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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo a descrição das relações possíveis entre opinião 

pública e direito. A princípio, a pretensão se volta para a demonstração dos caminhos 

perpassados pela opinião pública, a partir das transformações sócio-políticas no âmbito 

da esfera pública burguesa, tal como descrita por Jürgen Habermas. Após a 

compreensão de elementos como a “publicidade”, a ser dada às questões de ordem 

pública, e a “acessibilidade”, a ser assegurada na reunião de um público que exerce 

livremente sua opinião, será possível antever algumas das concepções de justiça que se 

internalizaram nos indivíduos, inclusive sob uma ótica universalista que ultrapassa os 

interesses restritos aos litigantes, sob a perspectiva da moralidade. A explanação dará 

ensejo à caracterização da dimensão moral do direito. Em contrapartida, será realçada a 

função da discursividade procedimental necessária ao alcance do consenso e da 

fundamentação das regras de criação e aplicação normativa, mesmo nas ocasiões em 

que a argumentação se estabeleça por meio de discursos éticos ou pragmáticos, 

distanciando-se da ordem moral. Desse modo, a análise do direito sob a perspectiva 

discursiva presente na filosofia propositiva de Habermas terá o condão de estabelecer as 

nuances entre normatividade e racionalidade diante do caráter compromissório das 

normas, e como estas encontram sua legitimação a partir da formação política da 

opinião e da vontade.  

 

Palavras-chave: Direito, Justiça, Opinião Pública, Teoria Ética Discursiva. 
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ABSTRACT 

 

This work is scoped to the description of the possible relations between public opinion 

and law. At first, the claim turns to the demonstration of the direction taken by public 

opinion, from the socio-political context of the bourgeois public sphere, as described by 

Jürgen Habermas. Understanding the elements as "publicity" to be given to issues of 

public policy, and "accessibility" to be provided at the meeting of a public holding their 

views freely, it is possible to anticipate some of the conceptions of justice that is 

internalized in people even under a universalist perspective that goes beyond the narrow 

interests to the litigants, from the perspective of morality. The explanation will give rise 

to the characterization of the moral dimension of law. On the other hand, will emphasize 

the role of procedural discourse necessary to reach consensus and rationale of the rules 

of creating and applying rules, even on occasions when the argument is established by 

ethical or pragmatic discourse, away from the moral order. Thus, the analysis of the 

discursive approach right under this purposeful philosophy of Habermas have the power 

to establish the nuances between normativity and rationality in face of mandatory 

standards, and how they find their legitimacy from the political formation of opinion 

and will. 

 

Key-words: Law, Justice, Public Opinion, Ethics Discourse Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O conceito de opinião pública vincula-se ordinariamente ao discurso iluminista 

de emancipação pelo saber e pelo ganho de autonomia. Todavia, há muito a perspectiva 

de emancipação encobre certa tendência à conformação do saber a imperativos técnico-

funcionais e ao uso pragmático da atividade científica.  

Por sua vez, a verve filosófica contemporânea vem tentando afastar da 

formulação da idéia de compreensão do mundo – e da conseqüente análise crítica para a 

tomada de uma posição, fundamento da opinião pública – a ênfase circunscrita à 

racionalidade, vista muitas vezes a partir do avanço opressor das novas tecnologias de 

dominação e das relações de dependência criadas pelas auspiciosas invenções e 

descobertas da ciência, antes reverenciadas por esse mesmo ideal iluminista do 

Esclarecimento. Nesse aspecto, os questionamentos de Theodor Adorno (1903 – 1969) e 

de Max Horkheimer (1895 – 1973) fazem-nos perquirir se o mundo em que vivemos 

está mesmo a presenciar o progresso ou, num extremo oposto, o seu próprio ocaso. 

Diante de todo o pessimismo provocado com primazia pela razão reificante, 

direcionada apenas ao ajustamento de meios e fins, a teoria crítica proposta pelo filósofo 

alemão Jürgen Habermas (1929) instiga à revisão do conceito de racionalidade, apondo 

à razão a supremacia derivada da racionalidade comunicativa intersubjetivamente 

exercida, sobreposta à razão instrumental. 

Baseando-se nesse particular, cuidar sob uma perspectiva discursiva do tema 

“opinião pública”, simultaneamente à análise do “direito” – aqui genericamente 

designado como todo e qualquer processo de positivação iniciado pela necessidade de 

regulação das relações reciprocamente consideradas, existentes entre os membros de 

uma comunidade concreta –, demanda breve introdução das motivações atinentes ao 

desafio. 

Desde Aristóteles, fez-se presente a idéia de que, dentre todas as virtudes, a 

justiça é a mais especial, por configurar-se no exercício do bem em relação ao outro, 

agregando ao seu conceito de justiça a noção de alteridade, compatível também com o 

imperativo posteriormente consagrado pela razão prática kantiana, segundo a qual o 

sujeito, livre em sua escolha, deve agir de modo tal que possa ter em consideração a 



10 

 

humanidade – tanto em sua pessoa como na pessoa do outro – sempre como um fim e 

não como um meio.  

Considerando aspectos contingenciais que obstam a opção pela moralidade do 

agir autônomo, coloca-se o “Direito” – enquanto sistema cientificamente isento de 

contradições – como instrumento de vinculação obrigacional de um sujeito a outro pela 

via normativa, implicando numa reciprocidade ou correlação forçada de deveres e 

pretensões, de maneira co-originária – mas não submissa – à própria noção de moral.  

De outro norte, exposto à opinião pública, o Poder Judiciário vê-se às voltas com 

discursos de fundamentação de normas e de aplicação do Direito, diante da crescente 

exigência de ter de adequar suas decisões a circunstâncias fáticas. Em todo caso, 

prevalecem na atuação jurisdicional brasileira elementos normativos ou técnico-

dogmáticos. 

Nesse panorama, as imbricadas relações entre opinião pública e direito 

envolvem múltiplas considerações, relacionadas entre si através de uma enriquecedora 

leitura da obra de Jürgen Habermas.  

A preocupação inicial gira em torno da descrição de “esfera pública”, 

historicamente definida como locus do qual germinaram assuntos de interesse geral, 

expostos a um público que a eles tem acesso e que sobre eles conversam, e no qual são 

dirimidas ou ampliadas as tensões existentes entre Estado e grupos que se levantam 

como representantes da sociedade civil.  

As considerações dissertativas podem ser divididas, resumidamente, em cinco 

pontos principais: nos três primeiros capítulos, será dada ênfase à caracterização da 

opinião pública, conjuminada às considerações sobre as gêneses filosófica e sócio-

política das expressões “opinião pública”, “opinião” e “público”; no quarto capítulo, 

será enquadrada a capacidade de racionalização pública do ideal de justiça pelo sujeito 

portador de opinião; no quinto e último capítulo, a elaboração cuidará de relevantes 

digressões a respeito do direito, a partir da perspectiva da racionalidade procedimental 

comunicativa, o que demandará, ainda, a análise da identidade cultural subjetiva, em 

face da influenciação da indústria cultural e da revisão do conceito de esfera pública, 

não mais restrito a aspectos histórico-descritivos, mas atrelado à imperiosidade de uma 

opinião advinda dessa esfera que se constitui perante o sistema jurídico de uma 

sociedade complexa. 

Em termos metodológicos, a aplicabilidade do estudo jus-filosófico aliado à 

teoria discursiva advém do fato de o agir comunicativo responsável pelo alcance da 
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verdade consensual suprir apenas parcialmente o aspecto cognitivo do tema “integração 

social”: pode-se chegar ao consenso e à solução justa de conflitos através de um 

procedimento baseado no aspecto pós-convencional, apoiado em argumentos morais, 

mas a chave para a estabilização das expectativas oriundas do dissenso conteudístico – 

que decorre de elementos outros, como o operacional e o motivacional – será dada pelo 

Direito, enquanto “sistema especial capaz de interpretar as diferentes linguagens dos 

sistemas parciais (político, econômico, científico) de modo a direcioná-los em favor de 

uma coesão social regulada em bases legítimas”
1
. 

Basicamente, a pesquisa bibliográfica tem como medula o referencial teórico de 

Habermas, além de textos que dialogam com o tema proposto, da autoria de ilustres 

intérpretes da teoria discursiva. Também relevante é a tradição intelectual dentro da 

qual se insere toda a obra de Habermas e, por conseguinte, as próprias referências das 

quais partem seu discurso, como a obra de Immanuel Kant.  

Cabível aqui a justificativa de a problematização do tema passar ao largo de uma 

abordagem mais aprimorada da imprensa e das inúmeras interfaces midiáticas, cujo rol 

só se fez ampliar com o advento e a propagação da internet. A opção de tomar a 

comunicação de massa como elemento central de nossa estrutura institucional – por 

estar presente em cada uma das cinco instituições básicas da sociedade, ou seja, na 

instituição econômica, na política, na familiar, na religiosa e na educacional
2
 – sem 

reservar aos veículos de mídia maiores considerações críticas, procurou resguardar o 

foco pretendido nas relações entre direito e opinião pública, uma vez que os estudos 

associados à compreensão da sociedade de massa, apesar de sua extrema importância, 

não empreenderam um mergulho maior aos processos comunicativos que ocorrem 

dentro dessa mesma sociedade, designando para os veículos midiáticos uma função 

hiper-valorizada na difusão dos próprios atos comunicativos. 

Por isso, coube à imprensa, no presente trabalho, o papel de ente reflexivo e 

reflexo, a produzir em grande escala, para o consumo da audiência, matérias noticiosas, 

aclamativas, propagandísticas ou de entretenimento, fazendo da receptividade pública 

também uma fonte inesgotável de assuntos diversos, sejam eles relevantes ou não, 

estejam ou não aptos a informar ou apenas a distrair a massa. Além disso, note-se que, a 

                                                 
1
 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Capítulo V – A Teoria Discursiva do Direito. In: _____. Habermas e 

o Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 154-155. 
2
 DEFLEUR, Melvin Lawrence; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da Comunicação de Massa. Trad. 

Octavio Alves Velho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. p. 141. 
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fatos de grande repercussão jornalística, os órgãos de imprensa habitualmente reservam 

uma interpretação jurídica por vezes rasa (ou inexistente). 

Se a opinião pública é um dos pressupostos para o alcance de um consenso 

somente possível no exercício democrático da cidadania, o direito, como agente 

mediador dos conflitos, coloca-se em ponto de destaque na composição da integração 

social, já que as demandas sociais não atendidas pelo Estado são invariavelmente 

empurradas para as portas do Poder Judiciário, cuja atuação fica balizada por “o que se 

pode” e “o que se deve” fazer. 

O presente trabalho consiste, pois, num convite à reflexão, a partir do modelo 

filosófico eleito para a empreitada: a perspectiva discursiva habermasiana. 
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1. EM TORNO DA CONCEPÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA. 

 

 

1.1. APONTAMENTOS PARA O ESTUDO DA OPINIÃO PÚBLICA EM HABERMAS 

 

A Filosofia do Direito coloca-se como via adequada de aplicação ao presente 

trabalho em vista da função intermediadora entre saberes jurídicos e práticas sociais. Da 

filosofia e não da dogmática jurídica propriamente dita é que se depreendem as 

diferentes noções de justiça.  

O processo de formação da opinião e sua conceituação enquanto opinião pública 

encontra, em Jürgen Habermas, os subsídios necessários para a inflexão do tema ao 

estudo jus-filosófico do Direito. Sua obra, voltada para a ética cognitivista inspirada na 

razão prática kantiana, coloca-se a cargo da própria idéia de justiça. 

Se a problematização do tema se pautasse apenas na ótica do positivismo, o foco 

seria por demais reducionista, já que o direito positivo não nos oferece mais do que 

determinismo metodológico. A filosofia crítica, ao contrário, amplia o enfoque com o 

qual é possível compor a reflexão pragmática acerca das questões jurídicas que se 

referem a normas que obrigam a todos, mútua e intersubjetivamente, além de consolidar 

o entendimento de que os cidadãos devem se reconhecer ao mesmo tempo como autores 

e destinatários de direitos. 

A abordagem aplicável à opinião pública pela perspectiva habermasiana 

contextualiza a forma com que referidos cidadãos se comportam perante a dogmática 

jurídica, entendida enquanto ciência que fornece critérios para a produção do Direito e 

critérios para sua aplicação.  

De certa forma, a compreensão pública do Direito percorre caminhos estreitos 

quando deparada ao fato de que os órgãos jurisdicionais, e mesmo os administrativos, 

não precisam explicar suas decisões, mas sim justificá-las. Além disso, o problema se 

amplia na percepção de que a justificação jurídica possui pretensões não só descritivas 

como também prescritivas, que podem ou não se demonstrar aptas a ganhar 

reconhecimento ou aceitação na esfera pública diante da qual ela se apresenta. Como 

salienta Diniz: 
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As forças de justificação estão diretamente associadas aos motivos 

aptos a mobilizar substratos ou segmentos sociais em direção a um 

consenso. O potencial de legitimação encontrará variações, entretanto, 

relacionadas com os diferentes motivos mobilizados pelas forças 

sociais em determinados contextos. A capacidade em conseguir 

consenso dependerá do nível de justificação exigido em cada ocasião. 

Por essa ótica, cada nível de justificação associa-se a um determinado 

potencial de aceitação ou convencimento. Mas este potencial só se 

converterá em legitimação se reconhecido e aceito pelas forças sociais 

aptas a realizá-lo
3
.  

 

Em Habermas, a força legitimadora das normas relaciona-se com o acordo 

racional entre todos, enquanto livres e iguais, num nível de justificação matizado pela 

reflexividade intersubjetiva. 

Pressupondo que o direito, enquanto conjunto de regras públicas que compõem 

um padrão de comportamento social regular, autoriza a depuração dos desvios 

decorrentes da inobservância de tais regras, e que a opinião, disposta na atitude crítica 

reflexiva, implica no julgamento da própria conduta e da conduta dos outros, diante do 

padrão de comportamento a que todos se submetem, temos através da análise do uso 

comum da linguagem a perspectiva de um conhecimento mais profundo das regras 

sociais às quais nos sujeitamos e de seu significado diante da práxis cotidiana. 

A busca das razões do Direito no interior dessa práxis comunicativa nos fornece 

substratos para saber por quais argumentos o projeto jurídico se dirige, numa 

abordagem que congrega a avaliação dos valores subjacentes aos critérios de sua 

aplicação.  

É evidente que, no exercício da prática jurídica, a metodologia de interpretação 

das normas agrega a possibilidade de apreciar e aplicar o ordenamento levando-se em 

conta a ponderação de elementos lógico-sistemáticos, históricos ou teleológicos.  

Todavia, no encalço de estabelecer as relações entre direito e opinião pública, 

não se fazem suficientes as determinações oriundas da hermenêutica filosófica, uma vez 

que a própria linguagem, colocada como objeto de interpretação, não está livre da 

manipulação pela deformação da notícia ou pela supressão do questionamento público 

das informações veiculadas pelos meios de comunicação de massas.  

De certa forma, a facticidade social do que Habermas denomina “momentos de 

inércia” numa sociedade de opinião não-mobilizada, já é, de antemão, considerada na 

                                                 
3
 DINIZ, Antonio Carlos de Almeida. Teoria da Legitimidade do Direito e do Estado. São Paulo: Landy, 

2006. p. 165.  
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estrutura formal e organizacional do Estado de direito, através de suas instituições e de 

sua constituição.  

Por outro lado, a opinião pública com potencial de repercutir na formação 

política da vontade coletiva somente é concretizável no ideal de uma esfera pública que 

funcione como uma caixa de ressonância, por onde ecoam as dificuldades latentes de 

integração social a serem estabilizadas e solucionadas no sistema político, tal qual um 

espaço público dotado de sensores não especializados, mas sensíveis aos anseios da 

sociedade civil
4
, a acionar o alarme de ativação da tematização das questões, para fins 

de consagração da via democrática. 

