma razão pura prática, mas não é tão facilmente dotado da força 
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Para Günther, não é funcionalmente aceito que uma regra moral tenha a pretensão 

ambivalente de justificar e aplicar: 

 
A desvantagem de éticas universalistas não consiste apenas em que elas 
negligenciam a necessidade de uma definição mais precisa da faculdade de 
julgar, mas facilmente sucumbem diante do perigo de declarar um problema 
irrelevante. Ainda que, muitas vezes, esse mal-entendido deva ser creditado aos 
seus adversários, ele é seguidamente interpretado através do modo universalista 
de argumentar, especialmente nas oportunidades em que, de acordo com a 
tradição idealista, é combinado com hipóteses essencialistas a respeito da razão. 
Nestes casos, uma ética universalista assume o aspecto de um rigorismo 
abstrato, cego para todos os fatos e obstinado, que é rapidamente posto a serviço 
de intenções imorais. Este perigo sempre surge quando a universalização do 
princípio moral é utilizado como uma máxima concreta de atuação – que, muito 
provavelmente, sempre haverá de ser objeto único ao se proceder à 
universalização (GÜNTHER, 2004, p. 27, grifo nosso). 

 

Em síntese, para Günther, diante da contingência de que não é possível que uma 

norma ética justificada preveja todas as situações de aplicação, questões de validade 

somente podem ser respondidas de forma circunstancial – e apenas negativamente – 

como questões de adequação, uma vez que ambas são arguidas dentro do horizonte de 

um modo de vida ou de uma prática comum (GÜNTHER, 2004, p.123). Logo, não cabe 

ao plano da justificação tentar satisfazer interesses dos envolvidos, isso é uma questão 

de aplicação, isso quer dizer que a ética do discurso promove apenas a consideração de 

algumas situações generalizáveis de aplicação por meio do princípio “U”. Isso significa 

dizer que: 

 
caso “U” tenha de servir para examinar se a proposta original de uma norma 
configura “um interesse comum a todos os implicados”, ele evidentemente 
incorporou uma “ponderação de interesses” na argumentação prática que só 
poderá obter o seu conteúdo a partir de possíveis situações de aplicação. Se as 
consequências da aplicação de uma norma afetarão os meus interesses e as 
minhas próprias orientações normativas somente saberei quando indagar sobre 
os resultados advindos das situações em que ocorra uma aplicação da proposta 
normativa. (GÜNTHER, 2004, p. 56) 

 

Para Günther, se o princípio “U” estabelecer uma relação entre a proposta original 

da norma e os interesses que nela se configuram, certamente estará incorporando uma 

ponderação de interesses na argumentação prática, “que só poderá obter [no entanto] 

                                                        
necessária para a tornar eficaz in concreto no seu comportamento” (KANT, Prefácio, Ak 390). Kant não era 
cego para as situações de aplicação, mas Hegel tomou isso como primordial. 
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seu conteúdo a partir de possíveis situações de aplicação” (GÜNTHER, 2004, p. 56) 24. 

A crítica de Klaus Günhter é que “U” não pode ter essa ambivalência de universal-

recíproco e aplicativo imparcial (GÜNTHER, 2004, p. 65) e como alternativa sugere, com 

base em R. M. Hare, em uma proposta originada no silogismo aristotélico (HARE, 1996, 

p. 59), uma “versão mais fraca” de “U”: 

 
Uma norma é válida se as consequências e os efeitos colaterais de sua 
observância puderem ser aceitos por todos, sob as mesmas circunstâncias, 
conforme os interesses de cada um, individualmente (GÜNTHER, 2004, p. 67). 

      

Na versão mais fraca de “U” se desiste por antecipação, com a exclusão universal 

da observância da intenção de saber exatamente, para cada situação de aplicabilidade 

da norma, quais características situacionais seriam relevantes para os interesses de 

todos afetados. Evita-se, nessa versão mais fraca, uma aplicação de “U” de forma 

temática diante de uma situação, deixa-se isso para a “faculdade de julgar” (GÜNTHER, 

2004, p. 68). Se a norma universal será aplicada a um caso concreto, essa determinação 

não está na sua gênese, mas no debate discursivo quando de sua aplicação, pois “nosso 

conhecimento do futuro é fragmentário e apenas provável” (HARE, 1996, p. 63)25.   

A contracrítica de Klaus Günther ao princípio moral “U” foi acolhida e 

desenvolvida por Habermas, reiterando que nos discursos de aplicação, o princípio da 

adequação (Grundsatz der Angemessenheit) assume o papel desempenhado pelo 

princípio da universalização na justificação dos discursos e “só quando se toma estes 

dois princípios em conjunto é que se esgota a imparcialidade” (CED, p. 138). O que se 

pode dizer, desta feita, é que o juízo imparcial de normas morais foi particionado em 

imparcialidade justificacional e imparcialidade aplicativa. 

 Há uma relação de dependência discursiva entre o universal e o adequado, pois 

“em discursos de aplicação, o princípio moral é complementado através de um princípio 

de adequação” (FV I, p. 144). Logo, diferente da argumentação em CMAC em discursos 

                                                        
24 O que Günther considera como implícito, em Jürgen Habermas é expresso, pois “a formação imparcial 
do juízo exprime-se em princípio o que força cada um a adotar, quando da ponderação de interesses, a 
perspectiva de todos os outros” (CMAC, p. 86). 
25 Essa impossibilidade de prever os casos futuros de aplicação é o argumento de Aristóteles, já presente 
em Platão, para dizer que o julgamento prático não pode ser guiado por regras abstratas (MACINTYRE, 
1991, p. 108), e de Hart para fundamentar como evidente a “textura aberta do direito” e, assim, autorizar a 
função normativa dos tribunais e de órgãos administrativos (HART, 2009, pp. 175-176). 
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de aplicação, a imparcialidade do juízo não é garantida através de uma nova face do 

princípio de universalização, mas sim um novo princípio o qual também deve ser imparcial 

diante da contingência da imprevisibilidade ou previsibilidade de situações futuras, além 

de uma espécie de falibilismo normativo, que é o “fato de todas as normas por mais bem 

fundamentadas que sejam, precisarem ser complementadas por discursos sobre sua 

aplicação” (VJ, p. 292), pois “na prática, é impossível dar esta especificação completa 

[...]” (HARE, 1996, p. 72)26. É preciso examinar, por exemplo, se direitos fundamentais 

interligados podem encontrar aplicação numa situação concreta ainda não prevista no 

discurso de fundamentação (ou justificação), ou se eles sem prejuízo de sua validade, 

tem que recuar e ceder lugar de incidência para uma outra norma mais apropriada, afinal 

“a validade da norma não garante por si só a justiça no caso singular” (FV I, p. 270). E 

mais:  

 
A aplicação imparcial de uma norma fecha a lacuna que ficará aberta quando da 
sua fundamentação imparcial, devido à imprevisibilidade das situações futuras. 
Em discursos de aplicação, não se trata da validade e sim da relação adequada 
da norma à situação. Uma vez que toda norma abrange apenas determinados 
aspectos de um caso singular, situado no mundo da vida, é preciso examinar 
quais descrições de estados de coisas são significativas para a interpretação da 
situação de um caso controverso e qual das normas válidas prima facie é 
adequada a situação, apreendida em todas as possíveis características 
significantes (FV I, p. 270). 

 

Para Habermas, Günther demonstrou que a razão prática se faz valer, em 

contextos de fundamentação de normas que se presume lacunosas, através de um 

exame da possibilidade de universalização de interesses, e em contextos de aplicações 

de normas, através da apreensão adequada e completa de contextos relevantes à luz de 

regras concorrentes para fechar a lacuna existente na fundamentação. Habermas 

enfatiza que nenhuma norma contém as regras da sua própria aplicação (CED, p. 26) e 

a faculdade reflexiva do juízo se movimenta dentro de uma forma de vida já inteiramente 

                                                        
26 Jürgen Habermas destaca que ao reconhecermos a validade de uma norma, não levamos em conta 
todas as situações concretas onde ela possa incidir. Nós também consideramos válidas normas que 
sabidamente podem colidir, em certas situações, com interesses generalizáveis. Sabemos, por exemplo, 
que a norma segundo a qual “a promessa deve ser mantida” colidirá, em determinadas situações, com esta 
outra norma: “ajuda ao teu próximo quando este se encontrar em necessidade” (e poderíamos prever isso 
num discurso sobre a validade da norma em questão). No entanto, apesar da possibilidade previsível de 
sua colisão, “nós não consideramos inválido nenhum dos dois mandamentos e, se um discurso sobre a  
validade de uma dessas duas normas chegasse a um resultado contrário, isso nos pareceria muito curioso” 
(FV I, p. 270). 
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aceita, a qual “pode encontrar apoio num contexto valorativo que crie um continuum entre 

questões de motivação, da realidade factual e ainda questões normativas.” (CED, p. 26).  

O princípio “U” não possui aquela dupla face como se Jano fosse, eles surgem, em 

verdade, de uma divisão (hermenêutica-reflexiva) do trabalho dos atores morais. 

 

Quadro 4 – Discursos de justificação e discursos de aplicação 

 

     Quanto ao 
 

Discurso 

 
Juízo 

 
Princípio 

 
Contexto normativo 

 
JUSTIFICAÇÃO  

 
Determinante  

 
Universalização 

 
Justiça 

 
APLICAÇÃO 

 
Reflexivo  

 
Adequação 

 
Eticidade 

 

Essa regra, em sentido objetivo, não mais exige uma observância universal 

quanto à sua aplicação, e, em sentido subjetivo, nem o consenso de todos; se contenta 

com a delegação para os discursos de aplicação e o consenso discursivo da maioria 

respectivamente.  

Vamos a um arriscado exemplo. O discurso que justifica a proibição universal da 

tortura, não tem o condão de ser afetado por eventuais exemplos de exceção como, por 

exemplo, no caso da tentação utilitarista de torturar um suspeito terrorista, que se nega 

a entregar o local de bombas nucleares, sendo o seu depoimento pessoal a única 

informação possível para impedir a morte de milhares de pessoas – exemplo do 

comunitarista Sandel (2019, p. 52). Para saber se aplicação dos atos de tortura violarão 

a norma universal, é necessário questionar se as consequências e os efeitos colaterais 

são aceitos sem coação pela maioria dos atingidos dessa decisão frente a um caso 

concreto, se há relação adequada da justificação universal da norma e sua aplicação.  

Habermas, pela sua formação kantiana, provavelmente diria que nesse caso, se o ato 

autorizativo da tortura fosse aplicado, estaria fora da validade da norma justificada que a 

proíbe, apesar dele já ter usado a expressão “ameaça ilegal de tortura” (exemplo de SCE, 

p. 22), o que se pode questionar, se o elemento “ilegal” não estaria analiticamente e a 
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priori, em termos kantianos, no conceito de “tortura” por si só. O fato que interessa aqui, 

e é de grande contribuição da bipartição da entre imparcialidade justificacional e 

aplicativa, é que muitos princípios universais são questionados com exceções 

imaginárias e mentalistas que em nada afetam a respectiva justificação, por se tratar de 

possíveis discursos de aplicação, os quais necessitam do caso empírico para saber as 

consequências reais, que aliás é o que falta no pragmatismo na visão de Habermas. Em 

outras palavras, o pensamento metafísico, que tem a filosofia do sujeito como um de seus 

caracteres (PPM, p. 40), não é um páreo discursivo para a filosofia da linguagem, nem 

paradigma idôneo para debater efeitos colaterais de uma argumentação no mundo social 

intersubjetivo frente a aplicação de normas, afinal, a meta comunitária no mundo social 

são convicções normativas validadas corretamente e trilhadas pelo consenso racional.  

Só na qualidade de participantes de um diálogo voltado para o consenso “que 

somos chamados a exercer a virtude cognitiva da empatia em relação às nossas 

diferenças recíprocas na percepção de uma mesma situação” (HABERMAS, EDQV, p. 

10, grifo nosso). Essas palavras autorizam uma leitura nada reconstrutiva de que o 

consenso leva a um “modo de pensar mais amplo” (FV I, p. 187) do célebre § 40 da 

Crítica da Faculdade do Juízo que compõe o juízo do sistema estético kantiano, que tem 

por característica, para Habermas, com base em H. Arendt, “que cada um atém o seu 

juízo ao juízo de outros possíveis, e se coloca no lugar de cada um dos outros” (FV I, p. 

187).   

Habermas destaca “referindo-se à Crítica da Faculdade de Julgar (par. 40, B, 158), 

de Kant, H. Arendt esclarece a ligação interna entre poder, liberdade comunicativa, 

discurso e imparcialidade” (FV I, P. 187, nota 15), o que demonstra as origens, no mínimo 

parciais, e conexões dessas categorias fundamentais no pensamento do nosso autor da 

segunda geração de Frankfurt. 

Na teoria discursiva do direito habermasiana, os discursos de justificação e de 

aplicação ganham o toque da especificação discursiva da juridificação democrática, como 

se verá adiante.  No caso de discursos jurídicos de aplicação, é preciso decidir qual das 

normas tidas como válidas, numa situação dada, cujas características são descritas da 

forma mais completa possível, é adequada, pois o saber normativo se diferencia do 

empírico “pelo fato de estar internamente relacionado à solução de problemas de 
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aplicação” (VJ, p. 277). Em discursos jurídicos de aplicação, as normas, supostas como 

válidas, referem-se sempre “aos interesses de todos os possíveis atingidos”; se trata em 

saber quais normas são adequadas a um “caso difícil” determinado, afinal essas relações 

jurídicas muitas vezes se retraem atrás dos interesses das partes imediatamente 

envolvidas no caso concreto. Esse pressuposto de validade (que no direito 

habermasiano, devido a legitimidade procedimental, vem da racionalidade do processo 

democrático da legislação política) leva à assunção de que, para solucionar colisões de 

normas, se deve  ter como horizonte de sentido jurídico que todas as normas válidas 

formam, em última instância, um sistema ideal e coerente que permite apenas uma 

resposta correta para situação de aplicação e “os processos jurídicos destinados a 

institucionalizar a imparcialidade da jurisdição tem que fazer jus a essa ideia reguladora” 

(HABERMAS, FV II, p. 246), afinal normas válidas, em Habermas, “possuem a qualidade 

da equidade ou imparcialidade” (WHITE, 1995, p. 55). 

Questões de aplicação de normas afetam a autocompreensão e a compreensão 

do mundo (da vida) dos participantes, porém não do mesmo modo que os discursos de 

justificação, pois “no seu lugar entram interpretações da situação, que dependem da 

autocompreensão e da compreensão diferencial do mundo do autor do delito e dos 

atingidos” (FV I, p. 290). Esse fato não exime os juízes de uma “avaliação reconstrutiva 

das normas tidas como válidas” (FV I, p. 290). Essa dualidade deôntica e independente 

ainda podem diminuir a inflação legislativa advinda de novos dilemas jurídicos, pois “parte 

desta variabilidade desaparece quando se diferenciam questões de fundamentação e 

aplicação” (VJ, p. 64). Em resumo, construtores de normas não adivinham o futuro, e 

essa falibilidade humana não é argumento para uma norma universal perder a sua 

validade frente a impossibilidade em adivinhar as contingências, pois essa tarefa 

hermenêutica pode ficar a cargo dos atores que possuem a atribuição de decidir os casos 

concretos.  

1.3.3 Adequação da decisão judicial  
 

A especificação na teoria discursiva do direito em Habermas, frente a sua teoria 

discursiva da moral, está no fato de que a positivação do direito impõe o uso das normas 
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de ação juridificadas como possibilidade de solução construtiva quando ausente a 

subsunção legal. Em Habermas, enquanto as razões complementares da razão prática 

moral estão em discursos tematizados pela eticidade, no direito essa complementação 

ainda está no mesmo topoi genético em termos de justiça política. Habermas enfrenta 

isso no debate com Alexy sobre princípios e valores enfrentado à frente (2.2). Como se 

viu, a aplicação imparcial de uma norma fecha a lacuna que ficará aberta quando da sua 

fundamentação imparcial. 

No entanto, há ainda outra questão preliminar. Tanto em Habermas quanto em 

Günther, a percepção desse dualismo, de grande utilidade para o direito conforme 

entendemos, não aprofunda, porém, quais atores devem justificar e quem deve adequar 

a norma justificada ao caso concreto, bem como o resultado jurídico desta atividade. Pela 

perspectiva da hermenêutica jurídica, na nossa visão, isso é de vital importância no que 

diz respeito às lacunas dos textos jurídicos, afinal muitas vezes a atividade de aplicação 

cria normas jurídicas ao caso concreto por imposição de que a lacuna normativa não 

pode ser argumento de omissão decisória judicial, devido a inafastabilidade da jurisdição 

quando um problema é judicializado, dever este positivado explicitamente no Brasil27.  

Aqui se torna relevante a hermenêutica gadameriana, que tem especial atenção 

de Habermas, em quem, ao colocar limites, se torna mais claro. Para o nosso autor, 

Gadamer é um reconstrutivista da tradição humanista que apela à Crítica do Juízo 

kantiana (PFP, 350), e foi o primeiro a insistir no caráter aberto do diálogo, como princípio 

elementar de sabedoria hermenêutica, segundo o qual é ilusório pensar que um indivíduo 

pode ter a última palavra em um debate (PFP, 354). Sob essa lente kantiana, portanto, 

com base no juízo determinante e no juízo reflexivo, Hans George Gadamer, em Verdade 

e Método (1960)28, destaca que a regra do direito é bastante deficitária e essa função 

                                                        
27 Nos termos do inciso XXV do art. 5º da Constituição Federal (a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito) conjugado com o art. 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro 
(Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito). 
28 Gadamer, diante da perplexidade do novo, concorda com Kant que o juízo se encontra em perplexidade 
fundamental devido à falta de um princípio geral de aplicação (GADAMER, 2014, p. 68). Para seguir esse 
princípio seria necessário lançar mão de outro juízo (o juízo de gosto). Nesse caso não se está aplicando 
simplesmente um conceito pré-existente da coisa, e nisso está de acordo com Kant de que se trata de um 
juízo reflexivo onde não se tem nenhum conceito, mas um julgamento estético (GADAMER, 2014, p. 69). 
No entanto, Gadamer discorda no sentido de que a capacidade de julgamento não é tão comum como vê 
Kant, pois considera que o sensu communis é um momento do ser cidadão e ético, em oposição a Kant 
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(kantiana) do gosto é bastante conhecida a partir da jurisprudência, onde a contribuição 

da hermenêutica promove a concreção do direito (GADAMER, 2014, p. 79). Nesse ponto, 

Gadamer enfatiza que nosso saber acerca do direito ou da moral sempre será 

complementado e até determinado produtivamente a partir do caso particular (isto é, 

através da indução), não sendo, portanto, um trabalho analítico – “conceitos dados” 

(HANNA, 2004, p. 197) –, mas sintético – “conceitos feitos” (HANNA, 2004, p. 197) –, 

como também para Kant na sua Doutrina do Direito (HÖFFE, 1998, p. 211). O juiz não 

só aplica a lei no caso, mas através dessa atividade contribui para a evolução do direito 

(direito judicial); além do mais, “o julgamento do belo e do sublime é um juízo que pode 

ser feito sobre a realidade ética do homem” (GADAMER, 2014, p. 79, grifo nosso). 

Gadamer afirma que o juízo determinante de Kant, a subsunção do individual sob um 

universal, também existe na razão pura teórica e prática, e que Kant reconhece, 

indiretamente e com restrições, que aqui há um julgamento estético quando ele se utiliza 

de exemplos para o aguçamento do juízo, afinal:  

 
Isso significa simplesmente que o julgamento do caso não se restringe a aplicar 
o padrão ao universal – de acordo com o qual ele ocorre –, mas o codetermina, 
completa e corrige. Daí segue-se, afinal, que todas as decisões éticas exigem 
gosto; não que essa avaliação mais individualizada da decisão seja a única 
determinante para elas, mas se trata sem dúvida de um momento imprescindível 
(GADAMER, 2014, p. 80, grifo nosso). 

 

Habermas narra esse problema em Kant de outra forma, mas com a mesma 

conclusão: 

 
Visto que, em segredo, Kant havia concebido que a razão prática havia concebido 
segundo padrão da teórica, a experiência transcendental do sentimento moral, 

                                                        
que separou o juízo estético de uma razão teórica e prática (GADAMER, 2014, p. 71). Esse destaca que a 
tipologia da razão pura prática em Kant é a aplicação da lei moral à determinação da vontade como uma 
questão de juízo, mas um juízo sob leis da razão pura prática que se opõe a um empirismo da razão prática 
(GADAMER, 2014, p. 72). Ou seja, aceitar que há no juízo de gosto um juízo moral, ou vice-versa, é aceitar, 
o que Kant quis repudiar, que o empirismo – fundamental no juízo de gosto, pois sempre há o particular a 
ser considerado – pode em algum momento determinar a moral e isso tira a pureza da fundamentação de 
uma moral a priori. Sobre o gosto, Gadamer destaca que até a obra de Kant ele sempre teve um cunho 
mais moral que estético (GADAMER, 2014, p. 74). E para Gadamer, em oposição a Kant, ele é uma forma 
de conhecimento, apesar de considerar que ele é um fenômeno social de primeira categoria (GADAMER, 
2014, pp. 75-76). Para Gadamer (2014, p. 76) gosto é algo como um sentido e não dispõe de um saber 
prévio baseado em razões. Gosto é algo que se deve ter e não diz que todos são unânimes com o nosso 
julgamento, mas sim que devem concordar com o nosso juízo (GADAMER, 2014, p. 78). Ele é, afirma 
Gadamer, uma forma própria de conhecimento através do juízo reflexivo, onde engloba no individual o 
universal (GADAMER, 2014, p. 78). Gadamer defende que o gosto não se restringe ao belo na natureza e 
na arte, ele também abrange o campo dos costumes e da decência (GADAMER, 2014, p. 78, grifo nosso). 
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do interesse pela observância da lei moral iria levantar o seguinte problema para 
ele: como um mero pensamento, que não contém ele próprio nada de sensível 
em si, poderia produzir uma sensação de prazer e desprazer? (CI, p. 315). 

 

Apesar da mesma descrição da possiblidade de juízos de gosto conectados à 

razão prática, cada um resolve esse problema interno ao sistema crítico de maneira 

distinta. Para Gadamer, a legitimidade desse processo está no fato de que compreensão 

do intérprete implica sempre uma pré-comprensão que, por sua vez, é prefigurada por 

uma tradição determinada em que vive o intérprete e que modela os seus preconceitos 

(GADAMER, 2006, p. 13). Para Habermas, as formas de argumentação especializadas 

em conhecimento, moral e estética entraram num processo de dissociação partir do 

século XVIII (PPM I, p. 27), que é o período crítico de Kant, o que torna essa relação 

entre moral e gosto com pouco destaque. 

Para Habermas, a hermenêutica jurídica teve o mérito de contrapor a visão de que 

a decisão judicial é uma subsunção da regra jurídica (FV I, p. 247), porém a história da 

forma de vida e do direito, na qual o juiz está inserido de forma contingencial, não oferece 

uma base convincente para a validade de decisões jurídicas frente a uma “sociedade 

pluralista” (FV I, p. 248). Esse juízo político, se assim pode-se manter, na aplicação do 

direito em Habermas, deve ser mitigado pelo princípio de adequação que pela análise da 

prática na judicialização é “decidir quais normas podem ser aplicadas a determinado 

caso”, e assim fechar a lacuna jurídica em contextos de aplicação de normas “através da 

apreensão adequada e completa de contextos relevantes a luz de regras concorrentes” 

(FV II, p. 246). 

Seja como for, para além dos juízos determinantes realizados pelo judiciário 

terem uma carga reflexiva kantiana, quando se torna contingente a decisão judicial em 

operar na solução de um conflito sem norma explicita ou implícita, o órgão judiciário 

realiza um juízo reflexivo, pois terá que, através de um caso particular e sem uma 

determinação a priori geral, resolver o conflito através daquilo que acha “belo”29 em 

                                                        
29 Kant, “o maior de todo os racionalistas” (HARE, 1996 p. 17), quis, com a Crítica da Faculdade do Juízo 
(última edição em 1799), superar o abismo entre as duas críticas anteriores que tratavam do conhecimento 
e da moral (KANT, 2010, p. 39), e Gadamer vê nessa crítica, além da dimensão estética, dimensões do 
conhecimento e da moral. O “direito judicial” proposto por Gadamer tem adeptos e sofre críticas dos 
interpretativistas exatamente por extrapolar o “conceito de direito” dado pelo legislador, que isso é uma 
atividade política incompatível com a judicial e o juiz acaba se utilizando de argumentos morais para julgar, 
o que em Kant são faculdades distintas: sentir a arte através do (des)prazer (juízo estético), entender a 
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termos de justiça, pois a Constituição, conforme entendemos30, lhe dá essa liberdade 

política. A lei de introdução ao direito brasileiro (LINDB) autoriza, por sua vez, que em 

discursos de aplicação jurisdicional, quando a lei for omissa, o juiz pode aplicar os 

“costumes” e nesses discursos deve o juiz se ater ao “bem comum”31, os quais estão no 

plano da eticidade das formas de vida. A possibilidade desse método é que, certamente, 

diante desse juízo particular, não será a todos que a motivação dessa decisão irá agradar, 

mas tanto, em Kant quanto em Gadamer, questões de gosto não se discutem; pode haver 

desacordo, mas não disputa, e nesse caso prevalece o “gosto” do órgão jurisdicional e 

eventualmente de alguns dos concernidos. Poderia se ter decisões diferentes, 

discordantes, mas isso não significa que uma é melhor que a outra, apenas que, por 

razões processuais e de segurança nas relações, uma terá que se sobrepor a outra e, 

nesse caso, é a do órgão jurisdicional devido ao caráter substitutivo do juiz. Para 

Habermas, isso não é muito diferente. Ele destaca que a ética do discurso impõe o uso 

dos “princípios gerais da razão prática” –  e do direito, portanto – e que são argumentos 

“nada desprezíveis” a tópica jurídica (Viegh), de origem aristotélica32, bem como a 

proporcionalidade de todos os meios (Alexy), os quais proporcionam “uma aplicação 

imparcial do ponto de vista moral” (CED, p. 26), o que aqui telegrafa de forma parcial 

                                                        
natureza por meio do conhecimento (juízo epistêmico) e racionalizar a liberdade através da apetição (juízo 
ético). Para Kant, nessa ordem de juízos, primeiro se sente, depois categoriza e depois se racionaliza. 
Talvez aqui esteja na hermenêutica gadameriana, em Verdade e Método (1960), a ponte que liga o juízo 
estético de Kant à leitura política que Hannah Arendt fez desse juízo na sua obra Lições sobre a filosofia 
política de Kant (advinda de suas aulas proferidas durante o semestre do outono de 1970 na New School 
for Social Research, em Chicago, onde já tinha apresentado uma versão preliminar em 1964). Seja na 
hermenêutica filosófica de Gadamer para resolver a aplicação do direito, seja já na filosofia política de 
Arendt para determinar o direito, o juízo de gosto é um juízo político para superar lacunas. 
30 Para uma defesa mais contundente dessa posição, ver o meu “Criação Judicial do Direito...” (2017), nas 
referências deste texto. 
31 Assim dispõe a LINDB: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 
os costumes e os princípios gerais de direito. Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 
que ela se dirige e às exigências do bem comum.” 
32 A argumentação “tópica” na jurisprudência alemã foi levada ao cabo em 1953 por uma tese de Theodor 
Viehweg, intitulada Topik und Jurisprudenz, com base em restauração da aporia de Aristóteles. Trata-se 
de um procedimento discursivo dialético vinculado ao caso, por meio de consensos dos interlocutores, apto 
à solução do fato onde “o debate é a única instância de controle e a discussão de problemas se mantém 
dentro daquela esfera do que Aristóteles tem chamado de dialeticidade” (VIEHWEG, 2008, p. 44). Em tal 
discurso são considerados relevantes os diversos pontos de vista (“topoi”) que possam servir de 
argumentos pro ou contra para uma solução ponderada. Dentre eles, “o argumento sobre as consequências 
(‘o que é que ocorreria se fosse adotada esta ou aquela solução’) desempenha um papel de particular 
importância” (LARENZ, 1969, p. 170), que, como visto em 1.1.1, é o topoi metafísico do pragmatismo. 
Sobre esse método e sua aplicabilidade na jurisprudência brasileira, ver em AMARAL, 2017, p. 73 ss. 
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Habermas com a “ponderação de interesses” de Alexy, o que é típico da “faculdade de 

julgar” dos discursos de aplicação, com base na eticidade das formas de vida. 

O princípio “D” “só se poderá tornar eficaz valendo-se de uma faculdade que liga 

os juízos morais aos acordos locais da situação de partida e que os insere “na 

provincialidade insondável do respectivo horizonte histórico” (CED, 43-44), a saber, o 

discurso aplicação tem no ethos comunitário histórico a sua argumentação, que 

Habermas justifica com a mesma razão de Kant para desenvolver a sua terceira crítica, 

onde a faculdade do juízo é a “ponte” que conecta o “grande abismo” que separa a razão 

prática e a razão teórica (Kant, 2010, p. 39) ou, nas palavras do famoso § 40 da KU, as 

máximas do “pensar no lugar do outro” (faculdade do juízo) – ou “pensar alargado” (Kant, 

2010, p. 141) – ligando a do “pensar por si” (entendimento) com o do “pensar 

consequente” (razão). Assim, o sistema habermasiano de regras, permite “em termos 

ideais, uma única resposta correta [Dworkin] para cada situação de aplicação”, a qual se 

dá por meio da “interpretação adequada da situação particular” (CED, 139), apesar de 

silente, em oposição a Gadamer, da dimensão criativa dessas decisões, o que é uma 

contingência do direito nos dias atuais. Essa questão será retomada mais adiante neste 

texto, quando se tratar da tensão entre facticidade e validade na judicialização do direito 

em 3.1.2. 

Portanto, Habermas, reformulado nesse ponto por Günther, distingue a 

argumentação jurídica (aplicada pelo direito positivo, jurisprudência ou procedimentos 

jurídicos sobre fatos em casos concretos) da argumentação filosófico-moral (validadas 

universalmente onde não há fatos propriamente ditos e sendo prévio ao telos); tema este 

que toca no importante debate sobre normas/valores, como se verá adiante, e é de 

grande relevância jurídica, mormente para os direitos sociais, onde os tribunais são 

chamados diariamente para soluções em casos difíceis, além da perspectiva do debate 

Habermas/Gadamer que muito pode contribuir para essa compreensão. 

1.3.4 Justificação constitucional e aplicação da constituição 
 

O fato é que diante da ausência de aplicação das normas constitucionais sociais 

no Estado de direito, sob as quais a administração pública está performaticamente 
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vinculada, a construção de uma sociedade justa vai, muitas vezes, para as decisões dos 

tribunais, por força normativa do próprio discurso de justificação constitucional. Com isso 

evita-se a consumação da fachada democrática (NEVES, 2009, p. 92) a que Habermas 

já se referiu, com base em Ulrich Beck, como “brasilização” (VJ, p. 223), o que é, 

resumidamente, a ausência de discursos de aplicação de normas constitucionalmente 

justificadas na sua leitura. Esse fenômeno brasileiro, porém, pode servir mais como uma 

motivação moral na luta por ressignificação de direitos sociais, via judicialização na busca 

do autorrespeito jurídico (HONNETH, 2003, P. 197), em uma leitura pela teoria social de 

Axel Honneth dessa tese, do que uma crítica apressada. Seja como for, o “realismo legal” 

pode se tornar uma validade subsidiária e emergente do direito brasileiro, que, no 

entanto, não evita por si só uma tensão entre a Factidade e a Validade desse direito 

judicial que, dentro do jogo de linguagem jurídico habermasiano, é entre a coerção da 

força da decisão judicial concreta e a legitimidade sistêmica desse pronunciamento. 

Foi o que fez o STF em 2013, em julgado sobre “Benefício de prestação 

continuada: tutela constitucional de hipossuficientes e dignidade humana”33, quando 

redefiniu  o conceito de miserabilidade para fins de concessão de benefício de assistência 

social. Frisou que, naquele contexto de significativas mudanças econômico-sociais, as 

legislações em matéria de benefícios previdenciários e assistenciais teriam trazido 

critérios normativos econômicos mais generosos, com consequente aumento do valor 

padrão da renda familiar per capita. Para fins de aplicação do discurso de justificação 

constitucional, portanto, o STF assim fechou uma lacuna jurídica através da apreensão 

adequada e completa de contextos relevantes à luz de regras concorrentes para, então, 

concretizar a dignidade da pessoa humana. 

Tendo como perspectiva a arquitetura normativa brasileira, e na maioria dos 

sistemas ocidentais, é possível entendê-la por meio dessa dualidade discursiva em 

Habermas, por meio de alguns exemplos. Toda constituição é um “discurso de 

justificação” para as normas legais, as quais são “discursos de aplicação” dessa norma 

maior e “discurso de justificação” para as normas infralegais (atos administrativos e 

                                                        
33 RE 567985/MT, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 17 e 18.4.2013. (RE-
567985) RE 580963/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 17 e 18.4.2013. (RE-580963) Informativo STF: STF - 
Supremo Tribunal Federal acesso em 21/01/2021. 
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judiciais). Todas as normas intermediárias (leis) são “discursos de justificação” para as 

subalternas (decretos), mas também de aplicação da que lhe dá juridicidade 

(Constituição) de modo geral. Quando uma constituição condiciona a concreção de um 

direito à regulamentação, está sinalizando que ela é um “discurso de justificação” 

condicionando à efetividade do direito prescrito a um “discurso de aplicação”. Nada 

impede, porém, que em uma constituição tenha o discurso de justificação e o discurso de 

aplicação (norma autoaplicável). Às vezes essa duplicidade de discurso se dá até mesmo 

no mesmo texto como, por exemplo, “são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas 

data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania” (CRFB, art. 5º, 

LXXVII). A gratuidade do habeas corpus e habeas data é autoaplicável, mas para os 

outros atos ali descritos depende de um “discurso de aplicação”. A CFBR prevê, ainda, a 

possibilidade da judicialização quando há omissão de “discursos de aplicação” 

constitucionais, os quais se dão por meio do mandado de injunção e ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão34. Não há espaço aqui para esse aprofundamento, o 

qual possui outros entrelaçamentos e outras formas de explicar esse fenômeno 

normativo, mas pela lente habermasiana ele se torna bem claro. 

Portanto, percebe-se que, neste capítulo, a justificação moral em Habermas 

passa pelo princípio “U” de argumentação do discurso de viés construtivista de verdades 

morais e “D” do discurso em si. Assim, a sua teoria moral é de corte cognitivista, com 

base na possibilidade da evolução do desenvolvimento moral dos indivíduos inseridos no 

mundo da vida. O conteúdo normativo deste mundo social advém de uma proposta 

reconstrutivista do imperativo categórico kantiano filtrado pelo consenso dos envolvidos. 

Habermas advoga na separação discursiva entre discursos de justificação e de aplicação, 

apostando no princípio de adequação como solução, inclusive para eventuais lacunas 

dos sistemas jurídicas a ser usado pelos tribunais.  

No próximo capítulo se verá como a licitude discursiva de Habermas, categoria 

fundamental, como já deu para perceber, é incorporada ao direito. Para tanto, o fio 

                                                        
34 CRFB art. 5º LXXI: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania”; e art. 103,§2º: “Declarada a inconstitucionalidade por omissão 
de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção 
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. É 
possível substituir as palavras em destaque por equivalentes “discurso de aplicação” habermasianos. 
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condutor será dois debates importantes de Habermas, um com Apel e outro com Alexy. 

Com esses embates teóricos é possível determinar pressupostos de exploração do direito 

pela ética do discurso em Habermas, o qual é pertinente ao discurso jurídico e moral 

habermasiano e sua virtuosidade para ressignificar dos direitos sociais, em especial, 

brasileiros. 

 

 



2 O DEBATE COM APEL E COM ALEXY: O DIREITO PELA ÉTICA DISCURSO 

HABERMASIANA 

 

Habermas não foge de debates nos mais variados temas da modernidade. 

Nesses enfrentamentos diante das provocações, suas posições são (re)expostas e 

muitas vezes reformuladas, sendo, portanto, uma boa estratégia para poder tornar mais 

clara a própria teoria habermasiana e, neste sentido, de proveito para esta tese. 

Apresentando dois importantes debates que Habermas travou, o objetivo aqui é 

demonstrar como ele constrói o seu sistema discursivo de direitos tendo a política e a 

moral como possiblidades nessa conformação jurídica, contribuindo, assim, na 

compreensão desta tese, por se tratar de temas fundamentais para os direitos sociais. 

Por essa razão, que a sequência deste capítulo se justifica, pois busca enfrentar dois 

embates de Habermas que refinam o seu olhar sobre o direito e encerra na sua teoria 

discursiva. Assim, o presente capítulo está dividido entre o debate de Habermas com 

Apel sobre a justificação do direito (2.1), a questão da jurisprudência de princípios ou de 

valores de Habermas com Alexy (2.2) e para fechar com a sua teoria discursiva do direito 

propriamente dita já delineada por esses debates (2.3).  

2.1 A justificação na teoria do discurso: entre Apel e Habermas 
 
 

Habermas não está sozinho na empreitada de uma teoria do discurso como 

validade para o mundo da vida. Há uma dissolução importante da ética do discurso e 

forte “concorrente”, a saber, a pragmática transcendental de Karl-Otto Apel, apesar de 

ambos terem em comum uma “proposta procedimentalista da justiça” (FV II, p. 214). 

Dessa forma, para aprofundar a ética do discurso em Habermas, é importante confrontar 

os dois modelos de ética do discurso (2.1.2), bem como o seu manejo no direto no direito, 

moral e na política (2.1.2). 
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2.1.1 Diferenças e aproximações  
 

A categoria ética do discurso se refere a uma concepção de moralidade de 

tradição kantiana, que Jürgen Habermas desenvolveu em conjunto com seu amigo Karl-

Otto Apel (FORST, 2017, p. 538). A teoria discursiva da verdade, da moral e do direito 

propõe um procedimento de formação de argumentos para normas ou princípios 

resgatáveis que fundamentam a razão prática ou teórica, as quais são espécies da razão 

comunicativa pensamento habermasiano.  

Esse procedimento tem na regra de argumentação “U”, ou “princípio de 

argumentação moral” (FORST, 2017, p. 388), um dos elementos da proposta de Jürgen 

Habermas para uma pragmática universal, a qual por meio de atos de fala tem a 

virtuosidade de reconstruir um entendimento normativo possível entre atores 

comunicativos no mundo da vida. Aqui veremos os pressupostos fundamentais da 

pragmática transcendental de Apel, apontando duas diferenças em relação ao 

pensamento habermasiano, os quais são “de fato os mais importantes” (HABERMAS, 

EDQV, p. 23). Portanto, o objetivo não é exaurir a pragmática fortemente transcendental 

apeliana, mas sobretudo identificar diferenças entre essas duas propostas da ética do 

discurso e, assim, investigar, de forma comparativa, a pragmática universal de Jürgen 

Habermas e suas implicações no Direito, o que é um bom método para poder tornar mais 

clara a própria posição defendida por Habermas na sua teoria discursiva do direito 

(DUTRA, 2010, p. 104). 

Como já foi dito, segundo Apel,  “ambos [Habermas e Apel] somos herdeiros do 

hermeneutic-linguistic-pragmatic-turn da filosofia e concordamos com Wittgenstein, 

Heidegger, Gadamer, Searle, e, ainda, Richard Rorty” (APEL, 2004, p. 24-25) e 

concordam na postura universalista da ética moderna. Mas uma primeira diferença 

fundamental entre a ética da discussão de Habermas e Apel é que este aceita um último 

fundamento transcendental (o da contradição performativa) para o princípio “U”. O tema 

da contradição performativa foi introduzido na filosofia analítica para caracterizar um 

tipo especial de contradição que aparece em enunciados como “chove, mas eu não acredito” 

(TUGENDHAT, 2012, p. 166).  
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Para Jürgen Habermas, a contradição performativa de Apel se dá “quando um 

ato de fala constatativo ‘Cp’ se baseia em pressuposições não-contingentes cujo 

conteúdo proposicional contradiz o enunciado asserido ‘p’” (CMAC, p. 102) ou, ainda, “a 

contradição que existe entre tratar o interlocutor como um objeto através de um discurso 

que só pode se dirigir a um sujeito de fala” (CORTINA, 2020, p. 65), que é um ato de 

reificação (HONNETH, 2018, p. 27). Com esse mesmo norte, Jürgen Habermas traz 

como exemplo a proposição “depois de excluir A, B, C da discussão, podemos finalmente 

nos convencer de que a norma é legitima”, onde A, B, e C seriam os concernidos do 

princípio “U” (CMAC, p. 114), a afirmação autorrefutante está no fato de que não existe 

formação de consenso com exclusão de interessados da norma em construção.  

Portanto, essa contradição acontece quando um ato de fala cai em contradição 

em si mesmo, não dependendo de outro fato ou ato externo senão a própria fala 

analisada pragmaticamente, pela mera análise na relação entre linguagem e seus 

falantes, pois a sua resolução “transcende” o uso apropriado de teorias empiricamente 

testáveis. Habermas não acredita na prioridade de discursos diante da sua visão 

pluralista, no máximo uma regra de que eles devem ser compatíveis entre si, mas jamais 

aceitar um argumento fundacionalista último (Letzbegründung) para a construção do 

sistema (HABERMAS, EDQV, p. 23), pois a sua pragmática universal aposta em uma 

“situação ideal de fala”, a qual, reitera-se, “é um complexo de pressupostos universais da 

argumentação” (IO, p. 498-499) em um “procedimento destrancendentalizado” 

(HABERMAS, NR, p. 91-92). Quanto a essa destrancendentalização, destaca Habermas, 

que essa guinada foi impulsionada por Hegel e tem como “ideia central de que o próprio 

sujeito cognoscente fixa as condições nas quais seus sentidos serão afetados pelo 

‘mundo’ ou pelas coisas em si” (VJ, p. 188). E mais:  

 
as formas de vida, mentalidades e tradições intersubjetivamente partilhadas são 
introduzidas por Hegel como objeto de uma autorreflexão que lembra a 
‘autoclarificação ética’ de indivíduos e comunidades (VJ, p. 209). 
 

Esse processo na “primeira pessoa do singular ou do plural” permite esclarecer 

“questões de identidade” e, investigado “primeiramente por Aristóteles como phronesis 

[prudência], essa reflexão é hoje conceitualizada de forma mais convincente pela filosofia 

hermenêutica” gadameriana (VJ, p. 209-210). Em outras palavras, a característica 
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destranscendental da pragmática universal habermasiana é a dimensão da eticidade do 

seu projeto teórico, a qual se origina na prudência aristotélica, perpassa por Hegel, “sob 

o título de luta por reconhecimento” (TCI, p. 19), e é reconstruída, em termos 

habermasianos, pela hermenêutica filosófica de Gadamer (VJ, p. 210, nota 40). 

Jürgen Habermas considera a aposta em uma fundamentação última da 

pragmática transcendental apeliana um “retorno inconsequente” a categorias do 

paradigma da filosofia da consciência que o próprio Apel quis invalidar (CMAC, p. 119). 

Habermas vê em Apel, como motivo em focar neste modelo, “um certo apego à 

perspectiva da epistemologia” (SFPT, p. 503, grifo do autor), porém  

 
Infelizmente, nas últimas décadas de sua carreira, o próprio Apel deslocou a 
atenção de seus colegas do tema central da filosofia da linguagem e do caminho 
em direção à ética do discurso para o tema secundário de sua “fundamentação 
última” (SFPT, p. 488). 

 

Manfredo de Araújo Oliveira (MOREIRA, 2004, p. 149) destaca que, para Apel, 

não aceitar um fundamento último na ética do discurso, válido a priori, é desconsiderar o 

princípio do falibilismo (Peirce e Dewey), no qual as pretensões de validez são históricas 

e contingentes, ou seja, não é necessário que os discursos sejam corretos e estejam no 

plano da certeza, afinal, com essa atitude, o pesquisador procurará “melhorar os seus 

instrumentos de investigação e verificação” (ABBAGNANO, 2012, p. 494). Habermas 

segue o falibilismo de Peirce (HABERMAS, EDQV, p. 18), mas não aceita uma norma 

como válida a priori sem a aceitação prévia dos concernidos. Ele abre concessão ao 

argumento a priori no caso do cético moral, afinal ele comete uma contradição 

performativa, pois “ele faz certas pressuposições inevitáveis em todo jogo da 

argumentação” (CMAC, p. 102). O cético moral, ao argumentar, postula regras universais 

do discurso, e transcendentais, as quais devem lhe garantir o exercício do direito de 

argumentar em ambiente de discussão, e, neste sentido, até um “cético transcendental” 

estaria em contradição performativa, pois para argumentar contraposições teoréticas 

exigiria regras de discurso a priori para além do contexto discursivo. 