Da teoria pragmático-linguística habermasiana, subsume-se a compreensão do 

sujeito enquanto portador de opinião e da possibilidade de discussão crítica no âmbito 

da esfera pública. A contextualização de “opinião pública”, por sua vez, é extraída da 

análise histórico-descritiva dos momentos sociais em que se deu a reorientação da esfera 

em que ela precipuamente se constituiu, demonstrando como os antagonismos da 

sociedade serviram de mola propulsora para o desenvolvimento de toda a coletividade, 

favorecendo o surgimento dos conflitos que alimentaram a vontade de mudar padrões e 

regras impostos arbitrária e imperativamente. 

Para um conceito inicial de opinião pública, partimos do pressuposto factual de 

que ela é uma instância receptora, e da exigência normativa de que ela seja, em termos 

ideais, uma instância crítica. Todo o conjunto de informações que atingem tal instância 

deriva-se da publicidade. Esta assume, conforme o momento sociológico verificável no 

decorrer das épocas, contornos de princípio voltado à criticidade, mas também à 

expressividade meramente representativa, à manipulação que converge para a 

integração forçada ao consenso, para fins de domesticação da opinião pública. A 

compreensão desse processo histórico é feita através da obra “Mudança Estrutural da 

Esfera Pública”
5
, trabalho de livre-docência apresentado por Habermas junto à 

Faculdade de Filosofia de Marburg, na Alemanha, no início da década de 1960.  

A intenção do capítulo inicial deste trabalho é, pois, particularizar cada uma das 

atribuições dessa publicidade para então moldar o comportamento da opinião pública 

                                                 
4
 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 2 v. (Biblioteca Tempo Universitário, 101 e 102), 

p. 91, v. II. Doravante utilizaremos, para esta obra, a abreviatura FV. 
5
 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Trad. Flávio Köthe. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 1984. (Biblioteca Tempo Universitário, 76 – Série Estudos Alemães). Doravante 

MEEP. 



16 

 

diante dos desígnios sócio-políticos que, invariavelmente, influem no entendimento de 

“justiça” perante a sociedade.  

O entendimento desse conceito de justiça, todavia, perpassa pela avaliação 

racional do indivíduo capaz de opinião. Num momento posterior do trabalho, será 

proposta a análise dos aspectos da moralidade individual colocada diante da 

normatividade social, a partir da análise da formação da consciência, definindo-se, 

assim, como o ser humano, intersubjetivamente e na qualidade de interlocutor, toma 

consciência de si e para si, na via emancipatória da ética do Discurso. Da faculdade 

racional de conceber-se politicamente no meio em que vive, o indivíduo poderá 

comunicativamente compor a vontade discursiva coletiva que dará legitimação às 

normas que estabelecem e que orientam a aplicação do Direito. 

A dimensão normativa do tema, que na obra “Mudança Estrutural da Esfera 

Pública” ficou restrita à compreensão analítico-descritiva, é consolidada em 

“Facticidade e Validade”, o tratado de filosofia do direito concebido por Habermas. 

Nesse e também em outros estudos, em que são dados os contornos da teoria 

procedimental democrática, a esfera pública, de conteúdo comunicativo, encontra seu 

modelo deliberativo: as regras jurídicas ganham sua aceitabilidade racional a partir dos 

discursos públicos que, por sua vez, fomentam a formação discursiva da vontade, a 

partir da opinião extraída de um público portador de autonomia política. 

Em tal perspectiva, configura-se a inquebrantável vinculação entre a opinião 

pública e o papel civilizatório do Direito. A concepção do direito como mediador, como 

um transformador lingüístico, não é satisfeita pelas teorias sistêmicas ou psicossociais 

pautadas em dados empíricos de comportamento da opinião, ou pelas teorias analíticas 

da indústria de comunicação de massa, mesmo porque os sistemas que se amoldam ao 

estudo das ciências analíticas se servem, na maioria das vezes, somente da racionalidade 

instrumental. 

 

1.2. ANÁLISE HISTÓRICO-DESCRITIVA DOS TERMOS “PÚBLICO” E “ESFERA PÚBLICA”  

 

O conceito de “opinião pública” em Habermas é passível de determinação a 

partir da investigação dos elementos históricos e sociológicos que deram contorno ao 

que um dia constituiu a “esfera pública burguesa”. Sociologicamente, são identificáveis 

nessa esfera componentes institucionais que influenciaram as relações sociais e, por 

tabela, a transição histórica da própria sociedade. Historicamente, são pontuados o 
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surgimento e a evolução dessa mesma esfera pública, na perspectiva pendular dos 

movimentos sociais democratizantes, deflagrados no século XVIII. 

Para Habermas, “a esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente 

como a esfera das pessoas privadas reunidas em um público”
6
. Incide nessa reunião de 

pessoas o potencial de racionalização pública de questões afetas à legitimidade política 

do Estado, em contraponto à própria autoridade estatal.  

Porém, antes de desenvolver de forma mais detalhada o conceito de esfera 

pública burguesa, determinante para o conceito de “opinião pública”, há de se ressaltar 

que, na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, ora analisada, o autor não descura 

do fato de que a expressão “esfera pública” apresenta uma multiplicidade de 

significados concorrentes. 

Do ponto de vista historicista aplicado à investigação do sentido, o próprio uso 

da palavra “público” ganha conotações diversificadas.  

A idéia de “público” a partir de sua oposição ao que é “particular” é 

demonstrável, por exemplo, na análise do modelo grego da polis que, em contraposição 

ao oikos, constituía a esfera comum a todos os cidadãos livres, na qual gozavam da 

possibilidade de distinção e reconhecimento.  

Já quando se entende “público” como algo inerente à função da 

representatividade, a significação se desloca para o sentido de aceitação ou mesmo de 

uma atribuição de garantia dada à soberania própria daquilo que detém o status de 

representação pública, tal como verificada, por exemplo, na representação da 

dominação fundiária do senhor feudal, dos títulos oficiais dos soberanos
7
 ou mesmo na 

representação pública do poder fortemente exercido, na alta Idade Média, pela Igreja 

Católica – apesar dessa última derivar sua publicidade representativa de elementos de 

caráter privativo e arcaico (a missa e a Bíblia eram lidas em latim, não na língua do 

povo). 

                                                 
6
 HABERMAS, MEEP, p. 42. 

7
 Nesse sentido, Caenegem rememora a constituição da representatividade monárquica inglesa e francesa: 

“Durante séculos, essa consistira mais num grupo de pessoas do que num território delimitado. A 

transformação que teve lugar a este nível ganha a expressão mais eloquente nos títulos oficiais dos 

soberanos. Onde dantes se chamavam aos soberanos coisas como ‘reis dos francos’ (ou mais tarde dos 

franceses) ou dos ingleses, ou ‘condes dos flamengos’, passou a introduzir-se, a partir de cerca de 1200 

d.C., o novo estilo de titulação: ‘rei de França’, ‘rei de Inglaterra’, ou ‘Conde da Flandres’. 

Demonstrava isso que o Estado tinha sido transformado numa unidade territorial. Não era doravante 

uma unidade pessoal; dentro das fronteiras fixas do território, a coroa passava a constituir o único 

governo.” Cf. CAENEGEM, R. C. van. Uma Introdução Histórica ao Direito Constitucional Ocidental. 

Trad. Alexandre Vaz Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. p. 102.  
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Durante a baixa Idade Média, o feudalismo, caracterizado por uma economia 

baseada quase que completamente no escambo e na fidelidade dos camponeses aos 

suseranos, foi sendo decomposto à medida que as práticas agrícolas tornaram-se mais 

desenvolvidas. A necessidade de se negociar o produto excedente deu fôlego ao 

aumento da circulação financeira e à reascensão das cidades, somente viabilizada com a 

quebra do isolamento antes existente entre os feudos.  

O papel da Igreja também se modifica com a Reforma Protestante, o que 

possibilitou uma diluição de sua onipotente representatividade cristã.  

A rígida hierarquia eclesiástica sofria, à época, grande contrariedade de 

monarcas cujos interesses estavam em conflito com o próprio catolicismo. Também a 

maior acessibilidade à Bíblia, a partir de sua tradução para a língua pátria de cada um 

dos Estados, permitiu uma crescente fragmentação do poder clerical, dando asas à 

liberdade de crença e assegurando, na esfera religiosa, a primeira esfera da autonomia 

privada
8
. 

Nessa fase de transição, em que o sistema de trocas de mercadorias engendrado 

no feudalismo é solapado pela ascensão de novas práticas comerciais pré-capitalistas, 

surge no cenário a cultura aristocrática urbana.  

Tanto o nobre rural quanto o cavaleiro cristão, que antes detinham distinta 

representatividade, são ofuscados pela sombra da aparência pirotécnica e refinada do 

homem da corte, de “sociabilidade divertida e bem-falante”. Assim, o Humanismo 

primeiramente vê-se integrado à vida cortesã
9
.  

Posteriormente, mesmo a representatividade advinda da erudição, concentrada 

nos aspectos principescos, começa a apresentar sinais de uma configuração pública 

reservada, como prenúncio de uma sociedade que aos poucos vai se separando do 

Estado. A partir disso, insinua-se o que Habermas identifica como a ruptura entre esfera 

pública e esfera privada: 

 

Privat significa estar excluído, privado do aparelho do Estado, pois 

“público” refere-se entrementes ao Estado formado com o 

Absolutismo e que se objetiva perante a pessoa do soberano. Das 

Publikum, the public, le public é, em antítese ao “sistema privado”, o 

“poder público”. Os servidores do Estado são öffentliche Personen, 

public persons, personnes publiques; ocupam uma função pública, 

suas atividades são públicas (public office, service public) e são 

chamados de "públicos" os prédios e estabelecimentos da autoridade. 

                                                 
8
 HABERMAS, MEEP, p. 24. 

9
 Ibidem, p. 22. 
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Do outro lado, há pessoas privadas, cargos privados, negócios 

privados e casas privadas; Gotthelf fala, por fim, do homem privado. 

À autoridade estão contrapostos os súditos, dela excluídos; aquela 

serve, diz-se, ao bem-comum, enquanto estes perseguem os seus 

interesses privados.
10

  

 

Da mesma forma, diante de uma configuração cada vez mais privativa da corte, 

é institucionalizada a separação entre o orçamento público e os bens privados dos 

detentores do poder principesco, objetivando-se as instituições do poder público com a 

burocracia e o exército. Além disso:  

 

(..) dos estamentos desenvolve-se os elementos de dominação 

corporativa a órgãos do poder público, o Parlamento (e, por outro 

lado, um Poder Judiciário); os elementos das corporações 

profissionais, à medida que são vigentes nas corporações urbanas e 

servem para operar certas distinções nos estamentos rurais, evoluem 

para a esfera da “sociedade burguesa”, que há de se contrapor ao 

Estado como genuíno setor da autonomia privada.
11

 

 

No decorrer do século XVIII, a representatividade pública, enquanto 

significação de algo que arvora o estandarte de “público”, mas sem constituir um setor 

social, deslocou-se por diversos portadores de insígnias ou status (de nobreza ou de 

erudição), até submergir num arranjo de cômica aparência. Às personalidades influentes 

que compunham o espaço da corte, restava perguntar não “o que és?”, mas sim “o que 

tens?”
12

.  

Esvaziada a publicidade franqueada à figura das autoridades estamentais, a 

representatividade passou a se configurar na expressiva força do poder público, 

concentrada na figura do Estado moderno. É preciso analisar, contudo, como o processo 

se efetivou. 

A passagem da sociedade feudal para o sistema pré-capitalista possibilitou um 

maior acesso a bens e eventos aos citadinos, demandando a estruturação de um sistema 

de troca de informações. A economia doméstica fechada, marcante no feudalismo, deu 

lugar a mercados locais e feiras, cuja expansão favoreceu a criação de títulos de 

pagamento e de um sistema corporativo de correspondências, funcionando não em 

função da publicidade das informações, mas para atender a interesses específicos dos 

comerciantes. A nova rede horizontal de dependências econômicas organiza-se, em 

                                                 
10

 Ibidem, p. 24. 
11

 Ibidem, p. 25. 
12

 Ibidem, p. 26-27. 
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princípio, de forma independente das relações verticais de dependência anteriormente 

definidas
13

. 

Somente com o mercantilismo é que se evidencia a ascensão da máquina estatal, 

além da força revolucionária dos elementos do intercâmbio de mercadorias e de 

informações, período em que as economias nacionais e territoriais constituíram-se 

simultaneamente com o Estado moderno, inaugurando a fase das grandes expedições. A 

política mercantilista demandou, inclusive, uma regulamentação que elevasse as 

companhias ao estatuto de sociedades anônimas, em vista das crescentes exigências do 

capital.  

Diante de sua importância à frente do comércio exterior, os mercados passam a 

ser vistos, dentro dos próprios Estados, como “produtos institucionais; resultam de 

esforços políticos e de força militar”
14

, numa perspectiva colonialista e 

desenvolvimentista somente satisfeita a partir de um eficiente sistema de impostos.  

Nesse particular, a esfera pública no sentido moderno empresta a “público” a 

conotação de “estatal”, objetivando-se em instituições administrativas permanentes, de 

atividade continuada, deduzindo publicidade representativa de sua própria autoridade: 

 

(...) “público” torna-se sinônimo de estatal; o atributo não se refere 

mais à “corte” representativa, com uma pessoa investida de 

autoridade, mas antes ao funcionamento regulamentado, de acordo 

com competências, de um aparelho munido do monopólio da 

utilização legítima da força. O poderio senhorial transforma-se em 

“polícia”; as pessoas privadas, submetidas a ela enquanto destinatárias 

desse poder, constituem um público.
15

 

 

Entrementes, na sociedade moderna, a representatividade da esfera do poder 

público também não se furtará de ser abalada.  

O novo paradigma delineia-se com a valorização dos interesses do capital 

manufatureiro em detrimento dos interesses do capital comercial. Enquanto as medidas 

administrativas do Estado se dedicam ao desenvolvimentismo neo-colonialista, 

prescindindo de oficiar favoravelmente também às corporações de comércio local, toma 

forma o que se denomina sociedade civil burguesa, erguida como uma espécie de 

contrapeso à autoridade.  

                                                 
13

 Ibidem, p. 28-29. 
14

 Ibidem, P. 31. 
15

 Ibidem, p. 32. 
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As condições econômicas, antes restritas a interesses de corporações 

profissionais privadas, passam, pela primeira vez, a ser de interesse geral dessa nova 

esfera que se pretende pública. 

 

1.3. O DESPERTAR DE UMA ESFERA PUBLICAMENTE RELEVANTE 

 

A demanda pela publicidade das decisões estatais transferiu as atividades 

comerciais privadas, antes confinadas no âmbito da economia doméstica, para o foco de 

interesse da esfera pública: a esfera privada da sociedade torna-se assim publicamente 

relevante
16

.  

O despertar dessa nova realidade tem seu auge no momento em que a imprensa 

passa a deter, efetivamente, o potencial de estremecer a condução da ordem política e 

social.  

Inicialmente, porém, apesar de os primeiros jornais terem sido chamados 

“jornais políticos”, as informações transmitidas sobre assembléias parlamentares, 

guerras, resultado de colheitas ou instituição de impostos ainda estavam a cargo das 

correspondências trocadas em caráter privado. Matérias noticiosas, com maior poder 

aclamativo, eram privilegiadas pelos folhetins, tal como mercadorias ao gosto da 

clientela: epidemias, curas miraculosas, assassinatos, incêndios
17

. 

Quando as autoridades enxergaram na distribuição de jornais um instrumento 

útil à Administração, a fim de tornar conhecidos seus decretos e portarias, a imprensa 

passa a ser entendida como meio de atingir o público-alvo dos referidos atos 

normativos. O feito acaba por alcançar, na prática, apenas as camadas mais cultas da 

população de súditos. Ainda assim, as agências de notícias passam a ser assumidas pelo 

governo, e os jornais informativos transmudam-se em boletins oficiais
18

. 

Aos poucos, a informação antes transmitida em caráter epistolar encontra, nos 

manuscritos, um público burguês, cada vez mais ávido por racionalizar os informes 

vinculados à ação estatal e suas conseqüências sobre o intercâmbio sócio-comercial. 

Agora, a repercussão provocada com a divulgação dos atos normativos reflete 

intensamente na camada burguesa que lê, ou que, de um modo ou de outro, quer se 

informar: 

                                                 
16

 Ibidem, p. 33. 
17

 Ibidem, p. 34-35. 
18

 Ibidem, p. 35-36. 
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As autoridades provocam uma tal repercussão nessa camada atingida e 

apelada pela política mercantilista que o publicum, o correlato abstrato 

do poder público, acaba por revelar-se conscientemente como um 

antagonista, como o público da esfera pública burguesa que então 

nascia. Ela, enquanto tal, desenvolve-se especialmente à medida que o 

interesse público na esfera privada da sociedade burguesa não é mais 

percebido apenas pela autoridade, mas também é levada em 

consideração pelos súditos, como sendo a sua esfera própria.
19

 

 

Esse antagonismo entre autoridade e setor privado é assumido inclusive pelo 

crescente número de editores e por donos de fábricas, que passam a exigir estímulo às 

suas iniciativas através da regulamentação, ainda que por vias burocráticas, o que irá 

redundar, como demonstra Habermas, numa peculiar ambivalência entre 

regulamentação pública e iniciativa privada. Ademais, a exigência burguesa por um 

Estado atento e justo, que também passe a regular para si, começa a ganhar força não só 

entre comerciantes e detentores dos meios de produção, mas também entre os 

consumidores.  

A intervenção estatal na economia doméstica e na taxação sobre mercadorias 

contribuiu, assim, para estimular a crítica de um público pensante, através do mesmo 

instrumento utilizado pela administração para situar a sociedade no sentido de um 

público ao qual se dirigiam os atos normativos administrativos: a imprensa. 

 

1.4. PRENÚNCIOS DA OPINIÃO NO RACIOCÍNIO PÚBLICO DE PESSOAS PRIVADAS 

 

A imprensa que se colocava a serviço da crítica introduziu o público leitor 

burguês à ensaística. Os juízos públicos alimentavam fóruns de discussão aos quais se 

dirigiam pessoas privadas, “a fim de obrigar o poder público a se legitimar perante a 

opinião pública”. As intervenções críticas não passavam incólumes pela censura das 

autoridades monárquicas. Quando não desqualificavam através de éditos os juízos 

públicos difundidos, determinavam que as informações fossem antes submetidas ao seu 

crivo e aprovação
20

. 

As conseqüências da existência de “um público que julga politicamente” na 

Inglaterra, na Alemanha e na França são detalhadamente pontuadas por Habermas, 

                                                 
19

 Ibidem, p. 38. 
20

 Ibidem, p. 40. 
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delineando a repercussão das abordagens políticas em cada uma das nações e seus 

respectivos efeitos, tanto no parlamento quanto no seio da sociedade. 

De uma forma geral, já se faz possível a conceituação da esfera pública 

burguesa, enquanto esfera das pessoas privadas reunidas em um público, que 

“reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente 

contra a autoridade”, pretendendo discutir com (ou perante) o poder político “as leis 

gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas publicamente relevante”
21

, 

assim como também as leis relativas ao trabalho social. Destaca o filósofo: 

 

Os burgueses são pessoas privadas; como tais, não “governam”. Por 

isso, as suas reivindicações de poderio contra o poder público não se 

dirigem contra a concentração do poder que deveria “compartilhado”; 

muito mais eles atacam o próprio princípio de dominação vigente.
22

 

 

Nas conversações sociais, transformadas pelos intelectuais burgueses em aberta 

crítica, é evidente a contradição de um raciocínio público de pessoas privadas, girando 

em torno de si mesmo dentro de sua privacidade, mas alcançando relevância pública em 

termos políticos.  

Para a compreensão desse paradoxo, é preciso ter em mente que a racionalização 

da ação política eclode nos indivíduos privados a partir de uma internalização 

subjetivada na própria família patriarcal.  

Ao mesmo tempo em que se constitui sobre as bases do livre-arbítrio, da 

comunhão do afeto e da formação, a família detém apenas a aparência de liberdade e 

independência perante o todo, em um exercício de mediação que assegura, no entanto, a 

estrita observância das inevitáveis exigências sociais.  

Essa emancipação aparente, de caráter psicológico, corresponde à emancipação 

político-econômica. A esfera íntima vê-se imbricada à esfera do trabalho e da troca de 

mercadorias. Ainda que os patriarcas, enquanto donos de mercadorias, vejam a si 

próprios como autônomos, decidindo livremente de acordo com a rentabilidade, estão 

eles sujeitos a leis “que funcionam na racionalidade econômica imanente ao 

mercado”
23

.  

Por outro lado, justamente na garantia ideológica da troca justa, conferida por 

leis, é que a família burguesa encontra subsídios para tomar consciência de si mesma. 
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 Ibidem, p. 42. 
22

 Ibidem, p. 43. 
23

 Ibidem, p. 63. 
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No ordenamento e na organização social, aos quais se vincula a família, estão 

pressupostos direitos que lhe conferem a autonomia privada necessária ao exercício de 

suas atividades sociais comerciais e laborativas: 

 

Obviamente, como o câmbio de mercadorias, também as relações de 

trabalho assumem conotação social. Noutras palavras, a vida 

econômica deixa de estar centrada na casa do senhor. Desta feita, a 

privacidade confunde-se com a idéia de uma interioridade livre e 

satisfeita. Questões concernentes à sobrevivência deixam de pertencer 

à intimidade do lar. Elas devem ser solucionadas no âmbito da 

sociedade. Neste contexto, a ação pública do proprietário tem como 

meta a defesa de seus interesses contra a descabida ingerência do 

Estado. A família oferecerá o suporte decisivo para a formação destes 

indivíduos privados propensos a pensar publicamente como 

representantes da burguesia.
24

  

 

Assim, advém dessa esfera privada – formada pela sociedade burguesa em 

sentido restrito (setor de troca de mercadorias e do trabalho social) e pela esfera íntima 

da família – a compreensão política que a esfera pública burguesa tem de si mesma, por 

se pautar, em primeira e última instância, pela racionalização das necessidades de sua 

própria sobrevivência.  

Há de se ressaltar, na tomada de consciência dos indivíduos privados, os 

aspectos eminentemente literários que irão constituir, posteriormente, o que se entende 

por esfera pública política.  

A princípio, os indivíduos, na esfera da intimidade familiar, consideram-se 

pessoas que podem estabelecer relações “puramente humanas”; para Habermas, essa 

experiência de humanidade contemplou sua forma literária na correspondência epistolar, 

sendo os diários íntimos considerados peças de “monólogo interior dirigido a 

receptores ausentes” – conferindo um caráter de publicidade à própria subjetividade 

íntima. O século XVIII, nesse ponto, é cunhado século das cartas: “escrevendo cartas, 

o indivíduo se desenvolve em sua subjetividade”
25

. Habermas identifica também nos 

romances burgueses essa subjetividade colocada na realidade ilusória e convidativa ao 

leitor, complementando-se na publicidade.  

A esfera de pessoas privadas que discutem publicamente temas constantes de 

jornais e revistas – ou melhor, que tudo discutem, desde a cultura ofertada em teatros e 

museus, até a dramaturgia burguesa – corporifica-se primeiramente nos cafés, salões e 
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 CAMPATO, Roger Fernandes. A Gênese Teórica da Concepção Habermasiana de Esfera Pública. 
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comunidades de comensais, para depois se emancipar, mantendo-se, contudo, reunida 

através da instância mediadora de uma imprensa crítica. 

Os cafés destacam-se na França e na Inglaterra como instituições da 

intelectualidade burguesa, principalmente em seu período áureo, de 1680 a 1730, num 

cenário em que as cidades efetivamente assumem as funções culturais antes restritas ao 

espaço festivo e cerimonioso das cortes.  

Nessas reuniões, que passaram a ser permanentemente acessíveis, não 

conviviam apenas aristocratas e os novos humanistas
26

 – artistas, cientistas e escritores 

– mas também representantes das camadas mais amplas da sociedade, como membros 

da classe média, merceeiros e artesãos, submetendo-se todos aos discursos intelectuais e 

testemunhando suas discussões. 

Já na Alemanha, destacavam-se as eruditas comunidades de comensais, não tão 

difundidas quanto os cafés e salões, mas derivadas das importantes sociedades de 

conversação do século XVIII.  

 

1.4.1. Caso-modelo: o desenvolvimento inglês
27

. 

 

Em termos históricos, uma esfera pública politicamente ativa surge 

primeiramente na Inglaterra na virada para o século XVIII, servindo-se de digressões 

oriundas dos interesses expansivos do capital manufatureiro e industrial. Nichos do 

capital comercial e financeiro, atividades relegadas a segundo plano pela administração, 

passam a desejar uma influência, ainda latente, sobre as decisões do poder estatal. Para 

isso, apelam ao público pensante, a fim de legitimar suas reivindicações ante esse novo 

fórum
28

.  

No parlamentarismo inglês, em que cadeiras ainda se prestavam a atender 

interesses baseados na propriedade fundiária, era natural que partidários de outras 

camadas da burguesia protestante estivessem dispostos a expor e dissecar o conflito 

político perante a esfera pública, constituindo o que Habermas chamaria de corte pré-

parlamentar em permanente ampliação
29

. 
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De certo modo, justificava-se a preocupação dos monarcas com as idéias 

difundidas nos cafés, que já nos idos dos anos 70 do século XVII tomavam as 

conversações como ameaças que alimentavam a “inveja universal” e a “insatisfação na 

mente de todos os bons súditos de Sua Majestade”, demandando a reação do governo 

contra tais “focos de agitação política”
30

.  

Apesar de inúmeros episódios de censura prévia, a imprensa inglesa, se 

comparada à imprensa dos demais Estados europeus, gozava de liberdades únicas no 

exercício da crítica, constituindo-se inclusive de forma autônoma para se afirmar contra 

o governo.  

Habermas ilustra a trajetória desse jornalismo livre pela publicação da revista 

“The Craftsman”, de viés claramente oposicionista, criada em 1735 por Bolingbroke. 

Com ela, “a imprensa se estabelece propriamente como órgão crítico de um público 

que pensa política: como quarto estado”
31

. 

 Denúncias satíricas acerca de intrigas políticas da corte e revelações de atuações 

escusas de figuras políticas relevantes davam o tom dessa imprensa crítica, fazendo-se 

ouvir inclusive dentro do Parlamento, que não tardaria em tornar públicas suas reuniões, 

apesar de uma persistência inicial na proibição ao acesso.  

Com o tempo, tornou-se comum a divulgação de discursos parlamentares por 

jornalistas que conseguiam informações privilegiadas ou que se infiltravam nas galerias 

da Casa dos Comuns; quando já não era possível manter o segredo dos debates, foi 

formalmente inaugurada, em 1834, uma tribuna para os repórteres, “dois anos depois 

que a primeira Reform Bill havia feito do Parlamento um órgão da opinião pública que 

há muito tempo já era comentado criticamente”
32

. 

Os resultados das eleições nos condados passaram a ser considerados como 

medida aproximada do que se chamou “sense of the people”, designando uma grandeza 

na qual a oposição podia se basear, apesar de não se constituir propriamente em opinião 

pública. Às minorias parlamentares, afigurava-se interessante incitar o julgamento do 

público politizado para a ele recorrer na expectativa de legitimar suas ambições.  

No final do século XVIII, em que surgem grandes diários como a revista 

“Times” (1785), era comum a reunião de parlamentares em clubes informais. Já na Casa 
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dos Comuns, o reconhecimento de uma opinião pública em sentido estrito é assim 

descrito por Habermas:  

 

Em 1792, três anos depois de ter estourado a Revolução Francesa, o 

público politicamente pensante é indiretamente sancionado em função 

de crítica pública por Fox, num discurso na Casa dos Comuns. Pela 

primeira vez se fala de public opinion em sentido estrito.
33

  

 

Uma “public opinion” – não simplesmente “the sense of the people” –, agora 

configurada em opinião fundamentada de um público politicamente ativo, ávido por 

informação, torna-se parceira do Parlamento enquanto instância de discussão 

oficialmente qualificada. 

 

1.4.2. Breve incurso ao desenvolvimento francês e alemão. 

 

Na França, diferentemente do que ocorria na Inglaterra, a burguesia 

mercantilista não se reunia. A compra de títulos de nobreza fazia com que os 

negociantes ricos orbitassem em torno do regime absolutista, privilegiados que eram em 

impostos, patentes e ocupações de altos cargos; vista como uma classe parasitária, à 

burguesia pouco importavam as decisões administrativas, mesmo porque era cômodo 

substituir atividades comerciais e de produção por insígnias da Coroa que lhe rendessem 

mordomia e prestígio
34

. 

Em 1763, o semanário principal francês contava com apenas 1600 assinantes, 

dos quais cerca de um terço morava em Paris
35

. Na primeira metade do século, em que 

pese a influência crítica de algumas figuras da época, como Montesquieu, os temas mais 

difundidos entre os filósofos eram preferencialmente ligados a religião, arte e literatura; 

variantes temáticas de intencionalidade política só se fizeram presentes com o 

surgimento da Encyclopédie, proposta inicialmente como um empreendimento 

publicitário. Os primeiros expoentes da opinião pública surgem, ainda que timidamente, 

através dos clubes e do pensamento dos fisiocratas, então chamados de economistas. 
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Às vésperas da revolução, a decisão de publicar o balanço orçamentário 

nacional, tomada pelo estadista Necker, durante o reinado absolutista francês, constituiu 

o que Habermas considerou de primeira brecha à difusão de informações de interesse 

público às parcelas politizadas da sociedade
36

.  

O processo de consolidação permanente das instâncias críticas, que na Inglaterra 

necessitou de mais de um século para ocorrer, foi estabelecido na França da noite para o 

dia com a Revolução, culminando na imprensa política diária e na adoção do princípio 

da publicidade dos atos administrativos.  

Conjugada à sólida regulamentação jurídica e personificada na Constituição 

francesa da Revolução, que de modo geral adotou a Declaração dos Direitos dos 

Homens e dos Cidadãos, de 26 de agosto de 1789, a função política da esfera pública 

delineou-se por meio de palavras de ordem que ecoaram por toda a Europa, dentre as 

quais liberdade e publicidade. 

Em que pesem as garantias constitucionais à liberdade de expressão e de 

opinião, asseguradas à época, Napoleão suprimiu toda e qualquer liberdade de imprensa 

em 1800, depois do golpe de estado, somente restabelecida pelos Bourbons, em 1814. 

Ainda assim, qualquer oposição política passou a ser exercida de forma mais 

precavida
37

. 

Já na Alemanha, conservavam-se os limites entre nobreza e burguesia culta, 

sendo esta ainda mais distante das classes mais pobres, em que predominava uma 

população eminentemente rural. Algo semelhante a uma vida parlamentar surge 

tardiamente, inspirada nas Revoluções de 1830, ocorridas na França, em que se 

empunharam as bandeiras do liberalismo e do nacionalismo.  