Pela ausência de uma fundamentação última na pragmática universal, Apel 

desenvolve contra a ética do discurso de Habermas uma crítica deontológica fundada na 

falácia naturalista (Moore e Hume) e, no âmbito lógico, a acusa de circularidade, e 

consequente petição de princípio (APEL, 2004, p. 37), argumento crítico este também 
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feito por Ernest Tugendhat (TUGENDHAT, 2012, p. 165). Habermas confessa, como 

vimos, o círculo vicioso pelo uso de um conceito “demasiadamente forte de 

fundamentação de normas” na primeira edição de CMAC, o qual foi corrigido na segunda 

edição de 1985 (HABERMAS: IO, p. 101, nota 65; CED, P. 133, nota 17).  

No entanto, no âmbito deontológico, Habermas diz que “o filósofo da moral não 

dispõe um de acesso privilegiado às verdades morais” (CED, p. 31), e diante dos quatro 

grandes flagelos da nossa própria existência:  

 
a fome e a miséria do Terceiro mundo; a tortura e a continuada violação da 
dignidade humana em estados onde reina a injustiça; o crescente desemprego e 
as disparidades da riqueza social nas nações industriais do ocidente; finalmente, 
o risco autodestrutivo que a corrida ao armamento nuclear constitui para a vida 
sobre a terra (CED, p. 31). 
   

Das ciências históricas e sociais pode haver, nos exemplos acima, uma 

contribuição “mais importante que a filosofia”, afinal, citando Horkheimer, “para superar o 

carácter utópico da concepção kantiana acerca de uma constituição perfeita faz-nos falta 

uma teoria materialista da sociedade” (CED, p. 31). Para Habermas, a controvérsia entre 

discursos práticos pode ser resolvida de forma análoga ao princípio da indução dos 

discursos empíricos-teóricos, pois recorrendo a argumentos elas resolvem dissensos 

sobre fatos, isto é, “sobre a verdade de afirmações assertórias, conduzindo, assim, a um 

consenso obtido de modo argumentativo” (CED, p. 133), que coloca a eticidade (de 

Aristóteles a Hegel) como complementar da moralidade universal. A sociedade, no 

mundo da vida simbolicamente estruturado, “compõe-se de ordens legítimas através das 

quais os participantes da comunicação regulam sua pertença a grupos sociais e 

garantem solidariedade” (PPM, p. 96), e são essas “ordens legítimas” do mundo social 

que entram em relação de complementaridade na eventual incompletude nos discursivos 

de justificação moral (CED, p. 140).  

Em Habermas, a “expressão ‘transcendental’, com a qual associamos a uma 

contraposição à ciência empírica, não resulta para tanto, apta a caracterizar, sem dar 

lugar a mal entendidos, uma direção de investigação como é a pragmática universal” 

(TAC III, p. 324) e no âmbito da ética do discurso “os argumentos só devem se chamar 

‘transcendentais’ quando se dirigem a Discursos ou competências correspondentes que 

sejam tão universais que não possam ser substituídos por equivalentes funcionais” 
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(HABERMAS, CMAC, p. 106) como, por exemplo, a “pressuposição de um mundo 

objetivo” que, apesar da equivalência funcional, “não pode induzir a assimilar o mundo 

moral ao objetivo”  (VJ, p. 300) ou, como já dito, a validade das pretensões (ver 1.2.3) e 

nas quais “os  sujeitos fazem a suposição reciproca de responsabilidade” (WHITE, 1995, 

p. 59). Por outro lado, para Habermas, há a facticidade da linguagem, pois ela é o medium 

na execução de nossas ações e expressões, que para ele é uma “semi-transcendência 

peculiar”, afinal ela é “apresentada ao orador e ao agente (pré-conscientemente) como 

um fragmento de realidade sui generis”, pois “não exclui, por sua vez, como uma atitude 

real voltada para o conteúdo semântico de atos ilocucionários” (TAC III, p. 367), onde 

falante e ouvinte tem a intenção de buscar o entendimento. Portanto, Habermas 

fundamenta a sua ética do discurso de forma quase-transcendental, ou como um 

“procedimento destrancendentalizado” (HABERMAS, NR, p. 92), como já se explicou, 

pois se apoia em componentes culturais do mundo da vida objetiva para fundamentar a 

razão prática do mundo da vida social, os quais, no entanto, não devem ser assimilados 

apesar de serem “equivalentes funcionais” (VJ, p. 300). 

Isso significa dizer que, inerentes à facticidade do uso cotidiano da linguagem, 

estão as “suposições normativas implícitas, sobretudo aquelas que infundem as 

condições da compreensão mútua” (BUCHVALTER, 2019, p. 129), a saber, um 

entendimento comunicativo, ainda que estratégico, que transcendem o contexto. Em 

outras palavras, o “quase” aqui é “porque se trata sempre de um experimento teórico que 

deve ser corroborado por pesquisas empíricas junto aos participantes concretos” (REPA, 

2010, p. 151). Ou seja, o elemento “transcendental” indica que, na justificação, existem 

pressupostos contrafactuais inarredáveis para a validez das normas, e o “quase” 

identifica que não se pode desviar dos dados empíricos do mundo da vida, os quais ao 

mesmo tempo não devem ser confundidos com o primeiro. Assim, pelo princípio “U”, para 

uma norma ser moralmente válida é necessário que as “consequências e efeitos 

colaterais” (elementos empíricos) sejam aceitas “sem coação” por “todos” (elementos 

transcendentais), por isso é “quase-transcendental”. Em um parco resumo, essa é a 

gramática moral habermasiana.  

 Assim, atos de fala em que atores buscam o entendimento, como, por exemplo, 

o ato de “comprometer-se”, possui uma força convencional e também normativa. Essa 
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força normativa, a qual é a facticidade da linguagem comunicativa, possui uma coerção 

performativa advinda da convenção implícita de atores que buscam o entendimento. 

Logo, considerando que não há um substituto hábil no cotidiano para a linguagem, ela 

também acaba sendo um elemento transcendental necessário da ação comunicativa, ao 

mesmo tempo que é complementada por uma facticidade que coage normativamente os 

participantes bem-intencionados durante a deliberação. A rigor, com esse diálogo 

funcional e a posteriori de “mundos”, seja pelo ângulo da aplicação da linguagem ou da 

moral, a fundamentação de normas em Habermas não foge, até reforça em certo sentido, 

a crítica embasada na falácia naturalista oposta por Apel apesar de afastar a objeção de 

circularidade. Nesses termos, o horizonte de sentido do sociólogo da segunda geração 

de Frankfurt, surge para complementar a sua filosofia moral. 

2.1.2 O direito, a moral e a política entre a pragmática universal e a pragmática 
transcendental 
 

Outra tensão que aqui interessa, entre a pragmática discursiva de Habermas e a 

de Apel, está no modo de aplicação da ética comunicativa mormente quanto ao direito, a 

moral e a política. Os dois partem da necessidade de fazer uma distinção entre o princípio 

formal-procedimental da moralidade do discurso (“U”) e a aplicabilidade dos discursos 

práticos que precisam ser delegados aos afetados, mas chegam a resultados executórios 

completamente distintos.  

Antes de adentrar na questão da aplicação da ética, algumas premissas do 

pensamento de Karl-Otto Apel devem ser explicitadas quanto esse ponto. A sua 

pragmática transcendental considera fundamental que cada um que argumenta 

pressupõe indispensavelmente uma “situação ideal de fala e uma comunidade ideal de 

comunicação” (APEL, 1994, p. 190). Essa comunidade ideal deve ser realizada dentro 

de uma “comunidade real de comunicação”, que é a sociedade concretizada 

historicamente onde deve ser assegurado o postulado ético da conservação na 

existência35. Essa contradição comunitária resulta em uma estratégia de longo prazo no 

                                                        
35 Apel considera a dualidade dessas comunidades fundamental para o progresso da humanidade. Para 
ele, se “considerarmos que a comunidade real de comunicação (que pressupõe o argumentante em 
situação finita) não corresponde ao ideal da comunidade de interpretação ilimitada; e se considerarmos, 
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sentido de uma “emancipação-político-ética”, onde emancipação é definida como “a 

realização da comunidade ideal de comunicação, de uma deliberação livre de repressão, 

dentro da comunidade real de comunicação” (APEL, 1994, p. 190), o que é parcialmente 

o mesmo que “isentos de violência”, em Habermas, no seu conceito de poder 

comunicativo. Como já se viu, K. O. Apel parte do dilema onde, de um lado, há a 

necessidade premente de uma ética, intersubjetivamente vinculada, de responsabilidade 

solidária da humanidade, diante das consequências de atividades humanas nocivas, fruto 

do espantoso potencial técnico da ciência (como crises ecológicas, eras atômicas etc.)36, 

de outro, 

 
parece que a fundamentação racional de uma ética intersubjetivamente válida 
jamais foi tão difícil quanto hoje em dia, uma vez que a ciência moderna (science) 
pré-ocupou o conceito de fundamentação racional, intersubjetivamente válida no 
sentido de neutralidade valorativa; por causa disso, todas as formações teóricas 
na isentas de valoração parecem, a partir deste parâmetro, ser meras ideologias 
(APEL, 1994, p. 164-165). 

 

É com base nesse diagnóstico, de uma necessidade ética – na qual pode-se 

adicionar o egoísmo humano nas relações capitalistas – e da dificuldade de desenvolvê-

la no mundo da vida, que Karl-Otto Apel procura, por meio de sua ética do discurso, a 

passagem para a moral pós-convencional de Kohlberg – teoria que ele acredita possível 

relacionar com a ética da comunicação “proposta por Habermas e também por mim” 

(APEL, 1994, p. 262) – enfatizando que “cada um de nós é co-reponsável – no sentido 

da macroética planetária e pós-convencional, além de todas as instituições (e sistemas 

sociais) que já existem – pelas consequências de nossas atividades coletivas” (APEL, 

                                                        
ainda, que a comunidade de comunicação real está sujeita as limitações impostas pela consciência e pelos 
interesses da espécie humana, dividida em nações, classes, jogos de linguagem e formas de vida, então 
é preciso mesmo perceber que desse contraste o ideal e a realidade da comunidade de interpretação 
resulta o princípio regulativo do progresso prático, com o qual o progresso da interpretação poderia e 
deveria estar entrecruzado” (APEL, 2000b, p. 244, ênfase do autor). 
36 Quanto ao ponto, para Apel, há um problema em organizar a comunicação dos cidadãos como sujeitos 
do progresso rumo à “sociedade aberta”, em sentido de uma sociedade crítica. Apel (2000a, p. 18) destaca 
que “o acordo mútuo acerca das medidas sociotecnológicas necessárias, porém, não é ela mesma uma 
medida sociotecnológica, e não pode simplesmente apoiar-se sobre os resultados de uma ciência que 
tenha, desde o início, feito dos sujeitos desse entendimento mútuo meros objetos da Elucidação empírico-
analítico do comportamento; pois trata-se justamente de fixar em conjunto, e com base em argumentos, o 
sentido e os limites de todas medidas sociotecnológicas”. Logo, para Apel, a acessibilidade social à ciência 
não a torna progressista no sentido social por esse simples fato, pois acordos da ciência, em algum sentido, 
coisificam a humanidade nessa relação sujeito-objeto-ciência. 
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2004, p. 142-143). Com essa noção de responsabilidade moral, partindo do problema 

weberiano de uma ética da responsabilidade política, Apel entende que a ética discursiva 

necessita de uma parte B da fundamentação. Para ele, isso deve-se dar não só no caso 

da ampliação da ética do discurso para uma ética da responsabilidade política, “mas 

também no caso de fundamentação ético-discursiva da validade de coerção de normas 

jurídicas” (APEL, 2004, p. 140-141). Não se trata de revogar a parte A do discurso (a 

formação do consenso), mas de uma complementação ou qualificação do princípio da 

formação do consenso “que se tornou exigível pela condição humana” (APEL, 2004, p. 

140, destaque do autor).  

 Karl-Otto Apel refere que essa co-responsabilidade difusa também nos torna co-

reponsáveis pela institucionalização de uma ordem jurídica cosmopolita mundial de 

sentido kantiano. Com essa ambição moral desenvolvimentista, assim ele resume a sua 

ética do discurso, discussão arquitetada com respeito à Moralidade, ao Direito e à Política 

nestes termos:  

 
1. Se entendermos a ética do discurso, no sentido da sua parte B, como ética da 
responsabilidade, nem o Direito nem a Política são excluídos do seu âmbito de 
aplicação. Nesse caso a parte A – o postulado do consenso como princípio ideal 
de universalização – não deixa, de modo algum, de vigorar, mas é apenas 
complementado e, respectivamente, qualificado. 
2. Entretanto, as diferenças entre Moral. Direito e Política continuam, mesmo 
assim, a subsistir, e obrigam à diferenciação arquitetônica sugerida na 
abordagem da ética do discurso. 
3. No sentido dessa diferenciação proponho a distinção das três partes da ética 
do discurso:  
Parte A: tratará da fundamentação do princípio ideal procedimental da resolução 
de todos os problemas moral-normativos, no sentido da formação discursiva do 
consenso (quer dizer, puramente argumentativa e não-estratégica, mas livre de 
violência) 
Parte B1: tratará da fundamentação (e, respectivamente, da legitimação) moral 
das prerrogativas de coerção do Estado de Direito e, nessa medida, da validade 
de normas jurídicas igualmente baseadas na coerção. 
Parte B2: tratará, finalmente, da mediação moral da moralidade (especificamente 
da ética da responsabilidade), no sentido mais estrito (da parte A), com ação 
estratégica no aspecto mais amplo daquilo que podemos chamar de política 
responsável (APEL, 2004, p. 143). 
 

Nessa estrutura discursiva tripartite, K. O. Apel relaciona moral (parte A), direito 

(parte B1) e política (parte B2), colocando no mesmo nível a formação de juízos morais e 

a “questão da democracia” (parte A) sem qualquer especificação, além de permitir ações 

estratégicas como elemento de uma política responsável (parte B2). 
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A diferença aqui está no discurso de aplicação das normas consensualmente 

justificadas, a qual, para Jürgen Habermas, se resolve pela norma de adequação 

(Günther), como vimos, da qual se extraem a solução para afirmações morais ou jurídicas 

singulares quando em situações de conflito, pois  

 
Penso que essa sequência nos mantém longe das conhecidas dificuldades da 
abordagem kantiana, que infelizmente junta num mesmo passo a justificação e a 
aplicação das normas morais. Quando fala da aplicação – ou a “parte B” da ética 
do discurso, o que Apel tem em mente é outra coisa. Refere-se ele ao sério 
problema do tipo de praxe que visa à promoção daquelas condições cuja 
realização já está pressuposta no discurso prático regular: em primeiro lugar, as 
condições econômicas, sociais e culturais que garantam uma participação 
abrangente e competente de todos os que podem ter  algum interesse no discurso 
prático; e, em segundo lugar, a condição de que cada parte disposta a aceitar as 
normas intersubjetivamente reconhecidas possa contar com que todas as demais 
partes interessadas se comportem da mesma maneira. Espera-se, pois, que 
todos efetivamente obedeçam às normas justificadas (Das ist 
Zumutbarkeitsbedingung) (EDQV, p. 24-25). 
 

A diferença que Habermas aponta acima é que Apel quer solucionar dilemas 

morais ou jurídicos sem a supremacia de argumentos normativos, podendo concorrer 

também argumentos que transcendam às normas de aplicação. Com essa pragmática, 

K. O. Apel traz a possibilidade, na sua ética comunicativa, do primado do discurso 

vinculado ao caso sobre a norma, pois aceita que argumentos metanormativos sirvam de 

solução para problemas morais ou jurídicos, o que se assemelha, em alguma medida, ao 

método (jurídico) tópico que também não é estranho a universalidade discursiva 

habermasiana, como visto em 1.3. A diferença é que Habermas aceita apenas a eticidade 

como complemento dos discursos de justificação na hora da aplicação, Apel é mais amplo 

nesse sentido. Para Habermas, não é possível que dilemas normativos possam ser 

resolvidos pela transformação de um telos político num princípio moral (a parte B2), pois 

uma teoria deontológica que explica como devem ser justificadas e aplicadas às normas 

gerais: “não pode admitir a prioridade normativa de nenhum propósito particular sobre 

tais normas” (EDQV, p. 26). Essa prática metamoral de Apel pode levar ao dilema das 

“consequências imorais de uma praxe moralizadora” (EDQV, pp 25-26), a prioridade do 

efeito frente ao princípio. No entanto, a busca desse telos – por mais elevado que seja – 

exige uma contemporização entre raciocínio normativo e raciocínio de prudência, pois, 

para Habermas, esse problema clássico da “ética da revolução” não pode ser revolvido 

no campo da moral, mas pelo direito, pois:  
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Pode, porém, ser difundido na estrutura mesma de um estado constitucional em 
que o reformismo democrático é institucionalizado como parte normal da política. 
Os cidadãos podem então encarar a constituição como projeto coletivo da 
realização cada vez mais ampla de um sistema já estabelecido de direitos 
básicos. Os cidadãos que se dedicam à realização deste projeto conjunto podem, 
com coerência, promover a melhoria das condições de acesso à política 
deliberativa e participação nesta, ao mesmo tempo que podem racionalmente 
esperar que as normas sejam devidamente respeitadas (EDQV, p. 26, grifo 
nosso). 

 

Para Jürgen Habermas, aqui, assim se dá a complementaridade entre moral e 

direito coercitivo, onde funcionalmente “os discursos de fundamentação e de aplicação 

necessitam de uma institucionalização com força de obrigação, assim como necessitam 

da observância de normas justificadas”, afinal “em sociedades modernas o Estado 

constitucional democrático constitui hoje a moldura jurídico-político do próprio cerne da 

moral racional, o qual carece e é capaz de institucionalização” (VJ, p. 56). Para 

Habermas, do ponto de vista normativo, “não existe Estado de direito sem democracia” 

(IO, p. 360), sem uma “democracia radical” (FV I, p. 13). A juridificação democrática, que 

aqui não tem o tom pejorativo de um “surto” na sua teoria social (TAC II, p. 650), deve 

atender ao princípio de exaustão, pelo qual “a constituição existente de um Estado de 

direito democrático implica ao mesmo tempo a prescrição de ‘esgotar’ sempre mais о 

conteúdo normativo de seus princípios em circunstâncias históricas modificadas” (VJ, p. 

59). Para a fundamentação de normas os argumentos morais, empíricos, pragmáticos, 

éticos, e jurídicos desempenham um papel importante (HABERMAS, NR, p. 95) e devem 

ser absorvidos pelo parlamento. Porém, esse “princípio de exaustão” é limitado, pode-se 

dizer pela perspectiva da teoria da sociedade, pelos efeitos colaterais patológicos da 

juridificação da “reprodução simbólica do mundo da vida” (TAC II, p. 641), e da possível 

“desintegração de contextos vitais” (TAC II, p. 654).  

Mas diante dessa possibilidade e necessidade de complementaridade moral pela 

institucionalização do direito de Habermas, Karl-Otto Apel questiona: “entretanto, como 

ficamos, se perguntarmos se o estabelecimento do Estado de Direito não teve ou não 

possa ter tido uma função positiva para a realização progressista daqueles 

procedimentos da moral racional que o princípio do discurso contém como exigência 

normativa?”. Para Apel, em oposição a juridificação exaustiva de Habermas, surge outra 

situação consubstanciada na possibilidade da função de desoneração da 
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institucionalização do direito (APEL, 2004, p. 268), afinal “a exigência de resolver todos 

os conflitos de interesses moralmente relevantes mediante discursos práticos sobre 

pretensões de validade – com exclusão das práticas estratégicas violentas – só poderá 

ser aproximativamente satisfeita” quando o “estabelecimento de um Estado de direito, 

com o monopólio de poder, conseguir efetivamente desonerar os cidadãos, que lhe são 

subordinados, da autoimposição de seus interesses justificados” (APEL, 2004 p. 228, 

destaques no original).  

Portanto, pode-se destacar, pela perspectiva da relação entre Moral, Direito e 

Política, diferenças de manejo do princípio “U” entre a pragmática universal e a 

pragmática transcendental. Havendo resposta racionalmente prática para um dilema 

moral no mundo da vida, a ética do discurso de Apel autoriza ações político-estratégicas 

(parte B2) moralmente fundamentadas quando as exigências da condição humana 

imponham a responsabilidade de atuação, mesmo que sejam necessários outros 

discursos que não os propriamente normativos, pois Apel até acredita que o direito possa 

resolver tais dilemas, mas o livra do fardo democrático quando as instituições jurídicas 

forem omissas e delega a resposta para a “política responsável”. Diante do mesmo 

problema, e em oposição, Jürgen Habermas joga a decisão moral que está fora do 

alcance da regra de adequação (Günther) para o princípio democrático – o qual é uma 

especificação do princípio “D” do discurso comunicativo (FV I, p. 143), como 

aprofundaremos adiante – a despeito de já ter resposta correta e por mais louvável que 

ela seja, pois Habermas vê na (sua) democracia a solução dos problemas do mundo 

vivido mesmo diante da inércia normatizante do Estado. Em curta síntese: Karl-Otto Apel 

quer decisão moral politicamente-responsável, Jürgen Habermas exige prudência 

democrática deliberativa com foco na aplicação. 

2.2 Jurisprudência: a questão de princípios ou de valores 
 

A pragmática universal de Habermas não coloca limites transcendentais na 

fundamentação da razão prática como propõe a pragmática apeliana, apesar de se 

colocar em uma quase-transcendentalidade, devido ao uso funcional de discursos com 

pretensões de validez, com base na eticidade apoiado na teoria social e histórica. No 
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desenvolvimento da sua teoria discursiva do direito, devido a sua aposta na democracia 

deliberativa, a regra de adequação ganha uma outra configuração, onde não são 

quaisquer argumentos que são aptos para resolver um caso jurídico não trivial. A 

aplicação adequada de uma norma depende de uma justificação democrática, e pode ser 

considera adequada ao caso concreto: “a norma em cuja luz todas as caraterísticas 

relevantes do conflito puderem ser considerados de ‘modo inteiramente satisfatório’” 

(HABERMAS, NR, p. 321). Robert Alexy é outro expoente da teoria discursiva do direito, 

com quem Habermas se opôs em seus textos, que busca respostas para argumentação 

jurídica adequada para o caso concreto. Assim se verificará o discurso jurídico nas duas 

vertentes (2.2.1) e a resposta de solução de cada proposta (2.2.2). 

2.2.1 O discurso jurídico entre Habermas e Alexy 
 

Robert Alexy também está no âmbito de uma teoria discursiva do direito, e foi a 

sua tese de doutorado que encorajou Habermas a expandir a sua teoria discursiva da 

moral para o âmbito do direito e do Estado constitucional (IO, p. 515). No entanto, possui 

diferenças em relação ao pensamento habermasiano, enfrentamento importante para 

delimitar o discurso jurídico do autor da segunda geração de Frankfurt.   

Robert Alexy é adepto da tese do caso especial, na qual “o discurso jurídico é um 

caso especial do discurso prático geral” (ALEXY, 2013, p. 210). Apesar de estarem dentro 

de uma teoria discursiva do direito, afinal “a tese do caso especial afirma que é necessário 

interpretar a racionalidade jurídica de acordo com a teoria do discurso” (ALEXY, 2013, p. 

317), a versão alexyana traz algumas implicações que aparta a teoria discursiva do direito 

de Habermas. Com a “tese do caso especial” questões de justiça viram questões morais, 

o que, no plano da aplicação do direito, leva a “uma necessária união de direito e moral” 

(ALEXY, 2015, p. 40), pois o direito vira um discurso de aplicação moral. E pode-se dizer 

que, por ser uma espécie de moral, a problema da aplicação do direito é um problema de 

aplicação moral. 

Com essa relação direito/moral a teoria de Alexy, assim como a de Habermas, 

mas por outras razões, é uma teoria não positivista do direito, pois cai na “tese da 

vinculação”, a qual determina que o “conceito de direito deve ser definido de modo que 
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contenha elementos morais” (ALEXY, 2009, p. 4). Para Habermas, a “tese do caso 

especial” não faz jus à relação complexa entre justiça e legislação (FV I, p. 245), afinal 

no “discurso jurídico de aplicação” também são levados em conta “não somente 

argumentos imanentes ao direito, mas também argumentos éticos, empíricos e 

pragmáticos” (FV I, p. 352). Robert Alexy responde que, ao tratar de “discurso prático 

geral”, a tese do caso especial quer englobar “não só fundamentos morais, mas também 

éticos e pragmáticos” , os quais não estão somente em uma relação de complemento 

“mas também uma tal de penetração” (ALEXY, 2015, p. 40, nota 80).  

Foge dessa pesquisa confrontar os dois pensamentos de forma exauriente, mas 

são duas vertentes do constitucionalismo discursivo que se separam quando o assunto 

é, por exemplo, a necessidade da moral como elemento de validade do direito, o que é 

apenas a ponta do iceberg, na linguagem jurídica de Friedrich Müller (2005, p. 38), dessa 

diferenciação.  

O que aqui importa é que, com base nos discursos de aplicação de Günther, 

Habermas fundamenta um debate com Alexy, o qual tem no centro a questão do controle 

de constitucionalidade, a democracia e a justiça em uma relação que Habermas se apoia 

em Dworkin (GÜNTHER, 2017, p. 121). A crítica que Habermas fez à “Jurisprudência de 

Valores”, proposta por Alexy diante do não trivial dos hard cases, tem o princípio de 

adequação como ponto partida. O problema a ser solucionada é se, para solucionar 

casos difíceis, deve-se aplicar a constituição enquanto norma (Habermas) ou enquanto 

valor (Alexy). A oposição entre essas correntes, dessa forma, é importante no que aqui 

se propõe. 

Segundo Alexy, a mais importante das diferenciações teoréticos-estruturais é a 

distinção entre regras e princípios. Toda a sua teoria dos direitos fundamentais gira em 

torno dessa separação. Para ele, toda norma é ou uma regra ou um princípio e a distinção 

é de qualidade, não de grau (ALEXY, 2014, p. 91), o que quer dizer que não há hierarquia 

entre princípios e regras. Quanto à teoria dos direitos fundamentais de Alexy e sua 

máxima da proporcionalidade, que junto com a concordância prática de Konrad Hesse 

formam as duas mais bem sucedidas técnicas de ponderação37, já enfrentamos em outra 

                                                        
37 Mediante a ponderação pelo Princípio da concordância prática, os bens jurídicos protegidos 
constitucionalmente devem, na resolução do problema, ser coordenados um ao outro, de tal modo que 
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oportunidade (AMARAL, 2017, p. 32ss). O que interessa aqui é que Alexy, partindo de 

uma reconstrução da diferença entre regras e princípios de Dworkin, defendeu no seu 

Teoria dos Direitos fundamentais (1986), com base na jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Alemão, em especial sobre o caso Lüth, que a Lei Fundamental alemã (a 

sua constituição) é uma ordem concreta de valores38 (ALEXY, 2006, p. 99). Dessa forma, 

o que o órgão jurisdicional em juízo reflexivo vai ponderar no caso concreto, diante da 

ausência de um juízo determinante – conceito de direito – do direito positivo 

infraconstitucional, são valores (sentido axiológico), ao invés de normas, por meio de 

mandados de otimização para dar maior ou menor intensidade dos direitos em conflito 

no caso concreto (AMARAL, 2017, p. 35). 

2.2.2 Normas versus valores  
 

A proposta de Alexy é o oposto daquilo que Habermas entende por justiça no caso 

concreto, como vimos em Facticidade e Validade. Habermas repudia essa posição 

dizendo que norma é sistêmica e valor é ambiente, afinal: 

 
o que eu devo fazer numa situação dada? não se coloca da mesma maneira em 
ambos os casos, nem obtém a mesma reposta. A luz de normas, é possível 
decidir o que pode ser feito; ao passo que, no horizonte de valores, é possível 
saber qual o comportamento recomendável (FV I, p. 317). 
 

                                                        
cada um deles ganhe realidade, em detrimento de uma ponderação de bens precipitada e excludente. 
Segundo Hesse, onde nascem colisões não se deve, em ponderação de bens precipitada ou até em 
ponderação de valores abstrata, um direito ser realizado à custa do outro (Hesse, 1998, p. 66) que pode 
gerar o perigo de abandonar a unidade da Constituição. Na solução de casos difíceis, enquanto na 
ponderação alexyana um valor constitucional deve prevalecer sobre o outro, na ponderação de Hesse os 
dois princípios em conflito devem concordar praticamente para solução do caso, gerando, assim, uma 
terceira norma por meio desse método dialético. Enquanto um é excludente o outro é inclusivo. Habermas 
não tem um debate com Hesse, apenas considera a sua consideração, de que toda decisão da jurisdição 
constitucional é uma configuração criativa, uma “observação ousada” (FV I, p. 303). 
38 O termo jurisprudência de valores já era um modo de aplicação conhecido no direito privado alemão, 
tendo como um dos defensores Harry Westermann (1909-1986). Ela é uma aproximação do direito com a 
sociologia, na qual o elemento histórico da interpretação perde importância, separando “interesse” do 
legislador e valoração, que seria, em última análise, corolário de justiça do caso concreto (LARENZ, 1997, 
p. 163).  Às vezes é tratado como sinônimo de jurisprudência dos princípios (BONAVIDES, 2013, p. 294), 
mas princípios enquanto valores e não princípios como normas no sentido usado por Habermas. Esse 
modo relaciona o conceito de valor com o que deveria ser esperado pelas partes, onde “as valorações do 
legislador assim identificadas permitem extrair resultados, quer para a interpretação da lei, quer como, em 
certas circunstâncias, para a resolução de casos por ele não diretamente regulados, mas a tratar 
analogamente à luz de critérios de valoração” (LARENZ, 2017, p. 164). Logo, a grande diferença das duas 
abordagens de cunho axiológico é que a de Alexy é aplicada no direito público. 
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No enfrentamento de “Normas versus valores” (FV I, p. 314-332), em Habermas, 

também com base em Dworkin, os direitos fundamentais, como também regras morais, 

são formados segundo modelos de normas de ação obrigatórias – sentido deontológico 

– e não segundo o modelo de bens atraentes. Atuar no modelo de valores ou de bens é 

cair numa análise de custos e benefícios da aplicabilidade do texto normativo. Diante das 

colisões, o caso concreto deve ser resolvido mediante discursos de aplicação, analisando 

o programa da norma para assim, em expressão dowrkiana, “levar os direitos 

fundamentais a sério” (FV I, p. 322), o que, em outras palavras, significa dizer que no 

âmbito do direito não há a facticidade jurídica da força normativa dos fatos39. Mesmo que 

a contingência dos casos concretos leve normas válidas e racionais a se flexibilizar, esse 

deslocamento está sob “a reserva da coerência, a qual garante que todas as normas se 

ajuntam num sistema afinado, o qual admite para cada caso uma única solução correta 

(FV I, p. 323), pois  

 
os juízes não podem eximir-se de uma avaliação reconstrutiva das normas tidas 
como válidas, porque eles só podem solucionar colisões de normas se 
assumirem [daqui em diante com base em Günther] ‘que todas as normas 
válidas formam, em última instância, um sistema ideal e coerente, que permite 
apenas uma resposta correta para a situação de aplicação’ (HABERMAS, FV, p. 
290, grifo nosso). 

 

Portanto, no sistema habermasiano a possibilidade de uma resposta única e 

correta para a solução do hard case pressupõe, de forma contrafática na mente do 

julgador (FV I, p. 290), que o sistema jurídico é ideal e coerente.  O problema é que esse 

pressuposto nem sempre se concretiza e, nesses casos, o método de Alexy vira uma 

válvula de escape para o órgão jurisdicional que não pode eximir-se de julgar por 

incoerência sistêmica ou até por falta lei para o caso concreto como, por exemplo, norma 

expressa do direito brasileiro40.  

                                                        
39 Essa abordagem normativa habermasiana de valorização do texto jurídico em detrimento de outros topois 
não é novo na Alemanha. Friedrich Muller, na década de sessenta, já havia proposto que “no Estado 
Democrático de Direito não existe nenhuma força normativa do fático – também não para uma concepção 
cientificamente inovadora. Só fatos relevantes para e fatos conformes ao programa da norma podem co-
determinar o conteúdo da decisão” (MÜLLER, 2005, p.134). 
40 Como já visto nos termos do art. 4º da “Lei de introdução ao Direito Brasileiro” (LINDB): “Quando a lei for 
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 
Note que frente à lacuna do direito, essa norma autoriza os costumes como discurso de justificação da 
decisão judicial e acaba sendo de aplicação também. 
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O caráter deontológico se refere de início ao “caráter obrigatório de expectativas 

de comportamento codificado de modo binário” (IO, p. 516), onde “normas são válidas ou 

inválidas, ao passo que os valores competem pela primazia com outros valores e cada 

vez precisam ser postos em uma ordem transitiva” (IO, p. 516, itálicos no original).    

Habermas, em Facticidade e Validade, aponta outras diferenças quanto à 

aplicabilidade entre ordem constitucional de princípios e uma ordem constitucional de 

valores, a qual ele chama de uma “autocompreensão metodológica falsa do controle de 

constitucionalidade” (FV I, p. 314). Princípios jurídicos ou normas superiores, em cuja luz 

outras normas podem ser justificadas, possuem, quanto ao agir, um sentido deontológico, 

ao passo que os valores têm um sentido teleológico (FV I, p. 316).  

Ainda em “Normas versus valores”, para Habermas, normas válidas (produzidas 

pelo princípio “D”, como veremos em detalhes adiante) obrigam objetivamente seus 

destinatários, sem exceção e em igual medida, a uma conduta que preenche expectativas 

generalizadas, ao passo que valores devem ser entendidos como preferências 

compartilhadas intersubjetivamente. Valores expressam preferências tidas como dignas 

de serem desejadas em determinadas coletividades, podendo ser adquiridas ou 

realizadas através de um agir direcionado finalisticamente. Normas surgem com uma 

pretensão de validez binária, podendo ser válidas ou inválidas; em relação a proposições 

normativas, como no caso de proposições assertóricas, só se pode se posicionar dizendo 

“sim” ou “não”, ou abster-nos do juízo. Os valores, ao contrário, determinam relações de 

preferência, as quais significam que determinados bens são mais atrativos do que outros; 

por isso, o assentimento a proposições valorativas pode ser maior ou menor grau.  

No sistema, a validade deontológica de normas tem о sentido absoluto de uma 

obrigação incondicional e universal: о que deve ser pretende ser igualmente bom para 

todos. Ао passo que, na atratividade de valores, a obrigação tem o sentido relativo de 

uma apreciação de bens, adotada ou exercitada no âmbito de formas de vida ou de uma 

cultura: decisões valorativas mais graves ou preferências de ordem superior exprimem 

aquilo que, visto no todo é bom para nós (ou para mim). Normas diferentes não podem 

contradizer umas às outras, caso pretendam validade no mesmo círculo de destinatários; 

devem estar inseridas num contexto coerente, isto é, são sistêmicas. Enquanto valores 

distintos concorrem para obter a primazia; na medida em que encontram reconhecimento 
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intersubjetivo no âmbito de uma cultura ou forma de vida, eles formam configurações 

flexíveis e repletas de tensões (ou seja, norma é sistêmica e valor é ambiente). 

Para Jürgen Habermas, ainda, normas e valores distinguem-se: 

 
em primeiro lugar, através de suas respectivas referências ao agir obrigatório 
ou teleológico; em segundo lugar, através da codificação binária ou gradual de 
sua pretensão de validade; em terceiro lugar, através de sua obrigatoriedade 
absoluta ou relativa e, em quarto lugar, através dos critérios aos quais о conjunto 
de sistemas de normas ou de valores deve satisfazer. Por se distinguirem 
segundo essas qualidades lógicas, eles não podem ser aplicados da mesma 
maneira (FV I, p. 317, grifo nosso). 

 

Quadro 5 – Ordem constitucional princípios e ordem constitucional de valores 
 

     Ordem constitucional 

 

Quanto à(o) 

 

DE PRINCÍPIOS 

(HABERMAS) 

 

 

DE VALORES 

(ALEXY) 

Agência Deontológica Teleológica 

Pretensão de validade Binária Gradual 

Obrigatoriedade Absoluta Relativa 

Sistema Normas Valores 

 

Para Habermas, a clássica pergunta: “o que eu devo fazer numa situação dada?” 

não se coloca da mesma maneira em ambos os casos, nem obtém a mesma resposta, 

pois 

 
À luz de normas, é possível decidir о que deve ser feito; ao passo que, no 
horizonte de valores, é possível saber qual comportamento é recomendável. O 
problema da aplicação exige naturalmente, em ambos os casos, a seleção da 
ação correta; porém, no caso de normas, “correto” é quando partimos de um 
sistema de normas válidas, e a ação é igualmente boa para todos; ao passo que, 
numa constelação de valores, típica para uma cultura ou forma de vida, é 
“correto” о comportamento que, em sua totalidade e a longo prazo, é bom para 
nós (FV I, p. 317, grifo nosso). 

 

Logo, a diferença entre a “Jurisprudência” habermasiana e a alexyana, frente ao 

texto jurídico válido, está que na de princípios há uma possibilidade de decisão única, ao 

passo que, no sistema de valores, o resultado hermenêutico apenas fornece um discurso 
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de aplicação, entre outros corretos, ao caso concreto.  Quanto à pretensão de correção, 

no agir deontológico de princípios surge uma decisão boa para todos, e no teleológico de 

valores, uma decisão “boa para nós”, onde “sentença é ela mesma um juízo de valor” que 

se articula em uma “ordem concreta de valores” (IO, p. 518). Para Habermas, esse modo 

de lidar com o direito, traz para a atuação jurisdicional e administrativa aperfeiçoamento 

do direito ou assunção de modo velado de tarefas legislativas, expondo “outras coerções 

de legitimação, diferentes daquelas previstas em uma separação tradicional de poderes” 

(IO, p. 519). Isso significa a dizer que a facticidade do direito – a sua obrigatoriedade, 

como se aprofundará adiante – não advém do foro democrático natural, mas de outros 

foros extraordinários.      

A ética dos valores sociais, enquanto concepção de vida boa, está no mundo da 

vida e até pode complementar a razão prática discursiva por meio de discursos de 

aplicação na teoria moral habermasiana, mas no direito jamais pode ser um argumento 

para solucionar casos na presença das lacunas jurídicas, pois “o que ‘é bom para nós’ e 

o que ‘é o melhor’ altera-se de um dia para o outro” (HABERMA, IO, p. 517, destaques 

no original) sem a devida argumentação. Habermas entende que a jurisprudência de 

valores tira a juridicidade dos direitos fundamentais, pois “enquanto normas do direito, os 

direitos fundamentais, como também as regras morais, são formados segundo o modelo 

de normas de ação obrigatórias – não segundo o modelo de bens atraentes” (FV I, p. 

318). Para Jürgen Habermas, valores éticos, em oposição a Alexy, não são extraídos de 

normas constitucionais enquanto ordem concreta, o que torna estranho implicitamente, à 

sua justiça política, norma jurídica no sentido de que “quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” 

presente no sistema jurídico brasileiro já citado nesta tese.  

Nesse sentido, atenuada (ou superada?) a partir de A inclusão do Outro (1996), 

conforme se enfrentará em 3.3, é que Habermas entende a legitimidade democrática da 

justiça constitucional nos termos da sua justiça política. 
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2.3 Um direito pela ética do discurso  
 

Diante da necessidade de resgatabilidade das pretensões para aferição da 

validade dos argumentos no mundo da vida, o discurso se torna indispensável no sistema 

habermasiano como já abordado (ver 1.1.2). Dentro dessa categoria, Jürgen Habermas 

acolhe a bipartição em “U” de Klaus Günther ao separar discursos de justificação e 

discursos de aplicação, seja na fundamentação moral ou jurídica41. Portanto, como já 

vimos, é por meio de uma teoria discursiva que Habermas traz para a dimensão 

deontológica o elemento comunicativo dos atores atingidos por essas normas, com base 

na sua versão da moralidade discursiva jurídica. Verificadas essas posições, pela 

perspectiva do direito, se irá expor a sua licitude discursiva (2.3.1), bem como a relação 

direito e moral (2.3.2) na sua teoria discursiva do direito para, então, verificar a 

abordagem reconstrutivista dos direitos fundamentais (2.3.3). 

2.3.1 A licitude discursiva de Habermas  
 

Onde Jürgen Habermas fundamentou, de forma mais robusta, a sua ética da 

discussão, foi em Notas Programáticas para Fundamentação de uma Ética do Discurso 

(in CMAC), publicado em 1983 e com alterações na segunda edição em 1985, já 

analisado anteriormente de forma parcial, em cujo local ele trata da possibilidade do 

cognitivismo da moral discursivo pela teoria da fundamentação, com a intenção de deixar 

mais claro o ponto de partida da ética do discurso.  

Em Consciência Moral e Agir Comunicativo Habermas, separa o princípio de 

universalização e o princípio do discurso propriamente dito. Nessa diferenciação que 

entraria o princípio da ética do discurso como elemento compositivo da sua teoria 

procedimental, a qual não tem pretensões de produzir normas justificadas, mas fornecer 

critérios para o exame de validade delas. Para Jürgen Habermas, o único princípio moral 

da teoria é o princípio de universalização (U), “fundamentado por via da derivação 

pragmático-transcendental a partir de pressuposições argumentativas” (CMAC, p. 116).  

                                                        
41 Merecem destaque: Comentários à Ética do Discurso (1991, pp. 35-39), Direito e Democracia (1992-
1994), A Inclusão do outro (1996, pp. 91, 103, 515, 518 e 548), Verdade e Justificação (original em 1999, 
p. 277) e Ética da discussão e a questão da verdade (2001, p. 24). 
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Importante reiterar que, para Habermas, os discursos teóricos estão 

institucionalizados na atividade científica, e os discursos práticos, por exemplo, na 

atividade parlamentar. No entanto, é preciso distinguir cuidadosamente “convenções” de   

regras do discurso (CMAC, p. 115). As regras do discurso, ou “pressuposições 

pragmáticas” (HABERMAS, NR, p. 97), de Habermas, organizadas por Alexy (2013, p. 

191), e acolhidas (CMAC, p. 112 ss), são as seguintes:  

 
1.  É lícito a todo sujeito capaz de falar e agir participar de Discurso;  
2.a. É lícito a qualquer um problematizar qualquer asserção; 2.b. É lícito a 
qualquer um introduzir qualquer asserção no Discurso; 2.c. É lícito a qualquer um 
manifestar suas atitudes, desejos e necessidades.  
3. Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exercida dentro ou fora do 
Discurso, de valer-se de seus direitos estabelecidos no (1.1) e (1.2).  
 

Está implícita, nessas pressuposições contrafáticas, a regra pela qual a única 

coerção é o melhor argumento que fundamenta o modelo que torna “o processo de 

formação imparcial da vontade” que “Karl-Otto Apel e eu sugerimos” (HABERMAS, FV II, 

p. 215). Pode-se incluir, ainda, o princípio de caridade42, ínsito a todo embate 

argumentativo e honesto (HABERMAS, NR, p. 71). Para Habermas, as relações 

simétricas das liberdades e obrigações de comunicação reciprocamente reconhecidas 

explicam “o ‘princípio de caridade’ [Principle of Charity] de Davidson”, ou “a visão de 

Gadamer de uma ‘fusão de horizontes’ [Verschmelzung der Horizonte] – portanto, a 

expectativa hermenêutica segundo a qual о abismo entre aquilo que parecia 

incomensurável em princípio pode ser sempre transposto” (CPN, p. 192-193). Esse 

compreender mútuo possível é exigido pela razão comunicativa (IO, p. 514), advinda da 

intersubjetividade e almejada por meio da linguagem (TAC I, p. 240). 

Jürgen Habermas destaca (CMAC, p. 112) que esses direitos ao debate são regras 

de inclusão (1), contribuição (2) e de igualdade discursivas (3) e compõem requisitos 

pragmáticos (PPM II, 241), que, apesar de contrafáticos (FV, p. 20; NR, p. 63), qualificam 

o processo de argumentação (IO, p. 100), e devem ser aceitos pelos participantes de 

                                                        
42 O princípio de caridade (Quine e Davidson) é compreendido como uma regra que consiste “em atribuir 
às crenças e às linguagens alheias a mesma racionalidade e coerência que atribuímos, por direito, às 
nossas crenças e linguagens (ABBAGNANO, 2012, p. 136). A finalidade desse princípio “é maximizar o 
acordo (ou minimizar o desacordo) entre os seres humanos” (ABBAGNANO, 2012, p. 136).  Logo, no 
mínimo, ele é um princípio implícito na licitude habermasiana como aqui apresentado e merece ser 
desvelado. 
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uma argumentação sob pena de “contradição performativa” (IO, p. 500). Somada a 

vedação do engano (IO, p. 101), ao direito de coagir unicamente com o melhor 

argumento, essas regras ganham especial relevância participativa e material na 

condução de debates, que tem por objeto temáticas problematizadas e não triviais no 

âmbito das normas de ação em geral.  