Além da divisão social muito incisiva entre burguesia e proletariado, os 

intelectuais burgueses alemães compunham um público politizado que só se reunia em 

eventos privados, voltados às tradições iluministas e à leitura de revistas, denotando, 

assim como na Suíça, uma esfera pública literária bastante engajada. Os príncipes até 

tentaram conter a discussão, com a prisão dos primeiros jornalistas políticos, mas isso 

só reforçava a constatação acerca da crescente força crítica da esfera pública:  

 

A esfera pública com atuação política passa a ter o status normativo de 

um órgão de automediação da sociedade burguesa com um poder 

estatal que corresponda às suas necessidades. O pressuposto social 
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dessa esfera pública "desenvolvida" é um mercado tendencialmente 

liberado, que faz da troca na esfera da reprodução social, à medida do 

possível, um assunto particular das pessoas privadas entre si, 

complementando assim, finalmente, a privatização da sociedade 

burguesa.
38

 

 

Desse modo, Habermas identifica na esfera pública uma função central de 

princípio organizatório dos Estados de Direito burgueses com forma de governo 

parlamentar, como na Inglaterra depois da grande Reform Bill de 1832, através do qual 

foi reformulado o modelo de representação política: 

 

“(...) é revista a obsoleta divisão por distritos eleitorais e passa a ser 

concedido também à classe média alta (na qual se recruta a massa do 

povo politizado) o direito de participação política: de cerca de 24 

milhões de habitantes, agora quase meio milhão passa a poder votar. 

(...) A opinião pública se forma na luta dos argumentos em torno de 

algo, não sem crítica, na aprovação ou rejeição, seja ela ingênua ou 

plebiscitariamente manipulada, em relação a pessoas, através do 

common sense. Por isso é que ela precisa ter por objeto antes a 

apresentação precisa dos fatos do que a pessoa dos governantes.
39

 

 

Em uma sociedade que funciona capitalisticamente, a representatividade política 

opera para consumar os ganhos decorrentes da autonomia privada. Ao adquirir 

competência legislativa, o público de pessoas privadas garante de per si a edição de leis 

que atendam às necessidades do intercâmbio burguês.  

O Direito Privado passa a desconsiderar questões afetas apenas ao nascimento 

ou status estamental, fortalecendo a fruição de direitos subjetivos baseados na 

igualdade, na propriedade e na liberdade empresarial, ainda que estes se refiram, nessa 

medida, somente aos donos de mercadorias e às pessoas cultas.  

A interface entre lei e opinião pública se estabelece no Estado de Direito 

burguês, no qual a esfera pública atua enquanto instituição que assegura tal vínculo. 

Mas antes de pormenorizar os critérios de legitimação da lei junto à opinião pública, é 

relevante analisar sua gênese em termos conceituais. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A GÊNESE FILOSÓFICA DA EXPRESSÃO 

“OPINIÃO PÚBLICA” 

 

 

Ao incursionar pela etimologia de “opinião”, Habermas demonstra que esta 

deriva do termo latino opinio, o juízo sem certeza, não plenamente demonstrado, 

questionável. A linguagem técnico-filosófica (doxa em Platão e Meinen em Hegel) 

corresponde exatamente ao entendimento semântico da linguagem cotidiana. No 

contexto proposto, porém, os sentidos que remetem à palavra como “o mero palpite e a 

reputação que se coloca no espelho das mentes, estão em antítese àquela racionalidade 

que a opinião pública pretende”. Por isso, a concepção habermasiana de opinião 

aproxima-se da consideração que se faz sobre algo, “aquilo que se coloca na opinião 

dos outros”
40

, passando por uma tomada comunicativa de consciência, propensa à 

racionalidade exercida na reflexão conjunta somente possível a partir da publicidade 

geral e irrestrita.  

O feixe teórico-metodológico ora utilizado perpassa pelas concepções clássicas 

acerca de concordância pública e opinião, levantadas a partir da interpretação 

habermasiana de Hobbes, Locke, Bayle, Burke e Rousseau. 

Na visão de Estado absoluto e de obediência contratualista, concebidas no 

Leviatã
41

, de Thomas Hobbes (1588 – 1679), em que a dominação é exercida com base 

apenas na autoridade do príncipe, são irrelevantes as convicções e opiniões dos súditos. 

Se as convicções religiosas não passam de crenças e julgamentos afetos à esfera íntima 

privada, para o Estado as questões da Igreja não devem ter qualquer conseqüência: 

depreende-se daqui o porquê da solução encontrada por Hobbes para o fim da guerra 

civil religiosa. O estado de consciência do súdito identifica-se com sua opinião e, sendo 

esta privativa à essência humana, ela é irrelevante para o soberano.  

Em John Locke (1632 – 1704), também a convicção privatizada dá subsídios à 

opinião, sendo eficiente na expressividade de usos e costumes coletivos, mas, 

diferentemente de Hobbes, não se afigura censurável que a opinião venha a público – 
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apesar desta não derivar, propriamente, de uma discussão pública, constituindo-se, 

outrossim, de um “consenso secreto e tácito”
42

.  

A visão de Locke aproxima-se de Hobbes no que diz respeito à formulação 

contratualista da sociedade, em que não há que se falar em opinião pública, mas na 

concordância com um pacto que se impõe. Por outro lado, suas diferenças são 

diametrais: enquanto Hobbes enxerga no estado da natureza uma situação anárquica e 

beligerante a ser organizada e combatida, representando no contrato social a declaração 

formal da vontade de todos, Locke concebe tal estado de natureza como um fato 

histórico de liberdade e igualdade entre os homens, e que merece ser preservado. O 

Estado lockiano, pois, deve ser mínimo e colocar-se também sob o pacto social firmado; 

já em Hobbes, o Estado deve ter poderes ilimitados e sua soberania tem de ser 

construída não na base da confiança, mas do temor: 

  

Tradicionalmente nas teses contratualistas se depreendem dois 

momentos na cessão ou transferência de direitos dos indivíduos livres 

e iguais na condição natural em favor do terceiro escolhido para 

governá-los no estado civil. Estes dois momentos cujos liames nem 

sempre são tão evidentes, costumam ser definidos como pacto de 

união (acordo dos indivíduos entre si) e pacto de sujeição (entre o 

povo e o governante). A construção contratualista de Locke não 

apenas desdobrará o pacto em duas etapas (na primeira estabelecendo 

a comunidade, na segunda fundando o poder político), como também 

realizará a transferência de direitos dos indivíduos ao governante com 

base num encargo de confiança (trust), o qual serviria de balizador 

permanente da conduta do titular do poder no cumprimento dos 

objetivos do Estado Civil. Em contraponto à delegação lockiana do 

poder político, a doutrina de Hobbes fundirá os dois pactos em um 

único e estabelecerá que os associados individuais se comprometam a 

submeter-se ao soberano, na qualidade de terceiro não-contratante. 

Disto haverá duas implicações: (1) os indivíduos, havendo renunciado 

às suas liberdades e direitos naturais devem total obediência ao 

soberano; (2) não obstante haja sua pessoa reunido e incorporado as 

vontades e direitos de todos os súditos por ocasião do pacto original, o 

soberano não se encontra sujeito a contrato algum.
43

 

 

Para o francês Pierre Bayle (1647 – 1706), filósofo contemporâneo a Locke, o 

reino da razão crítica continua a ser interior, sem conseqüências para o poder público; 

todavia, ele considera que saber manipular a razão pode sabotar fundamentos da moral e 

da virtude. Por isso ele salienta o papel dos enciclopedistas, críticos especializados, em 

detrimento ao jornalismo pretensamente político, que considera meramente panfletário. 
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Nesse ponto, Habermas ressalta que a evolução da idéia de opinião para opinião 

pública passa pela noção de public spirit, tomado equivocadamente por Foster, em 

1793, como equivalente à opinion publique
44

.  

Apesar de public spirit dar vazão a um senso popular para o que é “justo” e 

“correto”, abrindo-se naturalmente à discussão pública – mas ainda não articulada por 

ela –, a idéia conserva traços da filosofia de Locke: inexiste a mediação discursiva 

necessária ao conceito de opinião pública. O “sense of the people” é, por exemplo, 

instrumentalizado na imprensa de Bolingbroke
45

, na aberta oposição política que quer 

legitimar sua atuação através de uma pretensa infalibilidade da voz das ruas. 

Ao situar a opinião geral, ou general opinion, como resultante da reflexão 

privada sobre assuntos de interesse público e de sua discussão, Edmund Burke (1729 – 

1797) aproxima-se do conceito habermasiano de opinião pública.  

Também os fisiocratas auxiliaram na concepção do termo, ao atrelá-lo à 

necessária inflexão do esclarecimento. Todavia, apesar de terem sido “os primeiros a 

afirmar a autonomia legislativa da sociedade civil em relação às medidas do Estado”, 

Habermas denuncia o comportamento apologético de seus expoentes, que, 

contraditoriamente (ou tendo em vista a preservação da ordem de privilégios vigente na 

França), idealizavam um despotismo legal, no qual o monarca esclarecido prezasse pelo 

bem comum e pelos interesses do povo. Nesse contexto utópico, vicejavam a opinião 

pública dentro dos limites do regime vigente, distanciando sua motivação crítica da 

função legislativa, a ser exercida unicamente pelo soberano detentor da razão. 

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), por sua vez, ao enfatizar a importância da 

opinião advinda do bom senso natural, tal qual uma consciência moral inata, que sabe 

definir de antemão o que é necessário ao bem comum – ancorado no princípio de que “o 

homem é naturalmente bom”, divergindo da teoria hobbesiana –, pretendeu reinstaurar 

no “estado de sociedade” uma ordem baseada nas leis da natureza. 

No contrato social rousseauniano, prevaleceriam algumas máximas: a 

propriedade é ao mesmo tempo privada e pública; bastaria o bom senso para se perceber 

o bem-comum; e a vontade geral seria antes um consenso de corações do que de 

argumentos. Reverenciando o sentimento natural de piedade, Rousseau diz que este, 

mais do que a razão, impele o ser humano a concorrer para a conservação mútua de toda 

a espécie:  
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É ela [a piedade] que nos leva sem reflexão em socorro daqueles que 

vemos sofrer; é ela que, no estado de natureza, faz as vezes de lei, de 

costume e de virtude, com a vantagem de que ninguém é tentado a 

desobedecer à sua doce voz; é ela que impede todo o selvagem 

robusto de arrebatar a uma criança fraca ou a um velho enfermo a sua 

subsistência adquirida com sacrifício, se ele mesmo espera poder 

encontrar a sua em outro local; é ela que, em vez desta máxima 

sublime de justiça raciocinada, “Faz a outrem o que queres que te 

façam”, inspira a todos os homens esta outra máxima de bondade 

natural, bem menos perfeita, porém mais útil talvez que a precedente: 

“Faz teu bem com o menor mal possível a outrem”.  

Numa palavra, é nesse sentimento natural, mais do que em 

argumentos sutis, que é preciso buscar a causa da repugnância que 

todo o homem experimentaria em praticar o mal, mesmo 

independentemente das máximas da educação. Embora possa competir 

a Sócrates e aos espíritos da sua têmpera adquirir a virtude pela razão, 

há muito tempo que o gênero humano não existiria mais, se sua 

conservação tivesse dependido exclusivamente dos raciocínios 

daqueles que o compõem.
46

  

 

Tomadas as devidas proporções de seu pensamento, não seria necessária a 

preservação de qualquer publicidade se as leis já correspondem exatamente às opiniões 

de certo modo arraigadas: na simplicidade dos costumes não se faz presente a 

multiplicação dos problemas e discussões espinhosas
47

.  

Nesse diapasão, é possível concretizar soluções administrativas a partir do 

assentimento do próprio povo, através de um plebiscito permanente, sendo nula toda lei 

que o povo não tenha pessoalmente ratificado: define-se assim, em Rousseau, a idéia de 

place publique como fundamento da constituição. 

Concebendo o poder político como panteão de uma vontade coletiva 

moralmente legitimada na decisão da maioria, não se vislumbra em Rousseau algo 

passível de ser chamado “opinião pública”. De fato, no andamento de uma democracia 

erigida sem discussão pública, a opinião em Rousseau é discursivamente irrefletida; 
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apesar de pretender o título de opinião pública, é melhor definida em Habermas como 

opinião não-pública, com o agravante de ser elevada à condição de único legislador
48

. 

Nem a posição de Rousseau nem a dos fisiocratas foram levadas a cabo; com a 

Revolução Francesa, conjuminaram-se as duas funções até então contrapostas à opinião: 

a crítica e a legislativa.  

Habermas demonstra, ainda, que Jeremy Bentham (1748 – 1832) foi quem 

finalmente correlacionou o conceito de opinião pública ao de publicidade, elemento 

crucial a que deve se render o exercício do poder político. Mas a interpretação da 

publicidade enquanto princípio de mediação entre política e moral e, consequentemente, 

como instrumento da função controladora de uma opinião pública cidadã, somente em 

Immanuel Kant (1724 – 1804) encontrou sua configuração teórica amadurecida
49

. 

 

2.1. ASPECTOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE EM KANT 

 

A expressão “opinião pública” jamais foi utilizada por Kant, mas a conceituação 

está presente em sua enfática defesa de uma política moral, através da derrogação de 

quaisquer fatores impeditivos ao esclarecimento de todos e à saída da menoridade auto-

imposta, designada pela incapacidade de alguém utilizar-se de seu próprio entendimento 

sem o auxílio de outrem.  

Para Kant, a menoridade pode ser atribuída à preguiça e à covardia de se fazer 

uso de seu entendimento, diante inclusive da comodidade de se pagar a tutores que 

prestem a tarefa de nos guiar por tal entendimento. Durão ressalta ainda as causas 

institucionais: 

 

[Kant] introduz o conceito de tutores da grande massa (Vormündern 

des grossen Haufens). Os tutores são aqueles que pensam pelos outros 

e pertencem às instituições da esfera cultural, constituindo elementos 

formadores da opinião pública. Kant cita o livro, o diretor espiritual e 

o médico como aqueles que podem pensar pelos outros. Deste modo 

ele tem plena compreensão de que essa esfera formadora de opinião 

pública desempenha um papel na manutenção da menoridade entre os 

homens. Assim, o filósofo não se ilude com a opinião pública, 

percebendo que ela pode, por outro lado, ampliar a heteronomia do 

sujeito arrastando-o cada vez mais para a menoridade, explicando de 
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certa forma a aporia dos meios de comunicação de massa que já se 

alastravam em seu tempo.
50 

 

Nos termos de sua filosofia transcendental, Kant aparentemente pretendeu, no 

ensaio “Resposta à pergunta o que é o Esclarecimento?”
51

, transformar a máxima "eu 

devo expressar livremente o meu pensamento" em um imperativo passível de ser 

universalizado na esfera pública de então. De acordo com Durão: 

 

Para uma fundamentação moral da política, é preciso provar que “eu 

devo expressar livremente meu pensamento” não é apenas uma regra 

de ação política, mas é ela própria uma regra moral, e isto exige a sua 

fundamentação por meio do imperativo categórico. A demonstração 

deve seguir a orientação da Grundlegung.
52

 

 

Mas ante a não especificação objetiva de tal imperativo, de onde se depreende 

em Kant a mediação possível entre política e moral? Do princípio da publicidade. A 

análise habermasiana acerca desse elemento mediador será aqui separada em dois 

aspectos, complementares entre si: i) a publicidade enquanto princípio indutor da 

ordenação jurídica, e ii) a publicidade enquanto princípio dedutível do uso público da 

razão.  

Veremos em Kant – para quem o direito é submisso à moral – o porquê de não 

haver qualquer óbice à conjuminação entre moral e política, sendo o eventual 

antagonismo apenas aparente.  

Se é verdade que a política possui relação maior com a ética finalista, atenta aos 

fins voltados para o êxito e não especificamente com a obrigação em si do agir moral, 

também é verdadeiro dizer que suas normas apenas se sustentam a partir do direito 

público, que tem na publicidade um de seus mais valiosos princípios.  

A política, assim, só é possível dentro da racionalidade interna do direito, 

atrelada à racionalidade estatal: se da última se exige legalidade, e da ação moral exige-

se a boa vontade – segundo Kant, o móbil determinante da moralidade – a ação do 

Estado que se volta para o direito dos outros só é concebível se fizer concordar o Direito 

e a Moral. 
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2.1.1. A publicidade enquanto princípio da ordenação jurídica 

 

Em “À paz perpétua”, obra tida como crucial para o estudo das ciências 

políticas, Kant considera que não pode haver conflito da política, enquanto doutrina 

aplicada do direito, com a moral, aqui entendida como doutrina teórica do direito; do 

contrário, teria a política de se entender como doutrina geral da prudência, “uma teoria 

das máximas de escolher os meios mais aptos para suas intenções, avaliadas segundo a 

vantagem, isto é, negar absolutamente que haja uma moral”
53

. 

Por outro lado, Kant não se furta de reconhecer que, ainda que a ação política 

conduza-se por princípios que priorizem determinados fins, por inclinações outras, e 

não pela precedência exclusiva de um dever moral, ainda assim os princípios de direito 

público devem conduzir a ação instrumentalizada para o fim proposto: 

 

(...) porque é precisamente a vontade geral dada a priori (em um povo 

ou em relação a diversos povos uns com os outros), que unicamente 

determina o que é de direito entre os homens; a união da vontade de 

todos, porém, se somente proceder com conseqüência na execução, 

também segundo o mecanismo da natureza, pode ser ao mesmo tempo 

a causa de engendrar o efeito visado e de pôr em prática o conceito de 

direito.
54

 

 

Dentre tais princípios do direito público, Kant identifica aquele que está contido 

em toda proposição jurídica que se pretende assentada na concepção de justiça: o 

princípio da publicidade. A publicidade não é só determinante para tudo o que, 

enquanto ato político, vincula-se ao interesse comum e, consequentemente, constitui 

algo publicamente divulgável. É também através desse princípio que uma máxima pode 

ser indefectivelmente aceita ou contraposta, justificada ou desmentida. 

Kant considera a publicidade pois, não só como um princípio jurídico 

(concernente ao direito dos homens), mas também como um comando ético (pertencente 

à doutrina da virtude), já que a política não-pública frustraria seu próprio fim: o 

governo, consagrado na representatividade republicana, busca no assentimento dos 

cidadãos sua consagração enquanto Estado jurídico e, na política, a efetivação de 

resultados compatíveis ao fim geral do público, o bem comum. 
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Verifica-se da leitura do tratado à paz entre os povos, assim, que a união do 

povo em um Estado é erigida juridicamente não por princípios fundamentados na 

prudência, mas no dever moral, do qual é possível extrair o comando aplicável para o 

reconhecimento, a priori na razão, da garantia de cumprimento dos conceitos de 

igualdade e liberdade: “Todas as ações relativas ao direito de outros homens cuja 

máxima não se conciliar com a publicidade são injustas”
55

. 

A conjugabilidade objetiva entre política e moral advém, pois, desta última 

exercer, através do direito, o comando imperativo da prática política. E é exatamente 

por não ser possível em Kant considerar a existência de um direito pragmaticamente 

condicionado entre normatividade e utilidade, é que “a verdadeira política não pode, 

pois, dar um passo sem antes homenagear a moral”
56

. 

 

2.1.2. A publicidade enquanto princípio deduzido do uso público da razão 

 

“Sapere aude!” Kant, ao instigar a ousadia do conhecimento em “Resposta à 

pergunta o que é o Esclarecimento?”, responde à pergunta sem restringi-la à mera 

aquisição de um saber científico, mas ressalta, dentre suas ponderações, a obrigação 

moral de se comunicar publicamente o saber, obrigação esta de cada um que o possuir. 

O libertar-se da menoridade – a imaturidade auto-imputável, por falta de resolução e de 

ânimo – vê-se, assim, reforçado pela concepção de que o pensar por si mesmo deve 

coincidir com o pensar em voz alta, enaltecendo-se a liberdade do uso público da 

razão
57

.  

Todos os indivíduos, servindo-se de sua própria razão, ainda que imaturos ou 

pouco esclarecidos, têm potencialmente a possibilidade de esclarecimento ao 

constituírem-se enquanto público. A conversação induz ao raciocínio, e Habermas 
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ressalta em Kant o aspecto da auto-elaboração possível no âmbito de um público que se 

esclareça a si mesmo: 

 

(...) apenas poucos homens caminham decididamente e saem da 

menoridade, cultivando seus próprios pensamentos. No entanto, é 

praticamente certo que o público possa esclarecer-se. De fato, basta 

que a liberdade seja dada para que o esclarecimento torne-se 

praticamente inevitável.
58

 

 

A razão prática coloca-se, assim, como contragolpe extremo face ao princípio 

absolutista auctoritas non veritas facit legem.  

Se a solução de conflitos em Hobbes perpassa pela neutralização das convicções 

privadas na esfera íntima de cada indivíduo, em favor de uma vontade política suprema 

da autoridade travestida em lei, relegando qualquer entendimento próprio – do qual se 

poderia derivar um raciocínio público – a mero palpite politicamente inconseqüente, 

para Kant não há como retroceder à idéia de que as pessoas privadas burguesas já 

haviam se transformado em um público e já haviam instituído a esfera de seu raciocínio, 

ou seja, uma “esfera pública, nas funções políticas de uma mediação entre Estado e 

sociedade”
59

. A propósito: 

 

A opinião pública cidadã e de cunho político tem uma função 

controladora: por meio da crítica aberta, ela pode impedir a 

concretização de intenções “avessas à luz do dia”, inconciliáveis com 

máximas publicamente defensáveis. Além disso, segundo a opinião de 

Kant, a opinião pública deve ganhar uma função programática à 

medida que os filósofos, na função de “professores públicos do 

direito” ou intelectuais “falem aberta e publicamente sobre as 

máximas da condução da guerra e promoção da paz”, e à medida que 

possam convencer o público da correção de seus princípios.
60

  

 

Da ordenação jurídica concebida através de um corpo representativo, legalmente 

instituído, tem-se na publicidade a garantia de que a submissão às leis não irá vulnerar a 

liberdade (já legalmente limitada) de seus cidadãos. Lado outro, sendo as liberdades 

civis asseguradas empiricamente na concordância pública de um público pensante, a 

submissão às leis torna-se pressuposto da própria liberdade reclamada pela esfera 

pública política já existente
61

.   
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Nesse ponto relativo à representatividade política, Kant vem reforçar a idéia da 

soberania popular incutida em Rousseau, segundo o qual a legitimidade das leis advém 

da participação direta do povo. Todavia, Kant inova ao completar o contrato social com 

um fator imprescindível, mas desconsiderado na obra de seu contemporâneo: a 

comunicação pública dos argumentos como meio de se alcançar o esclarecimento e, em 

conseqüência, a formação de uma vontade geral. 

Apesar de ser visível, em Kant, a idealização de uma vontade coletiva a 

harmonizar, consubstancialmente, a política com as leis da moral, o processo crítico da 

racionalização política é, a priori, apolítico – máxime considerando que o sistema 

filosófico em Kant não predetermina leis da razão prática a partir de condições 

empíricas.  

Em contrapartida, não era crível, nem mesmo para Kant, que a instituição de um 

Estado de Direito, ainda inexistente, não fosse precedida pela constituição de um poder 

político através de uma “intenção moral”, consagrada no interesse geral e subsidiada 

pelo possível êxito no mundo empírico, através de sua esfera pública politicamente 

neutra, a fim de realçar que todos deveriam querer o mesmo para a consecução de uma 

constituição plenamente justa. 

 Nesse ponto, Habermas volta a chamar a atenção para a patente contradição no 

conceito de esfera pública política: somente proprietários privados têm acesso ao 

público politicamente pensante.  

Se a esfera pública politicamente ativa não entendia a si mesma como política, 

sua pretensa neutralidade quer para si o ponto de equilíbrio entre os antagonismos da 

sociedade para compor o aparente “todo moral”. Habermas identifica aqui uma 

“unanimidade imposta patologicamente”, que Kant imagina construída por entes 

pensantes que se refreiem reciprocamente em seus desejos privados por leis gerais. 

Além disso, Kant jamais concebeu, por óbvio, o que aguardava a modernidade tardia, 

com a transformação estrutural da opinião pública burguesa, hoje “dominada pelos 

meios eletrônicos de comunicação, semanticamente degenerada e tomada por imagens 

e realidades virtuais. Ele não pôde intuir que esse universo de um Esclarecimento 

‘loquaz’ pudesse ser refuncionalizado tanto no sentido de um doutrinamento sem 

linguagem quanto de um embuste com a linguagem.”
 62
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Por isso, antes de adentrar ao conceito da expressão “opinião pública”, que em 

Hegel ganhou seu contorno ideal, fazem-se necessárias algumas digressões acerca da 

pretensa legitimidade da esfera pública burguesa enquanto instituição mediadora entre 

sociedade e Estado. 

 

2.2. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA NO ESTADO DE DIREITO BURGUÊS SOB 

A ÓTICA DO ILUMINISMO 

 

Os cafés, salões e comunidades de comensais, ainda que diferentes entre si, 

apresentam, segundo Habermas, três critérios institucionais comuns às discussões ali 

realizadas: i) uma sociabilidade eficaz para instar, ao menos na prática comunicativa, 

uma espécie de igualdade de status entre os convivas (palestrantes, ouvintes e 

espectadores), reivindicando (objetivamente) uma simetria por se apresentarem todos 

sob a condição não de intelectuais ou leigos, mas de “meramente humanos”; ii) a 

universalização das questões, possibilitando a problematização de qualquer assunto 

levado à discussão, inclusive obras intelectuais e culturais, agora acessíveis nesses 

espaços, tal qual mercadorias
63

; e iii) o não-fechamento do público, que passa a se 

apropriar dos objetos em discussão, podendo desta efetivamente participar.  

O público dos cafés transforma os artigos de jornais em objeto de conversações 

e, na via inversa, fazem de si próprios fonte de crítica e informação, quando suas cartas 

são publicadas nos jornais, na seção dedicada à opinião dos leitores. O assunto discutido 

transporta-se para o papel e, de sua leitura, reingressa na conversação.  

Nesse contexto, em que o público que lê e discute também tem a si como tema, 

surge a figura dos hebdomadários moralistas, articulistas que tratam de questões 

relacionadas ao auto-entendimento como se aspirassem ao recorte da realidade para 

submetê-lo à lupa da reflexão. Num processo de “continuidade supratemporal do 

processo de iluminação recíproca”, os artigos trazem temas diversificados que são 
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continuamente revisitados, como um espelho que insiste em convidar o público para a 

reflexão crítica de si
64

.  

Pela perspectiva da argumentação literária, “em que a subjetividade oriunda da 

intimidade pequeno-familiar se comunica consigo mesma para se entender a si 

própria”, emerge no interior das variadas plataformas de discussão uma esfera pública 

política, que tem como tarefa “a regulamentação da sociedade civil (por oposição à res 

pública)”
65

. 

Enfrentar a autoridade monárquica, contudo, alberga aspectos polêmicos. Pelo 

aparato estatal, o príncipe afirma sua soberania valendo-se apenas do arbítrio, mantendo 

em segredo as práticas imperiais para assegurar sua dominação sobre o povo, que é 

considerado imaturo. Já de acordo com a esfera pública institucionalizada, o 

contraponto à autoridade arbitrária estaria na autoridade legitimada em leis gerais e 

abstratas: 

 

À “lei”, essência das normas gerais, abstratas e permanente, à cuja 

mera aplicação se pretende que a dominação seja reduzida, é inerente 

uma racionalidade em que o correto converge com o justo.
66

 

 

Nesse ponto, “uma opinião pública nascida da força do melhor argumento” 

requer o reconhecimento de que exerce sua racionalidade de forma pretensamente 

moral, para conjuminar o certo com o correto, e extrair dessa racionalidade o critério 

material das leis:  

 

Por isso, “leis” que ela agora gostaria que também fossem válidas para 

a esfera social, precisam assegurar-se, além dos critérios formais de 

generalidade e abstrações, também a racionalidade como um critério 

material. Só nesse sentido, explicam os fisiocratas, é que a opinion 

publique reconhece e torna visível a ordre naturel, para que o 

monarca esclarecido possa, então, fazer dela, configurada em normas 

gerais, a base de sua ação – a soberania deve ser, por esse caminho, 

levada a convergir com a razão”.
67

  

 

A justificação da obediência à regulamentação adota como critério de 

legitimidade a vocalização da opinião racionalizada no âmbito da esfera pública 

burguesa, pretensamente neutra em relação ao exercício político do poder, do qual, 

desde então e até os dias de hoje, foi possível antever sua face jânica: 
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De um lado, temos o poder puramente fático, tornado efetivo pelo fato 

da força, sem qualquer justificação ético-normativa; de outro, o poder 

legítimo ou aspirante à legitimação. O desafio suscitado pela 

legitimidade das ordens de domínio surge precisamente da dicotomia 

entre a possibilidade do poder prevalecer em face do uso exclusivo da 

coerção em um dado grupo social, e a sua aptidão de lograr 

reconhecimento e adesão através de critérios axiológicos de 

justificação.
68

 

 

A busca por um consenso legitimador junto à opinião pública e pela via 

racional-laica pretendeu tornar especialmente relevantes os critérios de generalidade e 

abstração. Se as leis têm validade geral, garante-se a individuação; se objetivas, 

permitem o desenvolvimento da subjetividade; em sendo abstratas, possibilitam sua 

subjugação a qualquer caso concreto de forma equitativa e igualitária. A conjuminação 

da vontade para aceitação de critérios axiológicos, do que é certo e correto, não poderia 

ser feita sem uma racionalidade moral pretensiosa
69

. 

Como visto, ao defender o postulado da publicidade, Kant visou, na garantia do 

uso público da razão, a interface possível entre política e moral pela legitimação da 

esfera pública como tribunal em que ocorre a aceitação e o reconhecimento das leis 

como leis universais e racionais
70

. 

Para o filósofo, depreender dessa esfera a competência legislativa e a 

legitimidade advinda da opinião pública, excluindo da discussão os não-proprietários, 

não violaria o princípio da publicidade, pois a esses estaria reservada a condição de 

cidadãos passivos
71

, o que não os impedia de alcançar uma cidadania ativa, com o 

devido talento, esforço e alguma sorte. 

Na filosofia kantiana, os pressupostos sociais “se estabeleceriam por si como a 

base natural do Estado de Direito e de uma esfera pública capaz de funcionar 

politicamente”, externando sua crença em uma justiça imanente ao livre-intercâmbio de 

mercadorias (laissez-faire) num processo em que seria possível a equiparação entre 

bourgeois e homme, “dos proprietários privados pura e simplesmente interessados com 

indivíduos autônomos”. Os cidadãos, esclarecidos que eram, atingiriam o interesse geral 

quando buscassem concretizar, pelo uso público da razão, o progresso de todos na 

constância do dever moral de sua existência. 
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Kant ingenuamente atribui ao público a capacidade do “iluminismo continuado”, 

garantido pela publicidade, e que certa ordem natural e espontânea, de viés cosmopolita, 

colocaria a salvo as reivindicações sócio-políticas justas, baseadas na autonomia privada 

das relações albergadas em uma esfera pública burguesa, elevada agora a princípio de 

organização do Estado liberal de Direito. As considerações históricas feitas a respeito 

dessa utópica legitimidade não desmerecem o pensamento de Kant. Ainda que 

Habermas identifique certo déficit conceitual da filosofia política kantiana, não há como 

afastar a grandiosa guinada conceitual de representatividade pública para o conceito de 

publicidade, entendida a serviço da representatividade volitiva de um público e, não 

menos importante, porque alçada a princípio de ordenação jurídica a estabilizar o 

exercício do poder.
72

 

Caso a consciência moral articulada na discussão crítica delineasse uma esfera 

pública efetivamente acessível à pessoa de todos os concernidos, restaria possível, 

enfim, a formação pública da vontade coletiva, de forma verdadeira e justa, algo que, se 

não fosse apenas uma ficção denunciada por Hegel, se condensaria na opinião pública 

por excelência. 