Pode-se dizer que esse arcabouço deontológico, adicionado “D” e “U”,  é a licitude 

discursiva de Jürgen Habermas e, se a intuição de Gadamer sobre o sistema kantiano 

está correta, da imprescindibilidade de que “todas decisões éticas exigem gosto”  

(GADAMER, 2014, p. 80, ver 1.3.3), a licitude discursiva habermasiana é um modelo que 

oferece pré-requisitos estéticos procedimentais de receptividade dos atingidos para os 

deveres práticos problematizados, para reprimir argumentativamente inclinações 

individuais ou coletivas que geram prazeres em termos kantianos. Essa forma de 

argumentação busca afastar, por exemplo, por meio de uma universalidade discursiva, a 

tentação normativa de uma felicidade utilitarista ou concepção de vida boa ou não 

fracassada que fundamenta o comunitarismo radical, servindo, assim de uma lente 

argumentativa refratária a um ethos democrático republicano de origem aristotélica e 

arendtiano (PFP, p. 200), pois Arendt entende por liberdade a participação dos cidadãos 

nos assuntos da polis (PFP, p. 201), nos termos, portanto, da “liberdade dos antigos”.  

Por exemplo, em um ambiente discursivo prático sobre a adoção de uma regra de 

proteção radical dos animais mediante a extinção de frigoríficos. Os participantes ao 

entrarem nesse debate devem aceitar de antemão (U) como um princípio moral 

(argumentativo), o pressuposto que deverão estar cientes, para deliberar, por exemplo, 

de que como resultado desta extinção poderá aumentar o índice de desemprego da 

categoria do setor, bem como a redução de direitos sociais, pois o que gera financiamento 

desses direitos é a folha de salário dos trabalhadores (assim se dá no Brasil, e em quase 

todos modelos onde há financiamento público de direitos sociais). Por sua vez, como 

princípio ético propriamente dito (D) que eventual norma decidida só passará pelo teste 

de validade se todos os concernidos (entre eles trabalhadores prejudicados pelo 

desemprego no setor) participarem desse discurso prático sob os direitos e deveres 

discursivos de inclusão, contribuição e igualdade. Ou seja, todos os futuros concernidos 

utilizarão, sob a licitude discursiva, a linguagem com a função de expor fatos e 
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originariamente como fonte de integração, mediante asserções de modelos culturais 

pretenciosos do mundo da vida para deliberar de forma justa em relação ao mundo da 

vida social. O consenso majoritário (se) atingido pelos participantes, será a pedra de 

toque, que transformará meras manifestações de vivências subjetivas em pretensões de 

validez com base na verdade.  

Como resultado de discursos de justificação de forma exitosa, mostra-se que as 

questões práticas se diferenciam sob o ponto de vista moral definido de forma rigorosa: 

“questões morais da convivência correta se separam, por um lado, das questões 

pragmáticas da escolha racional e, por outro, das questões éticas da vida boa ou não 

fracassada” (IO, p. 103, destaquei), as quais estão “circunscritas gramaticalmente pela 

referência à primeira pessoa e com isso pela referência à identidade (de um indivíduo ou) 

de um grupo“ (HABERMA, IO, p. 361). Logo, o parâmetro de controle temático do 

conteúdo do discurso é o discurso moral, o qual é caraterizado como “aplicação 

consciente da reciprocidade ao problema de normatizar normas” (WHITE, 1995, p. 68, 

destaque no original). Na teoria do discurso em si, enquanto “U” seria o elemento moral 

pressuposto na atividade discursiva prática por ser um princípio do discurso mais 

abrangente, afinal é operado para um específico “questionamento moral” (IO, p. 103), o  

“D” seria o elemento ético43 desse processo originário também da moral kantiana, afinal 

“o imperativo categórico inclui uma interpretação em termos de teoria do discurso” (IO, p. 

84), o qual pode ser operacionalizado para outras questões como deliberações políticas 

ou para discursos jurídicos (IO, p. 103).  

Portanto, em Jürgen Habermas, a regra de argumentação “U”, o princípio ético 

“D”, o princípio de adequação (nos discursos de aplicação), as regras do discurso 

(pressupostos pragmáticos) e as questões práticas diferenciadas (morais, pragmáticas e 

éticas em sentido estrito) são as categorias normativas da ética do discurso que ele 

integra na sua teoria discursiva do direito e do estado democrático de direito para o 

                                                        
43 Talvez uma questão que merecesse mais atenção seria uma problematização, confusão que Habermas 
reconhece em sua teoria (CED, p. 102) como “A questão da eticidade em Habermas”. Há ética do discurso, 
princípio ético do discurso (“D”), a razão prática ética (concepção de vida boa e não fracassada). Aqui, por 
exemplo, ele indica que “U” é da prescrição moral e “D” da ética. Outro uso (implícito) da ética está quando 
Jürgen Habermas argumenta com as “lutas por reconhecimento” de Axel Honneth (HABERMAS, SCE, p. 
28), que é uma reconstrução da eticidade hegeliana, além de usar essa categoria como regras práticas 
“nas questões éticas da vida boa ou não fracassada” (IO, p. 103). Uma abordagem nesse sentido 
desvendaria um pouco mais o lado neokantiano e neohegeliano do nosso autor alemão. 
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Estado nacional moderno. Essa tarefa ele enfrentou de forma sistematizada a partir da 

década de oitenta e culminou nas duas obras mais importantes sobre o direito 

habermasiano publicada no Brasil sob o título Direito e Democracia: entre Facticidade e 

Validade I e II44, com ideias desenvolvidas em publicações posteriores, as quais podem-

se destacar a Inclusão do Outro (1996) e a Na esteira da tecnocracia (2013).  

O princípio jurídico da ética do discurso, que para Habermas é uma versão 

parcimoniosa do princípio ético geral, mas na verdade é mais complexa (CMAC, p. 148), 

e é a especificação democrática deliberativa da sua teoria ética em tópico próprio, é 

proposta nestes termos: são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis 

atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de 

discursos racionais (FV I, p. 142, grifo nosso). 

Ganha relevo na norma acima cinco elementos do princípio discursivo da teoria do 

direito de Habermas, que ele explica para o contexto jurídico e político (FV I, p. 142). O 

predicado “válidas” refere-se a normas de ação e a proposições normativas gerais 

correspondentes aplicável a normas morais ou jurídicas, neutro em relação as duas (FV 

I, p. 142), portanto, e consequente legitimidade democrática. As “normas de ação” são 

expectativas de comportamento generalizadas temporal, social e objetivamente que 

podem conter questões com jogos de linguagem morais, éticos, e pragmáticos a serem 

juridificadas no direito (FV I, p. 222). Por sua vez, “atingidos” são todos aqueles cujos 

interesses serão afetados pelas prováveis consequências provocadas pela 

regulamentação de uma prática geral através de normas. A categoria “participantes”, no 

âmbito de uma formação racional da vontade política, exprime uma prática participativa 

de negociação regulada equitativamente, a qual exige a representação simétrica de todos 

os atingidos. A participação dos atingidos deve garantir que os interesses e orientações 

valorativas tenham о mesmo peso nas negociações (FV, I, p. 226).  “Discursos 

racionais” são todas as tentativas de entendimento sobre pretensões de validade 

problemáticas, na medida em que ele se realiza sob condições da comunicação que 

permitem o movimento livre de temas e contribuições, informações е argumentos no 

                                                        
44 O Título original em alemão é Faktizität und Geltung: beiträge zur Diskurstheorie dês Rechts und dês 
demokratischen Rechtsstaats, o que melhor seria traduzido para o português como Facticidade e Validade: 
Contribuições para a teoria discursiva do direito e do estado democrático de direito. Apesar dessa 
discordância nos títulos, será usado nesse texto o constante da lista de abreviaturas. 
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interior de um espaço público constituído através de obrigações ilocucionárias. 

Indiretamente, “discurso racional” refere-se também a negociações, na medida em que 

estas são reguladas através de procedimentos fundamentados discursivamente. Para 

Habermas, no que tange à ética do discurso, “não há uma distinção satisfatória entre 

princípio moral e princípio do discurso” (FV I, p. 143), afinal, na sua proposta, “o princípio 

de universalização ‘U’ é, sem dúvida, inspirado no princípio ‘D’” (IO, p. 98), uma vez que 

ele parte da ideia de que o próprio princípio “D” está fundado nas condições simétricas 

de reconhecimento de formas de vida estruturadas comunicativamente (FV I, p. 143).  

2.3.2 Direito e Moral 

 

Como vimos na sua justiça moral e política, quando Habermas se refere a 

“morais”, tem por objeto apenas normas universalizáveis em sentido estrito, que não 

variam segundo território e história (ver 1.2.1). O princípio moral é uma especificação do 

princípio geral “D”, que apesar de neutro possui conteúdo moral (FV, p. 142), de onde 

também resulta o jurídico-democrático (HABERMAS, FV, p. 142), o que gera, em 

Facticidade e Validade, uma relação de complementariedade entre moral justificada e 

direito moderno (FV I, p. 139). Fica superada, assim, assumidamente (FV I, p. 10) a 

relação direito-moral, em sede de estudos preliminares na Tanner lectures (1986), onde 

Habermas advogava pela tese da legitimidade procedimental, afinal: 

 
os processos para a produção de normas jurídicas são racionais no sentido de 
uma razão prático-moral procedimental. A legitimidade da legalidade resulta do 
entrelaçamento entre processos jurídicos e uma argumentação moral que 
obedece à sua própria racionalidade procedimental (HABERMAS, FV II, p. 203). 
 

Estava, portanto, no procedimento legislativo o parâmetro normativo 

universalmente a ser seguido. Em Facticidade e Validade surge a tese da co-

originariedade discursiva recíproca, afinal, como visto acima, ambas são espécies do 

gênero “normas de ação”, sendo, portanto, genealogicamente co-originárias no princípio 

democrático “D”: 

 

não podemos interpretar os direitos fundamentais que aparecem na figura 

positiva de normas constitucionais como simples cópias de direitos morais, nem 

a autonomia política como simples cópia da moral. Isso é devido ao fato de que 
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normas de ação gerais se ramificam em regras morais e jurídicas. Sob pontos de 

vista normativos, isso equivale a que autonomia moral e política são co-

originárias, podendo ser analisadas com o auxílio de um parcimonioso princípio 

do discurso, o qual simplesmente coloca em relevo o sentido das exigências de 

uma fundamentação pós-convencional (FV I, pp. 141-142). 

 

O princípio “D” em Factidade e Validade, possui, portanto, a força de um supra-

princípio, pois produz normas de ações morais e normas de ações jurídicas, bem como 

especifica o processo geral de legitimidade do direito (MELO, p. 102, 2019). Mas isso não 

significa o modelo hobbesiano de uma “justiça procedimental ‘perfeita’ e ‘pura’” (IO, p. 

476), pois   

 
Mesmo quando correspondentes princípios constitucionais assumem a forma de 
procedimentos da legítima determinação ou aplicação do direito, uma concepção 
de justiça política não pode ser neutra no sentido que lhe falta qualquer tipo de 
conteúdo normativo (HABERMAS, NR, p. 314). 
 

Com base na legitimidade desse procedimentalismo impuro, a relação direito 

moderno e moral racional em Habermas, guinou (ou se esclareceu!) em 2011 para a tese 

da validade da sociedade justa, argumentação que aqui defendemos e será tratado de 

forma pormenorizada mais adiante (3.3), mas não sem antes enfrentar essa relação 

direito-moral no texto de 92. 

Em Facticidade e Validade, Habermas lança as suas bases sobre a diferença e a 

relação entre moral e direito entrando nesse interminável debate. Destaca Habermas que 

tanto a moral como o direito são instrumentos de relações interpessoais, porém a 

diferença “curiosa” é que no direito há duas autonomias, por força da positividade, e na 

moral apenas uma. A autodeterminação moral é um conceito unitário no qual cada 

indivíduo, a partir de um juízo próprio e imparcial, tira-lhe a “imparcialidade” (FV I, pp. 

310-311). A autodeterminação do cidadão possui uma dupla feição, uma pública e outra 

privada. Por isso, em Habermas, a autonomia jurídica não coincide com a liberdade 

moral. Além do mais, a liberdade jurídica possui dois conteúdos: o da liberdade do ator 

que decide racionalmente e o da liberdade da pessoa que decide eticamente onde 

questões éticas são “todas as concepções de vida boa ou de vida não fracassada” (IO, 

p. 360), como já visto e reproduzido no âmbito do direito discursivo habermasiano.  

O direito moderno é formal, pois faz valer, de modo geral, o princípio segundo o 

qual “é permitido tudo aquilo que não for proibido” (IO, p. 359), o que, em certo sentido, 
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é um contorno contratualista. Na moral existe naturalmente uma simetria entre direitos e 

deveres ao passo que os deveres resultantes do direito são consequência da 

preservação de direitos que tomaram a dianteira conceitual. Dessa forma, para 

Habermas, em uma relação moral o que uma pessoa deve a outra é independente de 

sua relação social por ser atemporal e a a-histórica; dever moral e direito moral possuem 

uma identidade por simetria (o que devo fazer é o mesmo que o que a outra pessoa deve 

receber), ao passo que na relação jurídica o prejudicado deve levantar uma pretensão 

contra quem praticou a ilegalidade: 

 
Se um policial que pretende extrair uma confissão de um suspeito por meio de 
ameaça ilegal tortura, no papel de pessoa moral com esta ameaça o policial já 
teria má consciência independente do comportamento da vítima, ao passo que 
na relação jurídica a vítima precisa reivindicar uma pretensão juridicamente posta 
(SCE, p. 22). 

 

Note-se que enquanto o primeiro possui o elemento da universalidade de uma 

moral racional – dentro do cognitivismo, onde se posiciona Habermas, apesar de ser um 

exemplo típico da filosofia consciência –, tendo como referência a “pessoa moral”, 

expressão que Habermas se apropria de Rainer Forst45, o segundo depende de uma 

pretensão e do conceito de direito situado no tempo e no espaço – chama a atenção que 

a validade do direito está na possibilidade de uma judicialização, o que tem contornos de 

um pensamento que se conecta ao realismo jurídico. Por essa razão que, para 

Habermas, o direito é compreendido como “o moderno direito normatizado, que se 

                                                        
45 Habermas indica a diferenciação de Rainer Forst entre “conceito moral, ético e jurídico da pessoa” (FV 
II, p. 136, nota 21). Em Contextos de Justiça: Filosofia política para além de liberalismo e comunitarismo 
(1994), Forst expõe a tese que é insuficiente o debate e escolha entre liberalismo e comunitarismo como 
paradigmas de sociedades justas, pois pare ele as normas que se devem distinguir como justas precisam 
ser tanto imanentes ao contexto quanto transcendentes a ele (FORST, 2010, p. 9). Ele propõe uma 
sistemática de esclarecimento de que se pode distinguir quatro conceitos diferentes de pessoa – o 
elemento central de uma teoria de justiça – e de comunidade, as quais correspondem a quatro contextos 
normativos diferentes (e entrelaçados de modo complexo). Assim a discussão em torno do “eu” (self) 
desenrola-se em torno do conceito de: “pessoa ética (como membro de uma comunidade ética constitutiva 
de sua identidade), que deve ser distinguido do conceito de pessoa de direito [reschsperson] (como 
membro de uma comunidade de direito admitido com direitos subjetivos), o qual é central na questão da 
neutralidade do direito. Os problemas de legitimação política e de integração referem-se, por sua vez, a 
compreensão de cidadania (como pertencimento a uma comunidade política de cidadão/cidadãs 
responsáveis politicamente), enquanto na discussão em torno do universalismo moral e do contextualismo 
o conceito de pessoa moral (e o de comunidade moral de agentes moralmente autônomos) desempenha 
papel fundamental” (Forst, 2010, p. 13). Para Forst, a sociedade justa é aquela que reconhece a pessoa 
ética como a que necessita de proteção em comunidades éticas, e lhe garante liberdades e direitos 
universais de autonomia pessoal e política sob o padrão mínimo do respeito moral (2010, p. 286). 
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apresenta com a pretensão à fundamentação sistemática, à interpretação obrigatória e a 

imposição” (FV I, p. 110), o qual faz parte de um sistema de ação, diferente da moral 

limitada a esfera do mundo da vida social (FV I, p. 112). 

A autonomia privada, entretanto, não significa apenas a liberdade de arbítrio em 

limites garantidos juridicamente; ela forma, ao mesmo tempo, uma cápsula protetora para 

a liberdade ética do indivíduo para seguir a própria ideia de bem – ou concepção de vida 

boa ou não fracassada, a eticidade – para o seu próprio projeto existencial de vida ou, 

nas palavras de John Rawls apropriado por Habermas, no seu “Liberalismo Político”:  

 
Assim, a autonomia das pessoas de direito, ao contrário da autonomia moral que 
se esgota na capacidade de autoligação racional, inclui três componentes 
distintos: a autonomia dos cidadãos, exercida em comum, a capacidade para 
uma escolha racional e a autorrealização ética (HABERMAS, FV II, pp. 311). 

 

Ou seja, no caso acima, do exemplo do policial a despeito da pretensão jurídica 

do suspeito inconfesso e da ausência de má consciência, o mesmo poderia desistir da 

tortura por se sentir, ainda, corrompido na sua concepção de bom e não fracassado 

policial. 

Entre a moral e o sistema jurídico há diferenças ainda quanto a sujeitos e matéria 

(HABERMAS, FV II, p. 312). Para Habermas, o direito é positivo “porque remonta às 

decisões – modificáveis – de um legislador político” (IO, p. 359) e não há como 

hierarquizá-lo com o direito natural, pois os referentes entre moral e direito são distintos 

além do mais o direito natural carece de justificação (WHITE, 1995, p. 60). O universo 

moral não possui fronteiras sociais ou históricas, como visto, e abrange todas as pessoas 

naturais, a proteção moral refere-se à integridade de sujeitos completamente 

individuados, tese que ele aprofundará em 2011. Ao passo que uma comunidade jurídica 

está localizada no espaço e no tempo, protege a integridade dos seus membros, mas 

aqueles que portam os direitos subjetivos, o que demonstra o “caráter individualista” do 

direito moderno (IO, p. 359) para as “pessoas de direito”. Para Habermas, existem 

diferenças quanto a extensão das matérias passiveis de regulamentação, afinal o que 

pode ser regulamentado juridicamente é mais limitado e mais amplo que as questões 

morais. O direito é mais limitado, porque somente o comportamento externo que pode 

ser exposto, é acessível à regulamentação jurídica e consequente coerção (limitação de 

censura), ele “não pode prescrever nenhuma consciência moral” (IO, p. 359) está no 
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conceito de pessoas de direito. Quanto às matérias, o direito abrange além de questões 

morais, também éticas, empíricas e pragmáticas (FV I, p. 222), além de poder conferir 

uma forma impositiva a objetivos e programas coletivos, enquanto modo de organização 

da autoridade política, não se esgotando, portanto, nas relações interpessoais (amplitude 

relacional). Significa dizer que “o direito, portanto, é estruturalmente mais complexo que 

a moral” (HABERMAS, FV II, p. 313). O que fica claro em Habermas é que ele aceita 

aqui, e como veremos adiante, a possibilidade de constituições analíticas, em oposição 

às sintéticas, serem legitimamente produzidas diante do pluralismo e complexidade das 

sociedades modernas.  

Isso não é estranho à teoria tradicional constitucional. Do ponto de vista material, 

a Constituição é “um conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à 

distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos 

da pessoa humana, tanto individuais quanto sociais” (BONAVIDES, 2013, p. 84) e o 

conceito formal é tudo que é positivado na Constituição quando surge, então, “matéria de 

aparência constitucional” (BONAVIDES, 2013, p. 85, destaque do autor). Quanto ao 

conteúdo material das constituições, ainda, elas podem ser sintéticas ou analíticas. As 

constituições sintéticas são curtas e de modo geral limitam-se a definir os princípios 

gerais que devem orientar a organização do Estado e, quando muito, a estabelecer 

alguns direitos individuais e políticos (tratam de direitos constitucionais em sentido 

material), deixando para a legislação infraconstitucional a necessidade de regulação das 

demais matérias. São típicas de Estados com economias liberais e tem como um dos 

exemplos a Constituição norte-americana, formada por apenas 7 artigos, e 27 emendas 

subsequentes. As constituições analíticas, ao contrário, descem a detalhes no mundão 

da vida, juridificando-o com mais abrangência. Nossa atual Constituição é uma típica 

Constituição analítica, pois dispõe, por exemplo, sobre lei de inciativa popular municipal 

(art. 29, XIII), acumulação de cargos por servidores públicos (art. 37, XVI) e de forma 

detalhada sobre a ordem econômica (art. 170 ss), além de “um exemplo caricatural” 

(SARMENTO e SOUZA NETO, 2014, p. 60) que está no art. 242, § 2º, ao prever que o 

Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, além de público e gratuito, será mantido 

na esfera federal. Pela teoria discursiva do direito de Jürgen Habermas, não teria 

problemas o “tamanho” e o conceito formal de uma Constituição, não é essa a sua 
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preocupação afinal, o seu foco está em outros elementos da teoria constitucional, como 

veremos adiante. Para Habermas o direito não pode é esvaziar o mundo da vida mediante 

uma intervenção colonizadora (VJ, p. 324), pois apesar de lhe ser imposto um princípio 

de exaustão, não pode incidir na proibição dos efeitos colaterais patológicos da 

juridificação, como visto cima (ver 2.1.2), e isso, como visto, há exemplos no nosso 

constitucionalismo.  

Por essas razões que Habermas acerta o alvo ao dizer que o direito não pode 

ser um caso especial da moral como em Alexy (2013, p. 210). No entanto, a relação 

complementar entre direito e moral, por serem geneticamente co-originários, não significa 

uma neutralidade moral do direito, pois “o processo legislativo permite que razões morais 

fluam para o direito” (HABERMAS, FV II, p. 313), além do mais “a política e o direito tem 

de estar afinado com a moral numa base comum de fundamentação pós-metafisica” 

(HABERMAS, FV II, p. 314), pois a teoria do discurso ao se dedicar ao direito navega 

sobre escolhas do direito natural e do positivismo do direito e “o sentido performativo da 

prática constituinte revela de forma nuclear todo o conteúdo do Estado de direito e 

democrático de direito” (HABERMAS, FV II, p. 314). Esses conceitos jurídicos não são 

legítimos por razões que estão fora do direito, mas sim por dentro dele expostos pelo 

método reconstrutivo.  Somado ao exemplo do policial, a relação da moral em Habermas 

aparece em três frentes: como limite da política, como matéria a ser juridificada e como 

consciência dos indivíduos.  

2.3.3 Para a reconstrução discursiva dos direitos fundamentais  
 

Para Habermas, a “reconstrução do direito situa-se no plano de uma explicação 

de significado”, pois “através do sistema de direitos, explicitamos os pressupostos nos 

quais os membros de uma comunidade jurídica moderna apoiam quando pretendem 

legitimidade, sem apelar para motivos de ordem religiosa ou metafísica” (FV I, p. 169). 

Isso quer dizer que o que fundamenta a autonomia jurídica são elementos que estão no 

próprio direito. O exercício dessa autonomia jurídica se ramifica em uso público das 

liberdades comunicativas e no uso privado das liberdades subjetivas devido à positivação 

do direito. De um lado, a(u)tores que criam (e falam) o direito e, de outro, destinatários 
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submetidos ao direito vigente (FV I, p. 311). O acoplamento entre o sentimento dos 

sujeitos de direito e criadores de um direito vigente, pelo método reconstrutivista, que 

aquele que o objeto necessita de “revisão, mas cujo potencial (ainda) não se esgotou” 

(RMH, p. 25), é fundamental para a legitimidade do direito, como veremos em capítulo 

próprio, onde trataremos com maiores detalhes sobre a democracia radical em Jürgen 

Habermas.  

Habermas expõe os direitos de autonomia em Facticidade e Validade I, ao tratar 

da fundamentação dos direitos básicos como resultado da ética do discurso. Ele enfatiza 

que pela aplicação do princípio do discurso no direito, que se refere as normas de ação 

em geral, como já amplamente visto, onde: D: são válidas as normas de ação às quais 

todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de 

participantes de discursos racionais (FV I, p. 142, grifo do autor).  

Habermas explica que, por meio desse código jurídico discursivo (“D”), surgem 

três categorias de direitos fundamentais, os quais geram o status de pessoas de direito 

(FV I, p. 158-160, itálicos no original):  

(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma 

do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação;  

(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.  

Note-se, destacado por Habermas, que o direito à maior medida possível de iguais 

liberdades subjetivas de ação, que pressupõem proteção jurídica individual e abrangente 

(IO, p. 360), é o princípio kantiano do direito, a norma fundamental de Dworkin, o primeiro 

princípio de justiça de Rawls (FV I, p. 252), e também é princípio do artigo I da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 (SCE, p. 7). Para Habermas, essas três 

categorias de direitos fundamentais nascem da aplicação do princípio do discurso e 

tornam os cidadãos destinatários da formação jurídica, no entanto a condição de autores 

do ordenamento, dentro da autonomia pública, surge com:  
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(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 política 

e através dos quais eles criam direito legítimo.  

Esse catálogo encontra aplicação reflexiva na interpretação dos direitos de (1) a 

(4) e possibilita aos cidadãos modificar as condições materiais para, enfim, implicar:  

 (5) Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e 

ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, em 

igualdade de chances, dos direitos elencados de (1) até (4). 

A leitura da proposta jurídica de Habermas aqui deve ser cuidadosa. Habermas 

não dá um catálogo de direitos fundamentais categóricos, mas sim que pressupondo 

como indispensável em uma sociedade moderna, por exemplo, o direito à maior medida 

possível de iguais liberdades subjetivas de ação (1), os cidadãos de uma comunidade 

jurídica é que devem juridificar procedimentalmente as “normas de ação” que lhe 

aprouver politicamente, explicar o seu significado, pois são os sujeitos determinados em 

sociedade enquanto participantes é que saberão em que medida isso é possível. Ou seja, 

ele fornece categorias de direitos abstratos que devem ser configurados politicamente (o 

que está em itálico) pelas comunidades jurídicas, e não direitos fundamentais prontos e 

encerrados. Cada sociedade, por meio de seus participantes, deve conceituar e significar 

politicamente, pelo método reconstrutivista pode-se dizer, os seus direitos básicos 

partindo daqueles direitos abstratos. Isso é uma diferença importante de uma teoria de 

justiça que já entrega deontologicamente os conceitos de direitos para uma sociedade, 

como faz a teoria material de justiça de Rawls que Habermas se opõe frontalmente. Como 

exemplo brasileiro da configuração do direito abstrato habermasiano à maior medida 

possível de iguais liberdades subjetivas de ação estão, em sua maioria, significados no 

catálogo dos direitos fundamentais do art. 5º da CRFB. 

Para Habermas, os cidadãos são autônomos somente quando os destinatários do 

direito podem “ao mesmo tempo se compreender como seus autores” (IO, pp. 359 e 426) 

e é o catálogo destes direitos de Habermas que compõe o núcleo dos cidadãos como 

destinatários de direitos subjetivos e como autores de direitos políticos, pressuposto que 
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ele mantém até os tempos atuais como veremos adiante. Esse catálogo de direitos46 a 

serem configurados em Habermas, em grossa comparação são direitos civis (1-3), 

direitos políticos (4) e direitos sociais (5) já identificados por Marshall47 ao tratar da sua 

teoria dos status sociais reconstruídos “geracionalmente” por Bobbio48, tema que já 

enfrentamos antes (AMARAL, 2017, p. 111 ss) e aqui enfrentaremos, com outros 

contornos, novamente no capítulo dos direitos sociais. Mas diferente desses autores, na 

teoria discursiva do direito de Habermas havia uma certa divisibilidade, pois os direitos 

sociais fundamentais sociais (5) devem ser politicamente configurados “na medida em 

que isso for necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos 

elencados de (1) até (4)”; nesse sentido é possível, na justiça política, conceito que 

Habermas se apropria de John Rawls (ET, p. 147) de  Facticidade e Validade, direitos 

iguais de liberdade, de postulação judicial e de participação política sem direitos sociais 

positivados, o que manifesta, em um certo sentido, o caráter instrumental dos direitos 

sociais. Essa posição será parcialmente revista, como veremos em 3.3.3, afinal, pode-se 

dizer, que Jürgen Habermas deu uma “guinada moral” ao tratar dos direitos humanos em 

relação ao conceito de sociedade justa que, e em sentido semelhante a Bobbio, os trata 

de forma interdependente, bem como varia, no mínimo textualmente, o seu catálogo de 

direitos a serem configurados.  

Quanto ao fundamento moral dos direitos humanos e a limitação da soberania do 

legislador constitucional para Habermas, ainda no texto de 92, esclarece que: 

 
Os direitos humanos podem ser fundamentados como direitos morais, mas não 
podem ser impostos paternalisticamente ao legislador pois os destinatários não 
o entenderiam como autores deste direito se eles entrassem no direito como um 
fato moral pronto, mas ao mesmo tempo o legislador não pode decidir nada 
contra os direitos humanos. De outro lado, porém, o legislador, sem prejuízo de 
sua autonomia, não pode decidir nada que fira os direitos humanos. A solução 

                                                        
46 Uma outra abordagem de demonstrar esse catálogo de direitos abstratos seria cada direito em um tópico 
próprio. Ainda que possa ser a forma mais didática para alguns, não é o modo mais sistemática para 
apresentá-los nesta tese frente ao destaque habermasiano da interdependência desses direitos, como será 
visto em 3.3.3. 
47 Esse ponto será mais detalhado no capítulo 6 deste texto. 
48 Com base na historicidade, Bobbio revelou uma classificação geracional de direitos do homem. Os de 
primeira geração (civis e políticos), os de segunda geração (direitos sociais), os de terceira geração (dentre 
eles, o mais importante, segundo Bobbio, é o de viver num ambiente não poluído). Jürgen Habermas não 
trata diretamente dessa classificação ao trazer para à sua concepção os direitos fundamentais clássicos 
em facticidade e validade. 
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deste dilema foi facilitada, porque caracterizamos o direito como um medium sui 
generis, cujas caraterísticas formais o distinguem da moral (FV II, p. 315). 

 

Aqui transparece dois lados dos direitos humanos, com eficácias idênticas na 

relação entre moral e direito, como já dito antes, a saber, direitos humanos como matéria 

jurídica e como limite da política além de ter fundamento moral. Para Habermas, quando 

se determina a relação entre moral e direito dessa maneira e quando não se identifica 

mais a pretensão de legitimidade das normas jurídicas, a saber, a sua “justeza”, com a 

pretensão à justiça moral, é possível deixar aberta a questão subsequente da 

fundamentação moral do direito enquanto tal, ou “o problema típico do direito natural, da 

passagem do estado de natureza para o estado de sociedade” (FV II, p. 322) que coloca 

a legitimidade do direito no contrato, fundamentação que Habermas não se inclui, pois a 

legitimidade do direito está na teoria do discurso, como já visto.  Devido às características 

formais o direito positivo, que surgem na modernidade como resultado do processo de 

aprendizagem social, ele “pode ser tomado como meio adequado para a estabilização de 

expectativas de comportamento; e parece não haver, nas sociedades complexas, um 

equivalente para ele” (FV II, p. 322), e mais: 

 
A filosofia não necessita de argumentos morais para demonstrar que é 
recomendável organizar nossa convivência com os meios do direito, ou seja, 
formar comunidades em geral, pois bastam argumentos funcionais.  O filósofo 
deve satisfazer-se com a ideia de que, em sociedades complexas, só é possível 
estabelecer, de modo confiável condições morais de respeito mútuo, inclusive 
entre estrangeiros, se se apelar para o medium do direito (HABERMAS, FV II, p. 
323). 

 

Mas claro que, em Habermas, o direito terá essa virtuosidade nas sociedades 

complexas se passar pelo princípio do discurso, para ele criar não somente sistema dos 

direitos, mas também “a linguagem que permite â comunidade entender-se enquanto 

associação voluntária de membros do direito iguais e livres” (FV I, p. 146, grifos do autor), 

pois o princípio do discurso responde a uma dificuldade das sociedades modernas, 

“marcadas por um pluralismo de visões de mundo” (IO, p. 93). Assim, a linguagem, como 

fonte primária da integração social como já dito (ver 1.2.4), se torna um elemento 

fundamental na constituição social e na formação de um direito legítimo, pois essa 

qualificação do direito existe pela via do discurso. O direito faz parte do componente 

social do mundo da vida e a sua linguagem “pode funcionar como um transformador na 
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circulação da comunicação entre sistema e mundo da vida” (FV I, p. 112), entre eles a 

reciprocidade imanente a “pessoas morais”. 

Em Facticidade e Validade, a moral deveria já estar afinada com o direito, e a 

política e os direitos humanos acabam sendo os direitos fundamentais juridificados 

advindos da sua teoria discursiva do estado de direito. Porém, Habermas vê dificuldades 

de um discurso filosófico sobre a justiça em 1992, desenvolvido puramente em nível 

normativo, por isso o seu foco é “reconstruir o conteúdo normativo do sistema jurídico a 

partir de dentro” (FV I, p. 66, grifo nosso), afinal “o que garante a justiça da lei é a gênese 

democrática e não os princípios jurídicos a priori, aos quais о direito deveria 

corresponder” (FV I, p. 235), apesar dela ter o efeito limitador na política. Essa intuição 

moral, também de origem kantiana, em Habermas, é a tradução da sua justiça 

procedimental (Verfahrensgerechtigkeit), ou, em contraste com a sua justiça moral da 

década de 80, “justiça política”, categoria que segundo já afirmou: “eu penso no conceito 

de justiça política cunhado por John Rawls” (ET, p. 147, nota 27) apesar de abissais 

diferenças quanto à fundamentação dogmática o que, nos objetivos deste texto, já se 

demonstrou, acredita-se, de forma suficiente. Isso quer dizer que “o direito só mantém 

força legitimadora enquanto puder funcionar como uma fonte da justiça. É preciso 

continuar presente enquanto tal” (FV I, p. 184, grifo nosso). Nesses termos, a justiça aqui 

em Habermas é legitimada procedimentalmente e politicamente e para tanto deve ser 

mantida, enquanto tal, em um determinado território, pois trata-se de uma “justiça 

nacional” (FINLAYSON, 2019, p. 212), em oposição a uma teoria de justiça entre as 

nações.  

Para Habermas, se na moral a motivação é livre, no direito à ação livre é pública 

para criá-lo e privada para exercê-lo (a dicotomia jurídica destinatário/autor), e isso 

independe de uma justificação moral. Enquanto na moral há uma única autonomia, no 

direito há duas: a pública do autor do direito para criar normas e a privada do destinatário 

para agir. Habermas aposta, portanto, em um sistema jurídico sem a obrigatoriedade de 

recorrer a sistemas morais materiais para legitimá-lo em Facticidade e Validade, apesar 

dos direitos humanos – que são direitos fundamentados moralmente – serem um limitador 

a essa autonomia constituinte por razões de justiça.  
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Se demonstrou, neste capítulo, a relação entre direito, moral e política diante dos 

seus enfrentamentos de Habermas com Apel e Alexy. Frente a Apel, Habermas discorda 

de que haja uma fundamentação última no discurso, por mais valioso que esse 

argumento possa ser. No embate com Alexy se verificou que os valores éticos não são 

topois válidos para solução de casos difíceis, onde deve-se se sobrepor as normas sobre 

a eticidade concreta. Assim, com esses pressupostos, a teoria do direito habermasiana 

se forma onde ele propõe uma lista de direitos que frente a configuração política 

autônoma produzirão direitos fundamentais. Esses direitos geram tanto o status de 

pessoa de direito (liberdade iguais, voluntariedade associativa e postulação judicial) 

quanto os direitos de participação discursiva formadora da legitimidade do direito 

positivado. Os direitos sociais, por sua vez, devem ser positivados se necessários para 

um aproveitamento, em igualdade de chances, dos demais direitos fundamentais. Isso 

significa dizer que, em Habermas, na fase de Facticidade e Validade, há direitos que 

devem ser positivados e os que não devem para que sua teoria, ainda que idealmente, 

se instale. Os direitos sociais estão no segundo grupo e são independentes, a priori, dos 

demais.  

No próximo capítulo se verá, de forma mais aprofundada, a tensão entre 

facticidade e legitimidade do direito, o qual é o principal problema que a teoria do direito 

de Habermas quer resolver, bem como a tensão entre sociedade e Estado. Para tanto, 

ele repropõe uma outra justiça, a qual fundada nos direitos humanos traz um conceito de 

sociedade justa como uma solução dessas tensões, para além do seu procedimentalismo 

originário.  

Veremos no próximo capítulo, portanto, essas tensões e os direitos humanos, os 

quais, ainda que reconstruídos textualmente, advém de lutas por reconhecimento, são 

interdependentes, formam uma sociedade justa e são imperativos morais, com base na 

dignidade da pessoa humana e não surgem mais “por dentro”.  

 



3 TENSÃO E INTEGRAÇÃO DO DIREITO E A QUESTÃO DA SOCIEDADE JUSTA 

EM HABERMAS 

 

Foram vistas as premissas e pressupostos dos discursos de justificação e de 

aplicação na moral e no direito (cap. 1), a questão da fundamentação última no discurso, 

o debate sobre valores nas decisões judiciais, bem como a relação normativa do direito, 

da democracia e da justiça pela perspectiva da sua jurisprudência de princípios, bem 

como os direitos básicos fundamentados pela ética do discurso (cap. 2).  

A senda de Habermas para integrar juridicamente a sociedade pelo direito e 

aliviar as suas tensões é introduzi-lo na ótica da teoria do agir comunicativo, a qual não 

é uma teoria da sociedade em geral, “mas da sociedade moderna” (PINZANI, 2007, p. 

97). Essa tensão entre as legítimas pretensões normativas democráticas e a facticidade 

do contexto social, que é inerente ao direito (FV I, p. 92), pode receber da teoria do agir 

comunicativo um contributo positivo (FV I, p. 113) frente a esse problema da sociedade 

moderna. 

Neste capítulo, portanto, será visto, ainda sem desviar o olhar dos aportes retro, 

como Habermas problematiza o direito por meio da tensão entre facticidade e validade 

(3.1), as interlocuções dessas categorias na tensão entre Estado e sociedade (3.2) e seu 

progressivo avanço no conceito de sociedade justa (3.3). Tais premissas são essenciais 

para analisar como ele maneja os direitos sociais e sua potencial ressignificação no 

contexto jurídico social brasileiro.  

3.1 A tensão entre facticidade e validade 
 

Facticidade é um conceito já desenvolvido e presente na filosofia moderna 

europeia49. Em Habermas, como visto em 2.1, A justificação na teoria do discurso: entre 

                                                        
49 Além de Habermas, na filosofia-hermenêutica de Heidegger, a facticidade é o que caracteriza a 
existência do ser “como lançado no mundo” (ABBAGNANO, 2012, p. 492). Sartre deu o nome de facticidade 
ao fato da liberdade, ou seja, ao fato de que “a liberdade não pode não ser livre e não pode não existir: 
nesse caso, liberdade identifica-se com necessidade do fracasso” (ABBAGNANO, 2012, p. 492). 
 



117 
 

 

 

Apel e Habermas desta tese, se viu que para ele há: (1) a facticidade da eticidade do 

mundo da vida intersubjetivamente válido como complemento discursivo para resolver 

dilemas morais (uma estratégia ético-discursiva do construtivismo de Habermas para 

diminuir a circularidade discursiva-moral); e (2) a facticidade da linguagem que coage 

participantes que pretendem validamente discursar em um ambiente deliberativo (um 

elemento transcendental da linguagem que constrange todos aqueles que pretendem 

debater de forma ilocucionária, interlocutores que pretendem se entender). A Validade, 

já debatida nesta tese de forma mais consolidada (ver 1.2.4, quadro 1), é, em poucas 

palavras, uma qualidade normativo-transcendental que caracteriza discursos no âmbito 

da razão comunicativa, a qual se distingue das respetivas pretensões de validez 

(correção, verdade e veracidade), que, como já vimos, são sempre empíricas, mas a 

validade das pretensões é transcendental (ver 1.2.3). Esses elementos possuem uma 

relação problemática, pois há uma “tensão” entre “pressupostos transcendentais” e dados 

empíricos que passam a habitar na “facticidade do próprio mundo da vida” (PPM, p. 88).  

Habermas traz essas duas categorias da razão comunicativa da teoria do 

conhecimento de Peirce (1838-1914), o qual descreve uma tensão entre facticidade e 

validade embutida na linguagem (FV I, p. 34). Por meio de um método ampliativo 

conceitual, Habermas enxerga na facticidade presente no mundo da vida, desenvolvida 

pelo pragmatismo de Peirce, conceito este e atenção que ele acaba incorporando no 

direito:  

 
impõe uma generalização do conceito peirceano da comunidade de comunicação 
ilimitada e da busca cooperativa da verdade entre cientistas: A tensão entre 
facticidade e validade, que Peirce descobriu nos pressupostos iniludíveis da 
argumentação que permeia a prática cientifica, pode ser detectada também nos 
pressupostos de diferentes tipos de argumentação e, inclusive, nos pressupostos 
pragmáticos dos atos de fala singulares e dos contextos interacionais por eles 
conectados (FV I, p. 34-35, destaquei). 
 

Ou seja, no campo da razão teórica, os cientistas que argumentam por meio da 

linguagem se deparam com uma tensão entre a facticidade do uso (que coage os 

participantes) que pretendem validamente discursar em um ambiente argumentativo. 

Portanto, é com raízes na teoria da verdade como consenso de Peirce (HABERMAS, 

TAC, p. 131; CI, p. 155), e ainda na teoria do significado guinada pela linguagem do 
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Wittgenstein tardio (PPM, p. 111), que Habermas basicamente encontra a tensão entre 

as categorias facticidade e validade.  

Assim, essas duas categorias da razão comunicativa peircianas, Habermas 

transporta para o direito (HABERMAS, FV, p. 10) para desenvolver a sua filosofia, pois 

há “uma tensão externa entre as pretensões normativas de ordens democráticos-

constitucionais e a factiticidade do seu contexto social” (FV I, p. 113). Alguns pontos 

conexos com a facticidade e a validade já foram abordados nesta tese, o que será 

devidamente indicado a seguir, cabendo aqui, portanto, algumas especificações no 

campo jurídico sobre a facticidade e a validade na justificação do direito (3.1.1) e na 

judicialização (3.1.2). 

3.1.1 Facticidade e validade na justificação do direito  
 

Desenvolvida essa inserção, pode-se afirmar que em Habermas a facticidade 

jurídica é a legalidade que deve ser assumida pelos destinatários, pois para o olhar do 

filósofo de Frankfurt: 

 
Quando se introduz о direito em geral como complemento da moral, a facticidade 
da normatização e da imposição do direito, bem como a auto-aplicação 
construtiva do direito, passam a ser constitutivos para um determinado tipo de 
interações destituídas de peso moral (FV I, p. 155, grifo nosso). 

 

Logo, a facticidade do direito, apesar de ter a pretensão fática do direito posto, 

não é composta por fatos dos mundo da vida objetivo, pelo menos no seu sentido puro. 

Para Habermas, é a imposição normativa que obriga os destinatários de determinada 

ordem jurídica, nos termos do direito moderno, a cumprir as normas de ação impositivas 

sob pena de sanções e violência legitima.  

Dessa forma, em Habermas a facticidade (da eticidade sob o agente moral, da 

linguagem sob os falantes e ouvintes e jurídica sob os destinatários do direito) é essa 

coação normativa que impõe aos atores determinadas ações sob pena, no caso do 

direito, de punição de modo geral. Logo, é uma noção de facticidade, que tem em comum, 

reivindicações de normatividade (BUCHWALTER, 2019, p. 130).  