 

2.3. A OPINIÃO PÚBLICA EM HEGEL E A CONTRAPOSIÇÃO MARXISTA 

 

Os antagonismos factuais presentes na configuração da esfera pública burguesa 

são melhor compreendidos pela dialética de G. W. Friedrich Hegel (1770 – 1831). Sua 

filosofia procurou abranger aspectos empíricos e históricos até então desprezados ou 

limitados, dando à tematização da modernidade contornos claramente 

autocompreensivos
73

.  

Hegel identificou no modelo de esfera pública do século XVIII uma 

modernidade cindida pela própria racionalização da dominação.  

 

O que agora deve ter vigência, não vige mais através da força e pouco 

através de usos e costumes, mas sim através da compreensão e de 

razões. (...) O princípio do mundo moderno faz com que o que cada 

um deva reconhecer lhe apareça como algo que se justifica.
 74
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A subjetividade, eternizada no espírito crítico do Iluminismo, produziu mais 

individualismo do que esclarecimento, o que se estendeu para todas as instituições 

vigentes e, evidentemente, para o ideário da burguesia então influente, vindo a desaguar 

na concepção do constitucionalismo liberal.  

A singularização das estruturas limitava o entendimento à auto-reflexão, do si 

para si: o sujeito, colocado como sujeito e objeto de si mesmo, achava-se agora no beco 

sem saída de sua própria racionalidade, situação ambígua porque possibilitada pela 

própria liberdade de escolha e autodeterminação então conquistadas
75

. 

Nesse aspecto, o pensamento da sociedade, mergulhada em suas contradições, 

não poderia corresponder ao pensamento da esfera pública burguesa, e nesse ponto 

Hegel traz à luz a realidade retratada no fato de que somente os detentores das 

mercadorias, que delas podiam dispor através do comércio e da troca, eram membros do 

Estado no sentido de se legitimarem para influenciar a feitura de leis (direito ao voto) – 

restando excluídos de tal esfera os assalariados, as mulheres e as crianças, ou, como 

diria Kant, os cidadãos passivos. 

À evidência, assim como não havia que se falar em pretensa generalização do 

entendimento crítico de uma determinada esfera, tomando-se tal enquanto racionalidade 

– o que convergia mais proximamente à noção de ideologia
76

 – também não era 

plausível identificar como interesse comum e universal os interesses de proprietários 

privados: “a opinião pública das pessoas privadas reunidas num público não conserva 

mais uma base para a sua unidade e verdade: retorna ao nível de opinião subjetiva de 

muitos”, nunca, como queria Kant, de todos
77

. 

Habermas, aliás, ressalta em Hegel a publicidade do raciocínio como elemento 

unificador da “opinião subjetiva na objetividade que o espírito se deu na figura do 

Estado”
78

. Mas, em contrapartida, se o Estado hegeliano é visto como realização da 

própria substância ética de um povo e como provedor da ordem plenamente justa, resta 
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livre o caminho para a assunção da própria opinião pública racionalizada através do ente 

estatal, enquanto síntese entre o sistema das necessidades, particular, e o sistema de 

direito, universal
79

. 

A filosofia hegeliana afirmou-se com rigor diante das teorias liberalistas que 

ignoraram o fato de que a liberdade humana só se concretizaria no contexto da 

integração social, numa realidade histórica situada objetivamente no Estado. Segundo 

Morrison: 

 

[Para Hegel], o objetivo da humanidade consiste em alcançar uma 

perfeita autoconsciência da totalidade de seu ser; a modernidade 

deveria ter unidade dentro do poder social do próprio conhecimento, 

assim como o compromisso de criar um Estado racional que 

obedecesse aos ditames desse conhecimento. “O Estado racional”, a 

encarnação substantiva da racionalidade, forneceria o mecanismo 

unificador e um espaço apropriado à plenitude da vida moderna. (...) 

Quando reconhecemos que a individualidade só pode existir como 

parte de uma totalidade, compreendemos que desejar o universal é, ao 

mesmo tempo, um movimento de “superação e preservação” do 

individual (o particular) em favor do universal e a salvaguarda da 

individualidade contra o perigo de uma totalidade não-ética.
80

 

 

Se Hegel contrapôs-se à ênfase dada por Kant à racionalidade autocentrada na 

consciência moral subjetivista, desvinculada do ethos e, por conseguinte, 

descompactada do todo objetivado – defendendo, contudo, que a sociedade civil não 

poderia prescindir da dominação, reconciliando a subjetividade de cada um na vontade 

substancial estatal de promover o bem-estar de todos – Karl Marx (1818 – 1883), por 

sua vez, não presta reverência aos estados de consciência individuais e coletivos
81

; o 

recorte de seu idealismo, calcado na dialética materialista, procurou, na verdade, retratar 

“as leis e contradições que comandam a relação capital-trabalho, independentemente e 

fora da consciência de seus atores”, alimentando a convicção que norteou toda a sua 

filosofia crítica: “a necessidade de transformar em realidade histórica e social o ideal 

ético da Ilustração”
82

.  

Para alguns estudiosos, convencionou-se dar à filosofia crítica de Marx o 

tratamento de socialismo científico, em contraposição ao socialismo utópico. Seu 

                                                 
79

 FREITAG, Bárbara. Itinerários de Antígona: a questão da moralidade. Campinas: Papirus, 1992. p. 66. 
80

 MORRISON, Waine. Filosofia do Direito: dos gregos ao pós-modernismo. Trad. Jefferson Luiz 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 199. 
81

 Para Marx, as condições materiais determinariam as espirituais, e não o oposto: “não é a consciência 

que determina a vida, mas a vida que determina a consciência”. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A 

ideologia alemã. Trad. Luis Claudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes. 1998. 2.ed. p. 83.  
82

 FREITAG, Op. Cit., p. 81. 



46 

 

método conversa, basicamente, com a sistemática do pensamento dialético hegeliano. 

Após a definição de um objeto, tomando por sua totalidade a realidade a ser estudada, 

desenvolve-se a formulação teórica para a compreensão das partes e do todo. Ao 

retornar ao objeto inicial, este não é mais o mesmo, possibilitando uma nova 

compreensão do todo – o conhecimento, agora, é obtido pela atribuição de um 

predicado (qualidade) ao objeto, para que então se possa conceber o respectivo juízo 

crítico. 

Todavia, enquanto Hegel antevê na opinião pública a função primordial de 

reunir as consciências no todo objetivado, para depois dissolvê-la no próprio Estado, 

Marx avalia com maior distanciamento o conceito, que se torna obtuso em face do 

poderio de manipulação exercida na defesa dos anseios burgueses, que passavam, em 

muito, ao largo dos interesses de todos: 

 

O marxismo não parte do conceito do indivíduo como sua unidade 

básica – ao contrário do liberalismo filosófico –, mas adota uma idéia 

vagamente expressa de totalidade social com o seu ponto de partida. 

(...) A importância de qualquer entidade de estudo particular está no 

modo como ela se ajusta ao desenvolvimento do todo e o influencia.
83 

 

A uma época em que inexistiam ao homem privado oportunidades iguais de 

acesso à esfera pública – consideradas as condicionantes de formação cultural e 

propriedades – restava evidente a contradição a macular o princípio de acessibilidade 

universal da esfera pública burguesa. Por isso, Marx, seguindo a trilha hegeliana, 

denuncia a impossibilidade de o sistema capitalista se reproduzir por si mesmo, de 

acordo com certa “ordem natural”, e termina por aprofundar sua crítica de Hegel, ao 

apontar a opinião pública como falsa consciência, da qual não pode subsistir qualquer 

identificação com o uso público da razão.  

A teoria marxista fornece uma estrutura de compreensão narrativa da história e 

demonstra, no âmbito de uma sociedade explicitamente dividida em classes 

contrapondo opressores e oprimidos, como a esfera pública se coloca diante de um 

inevitável entrave: se até então brandia uma pretensa emancipação em relação à 

regulamentação governamental, sob a aura de realizar-se na interação de pessoas 

privadas independentemente de suas inclinações políticas, teria agora que despir-se de 

sua figurativa neutralidade e concretizar de fato o que ela, de uma forma ou de outra, 
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ainda que implicitamente, sempre se prometera: “a racionalização da dominação 

política como uma dominação de homens sobre homens”
84

. Para Marx: 

 

A existência de idéias revolucionárias, em determinada época, pressu-

põe já a existência de uma classe revolucionária. Com efeito, cada 

nova classe que passa a ocupar o posto da que dominou antes dela vê-

se obrigada, para poder levar adiante os fins que persegue, a 

apresentar o seu próprio interesse como o interesse comum de todos 

os membros da sociedade, isto é, expressando isso em termos ideais, a 

imprimir em suas idéias a forma do geral, a apresentar essas idéias 

como as únicas racionais e dotadas de vigência absoluta
85

. 

 

Tendo na luta de classes o motor das transformações sociais, resta prioritário 

solucionar a questão da dominação, atribuindo ao socialismo a transição necessária do 

capitalismo ao comunismo: desapareceriam, então, as classes, os conflitos sociais, e não 

mais subsistiria a necessidade de intervenção normativa através do direito; as 

revoluções políticas se contextualizariam em evoluções sociais, e o poder político de 

uma classe sobre outra seria extirpado, dando vazão ao poder público por excelência. 

Nesse ponto, acrescenta Habermas: 

 

Com a passagem do poder “político” a poder “público”, a idéia liberal 

de uma esfera pública funcionando politicamente encontrou sua 

formulação socialista. Como se sabe, Engels, num adendo a uma 

citação de Saint-Simon, interpretou-a no sentido de que no lugar do 

governo sobre pessoas surgiria a administração de coisas e a condução 

de processos de produção. Não há de desaparecer a autoridade 

enquanto tal, mas sim a autoridade política; as funções públicas 

remanescentes e, em parte, a serem constituídas transformam o seu 

caráter político num caráter administrativo.
86

 

 

Habermas cunhou o modelo marxista de “antimodelo”. A administração do 

controle coletivo, proposta na inversão da relação clássica entre esfera pública e esfera 

privada, modifica, inclusive, as noções de autonomia, não mais baseada em propriedade 

privada, e de identidade: “no lugar da identidade de bourgeois e homme, de 

proprietário privado com ser humano, surge a de citoyen e homme”
87

.  

Há de se ressaltar a interpretação habermasiana acerca da modificação da 

identidade subjetiva possível na nova configuração estatal, não só pela assunção do 

papel de cidadão pelo homem, mas também nas relações puramente privadas; se não 
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mais houver intervenção na sociedade, por meio de qualquer ordenamento jurídico, as 

relações individuais dirão respeito somente às partes interessadas, restando clara, pela 

primeira vez, a possibilidade de emancipação humana, numa esfera pública “ampliada”. 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A GÊNESE SÓCIO-POLÍTICA DAS 

EXPRESSÕES “OPINIÃO” E “PÚBLICO” 

 

 

3.1. A OPINIÃO NA ESFERA PÚBLICA AMPLIADA SOB A PERSPECTIVA DO LIBERALISMO 

 

As digressões historicistas feitas por Marx sobre a dialética da esfera pública 

burguesa e sua função ideológica eram por demais óbvias diante dos fatos. Tal situação 

não poderia, por isso, ser desconsiderada nem mesmo pelos teóricos do liberalismo 

econômico. 

Nesse aspecto, faz-se novamente útil delinear a aparência externa da esfera 

pública tendo a Inglaterra do século XIX como referência, principalmente no período 

denominado Era Vitoriana (1837-1901). Naquele país, destacava-se dentre outros 

movimentos, a partir da década de 30, a reinvindicação cartista, conflagrada diante da 

demanda pelo direito a voto dos homens que compunham a classe operária 

politicamente emergente. 

Na análise habermasiana, “com o liberalismo, a naturalidade burguesa da 

esfera pública perde a forma da filosofia da história em favor de ‘melhorismo’ do 

common sense”
88

. Dentre os burgueses esclarecidos, os cartistas se empenharam na 

defesa de eleições igualitariamente participativas como meio de representatividade 

legítima e como forma de reduzir os conflitos de interesse e decisões burocráticas, 

submetendo-os a critérios formais confiáveis do julgamento público.  

A via escolhida, pois, era agradável aos olhos dos teóricos liberais, favorecendo 

a consecução de ideais vinculados às leis imanentes à dinâmica social, em defesa do 

Estado mínimo. Com essa fórmula, imaginavam que, se garantidas iguais oportunidades 

de representação parlamentar, a dominação estatal poderia ser subjugada pela discussão 

pública do interesse comum.  

Todavia, no liberalismo também se esvai a esperança de resolver a dialética da 

esfera pública burguesa pela ampliação desta, na expansão dos direitos eleitorais. No 

diagnóstico de Habermas, a esfera pública “ampliada” não se aliviou de suas antíteses 
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estruturais. Perdeu-se pelo caminho a possibilidade de racionalização crítica para a 

efetiva formação de uma opinião pública, tal como sonhada por Kant, ou como 

conceituada em Hegel, já que nela não se configurava qualquer univocidade na defesa 

de um interesse comum: 

 

(...) os irreconciliáveis interesses que, com a ampliação do público, 

afluem à esfera do que é público, arranjam a sua representação numa 

opinião pública fragmentada e fazem da opinião pública, na 

configuração da opinião dominante em cada momento, um poder 

coercitivo, embora uma vez se tivesse pensado que ela deveria 

dissolver toda espécie de coerção na coerção tão somente da 

compreensão que se impusesse.
89

 

 

Habermas exemplifica a polêmica aceitação da opinião dominante ao citar 

Jeremy Bentham, que apontou a maioria proveniente das massas como critério confiável 

de justificação das decisões políticas. Stuart Mill rechaça a hipótese: para ele, qualquer 

maioria – fosse de proletários, fosse de homens de negócios – não poderia exercer o 

domínio por sua opinião, porque esta se constituiria na defesa da posição ou da 

identidade do status que ocupam:  

 

(...) tudo que dissermos a favor de uma tal maioria valeria igualmente 

para uma maioria numérica constituída de homens de negócios ou de 

proprietários fundiários. Onde ocorre uma identidade da posição ou da 

atividade profissional, há de se cristalizar também uma identidade das 

tendências, das paixões e dos preconceitos; e armar uma dessas 

classes com o poder absoluto, sem dar-lhe um contrapeso em 

tendências, paixões e preconceitos de outra espécie, não é fazer outra 

coisa senão entrar pelo caminho mais seguro no sentido de aniquilar 

qualquer perspectiva de melhoria.
90

 

 

Em que pese a posição de Mill, Habermas utiliza-se de seu pensamento, como 

também o de Tocqueville, para pôr à lume a maneira com que a esfera pública passa a 

se guiar por opiniões prontas, sem o esforço da ponderação. No entanto, o filósofo 

alemão também aponta certa hipocrisia no pensamento de ambos, pois o que eles 

chamaram de “coerção moral” da opinião pública dominante somente foi assim 

denunciado quando o público pensante, anteriormente formado por burgueses, “é 

subvertido pelas massas desprovidas de propriedade e de formação cultural”
91

.  
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O reacionarismo presente no estado de direito burguês, conforme Habermas, 

empresta à opinião pública uma conotação invertida: de instância libertadora, ela passa 

a configurar em instrumento arbitrário da esfera pública.  

A análise da atuação do Estado liberal, assim, dá assertividade à leitura 

habermasiana de que o liberalismo foi o primeiro a revelar o caráter dualista do Estado 

constitucional burguês, fundindo momentos considerados democráticos a outros 

efetivamente tidos como liberais. Sem conseguirem se desvencilhar de tal imbróglio, os 

liberais passam a reivindicar a existência de uma esfera pública “sem classes”, a 

tolerância à opinião minoritária e a publicidade dessa opinião, pleiteando, ainda, a 

proteção dos não-conformistas contra os ataques do próprio público
92

.  

O fim da era liberal, com a grave depressão econômica de 1873, marcou as 

novas perspectivas que despontaram na modernidade, com a desconstituição da esfera 

pública burguesa e o surgimento de uma esfera do “social”. O Estado se vê cada vez 

mais burocratizado e centralizador, constituído de forma a intervir na sociedade para 

atender necessidades sociais urgentes, tais como a proteção dos direitos trabalhistas, 

ante a indeterminação econômica preeminente.  