O problema da validade, por sua vez, nos termos da filosofia do direito, é 

responder à pergunta se o ordenamento jurídico, ou norma individual, em um 
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determinado grupo social possui legitimidade. É buscar em qual o critério de justificação 

que o direito posto se origina. Habermas contrapõe de forma específica a resposta do 

positivismo jurídico, que “se contenta com uma legitimação mediante procedimentos” 

(TAC II, p. 656), com um “sistema de regras fechado recursivamente” (FV I, p. 305), o 

qual “consiste no recurso a uma regra fundamental arbitrariamente adotada” e o direito 

natural que “apela para o acesso privilegiado ao conhecimento de leis incondicionalmente 

válidas” (ET, p. 99), conectada ao mundo subjetivo, portanto, para propor a teoria do 

discurso jurídico permeada pela teoria da comunicação como critério de legitimação de 

um ordenamento jurídico. No entanto, há outros paradigmas concorrentes postos na 

tradição além do positivismo jurídico e do jusnaturalismo, tais como – em linhas 

resumidas –, a lógica da prática dos juristas (realismo jurídico) – uma doutrina de direito 

que “não tem cérebro” para Kant (KANT, 2013, p. 36) –, a autorrealização ética do 

contexto cultural (comunitarismo) e a busca jurídica da maior felicidade possível para o 

maior número de destinatários (utilitarismo), entre outros, os quais estão fora do jogo 

jurídico habermasiano, seja por misturar direito com política, seja por violar o princípio 

“D”50.  

Para Habermas, a validade de uma norma jurídica se forma quando o Estado 

consegue garantir (1) que a maioria das pessoas as obedeça, mesmo que isso implique 

sanções e (2) que se criem pressupostos institucionais para o surgimento legítimo da 

norma, para que ela também possa ser seguida a qualquer momento “por respeito à lei” 

(IO, p. 359), o que, nos termos do nosso autor, significa “tendo em vista o procedimento 

de geração democrática da norma” (ET, p. 143, nota 21). Assim, para Habermas a 

                                                        
50 Habermas se opõe a todos esses critérios de validade, porém, de forma não consolidada. Para ele, “do 
realismo legal, da Escola do direito livre e da jurisprudência dos interesses, não é possível fazer uma 
distinção clara entre direito e política” (FV I, p. 249) e é implausível, afinal a jurisdição adquire a função de 
um “legislador paralelo”, pois com preço de uma “‘indeterminação’ santificada” renuncia à “previsibilidade 
judicial – e com isso a sua função de estabilizar as expectativas de comportamento” (IO, p. 491). O 
comunitarismo, ao esperar que o “Estado de direito promova ativamente uma determinada concepção de 
vida boa” (IO, p. 346), viola a neutralidade ética do direito aonde questões de vida boa devem ceder às 
questões de justiça (FV II, p. 35). A sua crítica fulcral ao utilitarismo – seja da perspectiva dos sentimentos 
morais como na tradição escocesa, seja da perspectiva da orientação por normas válidas como no 
contratualismo hobbesiano – se dá porque ele se ocupa com as formas morais de um “não cognitivismo 
fraco”, pois substitui “a autocompreensão não esclarecida dos participantes pelo cálculo de utilidade feito 
pela perspectiva do observador e, nesse sentido, o jogo de linguagem moral recebe uma fundamentação 
nos termos da teoria moral” (IO, p. 37), o significa dizer, como já aqui já se demonstrou, que o utilitarismo 

viola frontalmente o princípio “D” da teoria habermasiana, além ser uma concepção prática que coloca a 
concepção de bem sobre a justiça a que o nosso autor também se opõe. 
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validade do direito está no garantismo estatal de efetividade (1) e legitimidade (2), sendo 

a legitimidade, portanto, uma das faces da validade. Logo, com a efetividade como 

elemento da validade se vê que a facticidade e validade são conexas, duas dimensões 

da validade, segurança jurídica e legitimidade (FV I, p. 245), mas inconfundíveis e 

tensionadas como se verá a seguir. No entanto, aqui já se pode destacar que há uma 

inversão lógica dos conceitos: primeiro a lei deve ter legitimidade para depois se cobrar 

obediência à mesma. 

Habermas, ainda na fase pré-jus-filosófica, se atentou para o conceito de 

legitimidade: 

 
Legitimidade significa que a pretensão vinculada à ordem política é reconhecida 
como correta e justa, contendo bons argumentos a seu favor; uma ordem legítima 
merece reconhecimento. Legitimidade significa que uma ordem política é digna 
de reconhecimento (HABERMAS, RMH, p. 380, itálicos no original). 

 

Assim, a legitimidade jurídica é a face da validade que gera o reconhecimento 

pelos destinatários de que a imposição do direito posto (facticidade) é considerado justo 

e correto. Na face jurídica, essa legitimidade na proposta de Habermas é formada, com 

base em Hannah Arendt, pelo poder comunicativo dos cidadãos (ver 1.2.2). Pela sua 

teoria discursiva do direito, a soberania do povo significa que “todo poder político é 

deduzido do poder comunicativo dos cidadãos” (FV I, p. 213). Esse poder que legitima o 

direito está sob a razão comunicativa, gênero que engloba a razão prática e a razão 

teórica, pois fornece uma orientação embasada com pretensões de validade que 

abarcam o mundo subjetivo, objetivo e social (FV I, p. 21). Para Habermas, o direito 

moderno, parte do mundo da vida social, somente exige, obviamente, o comportamento 

legal exteriorizado, não podendo prescrever uma consciência moral. Mas ele também é 

legítimo, pois é “estabelecido em termos procedimentais” (IO, p. 359, grifos do autor), e 

a via procedimental comunicativa é a licitude discursiva especificada em um processo 

democrático institucionalizado, como visto (ver 2.3.1). 

Assim, enquanto na facticidade, o destinatário da norma se pergunta “o que devo 

juridicamente fazer?”, na validade ele pergunta se essa norma é genealogicamente 
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justificada, se ela é legitima e correta enquanto tal51. Essa relação entre limites e 

possibilidades jurídicas de agir e a validade desses direitos subjetivos, não incomum na 

filosofia do direito, é um dos recortes de Habermas para o desenvolvimento de sua teoria 

jus-filosófica. 

Habermas parte do diagnóstico de uma tensão jurídica entre a Facticidade e 

Validade (Faktizität und Geltung), uma tensão explosiva entre “a positividade e a 

legitimidade do direito” (FV I, p. 122). Essa tensão é imanente no direito moderno e é 

problematizada com a seguinte construção, nas palavras da Tanner lectures 

(HABERMAS, FV II, p. 193): “como é possível a legitimidade através da legalidade?”. A 

solução para esse paradoxo (ET, p. 99), com raízes weberianas, é desenvolver uma 

teoria discursiva do direito, embasada na sua teoria social que resolva essa tensão 

explosiva. A sua aposta, como já parcialmente visto anteriormente (2.3), está em uma 

teoria do discurso, especificada no direito (o princípio “D” político-democrático). 

A contribuição que o medium do direito fornece a essa tensão está na sua força 

de legitimação do processo democrático, a qual consiste em “acoplar ‘busca cooperativa 

da verdade’ a processos decisórios” (IO, p. 494). Na linguagem jurídica, essa tensão pode 

ser atenuada pelo próprio direito se ela retornar de forma integrativa pela via da 

juridificação democrática (FV I, p. 35). Mas há o pressuposto comunicativo básico para 

que essa integração se efetive. Habermas destaca que enquanto “a linguagem é utilizada 

apenas como medium para a transmissão de informações e redundâncias, a 

coordenação da ação passa através da influenciação recíproca de atores que agem uns 

sobre os outros de modo funcional” (FV I, p. 36), no entanto, “tão logo, porém, as forças 

ilocucionárias das ações de fala assumem um papel coordenador na ação, a própria 

linguagem passa a ser explorada como fonte primária da integração da integração social” 

(FV I, p. 36). Em resumo: a linguagem jurídica tem a sua tensão específica, e ela é 

atenuada na produção jurídica se falante e ouvinte, enquanto atores em discussão, 

buscarem o entendimento mútuo e sincero como foco na integração social. 

                                                        
51 Em exemplo banal e universal, uma coisa é a exigência legal de “não sonegar tributos” sob pena de 
sanções, outra é a legitimidade Estatal em gerar legalmente essa proibição. No entanto, em uma imposição 
de isolamento devido a uma pandemia, nos termos da iniciada em 2020, em que o contágio depende da 
aglomeração das pessoas, a legitimidade dessa restrição do “ir e vir” não está apenas no modo de produção 
jurídica, senão, talvez até mais, na validade desse discurso de conteúdo pragmático com base em 
elementos empíricos justificáveis para restrição de tamanha monta. 
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3.1.2 Facticidade e validade na judicialização do direito 
 

No campo da judicialização dos direitos, essa tensão se manifesta na jurisdição, 

como a tensão entre a facticidade da segurança jurídica e a validade da pretensão de 

tomar decisões corretas (FV I, p. 245); é uma tensão que se renova no próprio “nível 

pragmático da prática da decisão judicial” (FV I, p. 292) que se espera racional. Seria de 

perguntar: “quando uma decisão judicial é legítima?”. Em Habermas, essa 

problematização é um embate onde o juiz deve tratar as decisões passadas, tradição 

jurisprudencial, como autorizativas (“facticidade”), mas, ao mesmo tempo, a justificação 

da decisão do caso em julgamento (“validade”) não é totalmente redutível ao seu grau de 

adequação ou previsibilidade (BAXTER, 2019, p. 239). Uma tensão entre a coação de 

uma jurisprudência posta, e a justificativa do caso em julgamento que se enquadra nestas 

decisões passadas, mas é um caso novo.   

O problema da racionalidade jurisprudencial está em saber como a aplicação do 

direito pode ser feita para que se garanta simultaneamente segurança jurídica, ou a 

“previsibilidade do sistema judicial – e com isso a sua função de estabilizar as 

expectativas de comportamento” (IO, p. 491) – e justiça no caso concreto. Habermas 

exclui a opção do direito natural, e contrapõe respostas paradigmáticas da hermenêutica, 

do realismo legal e do positivismo jurídico como prática aceitável nos tribunais, o que, em 

um certo sentido é empiricamente ingênuo frente à prática jurisprudencial do nosso tempo 

(COELHO, 2014, p. 345), o que nada impede, porém, que a teoria habermasiana, sem 

ser invalidada, seja, frente a faculdade de julgar (KANT, 2008, p. 19), completada por 

outras regras surgidas da experiência (KANT, 2008, p. 20). Aqui ele traz como solução 

para essa tensão os discursos de aplicação (Günther), já enfrentados anteriormente (2.2 

Jurisprudência: a questão de princípios ou de valores), destacando que  

 
О discurso jurídico, no qual os fatos “provados” ou “tidos como verdadeiros” são 
julgados normativamente, só é abrangido, sob aspectos objetivos, pelo direito 
processual, na medida em que о tribunal tem que “apresentar” e “fundamentar” o 
seu juízo perante os participantes do processo e da esfera pública (FV I, p. 294, 
grifos do autor). 
 

Nesses termos, o pronunciamento judicial, na leitura habermasiana, possui uma 

publicidade interna, para os participantes do processo, e externa para os demais 
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destinatários do direito que serve como controle social da coação da segurança jurídica 

e correição das decisões judiciais. Nessa reconstrução do sistema judicial, um nutrirá a 

validade do julgamento, outro alimentará a facticidade da jurisprudência. No entanto, o 

“discurso jurídico do tribunal se desenvolve num vácuo do direito processual” (FV I, p. 

295), o que significa dizer que as normas de processo não possuem regramento 

discursivo em si, sobrando tal matéria para a teoria do direito que contém a teoria da 

jurisdição e do discurso jurídico (FV I, p. 245), no que se pode incluir a teoria da 

argumentação como um todo.  

Note-se que na judicialização dos direitos, a facticidade jurídica em Habermas 

não advém, como na sua justiça moral, da facticidade da eticidade, o que poderia ser 

mais natural devido à dimensão normativa que os valores possuem. Ela advém, em 

termos ideais, muito mais do seu pensamento locado na facticidade da linguagem 

inerente aos discursos de aplicação em um primeiro momento. A razão parece que é para 

evitar uma contradição e eventual esvaziamento de um debate. Se a eticidade concreta 

dos valores tivesse, na sua teoria do direito jurisprudencial, a mesma relação 

complementar que tem na sua teoria moral, Habermas teria que aceitar, pelo menos em 

parte, a tese de Alexy de que uma constituição, como ápice do ordenamento jurídico, é, 

para resolver casos não triviais, uma “ordem concreta de valores” e não uma “ordem de 

princípios normativos” complementados por discursos jurídicos de aplicação, como já se 

enfrentou nesta tese (2.2 Jurisprudência: a questão de princípios ou de valores). Ou seja, 

na sua teoria moral, os valores do “bom para nós” complementa o universalismo do “bom 

para todos” (ver 2.2.2, em especial quadro 5), mas na sua justiça política o complemento 

está no discurso jurídico de aplicação que é alheio à eticidade em um primeiro momento 

(ver quadro 4, em 1.3.2). Não se está aqui a dizer que conceitos de “vida boa e não 

fracassada” não tem como medium uma linguagem compartilhada que coage falante e 

ouvinte na teoria habermasiana, mas sim que a facticidade jurídica enquanto gênese não 

está nela, apesar de eventualmente completá-la diante das lacunas jurídicas, se for o 

caso. Essa posição ganhará alguns temperamentos parcialmente revisionistas, como se 

verá a seguir em 3.3.2. 

Seja como for, conexões entre a linguagem, dimensões de validade, argumentos 

criticáveis, juntamente com a análise formal das características do processo cotidiano de 
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interação e entendimento, “constituem o núcleo processual comum da teoria do discurso 

de Habermas” (MELO, 2019, p. 102), que para ele é o que gera validade ao direito e 

obediência ao dispositivo jurídico “por dever” (performaticamente) e não meramente 

“conforme o dever” (estrategicamente), para usar expressões comuns na tradição 

kantiana (HOFFE, 2005, pp. 193-194) para diferenciar as boas ações entre o agir moral 

(KANT, 2009, p. 129) e o agir por máximas (KANT, 2009, p. 119). Assim, a exigência 

jurídica em Habermas possui o sintoma da legitimidade advinda da sua produção 

discursiva, pois dessa forma os destinatários do direito cumprirão o direito “inclusive por 

respeito à lei” (FV I, p. 246), por dever jurídico, diminuindo, assim, as chances de outros 

quereres que não aqueles onde eles se colocam puramente como autores do direito. Ou, 

no significado weberiano reconstruído pelo nosso autor, “a legitimidade de uma ordem 

de dominação se mede pela crença na legitimidade daqueles que estão subordinados a 

esta legitimação” (HABERMAS, RMH, p. 413, grifo do autor). Pode-se dizer que, 

cumprida essa exigência, a pessoa do direito que não cumpre as leis cai em contradição 

performativa, pois equivale dizer “o direito me é legítimo, mas não eu não o cumpro!”.  

Para Habermas, o direito, via poder comunicativo dos cidadãos e conceitos 

conexos, tem a capacidade de aliviar a tensão entre a facticidade e a validade, gerando, 

assim, um ordenamento jurídico legitimamente justificado. Em Facticidade e Validade, o 

direito moderno estrutura-se a partir de um sistema de normas positivas e impositivas 

que pretendem garantir a liberdade. Mesmo assim, o direito contemporâneo moderno, 

para ele, revela aos seus destinatários uma dupla face: eles podem encarar o direito 

como simples limitador fático da ação das quais tentam fugir através de um agir 

estratégico, calculando as consequências que podem resultar de uma infração à regra; 

ou assumir um ponto de vista performativo, considerando essas mesmas regras como 

mandamentos válidos aos quais se obedece “por respeito à lei” (HABERMAS, FV II, p. 

308).  

Advindas da razão comunicativa, essas relações e categorias fornecem alguns 

pressupostos que propiciam o alívio da tensão entre validade e deveres jurídicos, dando 

possibilidades para a integração social pela via da teoria habermasiana do direito e sua 

possível solução.  
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3.2 A tensão entre Estado e sociedade  

 

Logo, a moral habermasiana, o princípio do discurso propriamente dito e o agir 

comunicativo são nortes necessários para que uma sociedade livre produza um direito 

democraticamente válido, pois com base neles, os destinatários do direito se sentirão 

autores dele e, assim, o direito atinge a sua legitimidade frente ao fato do pluralismo e, 

com base nesses elementos, em Faticidade e Validade, Habermas consolida a sua teoria 

do direito pela ótica da sua teoria comunicativa. Já se abordou a teoria do agir 

comunicativo com ênfase na sua fase pré-jurídica (1.2), aqui se retomará alguns pontos 

já na sua fase jus-filosófica pela refração de elementos que interessam só ao problema 

da tensão entre Estado e sociedade por meio da lógica filosófica habermasiana dos 

poderes (3.2.1), bem como frente a tensão gerada pela função domesticadora do direito 

(3.2.2).  

3.2.1 A lógica filosófica dos poderes  
 

O Estado de direito discursivo tem o poder soberano de aplicar o direito mediante 

sanções, o qual é exercido, na linguagem de Habermas, por meio do poder 

administrativo. Esse poder é autorizado previamente pelo poder comunicativo, e é 

aparelhado com funções de “sanção, organização e execução das quais o sistema dos 

direitos depende e as quais ele pressupõe” (FV I, 189). O poder administrativo informa o 

princípio da separação entre Estado e sociedade que visa impedir que o poder social, 

que em Habermas é o modo como Max Weber define poder (ISER, 2019, p. 588), “se 

transforme em poder administrativo sem passar antes pelo filtro da formação 

comunicativa do poder” (HABERMAS, FV, p. 212-213). A relação desses poderes realiza 

em Habermas a conformação do Estado de direito, afinal: 

 
A ideia do Estado de direito pode ser interpretada então como a exigência de ligar 
sistema administrativo, comandado pelo código do poder, ao poder comunicativo, 
estatuidor do direito, e de mantê-lo longe das influências do poder social, portanto 
da implantação fática de interesses privilegiados (FV I, p. 190). 

 

Assim, por meio do poder administrativo, de corte habermasiano, pode o Estado 

utilizar-se do “poder punitivo” como meio de efetividade do Estado de direito. Portanto, é 



126 
 

 

 

dever exclusivo do Estado de Direito discursivo, no uso do poder administrativo legitimado 

pelo poder comunicativo, prescrever sanções para o fiel cumprimento das leis quando 

algum poder social se desvie da facticidade do direito posto.  

Essa sanção legítima, como se verá na seção seguinte, mas aqui já se conecta, 

vem da participação comunicativa dos destinatários na formação da lei punitiva, os quais, 

em última análise, se sentirão autores da própria sanção recebida devido ao exercício 

dos direitos fundamentais de participação advindos da autonomia pública que cria direito 

legítimo. Essa consciência de autor do destinatário do direito e sua respectiva sanção, 

vem, como vimos, nos termos do seu princípio “D” especificado na democracia, do 

elemento do discurso racional, o qual é toda tentativa de entendimento sobre pretensões 

de validade problemáticas em um contexto comunicativo (FV I, p. 142). Nesse sentido, 

não há na teoria do direito de Habermas um lugar politicamente válido para poderes 

sociais estratégicos e latentes, pois “na linha da teoria do discurso, o princípio da 

soberania do povo significa que todo poder político é deduzido do poder comunicativo 

dos cidadãos” (FV I, p. 213), ou seja, não é qualquer poder que emana do povo. Além do 

mais, o poder social pode ser fonte de injustiça social, pois há uma tensão entre “o 

idealismo do direito constitucional e o materialismo da ordem jurídica, especialmente de 

um direito econômico, que simplesmente reflete a distribuição desigual do poder social 

[...]” (FV I, p. 63). Assim, destinatários do direito que se utilizam do sistema jurídico 

somente na busca do sucesso social desestabiliza esse esquema, fato este que, para 

ele, não acontece no uso do poder comunicativo na formação do direito. 

Ele destaca, porém, que o direito não é um sistema positivista fechado que tem 

como fundamentação paradoxal um “processo circular que se fecha recursivamente, 

legitimando-se a si mesmo” (FV I, p. 305) e validade medida somente pelos 

“procedimentos juridicamente prescritos” (FV I, p. 250). O direito também pode se 

alimentar da “eticidade democrática” (HABERMAS, FV II, p. 323) dos cidadãos e da 

cultura política libertária, pois, para Habermas, relações simétricas de reconhecimento 

recíproco, mesmo entre membros de grupos de identidades diferentes, caracteriza a 

cultura liberal (NR, p. 326); eventuais “antagonismos” têm que ser aceitos e negociados, 

“levando em conta até argumentos diferentes” (FV, p. 143). Fluem para o direito via 

discurso, a substância de uma determinada forma de vida coletiva, bem como as 
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liberdades de ação típico de sociedades multiculturais, “tais como a Suíça e os Estados 

Unidos” (HABERMAS, FV II, p. 289), no entanto mesmo nestes casos: 

 
para que o processo democrático de estabelecimento do direito tenha êxito é 
necessário que os cidadãos utilizem seus direitos de comunicação e de 
participação num sentido orientado também para o bem comum, o qual pode ser 
proposto politicamente, mas jamais imposto juridicamente (HABERMAS, FV II, p. 
323). 
 

Assim como os direitos humanos, o bem comum não pode ser dito senão em 

coautoria entre os destinatários. Para Habermas, nesses termos, o direito não é válido 

analiticamente pela simples percepção jurídica, mental ou linguística, do seu modo de 

produção legislativa. O direito recebe também via discursos concepções coletivas de vida 

boa e não fracassada, destranscendentalizados de determinados contextos culturais, 

como apregoam os comunitaristas, bem como juridifica, ainda que minimamente, 

princípios universais do liberalismo econômico. Porém, a garantia de efetividade do 

Estado de direito está no uso pragmático dos direitos de comunicação que formam o 

poder comunicativo e qualificam o debate. A legitimidade do direito não advém de 

poderes sociais estrategicamente egoísticos ou coletivos mesmo que vencedores, afinal: 

 
As fontes de legitimação por meio da legalidade só surgirá se os cidadãos 
utilizarem suas liberdades comunicativas, não apenas como liberdades 
subjetivas de ação para defesa de interesses próprios, mas também como 
liberdades comunicativas para fins do “uso público da razão”.  Para que o direito 
mantenha a sua legitimidade é necessário que os cidadãos troquem seu papel 
de sujeitos privados do direito e assumam a perspectiva de participantes em 
processos de entendimento que versam sobre regras de sua convivência 
(HABERMAS, FV II, p. 323). 

 

O paradoxo do surgimento da legitimidade a partir da legalidade, a “legitimidade 

legalista”, “só” se soluciona, portanto, quando a cultura política acostuma os cidadãos a 

não persistirem na “atitude de participantes do mercado autointeressados e orientados 

para o sucesso, mas também fazerem uso de suas liberdades políticas orientados para 

o entendimento, no sentido kantiano de ‘uso público da razão’” (IO, p. 441, itálico no 

original). Habermas, dessa forma, na sua teoria do direito incorpora a diferenciação tardia 

da sua razão comunicativa entre agir estratégico latente e agir estratégico manifesto, feita 

a nível da teoria do significado, como já enfrentado (ver 1.2.3). Logo, esse “também” é 

fundamental, pois autoriza na teoria do direito habermasiana ações estratégicas 

juridicamente válidas dos atores sociais, desde que comunicadas publicamente, pois 
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implementada essa condição, esses atos não terão consequências perlocucionárias 

devido à mediação ilocucionária entre os participantes  (PPM, p. 132), afinal “os efeitos 

perlocucionários são causados pela ação intencional ou não intencional sobre um 

destinatário sem a cooperação deste: eles [os efeitos perlocucionários] o atingem” (IO, p. 

509), em outras palavras, o destinatário frente à pretensão de poder do ator acaba por 

ser reificado. Logo, a ação estratégica dos poderes sociais pode ser dolosa ou culposa52. 

Essa janela estratégica discursiva, esse sucesso cooperativo via poder comunicativo, é 

fundamental para um garantismo real de efetividade e legitimidade em sociedades 

complexas sob a lógica do direito moderno. Assim, ainda que o princípio do discurso 

jurídico receba discursos para a formação legítima da vontade, o poder comunicativo na 

atuação legiferante (na juridificação) é a pedra de toque que garante o sucesso do direito 

e a sua legitimidade, pois o “paradigma procedimental do direito [...] dirige a atenção para 

a autoautorização de cidadãos do Estado que coletivamente influenciaram suas 

condições sociais de existência” (ET, p. 102) e “procura proteger antes de tudo as 

condições do procedimento democrático” (HABERMAS, FV, II, p. 183). Essa é a opção 

de Habermas frente a alternativas econômicas estatais, entre o “paradigma jurídico liberal 

e o do Estado de bem-estar social” (ET, p. 102). Habermas não vê, portanto, por mais 

benevolente que um Estado seja, legitimidade em direitos paternalisticamente dados, o 

que nos conduz que, semelhante às verdades morais (ver 1.1), os direitos devem ser 

construídos pelos seus destinatários. 

Dessa forma, poder comunicativo, poder social e poder administrativo são os 

“três poderes” habermasianos e formam uma lógica de relação, são as suas chaves de 

contraste para desenvolver sua teoria normativa da sua “democracia radical” 

(HABERMAS, FV II, p. 106). O poder comunicativo, isento de violência, tem a função 

primordial de legitimar a deliberação pública ou privada. Poder administrativo é o poder 

coativo estatal legitimado no poder comunicativo, é essa força legítima de atuação estatal 

                                                        
52 Percebe-se uma certa classificação da ação estratégica e comunicativa, em Habermas, pelo já descrito 
até aqui, a nível do seu recorte pela teoria do significado, a qual ele adota desde PPM I. As ações em que 
atores sociais almejam o sucesso podem ser “latentes” ou “manifestas”, “dolosas” (com intenção de 
produzir a perlocução no ouvinte) ou “culposas” (sem intenção perlocucionária, mas assumindo o risco 
deste resultado). Por sua vez, a ação comunicativa para assim significar é sempre proposital e pública 
entre os atores, com intenção de falantes e ouvintes em buscarem acordos (ação comunicativa pura) ou o 
sucesso (ação comunicativa impura) sendo forma manifesta. 
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de garantia da validade do direito na sua face da efetividade. O poder social, por sua vez, 

são as forças sociais ou econômicas, é um poder de fato advindo da sociedade e não 

poucas vezes de atuação com intenções estratégicas e latentes nocivas à integração 

social que atrai a atuação domesticadora do poder administrativo. 

 

3.2.2 Função domesticadora do direito e monopólio estatal da violência  

 

Habermas propõe que se quisermos estabilização social – e isso é uma das 

funções do direito – a sociedade deve ser integrada pelo agir comunicativo, pois ações 

individuais orientadas para o sucesso não possuem este efeito (FV I, p. 45). A experiência 

comunicativa emerge, tal como o nome indica, de contexto de integração, que liga no 

mínimo dois sujeitos no quadro da intersubjetividade linguisticamente produzida do 

entendimento quanto às significações constantes (LCS, p. 147-148). Os autores do direito 

ao buscarem essa estabilização via entendimento comunicativo, o sistema de direitos 

formatado pela teoria do discurso, que específica os pressupostos da comunicação, 

assegura “tanto a autonomia pública quanto a privada”, a qual tem a virtuosidade de 

operar “a tensão entre facticidade e validade” (FV I, p. 166), a saber entre a juridicidade 

da imposição e validade. 

Para Habermas, e não poderia ser diferente para uma teoria democrática em 

termos constitucionais, no poder constituinte, que para ser legítimo pressupõe 

comunicativo na sua proposta, o germe dessa formação social integradora que tenta 

superar a tensão entre facticidade social e validade do direito, onde  

 
O primeiro ato de uma prática constituinte introduz na complexidade social a 
cunha de uma ideia exaltada. À luz dessa ideia da autoconstituição de uma 
comunidade de pessoas livres e iguais, as práticas usuais de criação, de 
aplicação e de imposição do direito são expostas inevitavelmente à crítica e 
autocritica. Sob a forma de direitos subjetivos, as energias do livre arbítrio, do 
agir estratégico e da autorrealização são liberadas e, ao mesmo tempo, 
canalizadas através de uma imposição normativa, sobre a qual as pessoas têm 
que entender-se, utilizando publicamente suas liberdades comunicativas, 
garantidas pelo direito, ou seja, através de processos democráticos 
(HABERMAS, FV II, p. 324-325). 

 

Para Habermas, o conceito “agir comunicativo” faz com que as suposições 

contrafactuais dos atores que orientam seu agir por pretensões de validade adquiram 
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relevância imediata para a construção e a manutenção de ordens sociais: pois essas 

mantêm-se no modo do reconhecimento de pretensões de validade normativas. Isso 

significa que, como já destacado, “a tensão entre facticidade e validade embutida na 

linguagem e no uso da linguagem retorna no modo de integração de indivíduos 

socializados” (FV I, p. 35). Essa tensão, como visto em 3.1, pode ser descrita 

resumidamente “como a tensão entre a positividade e a legitimidade do direito” (FV I, p. 

166). O direito positivo, mormente pela constituição, tem uma função especial nessa 

relação, pois cabe a ele estabilizar essas tensões de forma socialmente integrada (FV I, 

p. 35), pois percebida uma incompatibilidade entre: 

 
Agir orientado pelo sucesso e agir orientado pelo entendimento e, deste modo, 
sob a condição de uma incompatibilidade percebida entre facticidade e validade. 
[...] encontramos a solução desse enigma no sistema de direitos que provê as 
liberdades subjetivas de ação com a coação do direito objetivo (FV I, p. 47). 
 

Isso significa que as ações estratégicas, não permeadas pelo entendimento 

público, não juridificadas pela via do poder comunicativo, que está pela lente do poder 

comunicativo, não está no mundo social e sim no mundo objetivo, pois não possui 

pretensão de normativa, pois transforma-se “numa pretensão nua e crua de poder” (PPM, 

p. 134). Pela teoria discursiva habermasiana, o direito deve coagir essas condutas, afinal 

possui poderes administrativos para tanto.  

Em Habermas, modernos sistemas de direito por meio de uma positivação 

racional procuram cumprir a promessa através da generalização e da concretização do 

status de cidadão, de estabilizar as expectativas de comportamento de uma sociedade 

complexa, mantendo a pretensão de solidariedade herdada na forma de uma "pretensão 

de legitimidade digna de fé" (FV I, p. 105). Para cumprir essa promessa garantista,  

 
a tensão entre facticidade e validade desloca-se para um outro plano nos termos 
do Estado de Direito pois a dominação política organizada juridicamente: apoia-
se num potencial de ameaça, garantido pelos meios coercitivos da caserna 
[facticidade]: simultaneamente ela pode ser autorizada através de um direito 
legítimo [validade] (FV I, p. 174, itálico no original). 
 

Logo, somente no poder comunicativo inserido na política há isenção de 

violência. Porém, após a formação discursiva do direito, o Estado moderno em sentido 

interno, no modelo weberiano (HABERMAS, TP, p. 520) e kantiano (CED, p. 218), 

adotado por Habermas (RMH, p. 396), “monopoliza os meios do uso legítimo da força”, 
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afinal, o Estado, nos termos enfáticos do republicanismo de Rousseau, “é representado 

como o polo que concentra o de poder, capaz de prevalecer sobre todos os demais 

poderes do mundo” (IO, p. 415). Essas perspectivas são, em um certo sentido, um 

conceito de Estado também com tons do velho Hegel. Em outras palavras, na teoria 

discursiva do direito e da democracia do autor da segunda geração de Frankfurt, se o 

sistema de direito, desde que gerado pelo poder comunicativo dos cidadãos, e isso é 

importante, não for cumprido voluntariamente pelos seus destinatários e autores 

comunicativos, a ameaça de violência estatal pode se consumar empiricamente via 

poderes administrativos. Isso pode parecer um tanto chocante para uma teoria do direito 

que propõe a sua validade baseado na ética do discurso, porém aqui deve se ter em 

mente a violência no sentido de uma sociologia descritiva, mas é comum nas legislações 

autorizações nesse sentido para efetivar direitos dos seus destinatários53.  

Para Habermas, o dissenso social cresce no decorrer da evolução social e quanto 

maior for a complexidade da sociedade, maior a pluralização de formas de vida e 

individualização de histórias de vida, o que “implica uma intensificação das esferas do 

agir orientado pelo interesse e sucesso individual” (FV I, p. 44) e agir estratégico, em 

princípio, é tudo que ele não quer na sua proposta jurídica discursiva. 

Mesmo assim, uma importante questão democrático-operacional ainda se forma. 

Esse modelo procedimentalista pode não encontrar, em algumas sociedades, sujeitos 

aptos a participar do poder constituinte como agentes comunicativos ou, como o nosso 

autor questiona, “como correlacionar uma autocompreensão pretenciosa do direito e da 

democracia, que não foi talhada para ‘um povo de demônios’ com as condições e funções 

                                                        
53 Um exemplo cristalino no direito positivo brasileiro desse monopólio da força e consumação de violência 
está na conjugação de dois artigos. Nos termos do Código de Processo Civil (CPC), quando se trata de 
buscar bens do devedor quando judicializado o crédito (exemplo de um cheque não pago), pelo art. 846 do 
CPC, “se o executado [o devedor] fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial 
de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. § 1º Deferido o pedido, 2 
(dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presuma estarem 
os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes 
à diligência”. Caso o credor faça isso por sua conta, responderá por crime contra administração da justiça 
de “exercício arbitrário das próprias razões”, previsto no art. 345 do Código Penal (“Fazer justiça pelas 
próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:  Pena – detenção, 
de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência”). Ou seja, essa atitude 
violenta de arrombamento feito por agentes do Estado, guardado os requisitos legais, não é apenas vedado 
por quem tem um direito legítimo contra um devedor (o executado), mas também enseja punição criminal 
para quem o executa com suas forças. 
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de sociedade complexas em geral?” (HABERMAS, FV II, p. 324). Para Habermas, não 

há alternativa: só o agir comunicativo praticado no poder constituinte dará a legitimidade 

esperada do direito e sua consequente validade, até porque a máxima de que todo poder 

emana do povo será concretizado através dos procedimentos e pressupostos 

comunicativos (FV I, p. 173). Nesse ponto, 

 
uma teoria do direito que procede reconstrutivamente parte da premissa metódica 
segundo a qual a autocompreensão contrafática do Estado democrático de direito 
se assenta em pressuposições inevitáveis e prenhes de consequências fáticas 
para as respectivas práticas (HABERMAS, FV II, p. 324). 
 

Ou seja, a negação estratégica do Estado democrático de direito por egoístas 

racionais, deve pressupor inevitavelmente sanções para os agentes desses poderes 

sociais que atentarem, nesse sentido, por meio dos poderes administrativos estatais, 

legitimado pelo poder comunicativo. Um direito comunicativamente válido, como já 

antecipado na seção anterior, mas aqui se especifica, está autorizado e obrigado 

normativamente a sancionar os seus contraventores. Assim, o direito também tem a 

função de domesticar o potencial de conflito embutido em liberdades subjetivas 

desencadeadas (entre elas as ações estratégicas), utilizando normas cuja força coercitiva 

só sobrevive durante o tempo em que forem reconhecidas como legítimas na oscilação 

das liberdades comunicativas desencadeadas (FV II, p. 325). Coerção esta que se dá 

porque o direito é sancionado pelo Estado (via poder administrativo), se aplica apenas 

aos comportamentos conforme ao direito deixando livre ao indivíduo as escolhas éticas, 

bem como “não pode prescrever[-lhe] nenhuma consciência moral” (IO, p. 359). Desse 

modo, para Habermas, uma figura que alhures se opõe à força social integradora da 

comunicação, converte-se num meio da integração social, assumindo a forma de coerção 

legítima do Estado, o qual detém, como vimos, o monopólio da força legítima, a qual, em 

outras palavras é o “monopólio da violência” (SCE, p. 90). E nesse momento, em termos 

ideais, a integração social assume forma totalmente reflexiva, pois, na medida em que o 

direito supre a sua cota de legitimação com o auxílio da força produtiva da comunicação, 

“ele utiliza o risco permanente de dissenso, transformando-o num aguilhão capaz de 

movimentar discursos públicos institucionalizados juridicamente” (FV II, p. 325). Os 

destinatários na condição de autores de direito discursivo, podem mudar as normas 

jurídicas comunicativamente, mas não podem descumpri-las sob um bel prazer 
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individualista, afinal “obediência jurídica está ligada à condição de que o poder de sanção 

estatal garante uma observância geral às leis” (ET, p. 143). 

É claro que isso é um tanto ambicioso em sociedades onde as pessoas 

estruturam suas ações com base na desconfiança mútua e por meio de ações 

estratégicas econômicas. Para Habermas, do ponto de vista sociológico, a ideia do 

Estado de direito, aqui descrito, ilumina apenas o aspecto político da produção de um 

equilíbrio entre os três poderes da integração global da sociedade: dinheiro, poder 

administrativo e solidariedade (FV I, p. 190). Logo, ele está ciente de que “sociedades 

modernas são integradas não somente através de valores, normas e processos de 

entendimento, mas também, sistematicamente através de mercados e do poder” (FV I, p. 

61). Dinheiro (institucionalizado nos mercados) e poder (institucionalizado nas 

organizações), destaca Habermas, constituem mecanismos de integração social, 

formadores de subsistemas, que coordenam as ações de forma objetiva, como que por 

trás das costas dos participantes da interação, portanto, não necessariamente através da 

sua consciência intencional ou comunicativa (FV I, p. 61). Em outras palavras, nesses 

subsistemas os destinatários desses mecanismos de integração não são 

necessariamente autores das regras. 

Assim, como o direito se interliga não somente com o poder administrativo e o 

dinheiro, mas também com a solidariedade, a qual alimenta o direito moderno e está 

“concentrada no papel do cidadão que surge, em última instância, do agir comunicativo” 

(FV I, p. 54), o sistema jurídico assimila (juridifica), em suas realizações integradoras, 

imperativos funcionais de diferentes procedências. Apesar disso, frisa, o direito moderno 

continua sendo um meio extremamente ambíguo da integração social, pois com muita 

frequência “o direito confere a aparência de legitimidade ao poder ilegítimo” (FV I, p. 62) 

e que muitas vezes ele é “alvo da pressão profana dos imperativos funcionais da 

reprodução social” (FV I, p. 62), com potencial inclusive de esvaziar a “soberania dos 

Estados nacionais admitida em termos formais” (IO, p. 295). Por essa razão que, para 

Habermas, as coerções sistêmicas que atravessam as fronteiras nacionais, entre eles o 

sistema bancário global, “são poderes sociais naturalizados que devem ser 

domesticados” (ET, p. 111), o que não pode ser por outra via que não pela via do direito. 
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Habermas é consciente de que as capacidades da política que influenciam 

conscientemente na integração social estão diminuindo perigosamente diante da 

autopoiese do sistema capitalista, por meio de um imperativo sistêmico com práticas 

econômicas que destroem a ação coletiva e a ação solidária (PPM II, p. 205-206). Nesses 

termos, o diagnóstico de Habermas é de que os poderes sociais do mercado estão 

ganhando o espaço que deveria ser de uma deliberação discursiva. Ou seja, o direito ora 

serve como instrumento de legitimação de sistemas pouco sensíveis às necessidades 

políticas de seus participantes, ora ele se alheia a ele e cria um próprio meta-sistema 

autorreferente juridicamente. 

Diante dos problemas desse realismo empírico do mundo da vida, Habermas 

acredita na sua teoria discursiva do direito, pois para ele o princípio da teoria do discurso 

introduz um elemento realista capaz de colocar o direito à frente desse embate, na 

medida em que se deslocam as condições para uma formação política racional da opinião 

e da vontade, afinal: o princípio do discurso retira do nível das motivações e decisões de 

atores ou grupos singulares e as transportariam para o nível social de processos 

institucionalizados decisórios. Destaca-se que aqui emerge o ponto de vista estruturalista 

já proposto: “processos democráticos e arranjos comunicativos podem funcionar como 

filtros que selecionam temas e contribuições, informações e argumentos, de tal modo que 

somente ‘contam’ os que são válidos e relevantes” (FV II, p. 324).  Afinal, quando se 

considera o Estado democrático de direito sob os pontos de vista da teoria do discurso 

“a domesticação da arbitrariedade e da violência da dominação política salta aos olhos 

como a grande conquista histórica” (ET, p. 104). Nesses termos, o Estado constitucional 

“monopolizador da violência confere às normas jurídicas vigentes um caráter legitimo e 

outro coercitivo ao mesmo tempo [...]” (ET, p. 106). 

A aposta de Habermas, portanto, em uma teoria discursiva do direito estaria não 

só na salvaguarda da legitimidade, mas também no adestramento desses imperativos 

funcionais e autorreferentes, os quais, apesar de integrarem a sociedade, barbarizam a 

solidariedade, a coletividade e, ainda que por via indireta, os direitos humanos. 

Assim, o direito acaba por ser a domesticação jurídica do mercado por meio da 

maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação dos atores econômicos. 

Isso porque os agentes desse imperativo funcional agem por meio de estratégias latentes 
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e de forma autopoiética, que sem regulação externa, apesar de terem o potencial de 

integrar a sociedade por meio do dinheiro e das trocas, acabam por aniquilar as 

soberanias e a solidariedade. Uma análise normativa de alguns institutos básicos de 

ramos jurídicos brasileiros, tais como o direito empresarial, o direito do consumidor e o 

direito econômico, nos quais há normas que regulam a relação dos agentes econômicos 

entre si, a relação dos consumidores com os agentes econômicos, ou dos agentes 

econômicos com o Estado, respectivamente, demonstra esta função do direito.  

Como exemplo normativo brasileiro desse adestramento, a CRFB/88 no art. 170 

tem como discurso jurídico de justificação que a atividade econômica é fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ainda destaca como princípios 

da ordem econômica a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da 

propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, 

a redução das desigualdades regionais e sociais entre outros. Portanto, em Habermas, 

todo processo legislativo que regulamente o mercado deve ter por norte essa 

domesticação jurídica como ponto de partida. 

Mas o direito acaba sendo também um domesticador dos próprios poderes 

administrativos, no sentido habermasiano, para que o aparelho do Estado, por meio do 

monopólio da força, não incorra em excessos sancionatórios, organizacionais e 

executórios do próprio direito no amplo espectro de atuação, ao mesmo tempo que deve 

ser efetivo na sua atuação. Para o autor de Facticidade e Validade, “é necessário que o 

direito continue insistindo que os sistemas dirigidos pelo dinheiro e pelo poder 

administrativo não fujam inteiramente a uma integração social” (FV I, p. 65). Institutos 

constitucionais brasileiros, e de muitos países democráticos, do direito tributário, são 

exemplos clássicos, entre outros, dessa função. Na CRFB, o art. 150 e seguintes tratam 

“Das limitações do poder de tributar” e tem como exemplo a proibição de qualquer tributo 

com efeito de confisco. Esse texto é um bom exemplo da função domesticadora do direito 

dos “poderes administrativos”, nos termos habermasianos. 

Logo, ainda que o discurso pela teoria do agir comunicativo seja a base da 

legitimidade do direito para Habermas, surge um outro elemento para compor a sua teoria 

do direito diante, e aqui acredita-se, dos imperativos funcionais que podem até integrar 
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as relações sociais, mas estão longe de pretensões de que as mesmas sejam 

materialmente justas quando elas transcendem os direitos humanos, em especial, os 

sociais. Nesse sentido, parece que surge no pensamento de Jürgen Habermas um outro 

modelo ou conformação jurídica, um conceito de sociedade justa que oscila entre o seu 

procedimentalismo e transcendentalidade dos direitos humanos.  

3.3 Uma teoria de justiça: entre o procedimentalismo discursivo e o 
transcendentalismo dos direitos humanos 

 

A justiça em Habermas, como conceito geral, é a pretensão de validade do mundo 

da vida intersubjetivo, como já amplamente visto, a qual às vezes é referida também 

como “correção”. Em todas essas justiças, em Habermas, os elementos dos direitos 

humanos e procedimentalismo discursivo se fazem presentes. Na fase pré-jurídica, nos 

escritos da década de 80, trata(va)-se de justiça moral advinda da sua teoria moral 

construtivista que tem como epicentro o princípio “U”, o qual lhe serve de elemento prático 

de validade universal (ver 1.1). Na fase jurídica, o princípio “D”, especificado 

democraticamente, ganha ênfase no direito, pois é a validade de normas jurídicas que 

embasa a sua justiça política, pensada sob o conceito de John Rawls (ET, p. 147, nota 

27), com validade procedimental, e não uma justiça como correspondência a princípios a 

priori por mais moralmente e justificados que eles possam “ser” (ver 2.3.3). Nessa fase, 

os direitos fundamentais, produzidos domesticamente, são o resultado consensual do 

princípio do discurso (“D”) especificado apesar de dar prioridade do “justo sobre o bom” 

(IO, p. 446)54, ou a pressuposição discursiva da neutralidade ética do direito 

(HABERMAS, FV II, p. 35). Aqui se fará uma pequena exposição da visão de Habermas 

sobre a justiça global (3.3.1), apenas como critério delimitador do seu pensamento, e 

relação entre justiça e direitos humanos (3.3.2). Se enfrentará, ao final, com mais vigor, 

a possibilidade de uma tese habermasiana de uma sociedade justa fundada 

                                                        
54 Bom no sentido de que “a lógica das questões de justiça exige a dinâmica de uma ampliação progressiva 
do horizonte” (IO, p. 446). As outras teorias concorrentes que Jürgen Habermas considera são aquelas que 
dão prioridade ao bem segundo o modelo de assimilação de seus critérios aos nossos (Rorty), prioridade 
do bem segundo a renúncia dos nossos critérios em favor dos deles (MacIntyre) e a universalista com base 
em um consenso sobreposto de Rawls (IO, p. 446). Habermas se diferencia de todas elas como 
demonstrado amplamente nesta tese. 



137 
 

 

 

transcendentalmente em direitos humanos (3.3.3), nos quais os direitos sociais, como 

sabido, são um catálogo.  

3.3.1 Justiça global 
 

Com as bases já lançadas em A inclusão do outro (1996), após os ataques 

terroristas de onze de setembro, Habermas, em Ocidente dividido (2004) e em textos 

subsequentes, explora frontalmente outro contexto de justiça que pode ser denominada 

como “justiça global” (KREIDE, 2017, p. 167), do qual aqui se tratará de forma resumida. 

Para Habermas, nesse ponto, está a questão de saber se “a justiça é de todo possível 

nas relações entre as nações” (OD, p. 164). Trata-se, portanto, de matéria de direito 

internacional e não de direito interno ou nacional, o qual, no entanto, também merece 

atenção. Habermas, nessa seara, parte de uma reformulação de “À Paz perpétua” de 

Kant, no direito cosmopolita contido nesse texto – na perspectiva de “direito de cidadãos 

do mundo” (HABERMAS, NR, p. 355) – e se opõe diretamente ao niilismo moral de Carl 

Schmitt, quem ele acusa de fascista (OD, p. 51) assim como faz contra Heidegger (TC, 

p. 69)55 – e sua tentativa de negar o direito internacional e justificar a guerra para além 

da exceção do direito de autodefesa das nações (OD, p. 264). Schmitt relativiza o 

genocídio em tempos de guerra (IO, p. 329), afinal, “o que o anti-humanismo de Schmitt 

(com o Hegel de Mussolini e Lenin) quer levar em conta não é o gado que vai ser abatido, 

mas o processo de abate” (IO, p. 334), o que quer dizer que, em Habermas, nem em 

tempos de guerra há espaço para o niilismo moral. 

Habermas destaca que, sob a luz da ideia kantiana, é possível pensar a 

constituição política de uma sociedade mundial em dois sentidos:  

 
Segundo essa representação no plano supranacional, uma organização mundial 
reformada adequadamente conseguiria desempenhar de forma efetiva e não 
seletiva as funções vitais, mas especificadas precisamente, da manutenção da 
paz e da política de direitos humanos sem precisar assumir a forma estatal de 
uma república mundial. Num plano transnacional intermediário, no âmbito de 

                                                        
55 No entanto, em relação a Heidegger, mas que pode ser generalizado sob pena se não sobrar nenhum 
referencial teórico: “Não pode ser estabelecida uma relação entre obra e autor. A obra filosófica de 
Heidegger, tal como a obra de outros filósofos, deve a sua autonomia à força de seus argumentos” 
(HABERMAS, TC, p. 74), significa dizer que o discurso teórico não está comprometido pela vida de seu 
autor. 
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conferências e sistemas de negociações permanentes, os grandes atores com 
capacidade de atuação global trabalhariam com os problemas difíceis de uma 
política interna mundial não só coordenadora, mas também configuradora, com 
especial atenção para os problemas da economia mundial e da ecologia (OD, p. 
189-190, itálicos no original; grifo nosso). 

 

Logo, com essa bifurcação no direito internacional, três conceitos de direito 

orbitam a “moral cosmopolita” (COHEN, 2017, p. 150) habermasiana: paz, direitos 

humanos e ecologia56. Entre os atores estão não só os estados nacionais, mas ao falar 

de economia mundial é forçoso incluir os atores econômicos que atuam de forma 

estratégica, com o poder fático que ele considera como uma causa de esvaziamento de 

muitas soberanias nacionais, como vimos no fim do capítulo anterior. Mas, e o que neste 

capítulo interessa, apesar de considerar os direitos humanos no plano supranacional – 

implementação que em nível internacional segue as “pegadas de Kant” (HABERMAS, 

NR, p. 375) – ele não os aceita como fatos morais (OD, p. 195), pois mesmo no âmbito 

do direito internacional público “procedimentos ‘discursivos’” tornam as decisões 

igualitárias, inclusivas e recíprocas (OD, p. 257) que são os pressupostos pragmáticos, 

já vistos em 2.3.1. Com essa medida, “a justificação ética de um procedimento unilateral 

que evoque os valores pretensamente universais de cada cultura política já permanece 

deficiente de saída” (OD, p. 257), o que demonstra que, em Habermas, os pressupostos 

pragmáticos que qualificam o debate também são inarredáveis no âmbito da 

reconstrução de uma justiça global discursivamente aceita. Logo, a justiça global de 

Habermas não é outra coisa senão a sua fundamentação geral da supremacia do justo 

sobre o bom. No entanto, diferente do monopólio da violência interna dos estados 

nacionais, falta um poder executivo que possa fazer com que a Declaração Universal de 

Direitos Humanos seja observada pelo poder soberano dos Estados nacionais (IO, p. 

308), pois para essa justiça se aplicar, 

 
Basta uma consonância da indignação moral a respeito de violações 
massivas aos direitos humanos e de evidentes violações à proibição de 
atos militares de agressão. Para a integração de uma sociedade de cidadãos 
mundiais, bastam os sentimentos negativos de reações unanimes aos atos de 
criminalidade em massa (OD, p. 199, grifo nosso). 

                                                        
56 Interessante abordagem de Habermas quanto ao direito dos animais, pois considera que temos uma 
responsabilidade “quase-moral” para com eles que nos confrontam com um papel de segunda pessoa 
(HABERMAS, CED, p. 216-217). A responsabilidade do homem para com as plantas e para com a 
preservação das espécies “não pode ser fundamentada em termos interativos, isto é, sob o “ponto de vista 
moral” (HABERMAS, CED, p. 218). 
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Assim, em termos de justiça global, Habermas conta mais com uma força da 

consciência moral de indignação e prestação de auxílio de pessoas responsáveis por 

suas ações (SCE, p. 100), com base em uma unanimidade discursiva 

desprocedimentalizada, do que com a força de um poder supremo que reclame discursos 

coativos de aplicação.  

3.3.2 Justiça e direitos humanos no direito habermasiano  
   

Seja com ênfase na validade procedimental ou na validade transcendental (ainda 

que “quase”), os direitos humanos nunca foram ausentes no pêndulo da justiça 

habermasiana. Isso está sempre presente no seu pensamento. A validade desses direitos 

é fundamental no seu constitucionalismo – e, óbvio, em qualquer teoria constitucional, – 

pois define o limite do seu modelo de democracia, a política deliberativa, o que até 

Facticidade e Validade não era muito ostensivo quanto ao recorte de uma justiça material 

deontológica e sua relação com direitos universalmente válidos.  

Parece, e isso merece maiores investigações para o fim desta tese, que a justiça 

em Habermas tombou atualmente um pouco mais para os direitos humanos, se 

compararmos o seu pensamento no que diz respeito ao direito em termos nacionais, e 

no que diz respeito à ressignificação dos direitos sociais de uma constituição interna é o 

que aqui importa. Para tanto, segue adiante, sem prejuízo de algumas interlocuções 

temáticas, a comparação e avanço no pensamento de Habermas sobre direitos humanos 

e sociedade justa em Facticidade e Validade (1992, 1994; com réplica às críticas de Apel 

a esse texto em Entre Naturalismo e Religião [2005]), em A Inclusão do Outro (1996), em 

O futuro da natureza humana (2001) e em O conceito de dignidade humana e utopia 

realista dos direitos Humanos (in Sobre a Constituição da Europa [2011]).  

Em Facticidade e Validade já era uma preocupação habermasiana a questão de 

um direito socialmente legítimo e que este só o seria “quando não contrariar princípios 

morais” (FV I, p. 140), ao mesmo tempo que a garantia de justiça não estaria em 

“princípios jurídicos a priori” (FV I, p. 235, ver 2.3.3). Em outra passagem afirma que para 

que o princípio do discurso seja levado a sério, em conta por todos sem exceção, “é 

preciso supor que a combinabilidade de todos os programas negociados ou obtidos 
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discursivamente com aquilo que pode ser justificado moralmente” (FV I, p. 209). Nessa 

fase se considerava uma co-originariedade do princípio da democracia e dos direitos 

humanos (HABERMAS, NR, p. 93), reiterando que a democracia e seu resultado, a 

criação do direito e sua facticidade, não podem ser neutros em relação à moral 

(HABERMAS, NR, p. 96).   

Ao tratar dos direitos humanos, em A inclusão do outro, assinalou o conceito 

jurídico e a validade moral deles: 

 
O conceito de direitos humanos não tem uma procedência moral, mas uma 
formação específica do conceito moderno dos direitos subjetivos; portanto, eles 
possuem uma conceitualidade jurídica. Os direitos humanos possuem 
originalmente uma natureza jurídica. O que lhes confere a aparência de direitos 
morais não é seu conteúdo nem tampouco sua estrutura, mas seu sentido de 
validade que transcende os ordenamentos dos Estados nacionais (IO, p. 320, 
grifo nosso). 

 

Portanto, apesar de sua gramática discursiva não ser moral – considerando que a 

moralidade está para a liberdade assim como a gramática está para a linguagem – os 

direitos humanos transcendem normativamente a justiça política dos Estados. Habermas 

reforça, opondo-se a Forst57, que não há um monismo justificacional que paira sobre 

direitos morais e direitos humanos (PPM II, p. 254). Se há um monismo categórico no 

nosso autor ele é a licitude discursiva que paira sobre a verdade e as normas. Habermas 

enfatiza que princípios constitucionais possuem implicitamente concepções de justiça 

(IO, p. 165), e os direitos humanos se apresentam como discursos de justificação e a 

eticidade cultural são seus discursos de aplicação, logo no plano do direito interno (ou 

sua “justiça política”). Com base nesses discursos (direitos humanos e direito 

constitucional), ao tratar da diferença de tratamento jurisdicional do hate speech nos EUA 

e Canadá, descreve que:  

 

                                                        
57 Forst, em Justificação e Crítica. Perspectivas de uma teoria crítica da política (2011), desenvolve o “direito 
fundamental à justificação” que contém a “a pretensão que contém a exigência de que não há condições 
políticas ou sociais que não podem ser justificadas adequadamente frente aos afetados” (FORST, 2015, p. 
35). Esse direito à justificação de “reconstrução kantiana” do imperativo categórico, deve ser distribuído e 
se traduz como “respeitar sempre as outras pessoas como sujeitos da justificação” (FORST, 2015, p. 110). 
Habermas – em 2012 – vê na reconstrução de Forst de um ‘“direito à justificação’ fundamental” um erro, e 
reitera que “contra uma construção monista do direito e da moral se pronuncia a circunstância de que os 
direitos humanos, desde o princípio, estão concebidos com a forma jurídica dos direitos subjetivos que 
exoneram dos deveres de justificação” (PPM, II, p. 254). 
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O mesmo princípio (universal) das liberdades iguais para todos apoiado em 
algumas diferentes variações dos discursos de justificação constitucional 
originária, predomina em ambos países, que possuem histórias culturais e 
éticas um tanto diferentes. As diferenças doutrinárias que podemos observar 
são diferentes formas de aplicação que, em diferentes momentos, refletem (o 
que é provável) uma combinação de diferentes tradições jurídicas e diferentes 
fatos sociais (IO, p. 449, grifo nosso). 

 

Já foi visto que o texto de 92, “Liberdades iguais para todos”, é a origem 

politicamente autônoma da primeira categoria de direitos abstratos, que juridificados 

democraticamente sob o princípio do discurso “D”, geram direitos fundamentais (ver 

2.3.3). O debate sobre hate speech (discurso de ódio) é responder à questão: qual o 

limite do direito de liberdade de expressão do falante frente ao direito do ouvinte em não 

sofrer um dano? O discurso de ódio é um “ato de fala” em que objetifica o ouvinte e que 

“pode por si só causar dano” (CORTINA, 2020, p. 66), independente de agressão 

posterior; é algo que “destrói qualquer possibilidade de convivência justa” (CORTINA, 

2020, p. 66). Essa reificação do indivíduo e convivência injusta, na maioria das vezes, se 

dá por uma gramática pronominal na terceira pessoa (singular ou plural), onde se exclui 

o ouvinte da simetria discursiva, pois com essa linguagem moral o ouvinte é um ausente, 

um intruso ou um inconveniente. 

O curioso é que aqui, com esse exemplo, Habermas aceita de forma explícita os 

valores da eticidade (hegeliana) do mundo da vida objetivo, que nesse sistema está nas 

relações formais entre o “povo” (HEGEL, 1991, p. 63), como discurso de aplicação 

jurisdicional de uma norma com validade moral quando problematizado como já fizera na 

sua justiça moral (ver 1.2.1). Habermas, no “Apêndice a Faktizität und Geltung” (in IO, p. 

437 ss), tempera que no procedimentalismo democrático os participantes “considerem 

possível haver em princípio uma única resposta correta para as questões de justiça” (IO, 

p. 472, grifo nosso), e destaca, com uma argumentação de categorias lógico-filosóficas, 

que “eu gostaria de atenuar em um aspecto minha tese, que até agora defendi de forma 

enérgica”, que o “princípio da bivalência”, que nos orienta pela “meta da única ‘resposta’ 

correta” (VJ, p. 292, grifo nosso), pode ser abandonado “quando conseguimos construir 

um procedimento de fundamentação” e continua que “quando nos defrontamos com 

problemas difíceis, precisamos deixar que as construções correta nos venham a mente” 

(IO, p. 473), afinal pode ser que frente a um caso especifico “não falte acuidade, mas sim 

criatividade”. Habermas relativiza ainda mais essa posição ao afirmar que a depender do 
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prazo para se decidir “não podemos ficar esperando muito tempo para que ideias 

construtivistas nos ocorram por acaso” (IO, p. 474), no entanto, em tais situações em que 

“não há saída normativa, operaríamos apenas com a premissa (válida em geral) de ‘uma 

única resposta correta’”, não se pode abandonar ao mesmo tempo a racionalidade 

procedimental do processo democrático que possui força legitimadora sob as premissas 

do pensamento pós-metafisico (IO, p. 474).  

Esse rigorismo abandonado da possibilidade contrafática da resposta única e 

correta nos discursos de aplicação (FV I, p. 290) na judicialização de um hard case em 

Habermas, abre uma “janela axial” para solução de casos específicos problematizados. 

Como ele mesmo destaca, reformula parcialmente a sua justiça política em Facticidade 

e Validade, onde deixou claro no seu debate com Alexy a sua proposta de uma 

constituição com uma ordem concreta de princípios e não como ordem concreta de 

valores (ver 2.2.2). Em A inclusão do outro, no entanto, se torna claro que frente a 

justificação universal de um direito, a eticidade da realidade surge como discurso de 

aplicação para a solução normativa do caso concreto sob judice, excluindo o rigor 

bivalente das normas por um intuicionismo normativo. Logo, no exemplo de “atenuação” 

acima, Habermas abre três níveis de normatização escalonada: liberdades iguais para 

todos (princípio abstrato universal), liberdade de expressão (discurso de justificação 

constitucional originária) e discurso ético (formas de aplicação). Esse método de trabalho 

de uma “eticidade complementar” hegeliana, que remonta a Aristóteles, Habermas usou 

de forma explícita na sua justiça moral (ver 1.2.1). Na sua justiça política ela surge aqui 

como um método de trabalho constitucional aparentemente excepcional. Nesse sentido, 

ainda que em caráter extraordinário, Habermas se afasta de Dworkin, e em parte de 

Günther, e se aproxima de Alexy, podendo-se dizer que o debate sobre que tipo de 

“ordem é uma constituição”, entre Habermas (normativa de princípios) e Alexy (concreta 

de valores), perdeu o fôlego para não dizer, caso se queira radicalizar, que desapareceu. 

Talvez a única diferença é que, em Alexy, a constituição já é lida prima facie como uma 

ordem de valores e, em Habermas, isso é um segundo passo do trabalho hermenêutico.  

Assim, em A inclusão do outro, os direitos humanos estão juridicamente 

desconectados diretamente da moral, e sua genealogia e conceito são estruturalmente 

jurídicos. Os direitos humanos possuem significado jurídico de direitos subjetivos, o que 
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significa dizer que eles podem ser exigidos e geram responsabilidade quando violados, 

o que é uma característica do direito moderno. Porém, estão sujeitos às liberdades de 

conformação nos estados nacionais talhada pela eticidade doméstica, o que pode gerar 

até discursos de aplicação contraditórios entre os direitos nacionais, fenômeno este 

descrito por Marcelo Neves, em 2003, como “transconstitucionalismo”, a saber, “um 

mesmo problema jurídico de direitos fundamentais pode apresentar-se perante uma 

ordem estatal, local, internacional, supranacional ou transnacional” (NEVES, 2009, p. 

121), produzindo, assim, diferentes discursos de aplicação com base nos mesmos 

parâmetros normativos constitucionais.  

Em O futuro da natureza humana (2001), Habermas em rápida passagem, mas de 

grande sinalização, destaca a relação entre sociedade, justiça e ética. Para Habermas, 

as doutrinas da boa vida e da sociedade justa, como a ética e a política, já foram doutrinas 

com uma base filosófica única, e tem em Rawls a demonstração do fracasso das 

“tentativas filosóficas de designar determinados modos de vida como exemplares ou 

universalmente decisivos” (FNH, p. 5). Para ele,  

 
A “sociedade justa” deixa ao critério de todas as pessoas aquilo que elas querem 
“iniciar com o tempo de suas vidas”. Ela garante a todos a mesma liberdade para 
desenvolver uma autocompreensão ética, a fim de formar uma concepção 
pessoal da “vida boa” segundo capacidades e critérios próprios (FNH, p. 5, 
destaques no original). 

   

De modo geral, o fragmento acima é o sentido comum “das justiças” em Habermas, 

ou seja, a prioridade (discursiva) do justo sobre o bom com ênfase nas liberdades iguais 

dos indivíduos (o que já era o seu primeiro direito abstrato em Facticidade e Validade, 

ver 2.3.3), mas sem desconectar da eticidade. A questão do que é uma sociedade 

deontologicamente justa em Habermas, portanto, se apresenta, ainda com uma certa 

timidez teórica. Importante diferenciar a função da eticidade do mundo da vida aqui, pois 

ela não entra como discurso de aplicação para atenuar o rigor da teoria discursiva do 

direito de Habermas, como em A inclusão do outro, mas sim como dentro do campo das 

liberdades de escolha de uma vida boa ou não fracassada.   

Apesar dessas passagens lançarem algumas bases futuras, que demonstram 

sensível avanço nos discurso dos direitos humanos, sua relação com a sociedade, 

comparado com o texto de 92 e seguintes, o que era uma sociedade justa não era muito 
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clara além das fronteiras do procedimentalismo-comunicativo-jurídico para produzir um 

sistema que visa-se salvaguardar as categorias da segurança, mas também a correção  

como critério legitimador do direito (DUTRA e LOIS, 2007, p. 248), apesar de Habermas 

já considerar que “enquanto projeto de uma sociedade justa, a constituição articula о 

horizonte de expectativas de um futuro antecipado no presente” (HABERMAS, FV II, p. 

119). Em outras palavras, o modelo de Estado Democrático de Direito previsto nos textos 

de 90 e seguintes, pendia para o discurso político, afinal, em que pese a “ênfase na 

fundamentação moral, afirma o caráter legitimador do procedimento democrático” 

(NEVES, 2012, p. 118). Com o jogo de linguagem entre os pressupostos discursivos da 

moral, da eticidade cultural, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, Habermas 

se posiciona mais firmemente nos termos de uma justiça positiva supranacional, mas 

guinado à política de direito interno.  

No entanto, a relação arquitetônica entre direito, moral ainda era tributário 

fortemente do conhecimento da justiça política, a qual tinha fonte primária e função de 

descoberta – ou heurística – dos direitos humanos que adquiriam a forma jurídica de 

direitos fundamentais, por meio do direito e da liberdade dos estados nacionais, sem 

pressupor que sociedade para ser justa tem que prever direitos humanos os quais as 

transcendem.   

3.3.3 Possiblidades transcendentais de uma teoria de justiça 
 

Habermas, em 2011, no ensaio O conceito de dignidade da pessoa humana e a 

utopia realista dos direitos humanos (in SCE), deu uma maior importância para o 

conteúdo material do direito justo, o que para ele poderia ser o que é uma sociedade 

justa em um sentido jurídico-deontológico, o que faz surgir na relação direito e moral a 

tese da validade da sociedade justa, como já antecipado em 2.3. Ele destaca que a 

universalidade abstrata dos direitos humanos precisa ser concretizada, e reconhece que 

devido a contextos culturais diferentes, legisladores e juízes chegam a resultados 

distintos quando da regulação de “questões éticas controversas como a eutanásia, aborto 

e manipulação genética” (SCE, p. 12), perspectiva esta já destacada, como visto acima, 

“advindas de diferentes tradições jurídicas e diferentes fatos sociais” (IO, p. 449).  
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Portanto, apesar dos direitos humanos serem também uma temática de direito 

internacional público, devido ao seu discurso universal e abstrato, mais especificamente 

ligado a “proteção internacional dos direitos humanos”58 e ao “direito cosmopolita” de 

Kant, recorte que o próprio Habermas realiza na sua justiça global (ver 3.3.1), agora, e 

este destaque é importante aqui, o nosso filósofo fala em sociedade justa no sentido 

doméstico de direito interno e não de direito internacional. Nos termos desta tese, essa 

visão de Habermas é fundamental para que a sua teoria jurídica tenha a virtuosidade 

para ressignificar os direitos sociais pois os coloca dentro da temática de uma sociedade 

justa, em especial, os direitos sociais constitucionais brasileiros. Nesse sentido, o 

vocábulo, em sua relação com a tese, presume a aplicação pragmática dos direitos 

sociais através do exercício público e concretização das políticas com o fim de garantir 

aos cidadãos – os verdadeiros destinatários – condições de vida adequadas e 

concernentes aos direitos em si, presentes na Constituição Federal. Ao desempenhar 

esse papel, o Estado garante aos destinatários o papel de autores, uma forma de 

reconhece-los como autores destes direitos. 

Habermas nos traz que inviolabilidade da dignidade humana é um limite 

intransponível conquistado filosoficamente após a Segunda Guerra e tem sua acepção, 

desde Kant, a sua validade atual na exteriorização do imperativo categórico na fórmula 

da humanidade (SCE, p. 9), que Habermas já enfatizou nas decisões do Tribunal 

Constitucional Federal alemão, onde vê a imparcialidade categórica kantiana a proteção 

da dignidade da pessoa humana, como se verá no capítulo a seguir sobre esfera pública.  

Habermas defende a tese de que a dignidade da pessoa humana nasce junto com o 

conceito de direitos humanos, pois esses “sempre surgiram em oposição a arbitrariedade, 

opressão e humilhação” (SCE, p. 11), ou seja, são co-originários.  

Habermas já tinha destacado que é um flagelo da existência “a continuada 

violação da dignidade humana em estados onde reina a injustiça” na sua justiça moral 

                                                        
58 Para Habermas, o ponto vulnerável da proteção global dos direitos humanos é a ausência de um poder 
executivo que pudesse fazer com que a “Declaração Universal de Direitos Humanos fosse observada pelo 
poder soberano dos Estados nacionais” (IO, p. 308). Esse é um grande debate no direito internacional entre 
a soberania dos Estados, de um lado, e a proteção dos direitos humanos, do outro, que, em certa medida, 
também está na discussão do universalismo e o relativismo cultural. Como Habermas acredita em normas 
universais de cunho moral é natural que critique o modelo vigente que possui tons de soft law. 
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(CED, p. 31; ver 2.1.1), mas agora a violação da dignidade é a “fonte moral da qual os 

direitos fundamentais extraem o seu conteúdo” (SCE, p. 11, grifo nosso) e ressoa que: 

 
Direitos Humanos sempre surgiram primeiro a partir da oposição à arbitrariedade, 
opressão e humilhação. Hoje ninguém pode pronunciar algum desses artigos 
veneráveis – por exemplo, o princípio: “ninguém será submetido a tortura nem a 
penas ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes” (Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, artigo 5) – sem ouvir o eco que ressoa do grito 
de incontáveis criaturas humanas torturadas ou assassinadas (SCE, p. 11). 

 

Parece a mesma ideia lançada entre a sua justiça moral em CED e no seu texto 

de 2011, mas o que era antes um diagnóstico de “injustiça” passou a ser uma “fonte 

moral” para a reconstrução de direitos fundamentais. Pode-se dizer que, em Habermas, 

as atrocidades indignas do mundo da vida objetivo, onde o mundo social está enraizado, 

são a substância ética genealógica da universalidade dos direitos humanos, e se 

considerar que “direitos fundamentais”, são os direitos humanos domesticamente 

juridificados nos Estados nacionais eles são a fonte moral da justiça na sociedade 

moderna.   

Para Habermas, a violação da dignidade da pessoa humana tem, ainda, uma 

função de descoberta (ou heurística): 

 
Em vista das condições sociais de vida insustentáveis e da marginalização das 
classes sociais empobrecidas; em vista do tratamento desigual de mulheres e 
homens no mercado de trabalho, da discriminação de estrangeiros, de minorias 
culturais, linguísticas, religiosas e raciais; também em vista do sofrimento de 
mulheres jovens de famílias de imigrantes que precisam se libertar dos códigos 
de honras tradicionais; ou diante da expulsão brutal de imigrantes ilegais que 
buscam asilo (SCE, p. 14). 

 

Habermas destaca que as violações humanas históricas atualizam “outras 

dimensões do sentido da dignidade humana” fazendo surgir “novos direitos 

fundamentais” (SCE, p. 14). Seja como for, Jürgen Habermas não foge de uma 

reconstrução, agora de forma explícita mas ainda não confessada, novamente da 

clássica classificação geracional e dos direitos humanos interdependentes desenvolvidas 

por Bobbio com base em Marshall59, como se verá adiante no capítulo sobre direitos 

                                                        
59 O sociólogo T. H. Marshal, em texto de 1963, já descrevia essa interdependência, pois para ele “tornou-
se cada vez mais notório, com o passar do século XIX, que a democracia política necessitava de um 
eleitorado educado e de que a produção científica se ressentia de técnicos e trabalhadores qualificados. O 
dever de autoaperfeiçoamento e de autocivilização é, portanto, um dever social e não somente individual 
porque o bom funcionamento de uma sociedade depende da educação de seus membros” (MARSHAL, 
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sociais, relatando que o resgate político da promessa moral de respeitar a dignidade da 

pessoa humana de cada um só será resgatada “se eles interagirem igualmente em todas 

as categorias” (SCE, p. 15, ênfase de Habermas). Ele descreve como os direitos liberais 

de liberdade que servem para impedir a intromissão do Estado na esfera privada (direitos 

de ir e vir, de se relacionar com o mercado, de livre exercício da religião) que formam 

junto com os direitos de participação democrática o conjunto dos direitos fundamentais 

clássicos. Diante das experiências de exclusão social, sofrimento e discriminação os 

direitos fundamentais clássicos “só adquirem um valor igual (Rawls) para todos os 

cidadãos se acrescidos de direitos sociais e culturais” (SCE, p. 16). Isso é uma revisão 

na teoria do direito de Habermas comparada com a versão de Facticidade e Validade60. 

No texto de 92 havia, como visto em 2.3.3, uma divisibilidade entre os direitos 

fundamentais individuais e direitos fundamentais sociais configurados pela justiça 

política. Os direitos sociais deveriam ser juridificados “na medida em que isso for 

necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances” (FV I, p. 160) dos direitos 

iguais de liberdade, de postulação judicial e de participação política. Significa dizer que 

na versão de 2011, para conectar ao jogo de linguagem de FV, direitos fundamentais 

advindos dos direitos de participação (que tornam os cidadãos autores do direito, como 

o sufrágio universal) são inseparáveis, por exemplo, dos direitos fundamentais que 

resultam do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação (que 

tornam os cidadãos destinatários de direito, como a livre inciativa do trabalho), ambos 

são inseparáveis dos direitos fundamentais sociais e assim por diante.   

                                                        
1967, p. 74). Ainda “da mesma maneira o direito à liberdade de palavra possui pouca substância se, devido 
à falta de educação, não se tem nada a dizer que vale a pena ser dito, e nenhum meio de se fazer ouvir se 
há algo a dizer” (MARSHAL, 1967, p. 80). São interdependências entre direitos fundamentais políticos, 
trabalhistas, educacionais e de liberdade de expressão que compõe a cidadania como um todo. 
60 Isso na teoria do direito. Pela perspectiva social marxista, Habermas em 1973, ao tratar do problema do 
equilíbrio ecológico como resultante do crescimento capitalista avançado, asseverou que “se o crescimento 
econômico é necessariamente acoplado ao consumo de energia e se toda energia natural que é 
transformada em energia economicamente útil por última instância liberada com calor [...] então o crescente 
consumo de energia precisa resultar, a longo prazo, num crescimento da temperatura global” 
(HABERMAS, CLCT, p. 58-59, grifo nosso) e conclui que o crescente aumento populacional e produtivo 
“deve algum dia chocar-se contra os limites da capacidade biológica do ambiente” (HABERMAS, CLCT, p. 
59). Ou seja, era nítido para o nosso autor da segunda geração de Frankfurt que havia uma indivisibilidade 
e interdependência entre empreendimento, consumo e meio ambiente ecologicamente equilibrado; entre, 
em termos jurídicos, direitos liberais de liberdade (direito de empreender e consumir) e direitos sociais 
(direito ambiental). 
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Para Habermas, agora, os direitos humanos são indivisíveis, e o que fundamenta 

essa indivisibilidade é a dignidade da pessoa humana, pois essa “é uma e a mesma em 

todo lugar e para cada um” (SCE, p. 16).  

No campo da judicialização dos direitos, Habermas exemplifica que, nos discursos 

de aplicação jurisdicional, magistrados recorrem à proteção da dignidade da pessoa 

humana, para conceder o direito social do seguro-desemprego com foco em um mínimo 

existencial possibilitar “ao favorecido (e seus filhos) uma participação adequada na vida 

social, cultural e política” (SCE, p. 13). Com olhar aos direitos sociais brasileiros é 

possível conectar esse argumento aos benefícios sociais, em especial, o da Lei Orgânica 

da Seguridade Social (LOAS) que objetiva garantir uma renda mínima ao critério de 

miserabilidade que conceitua61. 

Para Habermas, além de um conflito de uma relação vertical (indivíduo versus 

Estado), os direitos fundamentais penetram de tal forma nas relações que fazem surgir 

conflitos nas “relações horizontais entre os cidadãos individuais”, as quais “aumentam as 

colisões que exigem uma ponderação entre reivindicações de direitos concorrentes” 

(SCE, p.17, grifo nosso), e em tais casos difíceis 

 
muitas vezes só é possível fundamentar uma decisão quando se recorre a uma 
violação da dignidade humana válida de modo absoluto e que reivindica um 
primado. No interior do discurso jurídico, esse conceito não desempenha a 
função vaga de um guardador de lugar de uma concepção mal integrada de 
direitos humanos (SCE, p. 17). 

 

Note-se que uma técnica de ponderação surge na teoria jurídica habermasiana de 

forma mais explicita, mas diferente da proposta da máxima da proporcionalidade de Alexy 

(ver 2.2.1), Habermas propõe um outro discurso de solução para resolver o caso difícil; 

Habermas ressalta que a solução desses casos, de eficácia horizontal de direitos 

funmentais, deve se dar mediante discurso normativo da dignidade da pessoa humana 

(ordem moral) e não mediante a preponderância de um discurso ético (ordem de valores), 

como visto em 2.1.  Seja com discursos de justificação morais na juridificação 

democrática, seja nos discursos de aplicação éticos na judicialização para Habermas 

                                                        
61 O vigente art. 20 da Lei 8742/93 (LOAS) garante um benefício de prestação continuada no valor de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
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“Somente a garantia desses direitos humanos cria o status de cidadãos que, como 

sujeitos de direitos iguais, pretendem ser respeitados em sua dignidade (SCE, p. 17, grifo 

do autor). Portanto, quando há a concorrência de direitos iguais, o discurso de justificação 

é moral e não mais ético (FORST, 2010, pp 324-325). 

Habermas enfatiza que na história constitucional moderna a dignidade da pessoa 

humana é a porta de entrada por meio da qual “o conteúdo igualitário-universalista da 

moral é importado ao direito” (SCE, p. 17) e a  

 
ideia da dignidade da pessoa é a dobradiça conceitual que conecta a moral do 
respeito igual por cada um com o direito positivo com a legislação democrática 
de tal modo que, na sua cooperação sob circunstâncias históricas favoráveis, 
pode emergir uma ordem fundamentada nos direitos humanos (SCE, pp 17-18). 

 

Ou seja, frente a essa capacidade de fluidez da dignidade da pessoa humana um 

direito democraticamente válido não é suficiente para um direito digno, tem que ter a 

previsão de direitos humanos. Isso significa dizer que a dignidade da pessoa humana 

tem um discurso moral, mas deve ser guinada ao direito interno para que o mesmo se 

funde nos direitos humanos, no entanto  

 
num Estado neutro do ponto de vista das concepções de mundo, tais predicados 
têm o papel de um guardador de lugar; relembramo-nos do modo cognitivo – para 
além do controle do Estado – de uma fundamentação do conteúdo moral 
transcendente desses direitos, capaz de ser aceita universalmente (SCE, p. 18, 
grifos do autor). 

 

Assim, Habermas mantém a neutralidade ética do direito, onde as concepções de 

vida boa e não fracassada de uma eticidade cultural não devem se sobrepor à justiça, 

como já proposto desde Facticidade e Validade, aqui na sua reconfiguração teorética de 

justiça. Porém, não aceita os direitos humanos como fatos morais, pois esses direitos, 

“independentes de sua fundamentação moral pura”, devem ser “‘esclarecidos’ 

democraticamente, especificados e implementados no espaço de uma comunidade 

política” (SCE, p. 18). Em outros termos, devem ser reconstruídos na busca dos seus 

significados fundamentais pelas democracias locais.  

Assim, os direitos humanos mostram uma “face de Jano” voltada simultaneamente 

à moral e ao direito. Eles são a parte “de uma moral esclarecida que pode ser traduzida 

no medium do direito coercitivo e ter realidade efetiva na robusta configuração de direitos 



150 
 

 

 

fundamentais efetivos” (SCE, p. 19, ênfase de Habermas)62.  No entanto, para ele os 

direitos humanos ainda se opõe aos direitos morais porque aqueles estão voltados para 

a institucionalização, ou seja, devem ser criados em uma formação de vontade comum e 

democrática pela justiça política, ao passo que os direitos morais os sujeitos já estão 

imersos na reciprocidade.  

Apesar de já ter considerado que nem o gozo de direitos culturais iguais chegam 

“de graça” (HABERMAS, NR, p. 299), Habermas “confessa” que recompõe o seu 

pensamento, pois não tinha percebido que (1) as violações da dignidade humana formam 

a fonte da motivação moral para a práxis constitucional e (2) a geração de status de 

reconhecimento social da dignidade do outro fornece a ponte conceitual entre o conteúdo 

moral do respeito igual de cada um e forma jurídica dos direitos humanos. Com essas 

duas percepções, ele cogita possíveis consequências deflacionárias ao princípio do 

discurso “D” (SCE, p. 19, nota 19) que é o paradigma normativo de sua justiça política 

formadora da sua arquitetura procedimentalista de direitos fundamentais em Facticidade 

e Validade. Assim, não está fora do horizonte de sentido habermasiano uma diminuição 

do espaço de debate democrático frente ao aperto jurídico que os direitos humanos fazem 

sobre a justiça política, o que em algum sentido uma guinada no seu pensamento. Para 

Habermas, a dignidade da pessoa Humana desempenha hoje um papel “proeminente 

nos discursos dos direitos humanos e na jurisprudência” (SCE, p. 8), o que significa dizer, 

portanto, que o nosso autor reconhece que a dignidade é fundamental nos discursos de 

justificação e nos discursos de aplicação dos direitos humanos.   

Assim, em Habermas, os direitos humanos resultam de lutas por reconhecimento, 

os quais “formam uma utopia realista na medida em que não mais projetam a imagem 

decalcada da utopia social de uma felicidade coletiva; antes ancoram o próprio objetivo 

ideal de uma sociedade justa nas instituições de um Estado Constitucional (SCE, p. 31, 

grifo nosso). E frisa que “somente o vínculo interno entre dignidade humana e direitos 

humanos produz aquela fusão explosiva da moral no medium do direito, no interior do 

qual deve ser efetuado a construção das ordens políticas justas” (SCE, p. 37). Afirma que 

                                                        
62 Como já escrevemos em outra oportunidade, e com íntima relação do que aqui se desenvolve, “a 
normatividade está no plano da efetividade e pertence ao campo da relação entre constituição e realidade” 
(AMARAL, 2017, p. 27). 
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com a positivação do primeiro direito humano ficou legalmente implementado um 

conteúdo moral excedente que foi gravado na memória da humanidade (PPM II, p. 261). 

Os direitos humanos, afirma, formarão uma “utopia realista” na medida em que não 

evocam mais imagens de tonalidades tão utópicas da felicidade coletiva, mas 

consolidarão nas mesmas instituições do Estado constitucional a pressão para alcançar 

uma sociedade justa (PPM II, p. 262). 

Apesar de Habermas já ter afirmado em Facticidade e Validade que uma 

sociedade só é legítima se não contrariar princípios morais, como já dito, e que a 

pretensão de universalidade do sistema de direitos está ligada aos direitos humanos (IO, 

p. 467), agora ele passa a explicitar esse conteúdo o que o levou a rever a amplitude da 

cognição procedimentalista que pode ser deliberado no seu princípio do discurso como 

ele tinha disposto em na sua filosofia do direito em 1992. A função de descoberta da sua 

democracia deliberativa também ficou menos aberta com a chegada dos direitos 

humanos na sua justiça política, o que, por isso, ressignifica a sua justiça, pois a perda 

de peso na política sobrecarrega o discurso dos direitos humanos. 

A teoria discursiva do direito e da democracia em Habermas, e consequentemente 

seu constitucionalismo, nos traz que o direito procedimentalmente legítimo é aquele em 

que cidadãos se enxerguem como sujeitos e autores do direito, e isso não mudou. No 

entanto, diferente do texto de 92 e seguintes, esse direito nacional agora tem um 

conteúdo mínimo para que a sociedade que ele organiza ganhe o predicado de justa. 

Esse conteúdo mínimo são os direitos humanos “moralmente” positivados, os quais 

quando violados justificam lutas por reconhecimento e devem ser positivados em um 

processo legislativo discursivo por meio de “constituintes em comunicação”. Mas essa 

teoria do direito se transformou. Enquanto em Facticidade e Validade o procedimento não 

podia contrariar os direitos humanos, no texto de 2011 eles devem ser previstos como 

critério de justiça para uma determinada sociedade; uma guinada prática para “obrigação 

de fazer” dirigida ao legislador em detrimento da “obrigação de não fazer” presente na 

versão teórica de 92, dando normatividade a esses direitos, mas agora marcada por uma 

estrutura transcendental (PINZANI, SCE, p. XXX). Isso aproxima Habermas de uma 

teoria normativa de justiça “que é definida independentemente de qualquer referência ao 

consenso dos concernidos, ao princípio do discurso ou às regras do discurso” (PINZANI, 
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SCE, p. XXX). Esse ajuste na teoria do direito em Habermas é o oposto da sua proposta, 

se usarmos o conceito de transcendental que ele mesmo já tinha proposto, no qual a 

validade das pretensões normativas transcende espaço e tempo, ao passo que sua 

pretensão de validade é levantada no contexto do aqui e agora (DFM, p. 448, ver 1.2.3) 

ou, como já dito, a validade da pretensão é transcendente, mas a pretensão de validade 

é empírica (ver 1.2.3). Direitos humanos são validades transcendentais e a reconstrução 

deles são pretensões cidadãs que emergem no tempo e no espaço, no aqui e agora.    

Os sinais da deflação discursiva na teoria do direito de Jürgen Habermas, em 

comparação com o texto de 1992 e de 2011, ainda que não confessados, são evidentes. 

O foco em Factidade e Validade era um sistema normativo imanente ao direito discursivo, 

em 2011 surge um discurso de direitos humanos com conteúdo normativo transcendente 

aos Estados, logo, acima da política e do próprio direito.  Jürgen Habermas está à beira 

– ou dentro – daquilo que se esquivou até então: uma teoria material de justiça.  

O que se pode notar, ainda, é que há uma faceta tridimensional dos direitos 

humanos impulsionada pelas violações da dignidade da pessoa humana. É explícita a 

face discursiva jurídica e moral. Mas se os direitos humanos vêm de lutas por 

reconhecimento (Honneth), há, ainda que implícito, um discurso originário com base na 

eticidade hegeliana (Sittlichkeit)63, que seguidamente socorre Habermas em eventual 

falibilismo apontado nos debates e críticas que lhe são dirigidas. Aparentemente há uma 

guinada ética (ethical-turn) nesse recorte sem prejuízo de uma moral esclarecida como 

fonte moral para a juridificação de sociedades qualificadas como justas. Fora dessa 

                                                        
63 Destaca Axel Honneth que durante sua vida Hegel havia colocado em sua filosofia política a tarefa de 
tirar da ideia kantiana da autonomia individual o caráter de urna mera exigência do dever-ser, expondo-a 
na teoria como um elemento da realidade social já atuante historicamente e sempre entendeu que a  
solução dos problemas postos com  isso seria uma tentativa de mediar a doutrina da liberdade dos novos 
tempos e a compreensão política antiga, moralidade [Moralität] e eticidade [Sittlichkeit] (HONNETH, 2009, 
p. 29). A eticidade é a realização concreta da moralidade na relação afetiva da família, social e política no 
Estado, assim “na tradição que remonta a Kant, como foi dito, entende-se por ‘moral’ a atitude universalista 
em que nós podemos respeitar todos os sujeitos de maneira igual como ‘fins em si mesmos’ ou como 
pessoas autónomas; o termo ‘eticidade’ [Sittlichkeit] se refere, em contrapartida, ao ethos de um mundo da 
vida particular que se tornou hábito, do qual só se podem fazer juízos normativos na medida em que ele é 
capaz de se aproximar das exigências daqueles princípios morais universais. A essa desvalorização da 
eticidade contrapõe-se hoje sua revalorização naquelas correntes da filosofia moral que procuram 
novamente revocar Hegel ou a ética antiga” (HONNETH, 2009, p. 270, grifo nosso). Habermas quando 
enfrenta ética, direito e moral remete a obra Contextos de Justiça de Rainer Forst (exemplo em 
HABERMAS: FV II, p. 136, nota 21; IO, p. 325, nota 42) que tem como ponto e partida as (re)construções 
de Axel Honneth do reconhecimento hegeliano (vide: FORST, 2004, pp. 305-326). 
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leitura tópica de discursos moral e ética, a diferença entre ética e moral por meio da 

dignidade da pessoa humana cai na artificialidade dogmática.  

Na tese da validade da sociedade justa, expressão aqui proposta, em Habermas, 

a justiça se relaciona com os direitos humanos, em termos kantianos, mediante um juízo 

sintético e a priori: para uma sociedade ter o predicado de justa não basta um conceito 

sólido de democracia, tem que ter previsão de direitos humanos juridificados e expressos 

nos seus direitos fundamentais. Ou seja, democracias não evidenciam sociedades justas, 

por si só; elas devem ter a previsão de direitos humanos positivados.  

Mas isso não significa abandono por Habermas do pensamento pós-metafísico e 

uma reconstrução discursiva dessas categorias mentalistas pelo medium da linguagem. 

Assim, a teoria discursiva da democracia habermasina e seu constitucionalismo alça um 

outro nível, pois coloca como transcendente moral uma justiça acima do consenso 

democrático e comunicativo dos atingidos das normas de ação, no exercício dos seus 

direitos de participação. À primeira vista parece um retorno à sua justiça moral da década 

de 80, no entanto não se trata de um retorno moral, mas sim de uma atualização da 

passagem da “consciência moral e agir comunicativo” para uma “consciência de 

sociedade justa e agir comunicativo”, assim se busca a realização da dignidade sem 

perder de vista a necessidade em aliviar a tensão entre a facticidade da coerção estatal 

e a validade formal do direito que é o foco de problematização de Habermas.  

Em breve síntese deste capítulo, se vê que Habermas problematiza o direito por 

meio da tensão entre facticidade da imposição do direito e sua legitimidade que pode ser 

domesticadora. Isso gera uma outra tensão entre Estado e sociedade que conecta ele ao 

conceito de sociedade justa e assim revela as suas possibilidades. 