Surge uma esfera social repolitizada, marcada pela constitucionalização de uma 

esfera pública politicamente ativa. A garantia dos direitos sociais, tal qual se fazia 

necessária às parcelas que passaram a compor o público, demanda a transferência de 

competências públicas para entidades privadas, num processo que Habermas 

caracterizou de transmutação do poder público para um poder social
93

. E é nessa 

perspectiva de “socialização do Estado” e “estatização progressiva da sociedade”, que a 

esfera pública burguesa, até então a pretensa mediadora entre sociedade e Estado, passa 

a se dissolver por completo. 

Diante de um Estado patriarcal, em vista de um mercado que necessita, cada vez 

mais, de regulamentação para a manutenção do equilíbrio financeiro e mercantil, 

disseminam-se os sindicatos, dando realce aos antagonismos econômicos na própria 

esfera política. Na necessidade de se guardar a ordem, não mais se fazem suficientes 

apenas o uso do poder de polícia no plano interno, ou das forças armadas, no plano 

externo: pelo Estado são absorvidas verdadeiras forças de estruturação, colocando-o 

como produtor e distribuidor. 
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3.2. DO PÚBLICO PENSADOR DE CULTURA AO PÚBLICO CONSUMIDOR DE CULTURA
94

. 

 

A partir da assunção pelo Estado de novas funções sociais, responsabilizando-se 

por tarefas que até então não lhe eram características, como a distribuição de renda e 

atenuação dos efeitos da pobreza, a consciência das pessoas privadas em sua esfera 

íntima também se modifica. No processo de objetivação das relações trabalhistas, os 

trabalhadores viam-se encadeados mais às instituições
95

 do que a outras pessoas. 

Ao destacar a polarização da esfera social e da esfera íntima – que antes 

abrigava família e profissão – Habermas irá descrever o processo em que esta esfera 

íntima adquire função quase exclusivamente consumista, desalojando-se da atribuição 

de harmonizar funções de produção e para a produção. Tais funções ficam a cargo da 

esfera eminentemente social, agora estatizada, que cuidará de sua proteção e (até se 

pode dizer) de seu gerenciamento, de forma que a família se torna cada vez mais 

privada, tendo em contrapartida o mundo do trabalho e da organização como cada vez 

mais público: 

 

Na mesma medida em que a esfera profissional se autonomiza, a da 

família se recolhe a si mesma: a mudança estrutural da família desde a 

era liberal é caracterizada menos pela perda de funções produtivas em 

favor de funções consumptivas e mais pela sua progressiva separação 

do contexto funcional do trabalho social de modo geral.
96

 

 

Os cuidados afetos à saúde, educação e velhice, bem como os riscos de 

desemprego e acidentes, tudo enfim é transposto aos cuidados do Estado, através de 

garantias e indenizações públicas; à esfera eminentemente privada resta consumir e 

aproveitar o tempo livre.  

Da mesma forma que se tem uma modificação na esfera íntima da pequena 

família, também a esfera pública literária sofre transfigurações em seu público, não mais 

pensador de cultura, mas atrelado ao consumismo cultural, constituindo um pseudo-

público. 
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A comunicação entre um público pensante ávido por se informar vê-se 

substituída pelo unilateralismo de acesso a informações de pessoas privadas que se 

abstinham do raciocínio literário e político, e que, quando muito, formavam grupos já 

moldados por modelos obrigatórios de convivência, nos quais não se identificavam 

como indivíduos interessados à busca de autodeterminação. Ainda restava algo do 

núcleo da esfera pública literária, mas a comodidade do consumo pelo consumo 

avançava sobre a antiga pretensão de se exercer, na plenitude, o uso público da razão: 

“o raciocínio tende a se converter em consumo e o contexto da comunicação pública se 

dissolve nos atos estereotipados da recepção isolada”
97

. 

Habermas identifica nas mudanças de comportamento o aparecimento de um 

público consumidor de cultura no lugar público pensador de cultura, que se contenta 

com o que lhe é oferecido pelos meios de comunicação em massa. Há o esvaziamento 

do conteúdo de cunho jornalístico crítico para a adequação a esse novo público. 

Para o filósofo de Frankfurt, 

 

 o raciocínio público das pessoas privadas torna-se um número no 

programa dos astros do rádio e da televisão, torna-se maduro para 

cobrar entradas, ganha forma de mercadoria mesmo ainda aí onde, em 

jornadas, cada um pode ‘participar’. A discussão, incluída no 

‘negócio’, formalizava-se; posição e contraposição estão de antemão 

sujeitas a certas regras de apresentação; o consenso na questão torna-

se grandemente supérfluo devido ao consenso no procedimento. 

Colocações de problema são definidas como questões de etiqueta; 

conflitos, que uma vez já eram descarregados em polêmica pública, 

são desviados para o nível dos atritos pessoais. O uso da razão 

arranjado desse jeito preenche, por certo, importantes funções sócio-

políticas, sobretudo a de um aquietador substitutivo da ação; a sua 

função ‘jornalística’ se perde, contudo, cada vez mais.
98

 

 

Tanto o distanciamento entre a esfera social e a esfera íntima, quanto as 

comodidades das garantias públicas a lhes reduzir a responsabilidade sobre si próprios, 

vão aos poucos minando quaisquer perspectivas de emancipação política. Consumir é a 

palavra de ordem dessas pessoas privadas, e consentir é o resultado da ausência de 

discussão, emerso do vácuo apolítico em que se encontram. 

A subjetividade reconhecível num público efetivamente “leitor” se esvai com a 

nascitura incapacidade de se produzir racionalização pelo que é difundido nos meios de 

comunicação de massa. Se antes a interioridade autônoma habilitava-se na e pela 
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publicidade, esta dá lugar a uma interioridade desintegrada, de autonomia apenas 

aparente, porque a privacidade vê-se agora sob a supervisão de instâncias publicitárias.  

Surge o que Habermas denomina de intimidade de segundo grau, característica 

marcante desse novo público. Nesse cenário, por volta da metade do século XIX, a 

pequena camada restante da intelectualidade acaba por se isolar, despreocupada em usar 

publicamente a razão. Em seu estudo, o filósofo de Frankfurt relaciona a atitude desses 

burgueses cultos em relação ao público, que, de certa culpa por não conjugarem 

esforços pela conscientização em torno dos interesses das classes oprimidas, passaram a 

se isentar de responsabilidade na defesa da racionalização pública dos problemas sociais 

emergentes: 

 

Só depois de sua vitória sobre a revolução e da derrota do Cartismo é 

que a burguesia se sentiu tão segura de seu poder que ela não teve 

mais nenhum conflito de consciência nem remorsos, acreditando não 

precisar mais da crítica. Com isso, no entanto, para a camada culta, ou 

melhor, para a sua parcela literariamente produtiva, perdeu-se a 

sensação de que ela tinha uma missão a cumprir na sociedade. Tendo 

sido até então porta-voz da classe social, viu-se cortada dela e passou 

a sentir-se completamente isolada entre as camadas incultas e a 

burguesia que dela não mais necessitava. Com esta sensação, surgiu 

primeiro, da antiga camada culta enraigada na burguesia, a 

configuração social que designamos por “intelligenzia”.
99

 

 

À medida que público e privado não mais são distinguíveis, tanto mais apolítica 

a esfera pública se torna no todo, remodelando-se numa esfera efetivamente privatizada. 

O público vai cedendo à tarefa de mediação entre sociedade e setores socializados do 

Estado a outras instituições, como às associações, em que os interesses privados 

coletivamente organizados procuram dar-se imediatamente uma configuração política, e 

aos partidos políticos, que, concrescidos com o poder público (que deles depende e por 

eles é disputado), estabelecem-se como que acima da esfera pública
100

. 

Tais instituições necessitam obter perante o público mediatizado certo 

assentimento, ou ao menos tolerância, o que se dará na instrumentação da propaganda 

para fins de influência política. A cultura então produzida para o público consumidor:  

 

(...) integra não só informação e raciocínio, as formas publicitárias 

como as formas literárias da beletrística psicológica para uma 

ocupação e “ajuda de vida” determinada pelo human interest; ela é 

suficientemente elástica para também assimilar, ao mesmo tempo, 
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elementos da propaganda, até mesmo para servir como uma espécie de 

super-slogan que, caso ainda não existisse, poderia ter sido 

simplesmente inventado para fins de public relations do status quo. A 

esfera pública assume funções de propaganda.
101

 

 

A gama de interesses integrados pelo produto cultural é em si massificada e 

cultivada para gerar informações vendáveis porque aclamativas. Também passam a 

abordar de célebres eventos a sorteios, campanhas de donativos, assuntos de interesses 

específicos veiculados em cadernos especiais, gráficos seguidos da “opinião de 

especialistas”, históricos, representações dramatizadas em estereótipos calculados para 

influenciar emocionalmente o público e dele chamar a atenção. 

A publicidade desvirtua-se enquanto princípio garantidor da correlação entre 

público e fundamentação legislativa – e, após a instituição do sufrágio universal, da 

correlação entre eleitores e supervisão do poder –, passando a ser desenvolvida com a 

finalidade de criar uma aura de good will (boa vontade) para certas posições, 

descortinando a tendência de se ter, através da esfera pública do consumismo, uma 

esfera pública pretensamente política, mas plebiscitária.  

 

3.3. A DOMESTICAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA 

 

Desprendida da publicidade a função de ligação entre discussão pública e norma 

legal, à qual se exigia um ordenamento de regras gerais e abstratas, coube à propaganda 

a manipulação pública que direcionasse determinado consenso pretendido.  

Como demonstrado por Habermas, a ocupação do espaço público político pela 

massa dos não-proprietários conduziu a tal integração entre setor público com setor 

privado que retirou da esfera pública a sua antiga base, e esta, outrora mediadora, viu-se 

gradativamente substituída na função de mediação pelas associações de organizações de 

interesses privados e pelos partidos.  

Referidas instituições sabiam que, através da maciça indústria cultural então em 

voga, poderiam utilizar-se do consumo de cultura a serviço da propaganda política, 

obtendo, pela via do assentimento ou da tolerância, crescente legitimação perante a nova 

esfera pública despolitizada. 

A publicidade, em sua forma plebiscitário-aclamativa, possibilita, sim, a 

dominação da esfera pública a partir da dominação sobre a opinião não-pública: “serve 
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à manipulação do público na mesma medida que à legitimação ante ele”, num processo 

de supressão do jornalismo crítico em favor do jornalismo manipulativo
102

, especialista 

em “trabalhar” a opinião pública. 

Durante esse processo, inicialmente a propaganda empresta a seu objeto a 

autoridade de um interesse público; paralelamente, a partir de certo consenso é possível 

promover sugestivamente este objeto, ao qual se requer aprovação diante do público, 

constituída esta na falsa consciência de pessoas que “acham” que pensam. 

Nada do que se observou no processo de esclarecimento recíproco pelo uso 

público da razão aproveita-se agora para compor o cenário em que se esboça o interesse 

geral, através do consenso fabricado. Da publicidade são gerados apenas conformismo e 

assentimento descompromissado.  

A limitação do pensamento aos fundamentos de interesses privados, 

publicitariamente propagados via manipulação, é comparável por Habermas ao 

longínquo momento em que se conferiu representatividade honorífica à figura 

representativa medieval, constituindo o que ele chamou de refeudalização da esfera 

pública. Do público derivam-se não mais críticas, mas aplausos à reputação consagrada 

por um prestígio encenado
103

. 

O Estado também se favorece com essa forma de publicidade aclamativa, uma 

vez que tem pela frente os partidos e as associações de interesses privados como novos 

elementos de mediação entre sua atuação e a sociedade. São tais mediadores que 

patrocinam e estimulam o ativismo jornalístico, à medida que a manipulação da opinião 

pública atenda a seus interesses.  

Quando associações e partidos se colocam na dependência ou na disputa por 

determinada regulamentação legislativa ou governamental, e ao mesmo tempo possuem 

poder de convergir para influir no que é divulgado na imprensa, ampliam-se na 

conjectura política as tarefas de compensação de interesses, em detrimento à opção pela 

busca de entendimento mútuo entre parlamentares. 

Desnuda-se, assim, o Parlamento, desmascarando uma instância sitiada por 

interesses outros – por classes, posições estamentais, financistas – que não os de todos 

os cidadãos atingidos por decisões administrativas e/ou legislativas. Associações e 

partidos utilizam-se da pauta distributiva de um Estado detentor de “obrigações sociais” 

para, através de articulações ideológicas (que carimbam sua ambição com o timbre de 
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“interesse confiavelmente universal”), direcionarem verbas públicas que atendem, na 

verdade, a seus próprios interesses partidários ou particulares privados
104

.  

A legitimação pela manipulação e a conseqüente domesticação da opinião 

pública transcendem à mera relação de força, mas dá contornos a uma integração 

forçada do consenso público ao que é ditado como bom e justo por associações, partidos 

e administração. 

A busca por uma aprovação entusiástica, ou pelo assentimento passivo, delineia 

todos os passos que marcam a marcha final da esfera pública. Extinta a publicidade 

enquanto princípio, já não há qualquer interesse em se passar pelo crivo da discussão 

crítica assuntos que demandariam racionalização perante o público. 

Pelas rédeas da mídia – que dão intencionalidade pública à representatividade de 

associações e partidos, conduzindo-os ao páreo sócio-político – a publicidade 

aclamativa é utilizada com êxito para propagandear produtos de consumo. Na 

domesticação da opinião pública, mobiliza-se “um inarticulado potencial de pré-

disposição à concordância que, caso necessário, também pode ser traduzida numa 

aclamação definida de modo plebiscitário”
105

. 

Numa esfera pública desconstruída, despontam forças persuasivas que influem 

até mesmo nas concepções de justiça, ao vocalizarem um pretenso bem comum pela 

“denúncia social” ou pelo “exercício de cidadania”, já que do pseudo-público não mais 

se espera a capacidade de julgamento, mas passiva aceitação, ou, se muito, a 

conformação com o “sentido ideológico daquilo que é apresentado como uma realidade 

dada.”
106

 

Em vista da mitigação dos ideais emancipatórios de um público politicamente 

ativo – tanto pela incapacidade do Estado liberal na concretização de um meio social 

inclusivo e justo, quanto pela diluição das propostas coletivistas de promoção da justiça 

distributiva –, o direito surge no horizonte habermasiano como terceira via. O filósofo, 

na defesa de uma democracia radical, entende que a produção do direito legítimo 

demandaria uma política efetivamente deliberativa. 
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4. A OPINIÃO PÚBLICA DIANTE DO CONCEITO DE JUSTIÇA 

 

 

Na cosmovisão religiosa, o justo se aferra a certos conceitos do bem viver, dos 

quais se extrai um modelo de conduta de vida exemplar. A relação moral entre eu e o 

próximo, numa estrutura comunicacional mediada pela autoridade divina, constrói-se 

por pontos de vista da solidariedade e da justiça, entendida esta em sentido estrito: 

 

Enquanto membro da comunidade universal dos fiéis, estou 

solidariamente unido ao outro, como companheiro, como “um dos 

nossos”; como indivíduo insubstituível eu devo ao outro o mesmo 

respeito, como “uma entre todas” as pessoas que merecem um 

tratamento justo enquanto indivíduos inconfundíveis. A 

“solidariedade” baseada na qualidade de membro lembra o liame 

social que une a todos: um por todos. O igualitarismo implacável da 

“justiça” exige, pelo contrário, sensibilidade para com as diferenças 

que distinguem um indivíduo do outro. Cada um exige do outro 

respeito por sua alteridade.
107

 

 

Quando a autoridade epistêmica religiosa deslocou-se para a perspectiva das 

ciências empíricas, regidas pela razão e submetidas à autodeterminação humana
108

 – o 

que constituiu, para Weber, um processo de dessacralização das visões de mundo 

tradicionais –, as regras morais não mais puderam ser explicadas pela existência de um 

deus transcendental de bondade suprema e, ao mesmo tempo, severo julgador, a quem 

os fiéis confiariam sua própria salvação, condicionada a um modo de vida obediente às 

suas leis. 