Portanto, esses conceitos, em especial o conceito substancial de sociedade justa 

em Habermas, têm reflexos na sua democracia deliberativa radical como se verá no 

próximo capítulo, para então, estarmos prontos para analisar, e com base nesses 

pressupostos do pensamento jurídico e democrático habermasiano, as possibilidades em 

ressiginificar os direitos sociais fundamentais da CRFB/88 com base no nosso filósofo.  

Assim, essas tensões sociais ou de justiça, na teoria habermasiana, conjugada 

com os trilhos da democracia, contribuem para a ressignificação dos direitos 

constitucionais sociais, no conceito aqui proposto, pela teoria discursiva do direito em 
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Habermas nos termos do debate aqui proposto, mormente pela perspectiva dos seus 

destinatários que compõem a periferia do formalismo democrático e social e que buscam 

em espaços nacionais com grandes diferenças sociais maiores liberdades subjetivas de 

ação.      

 

 

 

 

 



4 ESFERA PARLAMETAR E PÚBLICA: DOIS TRILHOS CONDUTORES DE UMA 

DEMOCRACIA RADICAL  

 

De modo geral, até agora, foi possível extrair desta tese alguns pontos 

determinantes sobre o que é democracia em Habermas. Mas outros juízos ainda carecem 

de explicação devido à importância desse ponto para a presente pesquisa. Neste capítulo 

o foco principal é a esfera pública, mas para tanto será necessário explorar o que 

Habermas entende por democracia parlamentar. Seria um truísmo dizer que a 

virtuosidade da teoria jurídico-discursiva de Habermas para ressignificar os direitos 

socais passa por sua teoria democrática. Este capítulo busca esse necessário 

enfrentamento.   

Se minha impressão está correta, talvez seja na democracia onde Habermas 

mais usa de expressões geométricas para explicar um conceito. O uso da analogia com 

“esferas” para separar a “pública” e “parlamentar” retoma, parece, ao juízo disjuntivo de 

Kant na Crítica da Razão Pura, onde a relação de conceitos do entendimento não são 

“de consequência, mas de oposição lógica, já que a esfera de um exclui a do outro” 

(KANT, 2000, p. 105).  Com isso, talvez, a tradição até hoje coloca expressões como 

“esferas de poder”, “esferas governamentais” etc. A noção de “trilhos” pode ser 

conectada, aparentemente, a esse juízo também, pois são caminhos paralelos do debate 

público que conduzem a democracia radical, pois neles “há uma relação de comunidade 

[...] pois a esfera de cada parte complementa a esfera da outra para formar o conjunto 

completo do conhecimento dividido” (KANT, 2012, p. 110), pois 

 
De fato, о jogo que envolve uma esfera pública, baseada na sociedade civil e a 
formação da opinião e da vontade institucionalizada no complexo parlamentar (e 
na prática de decisão dos tribunais), forma um excelente ponto de partida para a 
tradução sociológica do conceito de política deliberativa (FV II, p. 104). 

 

Portanto, aqui veremos, no autor de A Inclusão do Outro, os elementos 

fundamentais da esfera da democracia parlamentar (4.1) para caminhar com mais 

segurança teórica pelo trilho democrático mais importante, a saber, o da esfera pública 

propriamente dita (4.2).  



156 
 

 

 

4.1 A esfera parlamentar: entre a vontade geral e os direitos humanos 
 

A democracia deliberativa é o modelo político escolhido por Habermas frente aos 

limites da política que alimenta o debate entre a liberalismo dos modernos ou 

republicanismo (liberdade dos antigos). Quanto aos limites da liberdade de conformação 

do legislador, para ele nem a vontade geral nem a prevalência dos direitos humanos de 

forma pura podem trazer a legitimidade democrática, mas sim uma contraposição 

dialética dos dois conceitos para chegar no seu modelo política deliberativa.  

No seu ponto de vista o liberalismo que remonta a Locke não conseguiu exorcizar 

“as maiorias tirânicas” postulando contra a soberania do povo a precedência dos direitos 

humanos, ao passo que o republicanismo que remonta a Aristóteles, mas modernamente 

favorece o “ativismo constitucional” compensatório das liberdades positivas (FV, p. 343), 

sempre colocou a “liberdade antiga”, que participava da política, frente à liberdade 

moderna (não política) (FV II, p. 315). Essa diferença entre direitos humanos e princípio 

da soberania na leitura dos direitos humanos traduz, em Habermas, na escolha liberal de 

autodeterminação moral ou na republicana da autorrealização ética de um povo as quais 

não se complementam, mas pelo contrário, se excluem, pois são “concorrentes” (FV I, p. 

133). E mais 

 
Na visão liberal, os direitos humanos impõem-se ao saber moral como algo dado, 
ancorado num estado natural fictício; ao passo que na interpretação republicana 
a vontade ético-política de uma coletividade que está se autorrealizando não 
pode reconhecer nada que não corresponda ao próprio projeto de vida autêntico. 
(FV I, p. 134). 

 

No liberalismo democrático prevalece o momento moral-cognitivo com base no 

primado dos direitos humanos, no republicanismo o ético voluntário fundamenta a 

autodeterminação dos povos para seguir no jogo de linguagem do constitucionalismo 

brasileiro64. Rousseau e Kant, dando um passo além, tentaram a união prática e a 

vontade soberana no “conceito de autonomia”, de tal modo que a ideia dos direitos 

humanos e o princípio da soberania do povo se interpretassem mutuamente, mas “eles 

                                                        
64 Nos termos do art. 4º da CRFB “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: [...] II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação 
dos povos”. Isso quer dizer no âmbito das relações internacionais não há nenhum empecilho do Brasil em 
se relacionar com países que não efetivam os direitos humanos (III) o que é, aliás, bem comum nas 
relações econômicas. 
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não conseguiram “entrelaçar simetricamente os dois conceitos” (FV I, p. 134). Para 

Habermas, de um ponto de vista geral Kant sugeriu um modo de ler a autonomia política 

que se aproxima mais do liberal, ao passo que Rousseau se aproxima mais do 

republicano, assim se manteve as opções dos “princípios de legitimação” entre a 

“soberania popular” e a “dominação das leis” (ET, p. 100). 

Assim, para Habermas, o modelo republicano e o modelo liberal não dão conta do 

direito moderno em sociedades atuais, pois persiste o problema da legitimidade frente ao 

“pluralismo moral” (Cortina), ou fato do pluralismo (Rawls), em sociedades com cidadãos 

separados por suas cosmovisões de mundo que se desintegram. Para ele, o processo 

democrático-deliberativo da criação do direito constitui a única fonte pós-metafísica da 

legitimidade (FV II, p. 308), portanto a sua solução.  

4.1.1 A esfera formal da democracia  
 

Os modelos de democracia deliberativa têm em comum o ideal intuitivo de “uma 

associação democrática na qual a justificação dos termos e das condições de associação 

procede por meio argumento e raciocínio público entre cidadãos iguais” (CUNNINGHAM, 

2009, p. 194). Nos termos desse modelo, ela é “a condição necessária para se obter 

legitimidade e racionalidade com relação à tomada de decisão coletiva” (CUNNINGHAM, 

2009, p. 194). Habermas, que é considerado “por muitos como o pai filosófico dessa 

teoria” (CUNNINGHAM, 2009, p. 194), destaca que a sua compreensão 

procedimentalista – em contraposição do modelo liberal e republicano – do direito tenta 

mostrar que (1) os pressupostos comunicativos e (2) as condições do processo de 

formação democrática da opinião e da vontade são a única fonte de legitimação (FV II, 

p. 310). Além do mais “somente teorias da justiça e da moral ancoradas no procedimento 

prometem um processo imparcial para a fundamentação e a avaliação de princípios” (FV 

II, p. 213). Habermas, em Faticidade e Validade, está convencido de que o direito só é 

legitimo com discursos morais além do mais  

 
A existência de candidatos sérios em assumir a autoria de uma teoria 
procedimental da justiça, constitui um indício seguro de que minha tese, segundo 
a qual o direito procedimentalista depende de uma fundamentação moral de 
princípios, e vice-versa, não é mera suposição sem fundamento (FV II, p. 215). 
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Para Jürgen Habermas, do ponto de vista normativo não existe estado de direito 

sem democracia (IO, p. 360) e com a especificação democrática do princípio do discurso, 

como vimos, a consumação desse modelo democrático requer um amplo debate por meio 

dos direitos de participação política. Ele não aceita, por exemplo, no conceito de 

procedimento democrático minimalista de Bobbio, em O futuro da democracia: uma 

defesa das regras do jogo (1984), que maneja a democracia como “um conjunto de regras 

(primarias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões 

coletivas e com quais procedimentos” (BOBBIO, 1986, p. 18). Para Habermas, não basta 

uma defesa das “regras do jogo”, para um contexto democrático ser diagnosticado como 

tal deve-se saber como que esta maioria se formou por meio de informações sobre os 

debates anteriores (ou trabalhos legislativos), a modificação do ponto de vista para levar 

em conta a opinião das maiorias pois Habermas, com base em John Dewey, “a coisa 

mais importante consiste em aprimorar os métodos e condições do debate, da discussão 

e da persuasão” (HABERMAS, FV II, p. 27).  

De fato, com Habermas, se o procedimentalismo-formal de Bobbio for levado em 

consideração de forma radical, pode-se cair na opressiva “tirania da maioria” onde se 

deve respeitar a regra majoritária em si mesma e assim desconsiderar um mínimo ético 

discursivo do procedimento e material. Sem essa especificidade, o direito se legitima pelo 

simples procedimento e cai em modo de produção jurídico positivista. Em Habermas, se 

o princípio “D”, na sua forma originária ou deflacionado pela transcendentalidade dos 

direitos humanos como vimos (3.3.3), não for praticado no processo democrático 

almejado o nexo interno entre direitos humanos (liberdade dos modernos) e soberania 

do povo (liberdade dos antigos) não será alcançado intento este que também era do de 

Ralws na sua teoria de justiça (RAWLS, 1985, p. 30). Apesar do direito ser estabelecido 

em termos procedimentais “porque é legitimado por meio de um procedimento 

democrático” (IO, p. 359), essa legitimidade democrática no modelo procedimentalista 

habermasiano, portanto, é uma “legitimidade-comunicativa”, pois o meio do entendimento 

é o único mecanismo de auto-organização que se encontra a disposição dessa 

comunidade discursiva (FV II, p. 51) pois os autores do direito são livres: 
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somente enquanto participantes nos processos de legislação que são realizados 
sob formas de comunicação e regulados de maneira tal que possam supor que 
as regulamentações acordadas merecem o consentimento universal e motivado 
de modo racional (IO, pp 359-360). 

 

Para Habermas, portanto, a teoria do discurso, que associa conotações mais fortes 

que as do modelo liberal, porém mais fracas do que as do modelo republicano (FV II, p. 

21), toma por sua vez, elementos de ambos e articula uma nova forma de legitimação, 

porém: 

 
Em concordância com o republicanismo, ela situa o processo de formação 
política da opinião da vontade no centro, sem, todavia, entender a constituição 
do Estado de direito como algo secundário (IO, p. 412).   
 

Assim, entre vontade geral e os direitos humanos permeado pela teoria discurso, 

a esfera formal da democracia deliberativa constitui-se, de maneira dialética, e expondo 

os contornos formais da política deliberativa habermasiana que é de onde arranca a 

legitimidade da teoria discursiva do direito.   

4.1.2 Fontes de legitimação  
  

Em Habermas, a força legitimadora do processo democrático está na teoria do 

discurso, ou na licitude discursiva (ver 2.3.1), a qual é favorecida “tanto pela teoria da 

sociedade quanto pela teoria do direito” (FV II, p. 309), afinal o que despertou a sua 

guinada para a teoria do direito foram questões de uma “teoria da sociedade” (FV I, p. 

25). Do ponto de vista da legitimação social, o direito preenche a função de integração 

social através das constituições garantistas que funcionam como uma espécie de “correia 

de transmissão” que transporta abstratamente, porém de forma impositiva, “estruturas de 

reconhecimento recíproco” (FV II, p. 309). Essas estruturas são mediadas pelo sistema 

entre contextos concretos de agir comunicativo para o nível das interações anônimas 

entre “estranhos uns aos outros e que querem permanecer estranhos” (IO, p. 28). As 

semelhanças estruturais entre direito e agir comunicativo para Habermas explicam por 

que discursos – formas do agir comunicativo que se tornam reflexivas – desempenham 

papel constitutivo na produção e no emprego de normas jurídicas (FV II, p. 309).   

Do ponto de vista da teoria do direito, por seu turno, via licitude discursiva  as 

ordens jurídicas modernas extraem a sua legitimação da ideia da autodeterminação onde 
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as pessoas se entendem como autoras e destinatárias do direito que, via paradigma 

procedimental, gera “laços de reacoplamento” entre autonomia pública (justiça 

distributiva) e privada (livre iniciativa); entrelaçamento este que é uma “condição 

necessária para a legitimidade da ordem própria de um Estado democrático de direito” 

(ET, p. 102).  

Assim, apesar de tentativas de um estado genuinamente moral através do contrato 

– seja no estado natural de Kant ou a posição original de Rawls – após a guinada 

linguística a partir de Frege que é possível, para Habermas, reinterpretar essa 

compreensão deontológica da moral em termos de uma teoria do discurso ou da 

deliberação em substituição do contrato, para Habermas “a comunidade jurídica não se 

constitui através de um contrato social, mas na base de um entendimento através do 

discurso” (FV II, p. 309). Habermas, nesses termos, não é sequer um neocontratualista, 

pois para ele a legitimidade, como visto, do direito não está no imaginário de um contrato, 

mas sim nos pressupostos pragmáticos em deliberação ainda que decidida por maioria. 

4.1.3 Possibilidades de uma maioria  
   

A legitimidade do direito só será alcançada, em última instância, num arranjo 

comunicativo: “enquanto participantes de discursos racionais, os parceiros do direito 

devem poder examinar se uma norma controvertida encontra ou poderia encontrar o 

assentimento de todos os possíveis atingidos” (FV I, p. 138). Arranjo este que não é outra 

coisa que não o princípio “D” colocado em prática no trilho parlamentar. Além do mais, 

Habermas frisa que “a interpretação moral que se baseia na teoria da comunicação e a 

versão do princípio moral que a ética do discurso defende reúnem a vantagem de 

evitarem um individualismo que se insinua sob as premissas da filosofia do sujeito” (CED, 

p. 162). 

Mas uma regra da maioria, já posta em forma na sua justiça moral, também não é 

estranha à democracia deliberativa habermasiana. Caso a qualidade pragmática seja 

alcançada, regras de maioria podem ser também discursivamente democráticas, afinal 

mediante a institucionalização do uso público das liberdades comunicativas pelo Estado 

de direito:  
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A regra da maioria mantém uma relação interna com a busca da verdade, na 
medida em que a decisão tomada com maioria forma apenas uma cesura numa 
discussão em andamento, fixando de certa maneira o resultado provisório de uma 
formação discursiva da opinião. A partir daí, a decisão da maioria tem que surgir 
da premissa de que os objetos do conflito foram abordados de maneira 
qualificada, isto é, sob os pressupostos comunicativos de um discurso 
correspondente (FV I, p. 223). 

  

Essa regra da maioria na democracia deliberativa é aceitável desde que esta 

maioria seja qualificada, mas não qualificada por três quintos ou assemelhados, mas sim 

pela licitude discursiva. Habermas enxerga, porém, dificuldades quando uma cultura 

politicamente dominante impõe a sua forma de vida às minorias, onde “o princípio da 

maioria se defronta com seus limites, pois a composição contingente do conjunto dos 

cidadãos prejudica os resultados de um procedimento aparentemente neutro” (IO, p. 

251). E mais 

 
As reservas contra decisões da maioria, que tem consequências irreversíveis, 
apoiam-se na interpretação segundo a qual a minoria inferiorizada só dá o seu 
consentimento e a autorização para a maioria, se ficar assegurada a 
possibilidade de que ela possa vir a conquistar a maioria no futuro, na base de 
melhores argumentos, podendo assim modificar a decisão tomada (FV I, p. 224). 

 

Habermas aceita uma regra de maioria na sua teoria democrática discursiva, mas 

não abre mão da neutralidade ética do direito e a possibilidade de reversão da maioria 

formada que mostra dois limites da sua teoria, um material e outro material, além de 

reiterar, na esfera colegiada institucionalizada, o direito nuclear de que a única coerção 

na sua teoria argumentativa é o melhor argumento. 

Tendo como norte a diferenciação tardia na sua razão comunicativa entre agir 

estratégico latente e agir estratégico manifesto, feita a nível da teoria do significado, como 

já visto (ver 1.2.3), para Habermas, não há espaço na legitimidade democrática para 

ações estratégias dissimuladas. Atos perlocucionários e posturas que visam 

secretamente a vitória são impotentes para alcançar legitimidade constitucional e suprir 

as exigências do direito moderno o que, em um conceito de democracia como “mera 

defesa das regras do jogo”, aceita sem constrangimentos institucionais. 

A legitimidade formal do direito para Habermas está no seu próprio modelo de 

democracia deliberativa. Para Habermas, os testes objetivos das máximas subjetivas 

devem ser filtrados pelo consenso não unânime (CED, p. 16, nota 7) dos envolvidos 
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através do discurso, dentro de um agir comunicativo, em sentido amplo, e que permeia 

todo o seu pensamento, inclusive considera a comunicação um topoi da filosofia 

antropológica como visto (ver 1.2.1). 

A crítica corriqueira, sempre válida em termos sociológicos, mas incapaz de anular 

a prescrição teórica a esse ideal de “consenso” em Habermas, é de que no mundo 

contemporâneo o mais comum é que as decisões estatais colegiadas são “forjadas por 

burocracias estatais” ou pelo “capitalismo de massa” (WOLKMER, p. 281, 2001). Esses 

fatos nada impedem, argumento já corriqueiro também, que a teoria habermasiana, sem 

ser invalidada, seja completada, frente a faculdade de julgar (KANT, 2008, p. 19), por 

outras regras surgidas da experiência (KANT, 2008, p. 20). 

Mas, para além da crítica contextual, essa democracia parlamentar tem um limite 

interno intransponível, pois Habermas propõe, como se verá a seguir, uma teoria 

democrática procedimental a qual tem conotações mais fracas do que a liberdade dos 

antigos, mas mais forte que a dos modernos, como dito, por meio de alguns filtros morais. 

4.1.4 Democracia parlamentar e “lei moral” 
 

Por óbvio a esfera parlamentar da teoria discursiva da democracia não pode sair 

dos trilhos da moralidade. Para Habermas como resultado da liberdade de conformação 

do legislador deliberativo: 

 
A legalidade só pode produzir legitimidade, na medida em que a ordem jurídica 
reagir a necessidade de fundamentação resultante da positivação do direito, a 
saber, na medida em que forem institucionalizados processos de decisão jurídica 
permeáveis a discursos morais (HABERMAS, FV II, p. 216, grifo do autor). 

 

Já se falou desse ponto nesta tese, mas aqui cabe mais uma especificação (ver 

2.3.2). Essa tese de Jürgen Habermas mostra-se importante e deve ser destacada: o 

direito procedimentalista depende de uma fundamentação moral de princípios tanto 

quanto uma fundamentação moral de princípios depende do direito procedimentalista. A 

mão dupla demostra bem o peso que tem um discurso moral como fundamento de uma 

sociedade justa já no texto da década de 90, em que pese a ênfase nesse período ser 

no procedimentalismo de corte discursivo.  
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Isso quer dizer que uma democracia em deliberação pode muito, mas não pode 

tudo no mundo da vida. Para Habermas, uma ordem jurídica só pode ser legítima quando 

não contrariar princípios morais, no entanto ainda que haja direitos humanos moralmente 

justificáveis e direitos humanos enquanto normas constitucionais eles não possuem o 

mesmo status, pois estes gozam da proteção da constituição, ainda que eles tenham 

validade limitada (FV II, pp 316-317) no espaço e no tempo. Para Habermas, a 

legitimidade do direito positivo não deriva mais de um direito moral superior, mas sim de 

um processo legitimador, diante do fato do pluralismo, sob o ponto de vista da teoria do 

discurso que se presume racional (HABERMAS, FV II, p. 319).  

O princípio do discurso, para Habermas, assumirá a figura jurídica de um princípio 

da democracia se forem otimizados no código do direito, junto do direito geral das 

liberdades de ação, direitos de comunicação e de participação em pé de igualdade a 

todos sujeitos atingidos pelo resultado do processo de formação coletiva: esta é a ideia 

de democracia (FV II, p. 320). Assim ele evita, como já vimos, fatos morais apesar de 

recepcionar verdades morais e isso entra via discurso e se tornam “direito moral” 

positivado, onde os destinatários se sentem sujeitos de direito o que é, na sua percepção, 

elemento fundamental de legitimidade do direito. Essa legitimidade das regras jurídicas 

se mede pela: 

 
resgatabilidade discursiva de sua pretensão de validade normativa; e o que 
conta, em última instancia, é o fato de elas terem surgido num processo legislativo 
racional – ou o fato de que elas poderiam ter sido justificadas sob o ponto de 
vistas pragmáticos, éticos e morais (FV I, p. 50). 
 

Daí a importância, reitera-se, da licitude discursiva no pensamento 

habermasiano, a qual se dá devido a resgatabilidade da pretensão de validez do mundo 

da vida social que é, em última análise, a sua justiça. Habermas aqui está afinado com o 

Artigo 2 da lei fundamental alemã que assim dispõe ao tratar dos direitos de liberdade: 

“(1) Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, desde que não 

violem os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral”65.  

                                                        
65 Texto original: “Artikel 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 

verstößt.” In:  GG - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (gesetze-im-
internet.de). Acesso em: 27/12/2020. 
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Um exemplo de discurso de aplicação da lei moral pode ser esse trazido por 

Habermas:  

  
a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana dominou a esfera pública alemã 
em 2006, quando o Tribunal Constitucional Federal considerou inconstitucional 
‘a Lei de Segurança Aérea’ promulgada pelo parlamento alemão. Na época, o 
parlamento tinha em mente o cenário do ‘11 de setembro, ou seja, o ataque 
terrorista às torres gêmeas do World Trade Center. Pretendia autorizar as forças 
armadas a, em situação semelhante, abater aviões de passageiros 
transformados em bombas, de modo a proteger um número indefinidamente de 
pessoas ameaçadas no solo. Porém, segundo a concepção do tribunal, a morte 
de passageiros por meio de órgãos estatais seria inconstitucional. O dever do 
Estado (segundo o artigo 2, inciso 2 da Constituição Federal: ‘Cada um tem o 
direito à integridade física’) de proteger a vida das potenciais vítimas de um 
ataque terrorista não pode vir antes do dever de respeitar a dignidade humana 
dos passageiros: ‘quando suas vidas são colocadas unilateralmente à disposição 
do Estado, nega-se aos passageiros a bordo do avião o valor que é devido aos 
seres humanos em vista do próprio bem’. O eco do imperativo categórico de Kant 
é evidente nessas palavras do Tribunal. O respeito à dignidade humana de cada 
pessoa proíbe o Estado de dispor de qualquer indivíduo apenas como meio para 
outro fim, mesmo se for para salvar a vida de muitas outras pessoas (SCE, p. 8). 

 

Habermas não diz qual imperativo categórico está no discurso (de aplicação) do 

tribunal66, mas salta aos olhos a fórmula da humanidade em si mesma de Kant (age de 

tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa, quanto na pessoa de 

qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio; Kant, 

2009, p. 243-244; GMS II, Ak 429, grifo nosso). Destaca Allen Wood (2008, p. 167) que 

essa é a fórmula, dentro das cinco possíveis (SHÖNECKER e WOOD, 2014, p. 154), 

escolhida por Kant para aplicar o princípio moral na Doutrina do Direito, em detrimento 

da fórmula da lei universal, a qual surge “do direito da humanidade em nossa própria 

pessoa (Lex iusti)” (KANT, 2013, p. 42) que consubstancia, quando violada, uma forma 

de reificação (HONNETH, 2018, p. 27). Salta aos olhos que se o tribunal decidisse pela 

legitimidade do texto legal teria optado, pode-se afirmar sem aprofundamentos, pela 

regra utilitarista, mas optou pela moralidade kantiana na leitura de Habermas, pela qual 

concordamos, apesar de confundir humanidade e dignidade (KANT, 2009, p. 265) em 

Kant, se lermos a sua ética de forma ortodoxa. Essa decisão de aceitação da lei também 

                                                        
66 A forma como essa questão constitucional chegou ao Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional 
Alemão) foi por meio do Verfassungsbeschwerde (“recurso constitucional promovido por qualquer um que 
considere que seus direitos fundamentais foram feridos pelo poder público” [HABERMAS, SCE, p. 9, N.T.]), 
o qual seria admissível se um dos titulares do direito de propositura considere a lei nula (MENDES, 2007, 
p. 115). 
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pode ser ilegítima pela licitude discursiva de Habermas, como aqui enfrentamos 

mormente pelo princípio “U”, pois não é crível, apesar de ser um argumento contrafáctico, 

porém possível, aceitar que todos os possíveis atingidos, os passageiros em potencial, 

aceitariam as contingências do abate de um avião qualquer nessas condições, afinal, 

qualquer um poderia ser o passageiro desta futura bomba surpresa. Seja como for, o 

imperativo categórico acabou sendo discurso de aplicação na judicialização da dignidade 

da pessoa humana, logo, não se pode supor de forma categórica e em abstrato que 

determinada norma de razão prática é apenas discurso de justificação, pois o mesmo 

pode ser um topoi de aplicação para solucionar um hard case.  

Esse limite moral da democracia deliberativa também pode ser considerado 

como a condição de possibilidade da ordem jurídica do seu primeiro direito abstrato – que 

retoma o princípio universal do direito de Kant entre outros: “o direito à maior medida 

possível de iguais liberdades subjetivas de ação”, o qual, como aqui já se anotou (vide 

2.3.3), pressupõem proteção jurídica individual e abrangente (IO, p. 360). 

No contexto de justiça constitucional brasileira não há artigo similar a deste da 

constituição alemã. De forma mais aproximada, a CRFB trata diretamente da moralidade 

como princípio norteador da administração pública, nos termos do art. 37, caput da CRFB. 

Porém, são fundamentos da República Federativa do Brasil a “dignidade da pessoa 

humana” (art. 1º, III), são objetivos da República Federativa a construção de uma 

“sociedade justa” (art. 3º, I). Também a lei não pode excluir do poder judiciário lesão ou 

ameaça a “direito” (art. 5º, XXV) e é digno de nota que aqui é lesão não a direito 

constitucional, mas a “direito”. Ainda que não tenha como limite a “moral” de forma 

explícita, todos esses discursos constitucionais são permeados por justificações morais 

equivalentes. 

Como se vê, a democracia parlamentar em Habermas possui nuances 

deliberativos que escapam de um sentido comum que se contenta com meras maiorias 

numéricas, simples ou qualificadas, como decisão democraticamente válida. Mas mesmo 

assim, para radicalizar a democracia é preciso um outro elemento com conotações 

democráticas fortes que se apoiem em uma deliberação além da parlamentar. A 

ferramenta, para tanto, é a esfera pública. 
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4.2 Esfera pública: outro trilho da democracia deliberativa  
 

O tema habermasiano mais importante na sua democracia radical é o conceito 

de esfera pública (Öffentlichkeit) e seu interesse sobre ele vem desde o jovem Habermas. 

Ele se apresenta, em Mudança Estrutural da Esfera Pública (1962), se origina da obra A 

condição Humana (1958) de Hannah Arendt (ET, p. 39), a qual tem sua “forma teórica 

madura no desdobramento do princípio da publicidade em Kant” (MEEP, p. 264).  

A esfera pública pode ser concebida por um traço fundamental e genealógico 

acima de tudo como “a esfera de pessoas privadas que se reúnem em um público” 

(MEEP, p. 135), essas pessoas privadas  

 
reivindicam imediatamente a esfera pública, regulamentada pela autoridade, 
contra o próprio poder público, de modo a debater com ele as regras universais 
das relações vigentes na esfera da circulação de mercadorias e do trabalho social 
– essencialmente privatizada, mas publicamente relavante (MEEP, p. 135). 

 

Para além desse conceito burguês originário – fio condutor inicial de Habermas 

nesta categoria histórica, porém aberta “à transformação substantiva (MEEP, p. 510) – o 

fundamental é que ela é um espaço de fala onde pessoas discutem de forma livre 

questões públicas relevantes para a sociedade civil, em geral ou setorial, mediante o uso 

público das razões. Esse público de pessoas que discutem mediante razões é produzido 

“aquilo que em Kant significa ‘concordância pública’ e, em Hegel, ‘opinião pública’; nela 

‘a universalidade empírica’ encontra ‘as opiniões e os pensamentos de muitos’” (MEEP, 

p. 287). Também implícito dois princípios normativos: o acesso universal e o apelo ao 

uso da razão que é imputada a todos os membros desse público que quer argumentar 

neste ambiente (MENDIETA, 2019, P. 358); esses direitos à inclusão e à igualdade 

ilimitada “impedem mecanismos de exclusão do tipo foucaultiano” (HABERMAS, FV II, p. 

108), mas não impede a “’exlcusão’ em um sentido [também] foucaultiano, quando se 

trata de grupos cujo papel é constitutivo para a formação de determinada esfera pública” 

(HABERMAS, MEEF, p. 41)67 concepções fundamentais na busca de inclusão de sujeitos 

                                                        
67 Os mecanismos de exclusão de Foucault é um dos fundamentos de oposição que afirma o que Habermas 
entende por inclusão do discurso do outro.  Também na sua justiça política em A inclusão do outro, sob o 
mesmo mecanismo de exclusão, descreve “por exemplo quando o médico em uma clínica psiquiátrica [....] 
o estranhamento [...] sob o olhar objetificante do observador, se vê transferido do papel da segunda pessoa 
para o papel de um oponente que está sendo observado. De alguém com quem estava conversando para 
alguém sobre quem se pode falar. Foucault investigou de forma impressionante como esse olhar clínico se 
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nos direitos constitucionais sociais. Logo, nada impede uma esfera pública com 

identidade específica que luta por reconhecimento de direitos opostos a outra categoria 

de esfera pública.  

Tal conceito é vital no pensamento habermasiano, pois, como ele enfatiza, “de fato, 

a tríade constituída pela esfera pública, pelo discurso e pela razão dominou minha vida 

política e meu trabalho científico” (HABERMAS, NR, p. 19, grifo nosso), o qual aqui 

trataremos em suas características fundamentais para um ressignificação dos direitos 

sociais que, para os fins desta tese, é a aplicação pragmática desses direitos mediante 

performances públicas sensível as realidades sociais dos destinatários destes direitos 

para os mesmos se sentirem autores. 

4.2.1 Esfera pública como diagnóstico de uma sociedade viva  
 

Para Habermas, a liberdade dos cidadãos posta na tradição historicamente 

praticada é muito importante, pois o Estado democrático de direito depende de motivos 

de uma população acostumada à liberdade (IO, p. 440), os quais não são atingidos pelas 

intromissões do direito e da administração. Habermas vê no seu procedimentalismo 

democrático a legitimidade e normatividade do direito, o que para ele 

 
explica porque no paradigma procedimentalista do direito, as estruturas de uma 
sociedade civil viva e de uma esfera pública política não contaminada pelo poder 
tem de carregar uma boa parte das expectativas normativas, principalmente o 
fardo da gênese democrática do direito, que se pretende normativa (HABERMAS, 
FV II, p. 323-324, grifei). 
 

                                                        
cristaliza no cerne institucional do sistema disciplinar” (IO, p. 507-508, grifo nosso). Ideia essa também 
presente na sua justiça moral onde a exclusão se dá pela percepção de uma guinada pronominal da 
segunda para a terceira pessoa, onde “Esse olhar ensaiado por Nietzsche foi, com efeito, posto de novo 
em voga por Foucault...[a saber]... O cognitivista só poderá falar sobre o cético, não mais com ele” (CMAC, 
p. 122, grifo nosso). Para Habermas, Foucault analisa a formação clínica “como um exemplo de um 
processo de exclusão, de proscrição e de segregação, em cujos traços Bataille havia lido a história da 
racionalidade ocidental” (HABERMAS, DFM, p. 333). Seja para criticar posições teóricas observatórias ou 
para formar o seu juízo inclusivo por contradição, está em Habermas, nos mecanismos de exclusão 
foucaultianos, em especial o princípio da separação e rejeição – onde na oposição entre razão e loucura 
“o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros” (FOUCAULT, 2014, p. 10) –, 
procedimento equivalente no discurso do cético dirigido ao cognitivista moral ou entre membros de esferas 
públicas que possuem interesses opostos. 
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Assim sociedade civil viva, em Habermas, é uma sociedade que pratica a esfera 

pública, pois sociedade civil, em Facticidade e Validade, é formada por associações livres, 

não estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da 

esfera pública nos componentes do mundo da vida (HABERMAS, FV II, p. 99)68, e tendo 

uma esfera politicamente ativa “mantém o status normativo de automediação da 

sociedade civil com um poder estatal que corresponda às suas necessidades”  (MEEP, 

p. 212). Portanto, poderes sociais podem adquirir legitimidade de atuação por meio desse 

filtro de formação comunicativa do poder no âmbito daquilo que Habermas denomina 

como esfera pública.  

Para Jürgen Habermas, a categoria burguesa da esfera pública política, que é o 

conceito de democracia deliberativa de Joshua Cohen (MEEP, p. 72), a qual deve 

“espelhar-se”, na medida do possível, nas instituições políticas formais, na “qualidade de 

síntese daquelas condições de comunicação em que se pode realizar a formação 

discursiva da opinião e da vontade de um público de cidadãos” e se apresenta “como 

conceito fundamental de uma democracia orientada normativamente” (MEEP, pp. 71-72).  

A esfera pública é uma forma de deliberação não institucionalizada que chega ao 

ponto de ser a fonte política da transformação do Estado de direito liberal em Estado de 

bem-estar social (MEEP, p. 464), essa guinada tem na esfera pública seu ponto de 

partida (MEEP, p. 467). Ela é, reitera-se, “a esfera de pessoas privadas que se reúnem 

em um público” (MEEP, p. 135). É um fenômeno social elementar, do mesmo modo que 

a ação, o ator, o grupo ou a coletividade, e pode ser conceituada ainda como 

 
uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e 
opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de 
se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. Do 
mesmo modo que o mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se 
reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas o domínio de uma 
linguagem natural; ela está em sintonia com a compreensibilidade geral da 
prática comunicativa cotidiana (HABERMAS, FV II, p. 92). 
 

                                                        
68 Note-se que “sociedade civil” em Facticidade e Validade difere do conceito de “sociedade” em 
Pensamento Pós Metafísico I. Em PPM I a sociedade “compõe-se de ordens legítimas através das quais 
os participantes da comunicação regulam sua pertença a grupos sociais e garantem solidariedade” (PPM, 
p. 96, abordado em 2.1.1). Portanto, enquanto que “sociedade” é um conceito que predomina a dimensão 
pragmática da linguagem no mundo da vida em termos normativos, “sociedade civil” é um conceito mais 
preocupado com os seus atores. Em “sociedade” a questão principal é “O que fazem?” e na “sociedade 
civil” está o primado de “Quem faz?”. 



169 
 

 

 

A esfera pública é o sinal de vida de uma sociedade e se desenvolve sem 

formalidades, por meio de uma linguagem simples, mas comunicativa. Se considerarmos 

a separação sociedade/Estado, ela é a fonte primária da razão desta separação mediante 

pressões de grupos. 

4.2.2 Esfera pública como pressão social 
 

A esfera pública é vista, na versão de Factidade e Validade onde Habermas está 

preocupado com a sua eficácia (FRASER, 2017, p. 250), como uma estrutura 

comunicativa e mediadora entre o Estado, o sistema político e os setores privados do 

mundo da vida “tendo potencial de comunicação pública, de formação discursiva de 

opinião e da vontade política da sociedade civil – como um espaço social” (AZEVEDO, 

BASTOS e LIMA, 2019, p. 101). A eficácia desse espaço público é descrita “como uma 

caixa de ressonância onde os problemas a serem elaborados pelo sistema político 

encontram eco” (FV, p. 91) , como já citado (4.1.4), quando “a inviolabilidade da dignidade 

da pessoa humana dominou a esfera pública alemã em 2006” (SCE, p. 8), diante da 

declaração de inconstitucionalidade da “Lei de Segurança Aérea” no Tribunal 

Constitucional Federal Alemão.  

Portanto, a esfera pública é esse debate público e aberto que, em qualquer 

ambiente, atores sociais buscam acordos políticos de forma comunicativa e pressionam 

instituições públicas (inclusive judiciais) a decidir em determinado sentido. Ela pode se 

apresentar ainda “nas formas de comunicação de uma esfera pública política produzida 

através da mídia” (FV I, p. 105), o que não torna impossível a esfera pública se formar no 

ambiente virtual das atuais redes sociais como Facebook, Whatsapp, Twitter, entre outras 

já existentes ou que possam surgir que há tempos nos dias de hoje estão presentes. A 

esfera pública virtual são espaços de argumentação e discursos tematizados com grande 

influência no cotidiano com níveis de acessibilidade que eleva a esfera pública 

habermasiana a outro patamar participativo, afinal “a revolução digital representa apenas 

um passo a mais no entrelaçamento comunicativo e na mobilização da sociedade civil” 

(ET, p. 98). Porém, Habermas em 1978 profetizou: 
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Embora apresente tecnicamente um potencial de libertação, a rede de 
comunicação, tecida de forma cada vez mais densa, das mídias eletrônicas de 
massa é organizada hoje de tal modo que, em vez de servir para submeter os 
controles sociais e estatais por seu turno a uma formação descentralizada e 
discursiva da vontade, a qual é significativamente canalizada e liberta de seus 
limites, controla antes a lealdade de uma população despolitizada (TP, p. 29). 
 

Não é preciso nenhuma grande formulação reconstrutivista para conectar esse 

fragmento ao fenômeno das fake News, ou pós-verdades, e todo o seu potencial de 

desintegração social diante da efetividade das ações desta patologia já produzidas 

notoriamente, reverberadas no Brasil e no mundo.  

As esferas públicas, porém, no seu formato ideal, são um espaço de “situação 

ideal de fala” onde os participantes tomam posições perante os “atos de fala” dos outros 

“assumindo obrigações ilocucionárias”, se alimenta da reciprocidade da “liberdade 

comunicativa” e é um “espaço constituído através da linguagem” (FV II, p. 93); assim os 

pressupostos pragmáticos das regras do discurso, da licitude discursiva habermasiana 

(ver 2.3.1), são naturalmente exigidos neste foro. Logo, nestes ambientes os agentes 

estão predispostos ao entendimento e buscam o acordo ou revelação de dissensos. Sob 

“metáforas arquitetônicas” recebem outros nomes como “’foros’, ‘palcos’, ‘arenas’” (FV II, 

p. 93), sendo a presença virtual algo que possibilita um acesso mais generalizado (FV II, 

p. 93) e que a depender da estimulação da atenção “assegura certamente uma inclusão 

suficiente dos participantes” (FV II, p. 94).  

A esfera pública é formadora de influência e nessa “luta” não se aplica somente 

a influência política já adquirida como de “partidos estabelecidos”, “Greenpeace” ou 

“Anistia Internacional” (FV II, p. 95), mas também grupo de pessoas que conquistaram 

sua influência através de “esferas públicas especiais” como, por exemplo, “a autoridade 

de membros de igreja, a notoriedade de literatos e artistas, a reputação de cientistas, o 

renome de astros do esporte, do showbusiness, etc.)” (FV II, p. 95-96). Logo, para 

Habermas, quanto ao objeto, há uma esfera pública geral e especial. No entanto, ela não 

pode ser contaminada por oportunistas pois  

 
temos que fazer uma distinção entre atores que que surgem do público e 
participam na reprodução da esfera pública e atores que ocupam uma esfera 
pública já constituída, a fim de aproveitar-se dela. Tal é o caso, por exemplo, de 
grandes grupos de interesses, bem organizados e ancorados em sistemas de 
funções, que exercem influência no sistema político através da esfera pública. 
Todavia, eles não podem usar manifestamente, na esfera pública, os potenciais 



171 
 

 

 

de sanção sobre os quais se apoiam quando participam de negociações 
reguladas publicamente ou de tentativas de pressão não-públicas (FV II, p. 96). 

 

Logo, a diferenciação tardia na sua razão comunicativa entre agir estratégico latente 

e agir estratégico manifesto, feita à nível da teoria do significado como já visto (ver 1.2.3), 

é reafirmada na teoria discursiva do direito do autor de Facticidade e Validade também 

no âmbito da esfera pública, o que seria um tanto contraditório, ou merecia uma maior 

energia argumentativa, se assim não fosse pelo nome que a categoria recebe. Assim, a 

esfera pública pode até receber participantes com pretensões de poderes sociais, mas 

se os argumentos forem manifestos, sinceros e com argumentações onde a única 

coerção é a do melhor argumento, a esfera pública pode ser um canal para estes poderes 

se transmudarem em poderes políticos com pretensões de validez e, assim, reverberam 

no parlamento. Posições estratégicas manifestas está longe de ser um antagonismo 

prático no ambiente da esfera pública. 

A esfera pública se conecta à esfera privada pois nela há uma união pessoal 

entre “cidadãos do Estado, enquanto titulares da esfera pública política, e os membros 

da sociedade” (FV II, p. 98), possibilitando esse nexo, pois  

 
Os canais de comunicação da esfera pública engatam-se nas esferas da vida 
privada - as densas redes de interações de família e dos círculos de amigos e os 
contatos mais superficiais com vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, etc – 
de tal modo que as estruturas espaciais de interações simples podem ser 
ampliadas e abstraídas, porém não destruídas (HABERMAS, FV II, p. 98). 
 

É essa informalidade de origem e procedimental que caracteriza a esfera pública, 

afinal a mesma não precisa de grandes comportas para se formar como o parlamento. 

4.2.3 O trilho informal da democracia deliberativa  
 

A esfera pública pode-se desenvolver de forma simples e informal, com origem 

nas esferas privadas do cotidiano do mundo da vida, podendo nutrir-se de qualquer 

ambiente argumentativo deste escopo, tais como de bares, restaurantes, botequins, a 

“esfera pública episódica” (FV II, p. 107, grifos do autor), ou em “em encontros de pais, 

públicos que frequentam o teatro, concertos de rock [...]” que o nosso autor denomina 

como “esfera pública organizada” (FV II, p. 107) e aqui pode-se sintetizar para shows de 
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reggae, bailes funk, bailes em CTG’s69, pois o que importa é que “esferas públicas não 

podem cristalizar-se na forma de organizações e sistemas” (FV II, p. 107). Logo, os 

debates nesta comporta democrática são constituídos através da “linguagem comum 

ordinária” que se entrelaçam devido a sua porosidade hermenêutica (FV II, p. 107). 

Nestes termos, seja nos encontros públicos episódicos ou organizados, o que importa é 

a liberdade discursiva das inúmeras gramáticas dos jogos de linguagens destes grupos 

que não possuem pretensões tecnicistas. Em termos da importância do significado do 

que os participantes da esfera pública querem dizer, é a teoria do uso do Wittgenstein 

que serve de paradigma – pressuposto fundamental no pensamento do autor da segunda 

geração de Frankfurt habermasiano (ver 1.2.3 e 5.1.1).  

A esfera pública está fundada nos direitos fundamentais de liberdade de 

expressão, de reunião, bem como no direito de fundar sociedades e associações (FV II, 

p. 101), entre outros (MEEP, p. 228) explicitos ou  de forma antecipada “pelo espírito das 

instituições do direito constitucional” (MEEP, 465), o que coloca Habermas no método 

integracionista cientifico espritual de Smend que não lhe é estranho (TP, p. 198; TAC II, 

p. 642), comuns a todos Estados que preveem direitos fundamentais individuais 

clássicos, por isso no seu conceito nuclear tem o “regulamentado pela autoridade” apesar 

de poder se voltar contra o “próprio poder público” (MEEP, p. 135). Mas as garantias dos 

direitos fundamentais não conseguem proteger por si mesmas a esfera pública e a 

sociedade civil contra deformações imorais geradas pelo poder regulatório do Estado. 

Assim, as estruturas comunicacionais da esfera pública têm que ser mantidas intactas, o 

que “equivale a afirmar que a esfera pública política tem que estabilizar-se, num certo 

sentido, por si mesma: isso é confirmado pelo peculiar caráter autorreferencial da prática 

comunicacional da sociedade civil” (FV II, p. 102, destaques do autor), portanto, ela possui 

sentido pragmático autopoiético que significa dizer que a esfera pública regula a sua 

própria produção discursiva.  A não interferência estatal nesta estrutura social viva, por 

serem fundadas em direitos básicos, é um direito subjetivo de seus participantes, pois os 

direitos fundamentais institucionalizados são imprescindíveis para um direito legítimo em 

geral (IO, p. 360), entre eles, o de atuar na esfera pública. Logo, haveria uma 

                                                        
69 Centro de tradições gaúchas, agremiação folclórica do sul do Brasil. 
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interconexão necessária entre ação comunicativa, esfera pública e sociedade civil para 

efetivar o paradigma procedimentalista habermasiano como uma via da sua democracia 

deliberativa. Ou seja, poderes sociais que almejam alguma estratégia política devem 

passar na esfera pública pelo filtro da razão comunicativa para se tornarem legítimos na 

teoria discursiva do direito habermasiana.  

A esfera pública é um espaço que gera influência ou pressão nas instituições do 

Estado que, do mesmo modo que o poder social, só se transforma em poder político 

“quando se deposita nas convicções dos membros autorizados do sistema político [...] 

através de processos institucionalizados” (FV II, p. 95). A influência da esfera pública para 

formar decisões impositivas legítimas  

 
têm que ser reguladas por fluxos comunicacionais que partem da periferia e 
atravessam as comportas dos procedimentos próprios à democracia e ao Estado 
de direito antes de passar pela porta de entrada do complexo parlamentar ou dos 
tribunais (e às vezes antes de voltar pelo caminho da administração da 
implementadora (HABERMAS, FV II, pp. 88-89). 
 

Logo, esse “sistema de comportas”, que Habermas usa da nomenclatura de 

Bernhard Peters (FV II, p. 88), são obstáculos formais que necessitam se abrir para a 

esfera pública transformar a sua persuasão periférica em normas de ação juridicamente 

gerais. Estes pressupostos comunicativos da formação política da vontade da periferia 

para o centro de poder, é requisito geral para todo poder político pois os Governos 

também possuem as suas comportas “do complexo parlamentar (ou dos tribunais)” (FV 

II, p. 90), pois esta formalização também funciona como “as eclusas mais importantes à 

racionalização discursiva das decisões de um governo e de uma administração 

vinculados ao direito e à lei” (IO, p. 414).  

Em Habermas, a política deliberativa se desenvolve nestes “dois trilhos” 

(HABERMAS, FV II, p. 28). Nestes termos, esse sistema de comportas ou eclusas, no 

modelo normativo habermasiano de democracia deliberativa, são requisitos formais para 

a formação do poder político que se origina de duas esferas de poder que vê nos 

processos políticos de comunicação e de tomada de decisão os termos de um eixo em 

execução entre centro e periferia (NANZ, 2017, p. 606).  

Nancy Fraser critica Habermas quanto a este modelo ideal de esfera. Para ela a 

representação geométrica habermasiana do modelo de eclusas, entre “públicos fortes” e 
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“públicos fracos” – parlamento e esfera pública, respetivamente –, não corresponde à 

realidade, afinal não se pode aceitar a suposição que estas duas instâncias deliberativas 

podem suportar assimetrias de poder e deliberação “como se” fossem colegas, quando 

na verdade não são (FRASER, 2017, p. 249)70. A crítica de Fraser é pertinente ao Brasil 

em termos de sociologia crítica, o que por si só merece maiores aprofundamentos e 

reflexões, os quais, porém, ultrapassam o presente projeto. Porém, ela em nada afasta 

as pretensões ideais que Habermas deposita na esfera pública, pois aqui ele está mais 

preocupado com a sua construção teórica do que descrever esferas públicas afetadas 

por poderes sociais não domesticados, o que nada impede, porém, como já se disse, que 

a teoria habermasiana, sem ser invalidada, frente a faculdade de julgar (KANT, 2008, p. 19), 

seja completada por outras regras surgidas da experiência (KANT, 2008, p. 20). 

Seja em um espaço ou outro o que há de comum nesta representação é o 

“líquido” que flui via discursos que tem como objeto o direito, a democracia, a justiça, a 

felicidade seus órgãos, instituições e poderes. 

Um dos inimigos da esfera pública, porém, é a tecnocracia71, pois discurso 

tecnocrático muitas vezes também se torna obscuro de forma intencional “para 

enfraquecer a autonomia da esfera pública, uma vez que as iniciativas da sociedade civil 

                                                        
70 Nancy Fraser rejeita a proposição de Jürgen Habermas de que interlocutores destas duas esferas podem 
suportar estas assimetrias, quando na verdade não são, pois ela defende a formação de contra-públicos 
subalternos em sociedades estratificadas (FRASER, 2017, p. 249). Distinguindo também os “públicos 
fracos” da sociedade civil, que geram opinião pública, mas não leis vinculativas, dos “públicos fortes” dentro 
do Estado, cujas deliberações são emitidas em decisões soberanas, ela postula acordos que, superando 
a nítida separação entre sociedade e estado, poderia melhorar a prestação de contas do último ao primeiro 
(FRASER, 2017, p. 249). 
71 Em diversos momentos de sua vida acadêmica Habermas se depara com o mal da tecnocracia. A 
tecnocracia em contexto de coordenação prática entre poder social e poder administrativo (ver 3.2.1), de 
modo que por um lado os especialistas científicos aconselham as instâncias que tomam decisões, e por 
outro lado os políticos encarregam os cientistas segundo as necessidades práticas (HABERMAS, TCI, p. 
113). Habermas destaca que o caráter cientificista da tecnocracia está na tentativa de fundamentar o 
monopólio do conhecimento e normatizar este sentido meta-teórico de ciência (HABERMAS, PFP, p. 30). 

Para ele, essa caraterística argumentativa é típica do positivismo do Círculo de Viena (HABERMAS, PFP, 

p. 30), que tem na teoria pictórica do significado do Witt I, seu ponto de partida para um significado 
semântico de verdade ou análogos a verdade (ver 5.1.1), que se erigiu “na forma de um empirismo lógico, 
determinando até hoje a autocompreensão cientificista das ciências” (HABERMAS, CI, p. 291). Para 
Habermas, “no exercício das ciências empírico-analíticas, imiscui-se um interesse técnico do 
conhecimento” (HABERMAS, TCI, p. 137) e a “fantasia tecnocrática” (HABERMAS, TP, p. 513) prega, de 
forma teórica e postular, a sua supremacia discursiva sob as “ciências histórico-hermenêuticas” cujo 
exercício “intervém um interesse prático do conhecimento” (HABERMAS, TCI, p. 137). Quem se utiliza da 
tecnocracia como estratégia? Os burocratas, os militares e os políticos (HABERMAS, TCI, p. 107). A 
tecnocracia não é só um entrave para a esfera pública, para os direitos sociais ela é a sua antítese. 
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não conseguem fornecer um saber especializado suficiente para regular as questões 

discutidas publicamente, nem traduções adequadas” (HABERMAS, FV II, p. 106). Devido 

a informalidade do discurso e a prioridade da comunicação na esfera pública, ela não 

especifica tecnicamente as suas pretensões e nem lhe cabe. Faz parte da estratégia 

tecnocrática, portanto, um discurso pautado por jogos de linguagens técnicos, típicos de 

falantes que buscam por meios de argumentos a “autoridade” rebuscada e inacessível 

frente a ouvintes leigos. 

Na CRFB/88 o direito subjetivo à esfera pública podem ser os seguintes discursos 

de justificação nos incisos do art. 5º e que, portanto, fundamentam normativamente a 

esfera pública em terra brasilis: IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 

o anonimato;  XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 

caráter paramilitar; XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 

atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 

julgado [logo, enquanto couber recurso a esfera pública se mantém “viva”]; XX – ninguém 

poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI – as entidades 

associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar 

seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Pode-se dizer que no direito brasileiro, esse é 

o fundamento constitucional da esfera pública e que, independentemente de discursos 

de aplicação infraconstitucionais, torna esta categoria comunicativa autoaplicável como 

direito subjetivo dos cidadãos. Não são meros discursos de justificação. 

A esfera pública, fundada nos direitos fundamentais, apesar das críticas ao seu 

idealismo, é um ambiente deliberativo e informal onde a população pode, após a reflexão 

tematizada, pressionar o Estado por fora das instituições formais, para que satisfaça os 

seus interesses discursivos com pretensões jurídicas futuras se vencidas as comportas 

procedimentais específicas e, assim, aliviar a tensão explosiva entre “a positividade e a 

legitimidade do direito” (FV I, p. 122), como já destacada.  

A esfera pública é esse canal livre de comunicação dos anseios sociais sobre 

pretensões de uma sociedade justa postulado por seus cidadãos frente ao Estado. É um 

modelo ideal da teoria constitucional habermasina que deve ser buscado e praticado para 
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que a sua teoria discursiva possua a virtude para ressignificar direitos sociais no conceito 

aqui proposto que, no seu essencial, possui elementos pragmáticos estatais conectados 

as realidades sociais dos destinatários destes direitos para os mesmos se sentirem 

autores. 

  



5 RESSIGNIFICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DA CRFB/88 NA SENDA DO 

CONSTITUCIONALISMO HABERMASIANO  

 

Já se antecipou o que aqui se quer dizer com ressignificação de direitos sociais 

que não é outro conceito que não a exigência pragmática dos direitos sociais mediante 

atuação estatal conectada ao mundo da vida dos seus sujeitos e destinatários. A teoria 

discursiva do direito de Habermas foi vista nos seus pressupostos fundamentais até aqui. 

Mas é preciso captar no seu pensamento o que ele entende por “significado” para verificar 

no seu constitucionalismo as possibilidades para ressignificar direitos sociais 

constitucionais brasileiros, como aqui se propõe. Já se disse aqui da importância em 

guinar para o “significado” jurídico dos direitos sociais ao invés de conceitos jurídicos. 

Isso se dá porque a justificação moral e jurídica em Habermas já está dentro do 

paradigma da filosofia da linguagem e essa, no nosso autor, tem a virtuosidade de ser a 

fonte primária da integração social (ver 3.1.1), pois a da filosofia consciência, que vive 

até na prática jurídica, é um dos motivos da ausência de aplicação de direitos sociais, 

aqui acredita-se, desde promulgação da CRFB/88. É claro que para ter o condão 

ressignificante, a linguagem precisa estar qualificada pelo consenso dos interlocutores, 

característica do grande projeto habermasiano já visto aqui (ver 1.2.1 e 1.2.4). Para tanto, 

neste capítulo, se demonstrará a leitura de Habermas frente a três teorias do significado 

que transitam entre a filosofia da consciência e da linguagem (5.1), se o positivismo 

jurídico mesmo virado à linguagem ressignificaria os direitos sociais (5.2) e a relação da 

ressignificação e a justiça (5.3).  

5.1 Da ressignificação  
 

O significado do que é dito é vital na construção dos direitos sociais como aqui se 

defende, pois ele tem como destinatários, no Brasil e também na América Latina, a 

camada mais pobre da população e da qual deve-se conhecer as necessidades na sua 

realidade social vivida e, com base nestas complexas cosmovisões de mundo e 

vivencias, engajar-se na busca destes horizontes de sentido. Assim como o agir 

comunicativo não resume a Teoria do Agir comunicativo de Habermas, a “ressignificação 

de direitos sociais” também não esgota o que nesta tese se propõe. Mas tanto em 
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Habermas, que é apenas um exemplo com pertinência temática, como aqui, tratar de 

forma direta é importante para situar a tese nas suas devidas categorias.  

Destaca Costa que “significado foi o conceito ao qual os filósofos da linguagem 

deram maior atenção” assim como filósofos de outras convicções deram uma atenção 

toda especial à palavra “ser” (COSTA, 2002, p. 11). Habermas, como já visto, também 

assim enxerga as épocas históricas da filosofia, as quais para ele se dividem em três 

paradigmas: ser, consciência e linguagem (ver 1.1.3). 

Logo, a visão filosófica de Habermas quanto à teorização do significado, que 

embasa as teorias, o qual é importante para mudar o modus operandi constituinte 

estratégico, se torna um enfrentamento importante, pois aprofunda mais as origens do 

linguist turn, a saber, a guinada que a filosofia faz da consciência à linguagem.  

Quanto a esse ponto, Habermas resume as três principais teorias do significado:  

 
Curiosamente, as três teorias do significado mais conhecidas esclarecem о 
aspecto global do significado a partir de uma única função da linguagem, 
tomando como pomo de partida apenas um dos três raios de significação, que se 
encontram na linguagem, amarrados em feixe. A semântica intencionalista (de 
Grice até Bennett e Shiffer) toma como ponto de partida fundamental aquilo que 
o falante pensa ou procura dar a entender ao utilizar uma expressão num 
determinada situação; a semântica formal (de Frege, através do primeiro 
Wittgenstein até Dummett) parte das condições sob as quais uma proposição é 
verdadeira (ou é tomada verdadeira); e a teoria do significado enquanto uso, 
inaugurada pelo segundo Wittgenstein, refere tudo, em última instância, aos 
contextos de interação praticados, nos quais as expressões linguísticas 
preenchem funções práticas (PPM I, p. 78, grifo nosso). 

 

Cada uma dessas teorias do significado concorre entre si valorando um aspecto 

do entendimento. Na teoria intencionalista, o significado está na intenção do falante em 

um determinado contexto e reduz o entendimento do falante ao agir estratégico (PPM I, 

p. 79) e ainda está dentro dos problemas gerados da filosofia da consciência (PPM I, p. 

107), o que, por consequência, dá margem a uma atuação estratégica latente (ver 1.2.3).  

Na semântica formal, o significado da emissão está no texto abstrato gramatical, 

típica do empirismo lógico e do positivismo jurídico, e independente da intenção do 

emissor pois “são as expressões linguísticas e não as relações pragmáticas entre falantes 

e ouvintes, dedutíveis do processo de comunicação, que constituem objeto da teoria do 

significado” (PPM I, p. 109). Neste modelo, “compreender uma sentença assertória é 

saber sob quais condições ela é verdadeira ou falsa” (TUGENDHAT, 2006, p. 153) que 



179 
 

 

 

corresponde a noção de “subsunção” (TUGENDHAT, 2006, p. 220), por meio da qual 

uma expressão “tem apenas um significado para falante e ouvinte (TUGENDHAT, 2006, 

p. 249). Ela está adequada à teoria do objeto do conhecimento típica ainda na filosofia 

do da consciência (PPM I, p. 109), pois “pensamento” em Frege significava não um 

“pensar”, mas era “no sentido do que é pensado” (TUGENDHAT, 2006, p. 75-76), 

portanto, conceitos formados também no paradigma mentalista.  

Por sua vez, na teoria do significado como uso, que Wittgenstein desenvolveu a 

partir da crítica â teoria semântica da verdade (que ele mesmo tinha defendido antes) há 

uma intuição diferente:  

 
O princípio da teoria do uso não acentua o caráter instrumental da linguagem, do 
mesmo modo que o princípio intencionalista, mas o entrelaçamento da 
linguagem com uma prática interativa, na qual uma forma de vida se reflete e, 
ao mesmo tempo, se reproduz. Isso faz com que a relação que a expressão 
linguística mantém com o mundo recue novamente, desta vez atrás das relações 
que se põem entre falantes e ouvintes. Estas relações não são interpretadas 
intencionalisticamente, na perspectiva do falante, mas como reflexos de práticas 
previamente exercitadas. Através da gramática dos jogos de linguagem explora-
se a dimensão de um saber que serve de fundo, referente a um mundo da vida e 
compartilhado intersubjetivamente, que é portador das múltiplas funções da 
linguagem (HÁBERMAS, PPM I, p. 112). 

 

Aqui a linguagem surge como uma prática de interação e não mais como cabresto 

formal da gramática pura. Conceitos são importantes, mas formas de vida também são 

até mais no que diz respeito à comunicação e consenso que se desloca no mundo da 

vida. Não que as duas versões de Wittgenstein (doravante Witt I e Witt II) não estivesse 

nos atos de fala em suas estruturas, pois nas palavras de Habermas 

 
É claro que Wittgenstein já havia voltado o olhar para essa estrutura profunda de 
atos de fala, mesmo que no Tractatus o fizesse de uma maneira diferente 
das Investigações Filosóficas: lá, a estrutura linguística do mundo, entendida em 
termos transcendentais, deveria apenas se “mostrar” em evidências 
não linguísticas, enquanto nas Investigações filosóficas, a unidade da 
razão parecia se dissolver na variedade descritiva dos contextos dos jogos 
de linguagem (SFPT, p. 490). 

 

Logo, a pedra de toque entre Witt I e II está na saída da gramática da linguagem, 

e suas limitações normativas, e entrada nos infinitos jogos de linguagens baseado no uso 

cotidiano, pois a mesma palavra pode estar em diferentes contextos com diferentes 

significados. Com este turn se sai da gramática da linguagem, dos conceitos semânticos 
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formais para os significados usuais, ou pragmáticos pode-se dizer, tendo contornos, da 

mesma forma, por ser uma proposta intersubjetiva e prática, éticos. 

Em termos da teoria da ação comunicativa, a linguagem e a experiência não 

aparecem sob as condições transcendentais da ação. O que tem valor proposicional 

transcendental é a gramática da linguagem corrente. Ao mesmo tempo que regula os 

elementos correntes não linguísticos de uma práxis de vida, uma gramática de jogo de 

linguagem associa símbolos, ações e expressões, bem como “ela define esquemas de 

concepção do mundo e de interação pois as regras gramaticais determinam o solo de um 

intersubjetividade refratada entre indivíduos socializados” (CI, p. 294-295). Na teoria do 

significado como uso, destaca Wittgenstein, como já visto (ver 1.1.3 e 1.2.3), o termo jogo 

de linguagem “é uma parte de uma atividade ou de forma de vida” (WITTGENSTEIN, 

2000, p. 35), o que pode ser lido como “compreender uma sentença é saber como ela 

deve ser usada” (TUGENDHAT, 2006, p. 153). Assim, ao colapsar a teoria tradicional do 

significo nesta teoria tardia sua, o(s) ouvinte(s) compreende(m) o que o falante diz 

quando este entende o uso do que é dito, trata-se do “modo de uso como tal” 

(TUGENDHAT, 2006, p. 227). Nos termos do § 43 de Investigações, “a significação de 

uma palavra é seu uso na linguagem” (WITTGENSTEIN, 2000, p. 43) e este é o “princípio 

fundamental” deste paradigma (TUGENDHAT, 2006, p. 263). Para Wittgenstein, a 

filosofia tinha a tarefa de desvendar as formas de vida pela linguagem, ela sequer tinha 

um objeto próprio (PFP, p. 196), e estão nos jogos de linguagem esta revelação. É a 

partir desta intuição que Wittgenstein elenca os atos de fala, um tipo de jogo de 

linguagem, o que vai acabar por influenciar o linguits turn de que Habermas se serve e 

reformula (ver 1.1.3 e 1.2.3); sob análise dos seus pressupostos, esta guinada constitui 

o núcleo da pragmática formal habermasiana (TAC III, p. 501, ver 1.2.4).  

Para Habermas, a virada pragmática da semântica da verdade não significa 

apenas uma destranscendentalização da linguagem. Com sua abordagem descritiva do 

uso da linguagem, Wittgenstein realiza uma transferência para “variedade dos jogos de 

linguagem e formas de vidas históricas” (VJ, p. 82), onde encontra “o primado do sistema 

a priori de sentido sobre o estabelecimento de fatos”, o qual pertence à essência da 

“argumentação” (VJ, p. 82), portanto, fundamental para o consenso.  
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Para a teoria da ação comunicativa, Habermas separa os elementos 

transcendentais dos elementos e imanentes ao contexto de fala permeado pela 

linguagem, pois  

 
a linguagem e a experiência não aparecem sob as condições transcendentais da 
ação. O que tem valor proposicional transcendental é a gramática da linguagem 
corrente, que ao mesmo tempo regula os elementos correntes não linguísticos 
de uma práxis de vida. Uma gramática de jogo de linguagem associa símbolos, 
ações e expressões; ela define esquemas de concepção do mundo e de 
interação. As regras gramaticais determinam o solo de uma intersubjetividade 
refratada entre indivíduos socializados; à internalização daquelas regras – como 
colaboradores socializados e não como observadores imparciais (CI, p. 294-295). 

 

Ou seja, o modo de vida dos participantes é fundamental para o significado de 

uma linguagem usual, para além das boas intenções e das regras gramáticas. Assim, os 

jogos de linguagem são imanentes ao contexto do mundo da vida objetivo, mas as regras 

gramaticais transcendem este mundo como condição de intersubjetividade de uma 

comunicação possível de determinadas pessoas numa determinada forma de vida 

cultural. Logo, a semântica não é abandonada, mas prevalece o uso linguístico como 

condição de intersubjetividade discursiva dos indivíduos historicamente situados.  

Os jogos de linguagem são uma parte de uma “forma de vida”, com ela não se 

confunde totalmente apesar de ser fundamental. Nem tudo no mundo da vida é jogo de 

linguagem há outros elementos performáticos como “corpo capaz de expressão”, 

“comportamento” e “ação” (PPM, p. 54, ver 1.1.3). Habermas ao destacar a gramática 

dos jogos de linguagem, valoriza comunicação cotidiana e regras técnicas setoriais, entre 

elas a gramática do jogo de linguagem jurídico, e demonstra, também pela via do Witt II, 

a importância da perspectiva de participantes frente a meros observadores ainda que 

(pretensamente) imparciais.  

Esta forma de lidar com o significado jurídico não é estranha ao STF. Em 2004 em 

habeas corpus judicializado perante o Supremo Tribunal Federal72 surgiu o debate se era 

crime de racismo o ato de publicar, vender e distribuir material anti-semita para fins de 

incidência do art. 5º, inciso XLII, da Constituição brasileira, o qual estabelece que “a 

prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível”. A defesa argumentou que 

semanticamente os judeus não são uma raça, logo, as publicações não tinham conotação 

                                                        
72 Habeas Corpus nº 82.424 – Diário da Justiça – 19/03/2004. HC 82424 (stf.jus.br). Acesso em 22/01/2021. 
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racial para subsumir a norma da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu que a construção da definição jurídico-constitucional do termo “racismo” requer a 

conjugação de fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram a sua 

formação e ditam a sua aplicação. Disse a corte que o crime de racismo constitui um 

atentado contra os princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, 

baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência. 

Para além de uma semântica formal a corte deliberou que racismo é um ato e não um 

mero conceito, e que este significado deve ser fornecido conforme o uso pragmático do 

e não com base em conceitos antropológicos. Assim, neste caso, consignou-se que é a 

performance que constitui os direitos e não seus conceitos formais positivistas.  

5.2 Positivismo jurídico versus ressignificação  
 

A guinada linguística foi uma avalanche tão grande na filosofia que respingou na 

filosofia do direito como já se percebeu. Aqui se colocará, de forma resumida e apenas 

para servir ao tema deste texto, duas das grandes teorias positivistas do direito, a saber, 

a de Kelsen e de Hart.  Para Habermas, como argumento abrangente, o positivismo 

jurídico é uma teoria onde a validade do direito está no procedimento (ver 3.1.3). 

Habermas resume bem:  

 
Essa legitimação através da legalidade do procedimento da normatização 
privilegia a procedência, ou melhor, о processo correto da positivação ou da 
resolução em detrimento da fundamentação racional do conteúdo de uma norma: 
regras são válidas porque podem ser proclamadas conforme às regras pelas 
instituições competentes. A legitimação da ordem jurídica em sua totalidade é 
transportada para о início, isto é, para uma regra fundamental ou regra do 
conhecimento, a qual legitima tudo, sem ser, porém, passível de uma justificação 
racional; ela tem que ser assimilada faticamente como parte de uma forma de 
vida histórica, portanto conforme о costume (FV I, p. 250). 
 

Assim, em Habermas, no positivismo jurídico a legitimidade vem da legalidade pelo 

simples fato da mesma ter sido produzidas pelas autoridades competentes. Neste ponto, 

ela é sedutora por ser prática e descomprometida com grandes deliberações, pois 

economiza argumentos ou qualquer outro plano que não a origem formal da legalidade. 

Para evitar o regresso ao infinito da questão da competência (o administrador tem 

competência dada por um legislador, que foi dado pela constituição, que foi dada pelo 
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poder constituinte etc.), a validade última está em uma “regra fundamental” (Kelsen) ou 

“regra de conhecimento” (Hart) que, em Habermas, “consiste no recurso a uma regra 

fundamental arbitrariamente adotada” (ET, p. 99, ver 3.1.3). A presunção de validade 

desta regra tem contornos metafísicos e está dentro da era da consciência do qual 

pretende se desprender, mas não consegue. 

As origens do positivismo de Kelsen remontam ao significado gramatical, modelo 

originado do Wittgenstein do Tractatus, também chamada de teoria pictórica. Este é o 

paradigma de significado que influenciou o positivismo lógico, que tem como tese 

fundamental “na rejeição da possibilidade do conhecimento sintético a priori” 

(BRANQUINHO, MURCHO E GOMES, 2006, p. 601). Ele adota a regra fundamental das 

escolas empiristas, segundo a qual “todo o conhecimento deve se comprovar pela 

certeza sensível da observação sistemática” (CI, p. 126), mas “tão importante quanto à 

certeza sensível é a certeza ligado ao método” (CI, p. 127), ou em outras palavras, 

enunciados de existência de fatos ganham validade se corretamente de acordo com 

enunciados teóricos (CI, p. 128). Nestes termos, o positivismo científico considera os 

teoremas metafísicos sem sentido (CI, p. 134) e apõe o “objetivismo” sobre a 

“fundamentação reflexiva do conhecimento de modo geral em favor em favor do 

objetivismo” (CI, p. 455). Este é o endereço onde o positivismo jurídico de Kelsen73, ou 

“escola de Viena”, tirou as suas bases. A tese de Kelsen valida o direito como último 

argumento na norma hipotética fundamental e ainda está trilhado na leitura da filosofia 

da consciência.  

O positivismo de Hart já bebe de outro pensamento da mesma fonte. Trata-se de 

um modelo positivista já guinado à linguagem, o qual utiliza-se da gramática do “jogo de 

                                                        
73 A teoria positivista de Kelsen foi de grande contribuição para a ciência do direito. Com as concepções 
de que a ciência do direito estava mais voltada para a sociologia jurídica, a tradição positivista foi a reação 
na busca de um direito puro enquanto ciência. Hans Kelsen quem cuidou desta tarefa e segundo Karl 
Larenz “A sua ‘Teoria Pura do Direito’ constitui a mais grandiosa tentativa de fundamentação da ciência do 
direito como Ciência – mantendo-se embora sob o império do conceito positivista desta última e sofrendo 
das respectivas limitações – que o nosso século veio até hoje conhecer. O que não obsta acrescentar: 
assim como a jurisprudência dos interesses é deficiente como teoria, mas foi de grande utilidade prática, 
assim a Teoria Pura do Direito atinge um alto nível como teoria, mas do ponto de vista prático os seus 
resultados são pobres.” (LARENZ, 1969, p. 81). O que Kelsen focou em desenvolver foi uma teoria pura 
do direito e não uma teoria do direito puro, a aplicação do direito não era a seu empreendimento principal, 
a sua proposta tinha foco: a ciência do direito. 
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linguagem” (FV I, p. 251) do Witt II. Hart equipara a um dos jogos de linguagem de 

Wittgenstein à sua norma de reconhecimento (rule of recognation) “como critério supremo 

de validade” (HART, 2009, p. 137) do direito e “sua existência é uma questão de fato” 

(HART, 2009, p. 142) ou, na tradução habermasiana como um tipo de “facticidade” (HART 

apud FV I, p. 251, nota 12). Este fato está acima do sistema jurídico e “a segurança 

jurídica eclipsa a garantia da correção” (FV I, p. 251) ou justiça como pretensão de validez 

do direito, o que acaba valorizando mais o sistema do que o mundo da vida social que 

acaba sendo colonizado por aquele.  

Qualquer das duas fórmulas positivistas mais conhecidas, com base na linguagem 

do Witt I (Kelsen) ou do Witt II (Hart), focam em conceituar o direito e afastar a 

circularidade discursiva-jurídica com base na facticidade de uma norma que fundamenta 

todo o sistema normativo. Seja num ou noutro referencial positivista, que tem em comum 

a tese da separação entre direito e moral (ALEXY, 2009, p. 4), é a segurança do sistema 

e não a justiça na aplicação dos direitos que regula. Apesar da alternativa de uma estar 

sob o paradigma da linguagem, em nada favorece a ressignificação dos direitos sociais 

aqui pretensa que necessita de uma teoria do significado usual, mas na sua aplicação e 

não como ferramenta filosófica do seu conceito de segunda ordem. 

5.3 Ressignificação versus justiça  
 

Uma sedutora e interessante possibilidade é a identificação da linguagem do Witt 

II com a justiça. Hanna Pitkin, com base no diálogo descrito por Platão em A República 

(RMH, p. 419), destaca que há dois conceitos de justiça, um normativo e outro empirista 

conforme a perspectiva dos interesses na qual a diferença está nas convicções 

linguísticas do falante. Com base nesta dualidade, ele “mostra então como se distinguem 

as gramáticas dos dois jogos de linguagem em que o mesmo termo [justiça] é usado” 

(RMH, p. 419). Ele afirma que “Nossos conceitos são convencionais [...], mas as 

convenções em que se apoiam estes conceitos não são arbitrárias; elas são 

determinadas pela situação humana geral [...] e por nossas formas de vida” (PITKIN apud 

HABERMAS, RMH, p. 420, grifo nosso).  
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Habermas, porém, destaca que os jogos de linguagem de Wittgenstein não 

possuem a força tradutora de uma justiça como aponta Hanna Pitkin ao enfrentar estes 

dois conceitos de justiça. Habermas questiona: “Porém, quem garante que a gramática 

destas formas de vida não regula apenas os costumes, mas também expressa a razão?”. 

Para ele, essa “apropriação conservadora da grande tradição” (RMH, p. 420) feita por 

Hanna Piktin, que enfatiza as “formas de vida”, conduz ao comunitarismo onde Habermas 

a enquadra. Neste paradigma, o Estado de direito promove “ativamente uma determinada 

concepção de vida boa” (IO, p. 346) e há “um nexo necessário entre o conceito discursivo 

de democracia e a relação com uma comunidade concreta” (FV I, p. 347), conceito 

republicano de democracia que remota ao aristotelismo, como já apontamos (ver 4.1).  

Ou seja, em Habermas os jogos de linguagem são determinantes como prática 

linguística, mas insuficientes para significar a justiça em si, quando muito, por serem uma 

parcela do viver bem dentro eticidade concreta, podem ser um elemento complementar 

dos discursos de justificação (ver 1.3.3 e 3.3.3), mas não a justiça que tem na moralidade 

racional e no consenso discursivo as suas características cardeais. Quando a forma de 

vida determina as normas, é de eticidade que está se falando e não de justiça (moral, 

política ou internacional) em termos habermasianos. Como se viu amplamente, em 

Habermas nossas normas ou convenções são determinadas pela licitude discursiva. É o 

discurso dos direitos humanos explodidos pela dignidade da pessoa humana, que 

formam o conteúdo da dignidade da pessoa humana e que qualifica sociedades como 

justas nos termos como visto em Possiblidades transcendentais de uma teoria de justiça 

(3.3.3).  

A leitura positivista do sistema jurídico feito pela filosofia da linguagem e a 

identificação da gramática linguística com a justiça não se presta à ressignificação dos 

direitos sociais como aqui se pretende. Em que pese estes limites da teoria do significado 

como uso, é de grande valor o Witt II para a ressignificação dos direitos, em especial os 

sociais; uma essencialidade para o argumentar, mas sem esgotar o conteúdo de uma 

justiça como qualificadora de uma sociedade, pois os jogos de linguagem são um lado 

da história, mas não esgotam o discurso dos direitos sociais, os quais necessitam de 

argumentação mais ampla.   
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O significado do que é dito é vital na reconstrução significante dos direitos sociais, 

pois ele tem como destinatários principais, no Brasil e na América Latina, como já se 

afirmou, a camada mais pobre da população e da qual deve-se conhecer das suas 

necessidades na sua realidade social e com base nos discursos de falantes em suas 

complexas cosmovisões de mundo e vivencias. Deve-se engajar-se juridicamente na 

busca destes horizontes de sentido. Logo, a visão filosófica de Habermas quanto à 

teorização do significado, que embasa os atos de fala o qual é importante para mudar o 

modus operandi constituinte estratégico e se torna importante nesta tese.  

A teoria do significado do uso linguístico é nuclear na ressignificação dos direitos 

sociais, pois ressignificar estes direitos exige aplicação pragmática e performances 

estatais conectadas as realidades sociais dos destinatários destes direitos para os 

mesmos se sentirem autores. 

 

 

 

 



6 DIREITOS SOCIAIS PARA DESTINATÁRIOS  

 

Em termos da CRFB/88, os direitos sociais estão elencados no art. 6º. São eles 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados. Desta forma, pela sua natureza se percebe que os principais 

destinatários são os cidadãos que se encontram em vulnerabilidade social pois a sua 

materialidade torna a vida indigna e as sociedades injustas. O que estes direitos 

significam na república federativa do Brasil estão distribuídos pelo texto constitucional 

ora em capítulos específicos, ora de forma difusa. Não é o foco desta tese esmiuçar cada 

direito social. Neste capítulo se narrará de forma sucinta a história ocidental destes 

direitos (6.1), a relação com a ressignificação (6.2) e a ralação dos direitos sociais com a 

patologia jurídica da constitucionalização simbólica matérias ainda incertas no 

pensamento habermasiano.   

6.1 Uma pequena história do surgimento dos direitos sociais74  
 

A evolução dos direitos é uma necessidade constante da vivência social. A cada 

fato do mundo da vida objetivo, poderá se ter um olhar axiológico do Direito para verificar 

a necessidade de juridificação e transformar os elementos deste fato social num discurso 

de justificação para incidência de uma nova norma do ordenamento jurídico e, assim, 

mediante o discurso de aplicação incidir no fato juridificado. Isso é, em termos 

habermasianos, o caminho ordinário do direito comum. Nestes termos, ao se positivar 

um direito surge nele – ou devem surgir – aquilo que Habermas considera como 

fundamental como tarefa do garantismo estatal de direitos: a legitimidade das normas e 

sua efetividade ainda que sob coerção. Alguns direitos, no entanto, possuem uma 

qualificação especial neste processo. De fato, aqueles direitos qualificados como direitos 

do homem merecem uma atenção especial devido a uma valoração existencial do 

                                                        
74 Este item é uma reelaboração do capítulo 3 do meu “Criação Judicial do Direito: perspectivas 
hermenêuticas, constitucionais e de cidadania” com todas as referências na bibliografia desta tese. 
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indivíduo, e por estarem estritamente ligados, de acordo com alguns autores, com outros 

temas fundamentais que não o direito comum por serem matéria de direitos humanos e, 

nestes termos, formam sociedades justas.  

Os direitos sociais não escapam desta racionalidade jurídica, que está na teoria 

discursiva dos direitos de Habermas e de muitos. Para o recorte aqui feito será pela lente 

de T. H. Marshall, enfrentado por Habermas, e que talvez tenha sido o primeiro a ter 

considerado a questão dos direitos sociais, combinado com os direitos de liberdade e de 

participação, para compor a cidadania e a justiça. A escolha se dá, além das ditas, porque 

o referente cidadania é de forte influência na tradição jurídica, em especial, a brasileira e 

explica a evolução dos direitos ainda que discursivamente incompleta.  

Com base numa perspectiva cidadã – direito de ter direitos –, Marshall (1967, p. 

63) propôs uma tipologia dos direitos pelo filtro da cidadania: a) cidadania civil – que 

englobaria os direitos necessários a liberdade individual – ir e vir, imprensa, pensamento 

e fé, propriedade e conclusão de contratos válidos, justiça igual, etc.; b) cidadania política 

– que englobaria o direito de participar no exercício do poder político; c) cidadania social 

– que englobaria tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e 

segurança ao direito de participar, por completo na herança social e levar a vida de um 

ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Para além da 

pertença a um Estado, a expressão cidadania serve “também para caracterizar os direitos 

e deveres dos cidadãos” (HABERMAS, FV II, p. 285). Pela perspectiva liberal fundamenta 

uma posição jurídica individualista-igualitária, pelo lado republicano define a liberdade 

participativa, frisa Habermas com base em Charles Taylor (HABERMAS, FV II, p. 287). 

Mas  

 
T. H. Marshall pesquisou a expansão dos direitos e deveres dos cidadãos no 
contexto da modernização capitalista. A sua divisão dos direitos dos cidadãos em 
“civil rights”, “political rights” e “social rights” segue uma conhecida classificação 
jurídica. Segunda essa classificação, os direitos liberais de defesa protegem о 
sujeito privado contra as intervenções do Estado na liberdade e na propriedade; 
os direitos de participação política possibilitam ao sujeito privado ativo uma 
participação no processo democrático da formação da opinião e da vontade; 
finalmente, os direitos de participação social asseguram ao cliente do Estado de 
bem-estar social, um salário mínimo e segurança social (HABERMAS, FV II, p. 
293). 
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Quanto à “conhecida classificação jurídica”, pode-se dizer que a inspiração de 

Marshall está em Weber (MARSHALL, 1967, P. 120). Para o autor de Facticidade e 

Validade, Marshall defende a ideia segundo a qual o status de cidadão foi 

sucessivamente aumentado e fortalecido nas sociedades modernas, e  

 
Segundo ele, os direitos democráticos vieram completar os direitos negativos à 
liberdade; ao passo que os direitos sociais vieram completar os dois tipos 
clássicos de direitos fundamentais, de tal modo que um número cada vez maior 
de pessoas adquiriu, passo a passo, direitos plenos à participação como 
membros (HABERMAS, FV II, p. 293). 

 

Destaca Habermas que esta pesquisa empírica de Marshall, seguida de uma 

classificação já conhecida, defende a tese “segundo qual tornou possível assegurar e 

ampliar sucessivamente o status de cidadãos nas sociedades modernas nos últimos dois 

ou três séculos” (FV I, p. 107). Porém, Habermas considera a ampliação dos direitos dos 

cidadãos, que Marshall descreve através dos processos de modernização capitalista, por 

meio da evolução social por demais estreita por desconsiderar, com base em Giddens, a 

luta e os movimentos sociais; mas reconhece a sua importância, pois esta classificação 

“foi ampliada para compor a luta de movimentos feministas e ecológicos” (FV I, p. 108). 

O que falta na tese de Marshall é um discurso de luta por direitos humanos. Como já se 

enfrentou no que diz respeito questão da luta, Habermas guinou à luta por 

reconhecimento nos termos da visão neohegeliana de Axel Honneth das “Lutas por 

Reconhecimento”, como visto em 3.3.3. Ou seja, a descrição de Marshall é um bom 

citizen point view para descrever a chegada dos direitos sociais, mas não é suficiente 

para expor a sua genealogia nem sua possível validade transcendente.  

Com base neste ponto partida e frente ao histórico brasileiro a análise desta 

diferenciação de direitos, depende do estudo da constituição de cada Estado. As 

Constituições brasileiras, as que nos interessa, temos que os direitos civis (cidadania 

civil) surgiram em parte com a Constituição Imperial de 1824; os direitos sociais 

(cidadania social) com a Constituição de 1934; os direitos políticos (primeira geração de 

direitos, cidadania política)75 com a Constituição de 1934 suprimido com a Carta de 1937, 

restabelecido com a Constituição de 1946, suprimido com  a Carta de 1967 e 

                                                        
75 A cidadania política além de ser um direito subjetivo também é um instrumento dos demais direitos 
humanos uma vez que estes lhe usam para avançar na historicidade da cidadania. 
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restabelecido na Constituição de 1988 junto com os direitos difusos (terceira geração de 

direitos). Como se percebe a nossa peculiaridade histórica na evolução dos Direitos 

Fundamentais, e seu reflexo no Estado e na cidadania, está em que adotando dicotomia 

geração/dimensão os nossos direitos políticos, além da inversão histórica, tiveram um 

status em 1934, finda em 1937, uma geração em 1946, finda em 1967 e se tornou um 

status completo, junto com os demais horizontes de direitos, com a Constituição de 1988. 

Devido às sincopes constitucionais e valorizando a força normativa e a historicidade dos 

direitos fundamentais, temos no Brasil: direitos civis (primeira dimensão, cidadania civil, 

desde 1824), direitos sociais (segunda dimensão, cidadania social, desde 1934), direitos 

políticos e difusos (terceira dimensão, desde 1988). Por isso qualquer classificação que 

trata os direitos humanos como gerações consecutivas incorre no erro eurocêntrico de 

que a humanidade está em constante evolução, equívoco este que Habermas não 

cometeu de forma enfática ao tratar deles como vimos. Mas o que importa é a categoria 

da interdependência entre os direitos, relatando que o resgate político da promessa justa 

de respeitar a dignidade da pessoa humana de cada um só será resgatada “se eles 

interagirem igualmente em todas as categorias” (SCE, p. 15, ênfase de Habermas) 

indivisibilidade esta dos direitos humanos fundamentada na dignidade da pessoa 

humana, pois esta “é uma e a mesma em todo lugar e para cada um” (SCE, p. 16). Logo, 

até 1988 a rigor habermasiano, frente aos demais períodos históricos constitucionais, a 

dignidade da pessoa humana nunca foi juridificada no constitucionalismo brasileiro.   

Temos hoje no texto da Constituição Brasileira as dimensões dos direitos 

fundamentais bem consolidadas, sendo possível encontrar nos dispositivos 

constitucionais o modelo Brasileiro de Estado e seus compromissos liberais e sociais. 

Isso no plano da justificação que não se presume em hipótese alguma a sua concreção 

por meio de discursos de aplicação. 

Os direitos constitucionais sociais são exemplos do cotidiano da falta de 

aplicação discursiva e de uma prática rotineira de aplicação. Neles Habermas 

ressignificou na sua teoria saindo de um sentido meramente funcional na reconstrução 

discursiva dos direitos (ver 2.3.3) para um significado jurídico elementar transcendental 

de uma teoria de justiça (ver 3.3.3). Assim, feito o recorte da cidadania social e sua luta 

constante diante do histórico das constituições brasileiras se faz importante, agora, 
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enfrentar o que Habermas entende por direitos sociais e sua possível ressignificação por 

via da sua teoria do direito que, apesar de suas guinadas, nunca deixou de ser discursiva. 

Afinal, a linguagem, seu medium, tem como função o estabelecimento e renovação das 

relações intersubjetivas no que diz respeito ao mundo da vida social e não é diferente 

quando se tem por norte a ressignificação dos direitos sociais permeados pela razão e o 

debate público.  

6.2 Direitos sociais e ressignificação  
 
 

A efetividade dos direitos sociais constitucionais passa, nesta tese se defende, 

por sua ressignificação tendo como modelo a teoria jurídica habermasiana. Pelo que aqui 

se propõe, o principal significado dos direitos sociais é aquele o usual dos seus 

destinatários que tem nos vulneráveis e na camada mais pobre os clientes mais 

sensíveis, os quais merecem a atenção jurídica em uma sociedade que se pretenda justa 

de forma racional e justa uma vez que direitos sociais são direitos humanos que podem 

ter conceito de direitos mas possuem fundamento moral. Assim, com base neste norte, 

alguns pontos são sensíveis dentro da esfera pública jurídica brasileira como a relação 

da ressignificação dos direitos sociais com a judicialização (6.2.1), com a luta por direitos 

sociais (6.2.2) e com o déficit destes direitos sociais (6.2.3). 

6.2.1 Ressignificação e judicialização  
 

Ainda que teorias do significado, como visto anteriormente, se relacionem com 

“teorias da verdade”, portanto mais ligadas a validez do mundo da vida objetivo nos 

termos pragmática formal de Habermas, ele destaca que “nós estamos à procura de uma 

teoria da ação de fala capaz de satisfazer ao núcleo correto das três teorias do significado 

(PPM, p. 125)”. Isso se deu, de certa forma, afinal em sua proposta “a partir de um 

conceito discursivo de verdade, é fácil interpretar a justiça das normas e juízos morais 

como análogo da verdade, sem por isso incorrer em implicações realistas” (HABERMAS, 

EDQV, p. 64, ver 1.1.3), bem como a sua proposta de validez tridimensional dos atos 

ilocucionários ou regulatórios (ver 1.2.3).  
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Estas proposições não fugiram da sua teoria discursiva do direito. Para 

Habermas, no livro de inauguração da sua teoria discursiva do direito, há uma tensão que 

se apresenta na relação entre facticidade e validade após a guinada linguística “a qual 

surge incialmente no nível elementar da formação de juízos e conceitos (FV I, p. 27).  

Em Habermas, partindo de Frege, “há uma objeção entre nossos pensamentos 

e nossas representações” (FV I, p. 27). Ele destaca que representações são sempre 

minhas ou tuas, mas pensamentos ultrapassam os limites de uma consciência individual 

e devem ser atribuíveis a um sujeito “identificável no espaço e no tempo” e para tanto 

“dependemos, pois, do medium, da linguagem quando queremos explicar a diferença 

entre pensamentos e representações” (FV I, p. 28). Assim pode-se transportar para 

sociedade justa, que quanto ao pensamento é transcendental, mas quando se argumenta 

sobre o que ela representa dependemos do aqui e agora, onde a justiça das normas 

transcendem espaço e tempo mas sua respectiva pretensão é levantada no contexto do 

hoje (DFM, p. 448, ver 1.2.3); vale dizer, sociedades são empiricamente verdadeiras mas 

as justiças são validamente transcendentes.  

O que representa uma sociedade justa em Habermas (ver 3.3.3), que pensamos 

como limite intransponível da sua democracia pela licitude discursiva, é um discurso 

sobre o mundo da vida objetivo e os destinatários do mundo da vida jurídico e, para tanto, 

os pensamentos canalizados pela linguagem e argumentação dos seus destinatários são 

fundamentais para dar significado a esta categoria humana de direitos, ou nas palavras 

de Forst, sobre duas imagens de justiça, o pensamento de uma justiça está “preso” a 

uma imagem que o impede de ir ao fundamento da questão (FORST, 2018, p. 370). Para 

Habermas, no que diz respeito ao direito racional do Estado moderno, a desvalorização 

do nível de legitimação dependentes de imagens de mundo faz parte de um tipo 

procedimental onde questões de justiça e bem comum “são remetidas à competência da 

razão prática” (HABERMAS, RMH, p. 401). A argumentação dos destinatários vence este 

empecilho quando verbalizados pela teoria discursiva do direito e, assim, se sentirão 

autores dos direitos porque o procedimento lhes favorece este sentimento.  

Por razões aqui categóricas, portanto, deve-se fugir da expressão “conceito de 

direito sociais” (ou significado gramatical; Witt I) e enfatizar, na teoria discursiva do direito 

do autor da segunda geração de Frankfurt, o “significado dos direitos sociais” (significado 
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usual; Witt II) na proposta aqui feita e pôr em prática um (res)significado que valorize o 

discurso de autores subprivilegiados do direito que são os destinatários dos direitos 

sociais e, assim, se sentirão os autores das mesmas.  

Partindo dessas premissas, a ressignificação dos direitos sociais brasileiros 

positivados se impõe e é possível, aqui se defende, por meio da teoria discursiva do 

direito e do Estado democrático de direito de Jürgen Habermas. A exigência emergente 

é que os direitos sociais necessitam de um significado não meramente gramatical; de 

uma razão prática legiferante fora do modo de produção jurídica de um positivismo 

jurídico, que ou tem pressuposto linguístico do primeiro Wittgenstein, onde a legitimidade 

do direito está na semântica gramatical procedimentalizada, ou, ainda, tem quando 

influenciado pelo linguist turn a instrumentalização em validar o sistema jurídico em si 

mesmo.  

Portanto, “ressignificar” direitos sociais nesta tese, reitere-se, tem este sentido, 

em dar uma ênfase no significado como uso dos destinatários e não como intenção ou 

semântica produzida meramente por seus representantes. Isso gera uma mudança de 

paradigma do direito praticado, em especial, no contexto brasileiro. Busca-se aqui que a 

linguagem formal deixe de ser um instrumento de juridificação estratégica, ainda que 

latente, e de aplicação instrumental meramente simbólica dos direitos sociais. A 

linguagem deve ser encarada como interação entre as pessoas e não como uma 

gramática que transcende os contextos sociais. O que se impõe é uma guinada linguística 

e inclusiva dos desfavorecidos na “conceituação” dos direitos sociais para que os 

mesmos saiam das promessas constitucionais e infra-constitucionais objetivamente 

insinceras, por não cumpridas, e entrem na razão comunicativa captada da esfera pública 

pulsante, para que a construção de uma sociedade justa seja uma obra efetiva no mundo 

da vida e não emoldurada no quadro do Estado social.  

A ressignificação, ou significado usual dos direitos com base no jogo de 

linguagem e não com a regra gramatical jurídica, dos direitos sociais é a possibilidade 

dos destinatários destas normas de ação construírem pela via do discurso os seus 

direitos sociais na busca de uma “vida boa ética”, secularizada, digna bem como não 

moralmente fracassada. Em Habermas a secularização, que ele atribui a Marsílio de 
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Pádua76, é um fator importante na justificação política do Estado moderno, pois “neste 

processo, a legitimação do poder estatal é dissociada das tradições religiosas, criando 

assim uma controvérsia de primeira grandeza” (HABERMAS, RMH, p. 401). Ele deve ser 

qualificado pela secularização, ainda, sob pena de tornar em direito social determinada 

visão de mundo religiosa e cair, assim, em uma intolerância religiosa.  

Os direitos sociais estão neste plano do mundo da vida social considerando as 

necessidades sociais do mundo da vida objetivo. Frente ao elenco de direitos sociais já 

previstos é ver a possibilidade na teoria habermasiana para ressignificar os conceitos 

dados destes direitos já positivados; um outro significado que tem por base a participação 

democrática, nos termos do nosso autor, dos sujeitos de direitos mais vulneráveis. A 

busca é sair do “conceito de direito” (ou significado formal), típica do positivismo jurídico, 

e entrar para o significado usual e, assim, tentar dar um norte para sair do fracasso 

jurídico social e entrar em uma vida boa dignificante e não fracassada. A dignidade da 

pessoa humana é o limite reconstrutivo nos significados jurídicos do que é bom, é uma 

exigência transcendental de qualquer sociedade que se possa predicar como justa (ver 

3.3.3). Assim a eticidade sai do mundo da vida e passa para o mundo social pela 

juridificacao e, nestes termos, tornando um direito socialmente justo.  

Mas nem sempre a ressiginificação emergente dos direitos se torna uma agenda 

legislativa. A judicialização pode ser também o caminho para garantir a eticidade dos 

destinatários de direitos.  

No Brasil o STF em 2011 na Ação Direta de Inconstitucionalidade 427777, foi 

assunto na esfera pública jurídica quando reconheceu a união estável para casais do 

mesmo sexo dando interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer 

significado do artigo 1.723 do Código Civil (CC) que impeça o reconhecimento da união 

entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Foi decidido que qualquer 

depreciação da união estável homoafetiva, colide com o inciso IV do artigo 3º da CRFB 

                                                        
76 Quanto a genealogia filosófica da secularização do Estado moderno em Habermas “tanto quanto posso 
ver, Marsílio de Pádua foi um dos primeiros, senão o primeiro, que em seu escrito Defensor pacis (1324) 
criticou, seguindo Aristóteles, a teoria da translatio imperii e, com isso, toda justificação teológica” (RMH, 
p. 401). 
77 Adi 4227. ADI 4277 - Voto vMinMarcoAurélio (stf.jus.br)  acesso em: 22/01/2021. 
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apesar de contrariar frontalmente art. 226, § 3º do mesmo texto78; me arrisco a dizer que 

este é o exemplo mais forte de ativismo judicial brasileiro, pois em nenhum outro caso o 

STF negou texto expresso da CRFB79. Esta decisão da corte concedeu, sem prejuízo de 

alguma reformulação, “novos direitos” em sentido subjetivo80 a todos os homoafetivos, 

pois estendeu a autoria de direitos já postos a estes sujeitos, afinal, além do direito de 

família esta decisão repercutiu nos direitos de sucessão, previdenciário e à saúde 

suplementar. Seja como for, este precedente mostra como é possível ressignificar direitos 

em sentido forte, e em termos do uso, o direito de destinatários por uma corte 

constitucional que, nesta decisão foi inclusiva.  

Em outra decisão o STF mandou o Estado de Pernambuco indenizar vítima que 

                                                        
78 CC. Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família. CRFB: art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação; art. 226, § 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
79 Decisões judiciais que inovam no ordenamento jurídico, em especial como esta por negar texto da 
CRFB/88, não escapam da crítica de violação da democracia pois esta tarefa cabe aos representantes 
eleitos pelo povo. Ainda que o argumento seja sedutor ele merece alguns temperamentos. Como destaca 
Cappelleti (1993, p. 94-96), este argumento tem como premissa utópica de que as lideranças legislativas 
e executivas compõe uma estrutura política, na qual grupos variados são desprovidos de vantagens e 
manobras entre vários centros de poder, assim como o judiciário, por outro lado, não é destituído de 
representatividade popular. Quanto à decisão judicial, afirma este italiano, que o essencial do processo 
democrático também está no processo judicial, sendo este participativo e contraditório por excelência 
(CAPPELLETI, 1993, p. 100), bem como o que foi decidido no contexto do “direito judiciário” pode ser muito 
bem reformado por uma corte ordinária ou constitucional, assim como inclusive por um ato legislativo ao 
dispor da matéria (CAPPELLETI, 1993, p. 101). Portanto, eis a fragilidade da crítica à eventual criação de 
direito novo: a sustentação numa democracia sob uma perspectiva formal e imaginária. Além do mais a 
crítica de fundo à criação judicial do direito é mais em termos de desacordo moral com a decisão do que 
propriamente de violação da democracia em muitos casos. Esta decisão autorizativa da união estável entre 
homoafetivos do STF, por exemplo, não foi contestada quanto ao seu mérito pelos mesmos setores 
jurídicos e acadêmicos que costumeiramente alegam a violação da democracia em decisões deste tipo; 
isso porque em termos de justiça ela acolhe as expectativas destes seguimentos. No que diz respeito a 
ressignificação de direitos sociais via judicialização há a vantagem da possiblidade de concessão de 
medidas de urgência bem como os prazos que todo processo judicial deve respeitar, características 
inexistentes no poder legislativo. Não se está fazendo uma apologia ao poder judiciário de que ele seja 
perfeito, mas ele pode atuar na ressignificação dos direitos sociais de forma salutar quando cumpre o seu 
papel constitucional. Outros argumentos quanto as possibilidades e limites da criação judicial estão no meu 
“Criação Judicial do Direito: perspectivas hermenêuticas, constitucionais e de cidadania” com todas as 
referências na bibliografia desta tese do direito ver o meu trabalho. 
80 É de Bobbio a descrição, que aqui temos por inicial, das formas como surgem novos direitos. Para Bobbio 
(2004, p. 63)  o surgimento de novos direitos se dá através da historicidade social que, segundo ele ocorreu 
de três modos: a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores de tutela; b) porque 
foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio 
homem não é mais considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade 
ou na concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente etc. 
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ficou tetraplégica em decorrência de assalto ocorrido em via pública. A corte 

responsabilizou o Estado pelo custo decorrente de cirurgia que devolveria à vítima a 

condição de respirar sem a dependência do respirador mecânico. Para o STF, neste 

julgado, deveria se dar o direito de autonomia existencial, implementando-se, com isso, 

“o direito à busca da felicidade, que é um consectário do princípio da dignidade da pessoa 

humana”81. 

O que o STF fez, nestes discursos de aplicação, foi confirmar a promessa 

constitucional de uma sociedade justa que é, como já aqui destacamos, aquela garantista 

da liberdade dos indivíduos para se autorrealizar em sentido prático com base em seus 

horizontes de sentidos, a saber, a “concepção de ‘vida boa’ segundo capacidade e 

critérios próprios” (FNH, p. 5). Assim, por meio de casos concretos judicializados se 

efetivou a felicidade por meio de um discurso de aplicação da justiça constitucional no 

sentido de dar possibilidade das pessoas escolherem seus planos de vida com 

fundamento no texto maior.  

Dessa forma, para os fins desta tese, o que se busca é dar a possiblidade de 

construir “novos direitos” constitucionais com base em outro modelo discursivo, ainda que 

já posto, mas sem fechar o surgimento de novos advindos das lutas sociais. Mas, o que 

aqui mais se propõe, sem deixar de ressignificar os direitos constitucionais já existentes 

na positivação infraconstitucional, é reconstruir, mediante razões, direitos já vigentes por 

não satisfazerem a dignidade, pela ótica do constitucionalismo habermasiano, quando os 

mesmos não possuem um significado justo frente a luta dos seus destinatários por 

ressignificação de direitos ainda que pelos tribunais.  

6.2.2 Ressignificação e luta por direitos sociais 
 

O que se percebe na paisagem constitucional brasileira não é, de modo geral, a 

falta de direitos escritos, mas a ausência de concreção, de efetividade, dos direitos 

constitucionais juridificados o que torna a primeira hipótese de aplicação a mais 

emergente. Não temos, em termos gerais, um problema de produção normativa 

                                                        
81 STA 223-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, julgamento em 14-4-08, Plenário, Informativo 502. STA 
223 AgR (stf.jus.br). Acesso em: 08.02.2021. 
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constitucional, mas, repita-se, de efetividade da mesma. Frente ao rol de direito 

fundamentais sociais previstos na CRFB não se necessita, sem prejuízo da evolução 

jurídica, de novos conceitos de direitos, mas dos mesmos direitos constitucionais 

ressignificados. Não está se defendendo um conservadorismo jurídico social, outros 

direitos devem surgir porque novas necessidades irão surgir, mas também já devem na 

sua genealogia se apresentar pela esteira da ressignificação que aqui se propõe.  

Partindo dessas premissas, a ressignificação dos direitos sociais brasileiros 

positivados se impõe e é possível por meio da teoria discursiva do direito e do Estado 

democrático de direito de Jürgen Habermas pelo visto até aqui. A exigência emergente é 

que os direitos sociais necessitam de um significado não meramente gramatical, de uma 

razão prática legiferante fora do modo de produção jurídica de um positivismo lógico, que 

tem pressuposto linguístico o primeiro Wittgenstein, onde a legitimidade do direito está 

na semântica gramatical do procedimento. Este modelo só favorece a dilapidação dos 

direitos sociais diante dos “fatores reais de poder” engajados na sua destruição pois, 

acabam detendo, o monopólio hermenêutico.  

Por razões aqui decisivas, deve-se fugir da expressão “conceito de direito sociais” 

e ir para o “significado dos direitos sociais” e pôr em prática um (res)significado que 

valorize o discurso de autores subprivilegiados do direito que serão os destinatários dos 

direitos sociais que lutam cotidianamente pelo reconhecimento, em termos honnethianos, 

pela mudança nos seus mundos da vida objetivos.  

A ressignificação dos direitos sociais é dar possibilidades aos destinatários que 

lutam por estes direitos em ter opções de escolha dentro da sua autocompreensão; em 

ter uma vida boa como elemento fundamental na construção de uma sociedade justa. O 

déficit social da concreção dos direitos sociais são contextos que impedem este modelo 

ideal.  

6.2.3 Constituição e déficit dos direitos sociais  
 

Jürgen Habermas vê na normatividade do direito moderno o elemento garantista 

da sua eficácia e não acredita na simples presença jurídica de direitos humanos como 

suficiente para uma sociedade justa. No entanto os sujeitos capazes de fala e ação, 
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devem se sentir autores deste direito, em que pese a carga moral dos mesmos e sua 

origem nas lutas emancipatórias, diante de violações da dignidade da pessoa humana a 

qual os individualiza. Em termos constitucionais, para Jürgen Habermas, a normatividade 

objetiva a delimitação do poder político por meio da divisão distributiva de poderes (OD, 

p. 192). Ela também determina procedimentos políticos, segundo os quais cidadãos 

autônomos, assumindo seu direito de autodeterminação “podem perseguir 

cooperativamente о projeto de produzir condições justas de vida (o que significa: mais 

corretas por serem equitativas)” (FV I, p. 326), além do mais:  

 
Toda constituição histórica desenvolve uma dupla relação com о tempo: 
enquanto documento histórico, ela relembra о ato de fundação que interpreta (ela 
marca um início no tempo e, simultaneamente, enuncia о seu caráter normativo, 
ou seja, relembra que a tarefa de interpretação e de configuração do sistema dos 
direitos se coloca para cada geração, como uma nova tarefa); enquanto projeto 
de uma sociedade justa, a constituição articula о horizonte de expectativas de um 
futuro antecipado no presente (HABERMAS, FV II, p. 119). 

 

Logo, há uma dupla face temporal de uma constituição. Ela marca o seu tempo 

e “constitui” novos direitos trazendo outros horizontes hermenêuticos de sentido para 

compor expectativas legitimas de uma sociedade justa onde, como já se viu, estão 

inseridos os direitos sociais. 

Especificamente quanto aos direitos sociais Habermas os trata em Facticidade e 

Validade como Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e 

ecologicamente equilibrado, na medida em que isso for necessário para um 

aproveitamento, em igualdade de chances dos direitos civis e políticos. Para ele em 

segundo momento, como já citamos, diante das experiências de exclusão social, 

sofrimento e discriminação os direitos fundamentais clássicos só adquirem um valor igual 

para todos os cidadãos se acrescidos de direitos sociais e culturais.  

No caso do Brasil, se tem um notório déficit dos direitos sociais constitucionais de 

sua população, o que contribui para uma das maiores diferenças sociais do mundo 

conforme conhecidos dados da ONU. Dessa forma, prestações mínimas que compõe a 

dignidade do ser humano como aqueles que compõe a cidadania social existencial 

(AMARAL, 2017, p. 214 ss), tais como, em artigos estampados na CRFB, educação 

básica (art. 205), saúde básica (art. 196), assistência social (art. 203), meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225), e (5) o acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, XXXV) ainda 
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estão, aquém do moralmente aceito em termos de aplicação em um estado de direito. 

Além do mais prevê no texto de sua Constituição (1988) a dignidade da pessoa humana 

no art. 1º, inciso III, como fundamento da República Federativa do Brasil, e no caput do 

art. 170 como finalidade da ordem econômica. Além do mais é objetivo da República 

Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Estes direitos podem 

ser considerados como a configuração de parte dos direitos abstratos categóricos de 

Facticidade e Validade, bem como os essenciais do conceito de sociedade justa em 

Habermas. 

O notório déficit social brasileiro é assunto constante na esfera pública doméstica 

e mundial. A falta de concreção no mundo da vida objetivo dos direitos sociais de sua 

população contribui para o Brasil estar na posição 84ª no ranking do Indice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) entre 184 países em 202082, em 9º lugar na lista dos 

países mais desiguais do mundo, conforme dados do banco mundial83, mesmo sendo a 

8ª economia do mundo84. Isso mostra que há uma diferença social enorme e crescente 

entre ricos e subprevilegiados85. Diante da dilapidação dos direitos sociais que se 

consolidaram com as reformas sociais, o que já era moralmente inaceitável se torna 

juridicamente institucionalizado e assumido.  

 Portanto, diante da paisagem sócio-normativa brasileira e o déficit no nosso 

contexto social é preciso ressignificar os direitos sociais do sistema jurídico constitucional 

de 1988 numa tentativa de trazer ao mundo da vida condições mínimas de sobrevivência 

jurídica aos indivíduos para, então, superar a facticidade deste déficit social. 

Enfrentamentos de Habermas como democracia, agir social, legitimidade, esfera pública, 

sociedade justa entre outros, já vistos anteriormente, podem contribuir para dar um outro 

significado aos direitos sociais porque o argumento subjetivo (no sentido de mundo da 

vida subjetivo) de quem controla o sistema e de sujeitos fora dele o irritante argumento 

                                                        
82 Fonte https://brasil.elpais.com/sociedad/2020-12-15/indice-de-desenvolvimento-humano-2020-
revela-como-o-planeta-sustenta-os-paises-mais-ricos.html. Acesso em: 11.01.2021. 
83 Fonte: https://exame.com/economia/brasil-e-nono-pais-mais-desigual-do-mundo-diz-ibge/ . 
Acesso em: 11.01.2021. 
84 Fonte http://www.funag.gov.br/ipri/images/analise-pesquisa/tabelas/top15pib.pdf. Acesso em: 

11.01.2021. 
85 Fonte https://www.dw.com/pt-br/desigualdade-entre-ricos-e-pobres-%C3%A9-a-mais-alta-
registrada-no-brasil/a-50860552. Acesso em 11.01.2021. 
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de que os direitos sociais estão sendo cumpridos, ainda que em parte, dentro das 

possibilidades e limites. No entanto, é necessário dar outro sentido a estes direitos, pois 

não parece que o compromisso de justiça constitucional está sendo efetivada no mundo 

da vida objetivo. Não é nenhum absurdo falar que os direitos sociais brasileiros estão 

sendo dilapidados, nos termos do jogo de linguagem habermasiano, por imperativos 

funcionais autopoiéticos – como mercado e o poder das associações – que pautam a sua 

atuação em ações estratégicas latentes.  

Um diagnóstico preciso do nosso cenário Habermas nos traz – ainda que sem citar 

o Brasil – de forma pontual em Palavras-chave para uma teoria discursiva do direito e do 

Estado democrático do direito (in ET) que mostra algumas causas do déficit social. 

Habermas aqui reafirma que o direito do Estado moderno divide a pessoa moral, de certo 

modo, nas duas pessoas do cidadão da sociedade e do cidadão do Estado. Para ele, 

nem o modelo de política econômica neoliberal e o modelo de Estado de bem-estar social 

não dão conta de um reacoplamento positivo dessas duas “pessoas” o que, no seu 

entender, a sua proposta de um paradigma procedimental do direito pode realizar: 

 
Um reacoplamento positivo entre autonomia privada e pública é uma condição 
necessária para a legitimidade da ordem própria de um Estado democrático de 
direito. Essa legitimidade se vê ameaçada em sociedades com divisão social 
crescente, nas quais se exerce um reacoplamneto negativo, específico das 
camadas sociais. Aqui se reforçam mutuamente o aumento da abstenção 
eleitoral de camadas sociais marginalizadas e subprivilegiadas, por um lado, e a 
preferência por padrões políticos que negligenciam os interesses desses 
segmentos da população, por outro lado. Investigações empíricas comprovam a 
existência de um tal círculo vicioso nos EUA e em outras sociedades ocidentais 
(ET, p. 103). 
 

Como já se frisou, para Habermas o exercício desta autonomia jurídica se ramifica 

em uso público das liberdades comunicativas e no uso privado das liberdades subjetivas 

devido a positivação do direito: de um lado autores que criam o direito e de outro 

destinatários submetidos ao direito vigente (FV I, p. 311), os quais, pela aplicação do 

princípio do discurso no medium do direito, surgem os direitos de autonomia privada (FV 

I, p. 158-160). Logo, no sistema de direito habermasiano os cidadãos são autônomos 

somente quando os destinatários do direito podem “ao mesmo tempo se compreender 

como seus autores” (IO, pp. 359 e 426) e, pela citação acima, a diferença social é uma 

ameaça a esta legitimidade, devido o desinteresse pelo uso público das liberdades 
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comunicativas advindos da abstenção eleitoral das camadas mais socioeconomicamente 

vulneráveis. A autoria dos direitos sociais está conectada à ressignificação dos direitos 

sociais aqui proposto pois, desta forma, os destinatários se sentiram autores destes 

direitos.   

O destaque desta ideia de direitos fundamentais, que possui forte contato com os 

direitos sociais, está a conexão causal que ele faz entre legitimidade do direito, 

crescentes divisões sociais e falta de participação democrática. Como já se destacou, 

para Habermas, quanto mais aumenta a complexidade da sociedade e dos problemas a 

serem regulados politicamente, tanto menos parece possível se ater a tese rigorosa de 

democracia segundo qual os destinatários do direito devem ser, ao mesmo tempo, seus 

autores (ET, pp 97-98, teses já expostas em Facticidade e Validade). Mas há um 

diagnóstico mais atual das sociedades modernas feito por ele:  

 
Contra esta ideia depõe, já ao primeiro golpe de vista, o modo político 
incrementalista de um executivo que se limita a reagir aos imperativos de 
sistemas funcionais específicos e que, por isso, passa a desacoplar a eleição de 
seus políticos tão amplamente quanto possível do processo de legitimação (ET, 
p. 98).  

 

Dinheiro (institucionalizado nos mercados) e poder (institucionalizado nas 

organizações), podem ser os modos de integração destes subsistemas citandos acima, 

pois coordenam as ações de forma objetiva como que por trás das costas dos 

participantes da interação, portanto, não necessariamente através da sua consciência 

intencional ou comunicativa (FV I, p. 61). Apesar de não estar muito claro o que é um 

executivo que passa a “desacoplar a eleição de seus políticos”, mas para ele “mesmo 

nestas condições uma abordagem apoiada na teoria da comunicação pode reservar certa 

plausibilidade para a promessa democrática da inclusão, portanto, para a participação de 

todos os cidadãos no processo democrático” (ET, p. 98, grifo nosso) e “inclusão do outro” 

significa “que as fronteiras da comunidade estão abertas para todos – e especialmente 

para aqueles que são estranhos uns aos outros e que querem permanecer estranhos”  

(IO, p. 28). Assim, neste fragmento a proposta de solução é muito clara e desagua na 

sua reiterada proposta do agir comunicativo inserido no direito, o qual promove esta 

inclusão do “outro em miserabilidade”. A abstenção democrática das camadas mais 

pobres contribui para este sistema social que tem na dilapidação dos direitos sociais seu 
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resultado e oxigênio na esteira de um espiral de exclusão. Neste sentido, a 

constitucionalização de direitos sociais e a ausência de discursos de aplicação mostram 

que a constituição vira apenas um álibi que serve para acalmar as lutas sociais 

demonstrando, apenas que a constituição é somente um símbolo e não a justificativa 

para dar significado aos direitos. 

6.3 Ressignificação como comporta da democracia simbólica  
 

Um horizonte necessário ao imperativo da ressignificação dos direitos sociais é a 

noção de constitucionalização simbólica destes direitos. Habermas, no texto O conceito 

de dignidade humana e a utopia realista dos direitos humanos (2011), descreve que “há 

uma força meramente simbólica dos direitos fundamentais em muitas das democracias 

de fachada da América do Sul.” (SCE, p. 32).  Este fenômeno que Habermas descreve – 

e faz referência na nota 37 deste texto – é uma tese desenvolvida pelo brasileiro Marcelo 

Neves na obra A constitucionalização Simbólica, que lida com o contexto constituinte, 

sua genealogia, bem como a efetividade do texto constitucional. 

Marcelo Neves, partindo de uma reconstrução da classificação ontológica das 

constituições de Karl Loewenstein entre constituições nominais, semânticas e 

normativas, traz a tripartição entre constituições normativa, simbólicas e instrumentais. A 

constituição normativa possui como característica um mecanismo generalizado de 

filtragem da influência do poder político sobre o jurídico, constituindo-se em mecanismo 

reflexivo do direito positivo “pois remonta às decisões – modificáveis – de um legislador 

político” (IO, p. 359). Por sua vez as constituições instrumentalistas (semelhante às 

semânticas de Loewenstein), ao contrário das nominalistas, servem ao processo de 

poder autoritário ou totalitário e, em oposição às normativas, não possui nenhuma 

possibilidade normativa de reação textual a este poder repressivo (NEVES, 2011, pp 105-

110). Como se vê, a percepção de uma constituição instrumentalista é mais latente 

devido ao fato de sua característica estar no próprio texto e não na relação da vivência 

dos participantes do jogo constitucional. Nas constituições simbólicas, apesar da 

dimensão positiva de um caráter educativo e prospectivo, ocorre um bloqueio do seu 

processo concretizador de tal maneira que o texto constitucional perde relevância 
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normativo-jurídica diante das relações de poder, faltam pressupostos sociais para a 

realização de uma possível concretização, muitas vezes serve de apenas de álibi 

elaborando uma constitucionalização simbólica apenas para atender as reivindicações 

sociais mas sem a intenção de concretiza-las pois 

 
no decurso da concretização do texto constitucional, ocorre o bloqueio da 
reprodução autônoma do sistema jurídico. De um lado, o catálogo de direitos 
fundamentais contido na carta constitucional, fundado no princípio da isonomia, 
não encontra apoio generalizado no cotidiano do respectivo Estado, não servindo 
sequer à estabilização generalizada de expectativas normativas dos agentes 
estatais. De outro, os procedimentos democráticos previstos no modelo textual 
de Constituição são bloqueados com tanta frequência por outras variáveis sociais 
que também a própria racionalidade jurídica é afetada. Dessa maneira, a 
Constituição permanece um artefato de fachada simbólica da política referente 
ao direito, na medida em que são obstruídas as “pontes de transição” que podem 
servir à racionalidade constitucional transversal (NEVES, 2009, p. 82).  

  

Ou seja, a constitucionalização simbólica, que Habermas se refere, é esta 

comporta formal que sistematicamente se fecha à efetivação de direitos constitucionais 

que acaba sendo, pode-se dizer, berço de “patologias sociais” (HONNETH, 2015, p. 208-

209). Em outras palavras habermasianas, é produzir constitucionalmente discursos de 

justificação no campo da juridificação sem se empenhar nos discursos de aplicação, o 

que se torna mais constitucionalmente tóxico no que diz respeito aos direitos 

constitucionais sociais.  

Luis Roberto Barroso (2003, p. 65), se utilizando da terminologia de Loewenstein, 

aduz que na história constitucional brasileira “Na República, foram nominais as 

Constituições de 1891, 1934 e 1946. As Cartas de 1937, 1967 e 1969 foram semânticas”, 

e ele roga pela normatividade da Constituição de 1988. Não é nenhum exagero 

considerar a normatividade constitucional como a leitura deontológica de uma 

constituição social significada como uso dos seus destinatários.  

Marcelo Neves, no juízo crítico da constitucionalização simbólica, parte da 

mesma pragmática americana que Jürgen Habermas. Para ele, tendo em vista que a 

constitucionalização implica a atividade constituinte, portanto, conexão de ações 

“intersubjetivas”, é possível uma leitura do problema da constitucionalização simbólica a 
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partir da teoria dos “atos de fala” (speech acts)86 de Austin. Para Neves, classificando-se 

as ações constituintes e concretizadoras como “comissivo-diretivas”, pode-se afirmar que 

elas fracassam, quanto a sua força ilocucional, em virtude de “insinceridade”. 

Evidentemente, na constitucionalização simbólica, o emitente do ato “comissivo-diretivo” 

ilocucionalmente sincero é, ao mesmo tempo, destinatário, de tal maneira que, na teoria 

dos “atos de fala”, sua ação também poderia ser caracterizada como uma “promessa 

insincera” (NEVES, 2011, p. 116). 

Na leitura de Neves (2011, p. 117) a recepção habermasiana da “teoria dos atos 

de fala” foi reinterpretada a partir do modelo da pragmática universal com a pretensão de 

formular as regras universalmente válidas do entendimento intersubjetivo (teoria do agir 

comunicativo) e do discurso racional (teoria do discurso). Abstraindo essa pretensão 

universalista da filosofia de Habermas interessa para ele a distinção entre “agir 

comunicativo” e “agir racional-com-respeito-a-fins” (categoria na qual se incluem o agir 

instrumental e o agir estratégico).  

Para Neves (2011, p. 119), “...é possível uma leitura da constitucionalização 

simbólica a partir da distinção entre agir estratégico e agir comunicativo de Habermas”. 

À medida que a atividade constituinte e o discurso constitucionalista não têm 

correspondência nas posturas e sentimentos e intenções dos respectivos agentes 

políticos, a saber, são ilocucionalmente “insinceros”, a constitucionalização simbólica não 

envolve “ações comunicativas” referentes ao direito (o que de fato para Habermas é 

inconcebível para um direito legitimo e justo). Caracteriza-se, antes, como um plexo de 

ações de estratégicas a serviço do meio sistêmico “poder”. Não se trata de “agir 

abertamente estratégico”, como aquele que se manifesta nas lutas entre facções políticas 

durante o processo constituinte e também nas contendas políticas e judiciais em torno da 

concretização constitucional. A constitucionalização simbólica implica “agir ocultamente 

estratégico”, seja ele “comunicação deformada sistematicamente” (iludir 

inconscientemente) ou mesmo a simples “manipulação” (iludir conscientemente), ou seja, 

                                                        
86 Habermas, como já descrito acima, com base em Austin, deposita nos atos de fala ilocucionários o 
conteúdo comunicativo porque eles se centram no sujeito que diz algo e também na certeza de que isso é 
entendido pelos demais, fato este que não acontece nos atos de fala de efeito perlocucionário pois estes 
são ações orientadas para o êxito estratégico (PIZZI, 1994, p. 124-125), pois para que o agir comunicativo 
seja desenvolvido deve-se de plano ser excluídos ações que se mostrem estratégicas (HABERMAS, 2012, 
p. 528). 
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a constitucionalização simbólica é tema afeta ao agir estratégico latente. Para Neves, o 

sentido manifesto e aparente (normativo-jurídico) da atividade constituinte encobre, 

então, o seu sentido oculto (político-ideológico). Este agir estratégico latente, Habermas 

(PPM I, p. 132) considera parasitário nas relações sociais quem compõe o mundo da vida 

como aqui já se demonstrou (ver 1.2.3).  

Em Neves (2011, p. 119), conforme a teoria da ação comunicativa de Habermas a 

constitucionalização simbólica importa, no âmbito político, ou melhor, para os detentores 

do poder, função primariamente “instrumental”. Considerando-se, porém, o sentido que 

o termo “simbólico” assume no contexto da constitucionalização simbólica permanece, 

para ele, válida a tese: em relação ao domínio do direito, trata-se do papel 

hipertroficamente simbólico da atividade constituinte e do discurso constitucionalista, na 

medida em que ambos constituem uma parada de símbolos para a massa de 

espectadores, sem produzir efeitos normativos-jurídicos generalizados previstos nos 

respectivos textos constitucionais (2011, p. 120).   

Entretanto, para Neves (2011, p. 120), a teoria do agir comunicativo de Habermas 

parte de interações entre sujeitos determinados o que para ele tornaria discutível a 

transposição aos problemas da constitucionalização simbólica, no qual está implicada 

uma conexão complexa e contingente de ações, que não pode ser reduzida à questão 

do agir específico de sujeitos determinados. Discordamos no ponto, pois um dos 

propósitos de Habermas, como vimos, é introduzir o direito moderno na ótica da teoria 

do agir comunicativo, pois a tensão entre as pretensões normativas democráticas e a 

facticidade do contexto social, que é inerente ao direito, pode receber da teoria do agir 

comunicativo um contributo positivo (FV I, p. 113). 

Logo, no âmbito da constitucionalização simbólica de Neves a atuação constituinte 

é normativamente estratégica e politicamente instrumental (a política é uma estratégia de 

poder que tem na constituição o seu instrumento) no caso brasileiro. Somado ao fato de 

que em Habermas para um direito justo, legítimo e integracionista entre facticidade do 

mundo da vida e validade do sistema jurídico não há outra alternativa senão a 

coordenação de atores sociais por meio do agir comunicativo, a constitucionalização 

simbólica, como um fato do mundo da vida objetivo, é um forte empecilho para o conceito 

e efetivação dos direitos sociais. Portanto, pensa-se que é possível na presente tese uma 
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ressignificação dos direitos sociais brasileiros positivados por meio do pensamento 

habermasiano, conforme exposto neste item e além dele.  

Frente a esta conexão do simbolismo constitucional com ação estratégica temos 

na ressignificação (significado usual dos direitos com base no jogo de linguagem, e não 

na regra gramatical) dos direitos sociais a possibilidade dos destinatários deles 

construírem pela via do discurso os seus direitos na busca de uma vida ética e justa e, 

assim, rechaçar a constitucionalização simbólica.  

Os direitos sociais estão neste plano do mundo da vida. É reconstruir os conceitos 

dados de direitos, um outro significado que tem por base a participação linguística dos 

sujeitos de direitos mais vulneráveis. Sair da significação simbólica para o usual, para 

sair do fracasso jurídico e entrar na vida boa dignificante. Há um limite construtivo nos 

significados jurídicos que é a dignidade da pessoa humana, é uma exigência 

transcendental de qualquer sociedade, em especial para a brasileira, que se possa 

predicar como justa. Assim a eticidade sai do mundo da vida como luta por ressignificação 

e passa para o mundo social pela juridificação, se tornando um direito socialmente justo 

e uma sociedade que mereça o predicado de justa. 

 

 

 

  

 

 

 



CONCLUSÃO 
 

 

Para Jürgen Habermas, quanto mais aumenta a complexidade da sociedade e 

dos problemas a serem juridificados politicamente, tanto menos parece possível uma 

solução plausível com base em uma ideia rigorosa de democracia. Para tanto, ele 

desenvolve uma teoria discursiva do direito e da democracia com origem na sua ética do 

discurso e que possui, como teoria social determinante, a ação comunicativa. A 

racionalidade comunicativa combina inclusão e deliberação para a formação de uma 

legitimidade jurídica performativa que sirva como escape, ainda, da validade 

procedimental do positivismo ou da metafísica do direito natural em suas versões 

radicais. Este modelo ético possui normas de argumentação (“U”), de inclusão (“D”) e 

regras qualificadoras do discurso. Estas normas são palavras-chave de participação dos 

destinatários dos direitos no ambiente de juridificação, entre atores que buscam 

entendimento e consenso pautados por uma troca discursiva de opinião sem coerções 

que não sejam, porém, a do melhor argumento.  

Ficou demostrado que estas categorias da licitude discursiva habermasiana e a 

amplitude desta deliberação não podem desviar, contudo, o olhar da dignidade da pessoa 

humana, a qual torna os direitos humanos (liberais, políticos e sociais) interdependentes. 

Isso significa que uma categoria de direitos só se efetiva quando as outras também se 

concretizam. Estes direitos possuem, em verdade, um conceito jurídico e sua aparência 

de direitos morais advém do seu sentido de validade que transcende os ordenamentos 

dos Estados nacionais.  

No entanto, em que pese este elemento mínimo para compor uma sociedade 

justa de corte habermasiano (e de outros teóricos também), a consciência moral dos 

sujeitos de direito como criadores comunicativos de um direito pós-convencional, é 

fundamental para a legitimidade democrática em substituição da outorga paternalística 

moralmente dada e, assim, aliviar a tensão entre facticidade e legitimidade dos direitos 

sociais.  
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Quanto aos direitos sociais fundamentais este paradigma procedimental, guinado 

à linguagem na teoria discursiva do direito de Jürgen Habermas, se torna uma utopia 

realista na reconstrução pós-metafisica destes na paisagem social brasileira. Esta 

postura jurídica se torna emergente, pois tem, diante das constantes sub-reformas 

constitucionais e históricas e consequente mazelas sociais, como destinatários mais 

sensíveis as camadas sociais marginalizadas e subprivilegiadas de indivíduos. Estes 

cidadãos estão à beira ou já inseridos na miséria, na pobreza e na análoga escravidão. 

Este engate procedimentalista é uma alternativa à abstenção social da fracassada 

política econômica neoliberal, bem como à condição de clientes de justiça distributiva 

emoldurados em Estado de bem-estar social. Os mundos da vida destes concernidos 

vulneráveis são fundamentais no processo deliberativo, guiado pela ética do discurso, 

dos direitos constitucionais sociais diante do imperativo reconstrutivo da ressignificação 

socio-normativa.   

A guinada de Habermas a uma eticidade jurisprudencial como concreção da 

constituição em sua dignidade, somada a leitura de uma justiça transcendental na sua 

teoria, talvez seja a possibilidade de ressignificação dos direitos socais da CRFB. Esta 

facticidade do realismo jurídico – onde a validade do direito está na jurisprudência –, 

efetiva, ainda que subsidiariamente, o direito social constitucionalmente válido. A busca 

dos valores sociais que fundamentaram a Constituição vigente não pode ficar à mercê 

de conceitos de direito que não os concretize. Uma outra face é uma maior importância 

nas lutas por reconhecimento dos direitos sociais, inclusive, que Habermas deixa mais 

explícito pós Facticidade e Validade. São duas lutas por direitos sociais: uma do mundo 

da vida objetivo e outra do mundo da vida social (no escape do direito jurisprudencial). 

Os direitos conquistados textualmente quando não efetivados são postulados 

judicialmente ou renovam as lutas por novos direitos.  

Para captar estas necessidades vitais a democracia radical filtrada pela 

moralidade é fundamental na reconstrução do direito. O trilho da esfera pública também 

ganha especial relevo neste método, pois se torna a condução popular democrática dos 

anseios sociais por justiça social e realização da vida digna e boa. A esfera pública serve 

de parâmetro de uma sociedade viva devido os seus mecanismos de pressão, quando 

não filtrada por oportunistas de emergência. Com olhar na esfera pública os autores dos 
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direitos têm os discursos das suas lutas ouvidos e terão direitos sociais para 

destinatários. Desta forma, se diminui as amarras das comportas da democracia formal 

trazendo um outro sentido para direitos sociais constitucionais. Com este engate é 

possível uma conexão entre direitos sociais com a vida boa e não fracassada.   

Com estas leituras e alternativas é possível em Habermas, encerrar, ainda que 

idealisticamente, mas crente na felicidade dos seus efeitos, a espiral da “democracia de 

fachada” brasileira que se contenta com a perspectiva irrefletida de observadores parciais 

e que torna, ao mesmo tempo, os direitos sociais constitucionais pobres em significado 

ou sem significado algum. Se alguma espiral tiver que existir, que seja a do consenso 

dos destinatários dos direitos sociais constitucionais ressignificados discursivamente, 

sem perder o olhar da importância das lutas por reconhecimento que pulsam em 

sociedade viva.  

Apesar de ser possível reconstruir em Habermas uma “ética de mínimos” 

(Cortina) na busca de uma ética concreta ou dar maior ênfase na “luta por 

reconhecimento” (Honneth), para adequar uma filosofia jurídica ao direito brasileiro – que 

são conclusivas lentes mas de posteriores aprofundamentos desta tese – Habermas nos 

dá a possibilidade deste topoi moral pela sua licitude do discursiva e sua 

autoreconstrução do conceito de sociedade justa, em especial, para a brasileira.  

É nesta necessidade de justiça que surge a ressignificação dos direitos sociais o 

qual é a aplicação pragmática dos direitos sociais através do exercício público e 

efetivação das políticas com o fim de garantir aos cidadãos – os verdadeiros destinatários 

– condições de vida adequadas e concernentes aos direitos em si, presentes na 

Constituição nacional. Assim agindo, o Estado brasileiro garante aos destinatários o 

papel de autores, uma forma de reconhece-los como autores destes direitos. Este 

conceito se conecta a teoria do significado do uso, que é a raiz do linguist turn e ilumina 

toda a teoria discursa do direito de Habermas, aplicada ao direito e não é, aqui, uma 

proposta aqui abrangente, mas é especial para os direitos sociais constitucionais. Para 

os direitos liberais de liberdade ela não é uma emergência se olharmos para as condições 

de possibilidade, por exemplo, da livre iniciativa. Por exemplo: qual o envelhecimento de 

um caminhoneiro com carga horária acima dos limites salubres de trabalho? Quanto 

tempo de intervalo é necessário para ele se manter e manter o trânsito seguro? 
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Considerada estas condições quanto tempo seria justa uma aposentadoria por tempo 

especial para esta categoria? Este exemplo em direito do trabalho e previdenciário, e se 

poderia dar muitos outros dentro ou fora destes ramos do direito, já dá uma dimensão da 

necessidade de captar do mundo da vida destas pessoas, via licitude discursiva, as 

contingências das atividades. Sem esta fonte uma legislação trabalhista e previdenciária, 

aqui apenas como exemplo, se torna um simbolismo apaziguador das lutas e acaba por 

não garantir nem direitos trabalhistas nem aposentadorias e fechando, desta forma, em 

condições de vida ruim e fracassada. 

A reconstrução parcial para conectar o pensamento de Jürgen Habermas ao 

contexto brasileiro está em destacar alguns elementos na sua teoria jurídica. É enxergar 

que existe uma luta por ressignificação dos direitos sociais nos tribunais brasileiros e isso 

não pode ser desconsiderado. É enxergar também o realismo jurídico como palco 

discursivo da luta por ressignificação dos direitos sociais. Direitos sociais que 

concretizem no mundo da vida objetivo a eticidade, que deem condições dos seus 

destinatários em ter uma vida socialmente boa e não fracassada. Os pressupostos do 

discurso moral e jurídico em Habermas, nos termos aqui demonstrados, podem trazer 

estes direitos como um compensador jurídico ao mundo da vida destes destinatários de 

direitos humanos sociais. Assim eles se sentiram autores de direitos sociais além de, pelo 

menos, se sentirem em uma vida ética com ênfase na dignidade da pessoa humana. 

Estas são as possibilidades e limites do constitucionalismo habermasiano, através da 

análise dos pontos aqui abordados e sua virtual capacidade para ressignificar os direitos 

sociais da constituição federal de 1988. Portanto, Habermas dá estas condições de 

possibilidade e recomposição do seu pensamento para que, em última análise, a validade 

da sua teoria seja completada para, então, contribuir na construção de uma sociedade 

justa brasileira por meio dos direitos sociais.   
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