As posteriores frentes de investigação da metafísica deram lugar a perspectivas 

racionalistas de fundamentação do justo e do bom, procurando justificar o sentido 

cognitivo da validade dos posicionamentos morais. A concepção de justiça apresentou, 

ao longo da filosofia moral, significados deslocantes
109

, na tentativa de se embasar 

razoavelmente em argumentos discerníveis. 

Já no âmbito das sociedades pós-tradicionais, o senso comum atrela a justiça à 

própria função judicante, pela imparcialidade na solução dos litígios, reposição e 

proteção de direitos. Simbolizada pela balança, ela anuncia a ponderação nas decisões e 
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a igualdade na aplicação do direito, a sopesar equitativamente o desequilíbrio entre o 

reclamante e seu oponente.  

Mas se o conceito envolve a discussão sobre o que é justo não só entre 

antagonistas em busca da defesa de suas pretensões, mas a todos os sujeitos de direitos a 

serem protegidos de eventuais violações, sob uma ótica universal que ultrapassa os 

interesses restritos aos litigantes, de fato não é possível tecer qualquer avaliação sobre 

como o público enxerga a justiça fora do ponto de vista moral.  

A justiça é o elemento central da moralidade; se à normatividade vinculam-se 

valores socialmente compartilhados, à justiça vinculam-se valores que apontam para 

além do ethos concreto de determinada comunidade jurídica. O ponto de vista moral 

necessário à resolução de questões justas é o garantidor do consenso racionalmente 

motivado, devendo ser este, obviamente, isento de coerções e mantido sob condições 

simétricas de reconhecimento recíproco.  

De outro norte, sabemos que o julgamento crítico pressupõe um sujeito 

consciente, capaz de opinião, de racionalização para analisar o que é bom e correto, 

tendo como referencial as modalidades de “certo ou errado”, “justo ou injusto”.  

Pela via da racionalidade comunicativa, o indivíduo se abre ao intento da 

formação da consciência moral, com vistas à sua própria emancipação, pois, submetido 

somente à força do melhor argumento, poderá decidir qual proposição deve ou não ser 

aceita, numa tríplice dimensão: da verdade (mundo objetivo), da justiça (mundo social) 

e da veracidade (mundo subjetivo)
110

. 

A predeterminação do juízo autocrítico, por sua vez, depende da avaliação 

racional a ser feita na resolução de conflitos demarcados pela pergunta “como devo 

agir?”.  

Diante de situação problemática de desequilíbrio entre interesses, os concernidos 

têm a possibilidade de optar pela orientação do agir a partir de discursos pragmáticos 

(coordenando a ação voltada para os fins por eles pretendidos), de discursos éticos 

(levando em conta valores intersubjetivamente partilhados), ou de acordo com as 

normas que fundamentam os discursos morais, cuja prática deve corresponder ao que é 

igualmente bom para todos
111

.  

Como irá se comportar um público ao qual se volta e no qual se legitima o 

ordenamento jurídico? Como irá se estruturar a integração social de um meio que, num 
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processo democrático, dependerá de um público que irá dar voz à própria legitimação 

do uso da força pelo Estado? 

À evidência, a relação entre público e ordenamento jurídico repercute, antes, na 

unidade elementar da coletividade, o ser humano. Este, pelo esclarecimento, libertar-se-

á da menoridade, que aferra sua vontade à heteronomia moral, a ausência de capacidade 

crítica por si próprio. Concebendo-se livre, poderá, pela razão, direcionar a mesma 

vontade para a motivação do alcance de uma autonomia emancipatória.  

De forma autônoma e consciente, enquanto elemento de uma esfera pública 

politicamente ativa, reunirá condições de definir, opinar e interagir, solucionando 

racionalmente as questões que lhe afligem e que a todos interessam, de forma 

intersubjetiva e universal, pois quem argumenta parte da suposição idealizadora de se 

colocar como membro de um auditório ideal sem fronteiras espaciais ou temporais
112

. 

A perspectiva teórica utilizada nesse ponto do trabalho perpassa pela razão 

prática de Kant, voltada para o dever ser, aperfeiçoada pela teoria do agir comunicativo, 

na qual Habermas buscou a reconstrução dialógica da evolução subjetiva, através do 

progressivo dimensionamento cognitivo rumo à autonomia moral necessária à 

adequação do comportamento a princípios pragmáticos universais. 

 

4.1. A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA MORAL 

 

Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes
113

, Kant avalia que, se a 

natureza proveu o homem da faculdade prática da razão, e não somente de instinto, a 

finalidade da vida não pode ser a felicidade, como imaginou Aristóteles, mas a própria 

existência. A felicidade é a conseqüência da “digna intenção da existência”, à qual deve 

se subordinar a intenção privada do homem, fundamentada na razão: 

 

(...) se num ser dotado de razão e vontade a verdadeira finalidade da 

natureza fosse a sua conservação, o seu bem-estar, numa palavra a sua 

felicidade, muito mal teria ela tomado as suas disposições ao escolher 

a razão da criatura para executora destas suas intenções. Pois todas as 

acções que esse ser tem de realizar nesse propósito, bem como toda a 

regra do seu comportamento, lhe seriam indicadas com muito maior 

exactidão pelo instinto, e aquela finalidade obteria por meio dele 
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muito maior segurança do que pela razão; e se, ainda por cima, essa 

razão tivesse sido atribuída à criatura como um favor, ela só lhe 

poderia ter servido para se entregar a considerações sobre a feliz 

disposição da sua natureza, para a admirar, alegrar-se com ela e 

mostrar-se por ela agradecida à Causa benfazeja, mas não para 

submeter à sua direcção fraca e enganadora a sua faculdade de desejar, 

achavascando assim a intenção da natureza; numa palavra, a natureza 

teria evitado que a razão caísse no uso prático e se atrevesse a 

engendrar com as suas fracas luzes o plano da felicidade e dos meios 

de a alcançar; a natureza teria não-somente chamado a si a escolha dos 

fins, mas também a dos meios, e teria com sábia prudência confiado 

ambas as coisas simplesmente ao instinto.
 114

  

 

Por isso, Kant propõe uma metafísica que antecipe a antropologia e forneça ao 

homem leis morais a priori, que orientem seu livre-arbítrio. 

Para o filósofo de Königsberg, ao basearem suas ações a meras inclinações 

imediatas, de intenções egoístas, ou ao conservarem sua vida conforme ao dever mas 

não por dever, os homens distanciam o conteúdo moral de suas máximas. A formulação 

de uma lei prática é possível na enunciação de um imperativo que represente uma ação 

como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra 

finalidade: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer 

que ela se torne lei universal
115

. 

De fato, a consciência moral pressupõe uma avaliação cuja referência se apóia 

em interesses generalizáveis, e sendo tal imperativo internalizado e universalizado, 

todos os demais imperativos – inclusive os referentes ao direito – poderiam dele se 

derivar, e toda a humanidade tenderia objetivamente ao progresso.  

Todavia, através do sujeito epistêmico de Kant não é verificável a gênese dessa 

universalização de interesses, uma vez que sua atitude reflexiva é por demais 

monológica.  Alargando as bases da ética cognitivista kantiana, extremamente unilateral 

e solipsista, Habermas vem nos mostrar que a intersubjetividade prevalece sobre a 

reflexão subjetiva.  

Para tanto, propõe uma teoria ética do discurso, que vem redefinir a formação da 

consciência a partir da linguagem. Sua pesquisa tem inspiração multifacetada, partindo: 

 

(...) dos programas de pesquisa de matriz anglo-saxônica: o 

pragmatismo de Peirce e a filosofia de Wittgenstein – mediatizados 

em diversos aspectos pela interpretação de Karl-Otto Apel –, a 

filosofia da linguagem ordinária, em especial a sistematização que 
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John Searle elabora das investigações de John Austin, e a gramática 

generativa de Noam Chomsky. É esta última que inspira Habermas na 

elaboração da sua teoria da competência comunicativa, seguindo o 

padrão epistemológico das ciências sociais reconstrutivas. (...) 

Sustentando a posição de que esses processos de aprendizagem se 

desenrolam de forma semelhante em todas as culturas – na medida em 

que a linguagem é o traço fundamental que nos singulariza em face 

dos outros símios –, oferece Chomsky um programa de pesquisa, 

empiricamente fundamentado, capaz de justificar um elemento 

universalista comum a todos os homens. Não parece difícil reconhecer 

a utilidade de um modelo como este a quem procura sustentar uma 

posição universalista no domínio da filosofia moral.
116

 

 

Os estudos lingüísticos, as pesquisas sociais voltadas às relações humanas e as 

considerações da psicologia na elucidação do desenvolvimento moral reforçaram, 

assim, o aspecto dialógico vislumbrado por Habermas na construção da consciência. 

Em suas “Notas programáticas para a fundamentação de uma ética do discurso”, 

inserida como terceiro capítulo da obra Consciência moral e agir comunicativo
117, 

o 

filósofo nos convida a uma reinterpretação das intuições morais do cotidiano, tendo em 

vista a inevitabilidade de pressupostos universais sob os quais a práxis comunicativa, 

derivada do entrelaçamento das relações interpessoais ordinárias, já se encontra desde 

sempre
118

.  

Outros estudos por ele elaborados, com os quais também se envolveu Karl-Otto 

Apel, lançaram luz sobre aspectos cognitivos da idéia de justiça a partir do 

dimensionamento moral progressivo dos seres humanos.  

Conjugando o sistema de adoção de perspectivas possíveis na interação “eu/tu”, 

desenvolvidas no estudo da ontogênese infantil, aos estudos da psicologia do 

desenvolvimento de Jean Piaget e Lawrence Kolhberg, são identificáveis seis níveis do 

agir, numa escala crescente que considera o inventário sócio-cognitivo do indivíduo e a 

dimensão de sua consciência moral para lidar com situações problemáticas mais ou 

menos complexas
119

. 
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Desses estudos, extraímos os conceitos de estágios pré-convencional, 

convencional e pós-convencional da ação, sendo que cada um deles incorpora dois tipos 

de orientação do agir, num grau crescente de abrangência. 

Com apoio nas investigações de Robert Selman acerca da ontogênese infantil, 

Habermas infere que tais níveis de agir somente se configuram a partir da segunda 

perspectiva adotada pelo agente, porque nela sim há interação, constituindo uma 

reciprocidade da ação passível de ser normativamente mediada pela linguagem.  

O estudo da ontogênese infantil, na forma proposta por Selman, identifica como 

se dá a passagem por três estágios de adoção de perspectiva: da primeira perspectiva, 

diferenciada e subjetiva, passa-se à perspectiva auto-reflexiva na segunda pessoa (é 

nessa que se dá a mencionada interação), e, em outro momento, à passagem da 

perspectiva em que se insere a terceira pessoa, o “ego observador”. No primeiro estágio 

proposto por Selman, de perspectiva subjetiva, temos uma criança de tenra idade que já 

consegue falar e, portanto, “endereçar um proferimento a um ouvinte numa intenção 

comunicativa e, inversamente, a se compreender como destinatário de semelhante 

proferimento.” Porém, “a relação recíproca entre falante e ouvinte está estabelecida no 

plano da comunicação, mas não ainda no plano do agir”.
120

 A segunda perspectiva é 

recíproca e auto-reflexiva na pessoa do outro: a criança já desenvolveu a capacidade de 

“vincular de maneira reversível as orientações de ação do falante e do ouvinte”, 

colocando-se no lugar do outro, possibilitando uma interação.
121

 Em idade mais 

avançada, atinge-se uma nova perspectiva, com a introdução da figura de uma terceira 

pessoa: 

 

Agora, os adolescentes aprendem a voltar-se, a partir dessa 

perspectiva do observador, para a relação interpessoal que 

estabelecem numa atitude performativa com o participante da 

interação. Essa atitude, eles ligam-na à atitude neutra de uma pessoa 

presente, mas não envolvida, que assiste ao processo de interação no 

papel do ouvinte ou do espectador. Nessas condições, a reciprocidade 

das orientações da ação, instaurada no estádio precedente, pode ser 

objetualizada e trazida à consciência em seu contexto sistêmico.
122
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É interessante notar como as perspectivas de interação, a partir de um 

descentramento progressivo da compreensão do mundo, exprimem um 

desenvolvimento direcionado para o aperfeiçoamento moral, de maneira cumulativa
123

. 

Na primeira forma de interação possível a um ser em formação, o interlocutor, 

juntamente com o agente, objetualizam as relações recíprocas entre ego e alter, criando 

o alicerce de um mundo social, fator determinante para a organização do diálogo e, 

consequentemente, para a transformação do comportamento de conflito guiado por 

interesses, opção primeva de comportamento, em agir estratégico
124

. A situação 

interativa inicial, pois, caracteriza-se por esses dois estágios pré-convencionais de 

orientação da ação. Quando a compreensão descentrada do mundo se aperfeiçoa, 

alcançando uma situação em que os atores são levados à racionalização dos 

componentes do mundo da vida, é configurado um estágio mais avançado, denominado 

convencional. Na passagem para tal opção de comportamento, substitutiva da 

coordenação para a ação cooperativa/conflituosa, faz-se um percurso pela ação baseada 

na atribuição recíproca de papéis sociais, cuja dimensão moral delineia-se num estágio 

mais abrangente do que o anterior. 

Posteriormente há a transformação de um arbítrio imperativo atribuído à 

autoridade de uma pessoa de referência concreta, na autoridade de um arbítrio supra-

pessoal, assumindo “a figura externa de normas sociais, na medida em que as sanções 

a elas associadas são internalizadas”, às quais irão sobrepor as vontades individuais de 

A ou B a uma espécie de “arbítrio combinado, por assim dizer delegado à expectativa 

de comportamento socialmente generalizada”
125

.  

Nessa progressiva moralização, vai se modificando a noção que o indivíduo tem 

de uma vida boa e justa, até que seja possível atribuir aos conceitos normativos da 

obrigação moral a validez deontológica de ordens autorizadas. Os papéis sociais são 

generalizados como constituintes de um sistema de normas, cobrindo a orientação de 

ação possível no estágio convencional pela interpessoalidade legitimamente ordenada 

from the third-person or generalized orther perspective
126

. Na dinâmica do ideal role-
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taking, os papéis sociais antes específicos são socialmente generalizados num sistema 

de normas legitimado pela vontade coletiva impessoal, à qual se confere, por sua vez, 

autoridade intersubjetiva.    

No direcionamento à compreensão descentrada do mundo, em que se baseia o 

agir orientado para o entendimento mútuo, o ator é levado à racionalização dos 

componentes do mundo da vida
127

, sendo este formado por suposições habitualizadas 

culturalmente, por solidariedades de grupos integrados por intermédio de valores e por 

competências dos indivíduos socializados
128

. Para isso, terá que desprender desse 

horizonte de referências lingüísticas e culturais, de conteúdos explícitos e certezas 

implícitas, intuitivamente presentes, uma tomada de posição em face da oferta de um 

ato de fala, ou aduzir pretensões cuja validade requer confirmação, renovação ou 

revogação, através de atos de fala.  

 

4.2. RACIONALIDADE COMUNICATIVA E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

O mundo da vida, que se compõe pelas relações sociais do cotidiano, é 

funcionalmente alicerçado na racionalidade comunicativa, diferentemente do mundo 

sistêmico, institucionalmente fixado às plataformas econômica e política e planificado 

na racionalidade instrumental. 

Dependendo da perspectiva, a lógica do agir se alterna: pela via comunicativa, 

pretende-se o entendimento; pela via instrumental, orienta-se pela possibilidade de êxito 

no alcance da finalidade, de modo que o agente modifica a lógica que governa suas 

ações, dependendo da racionalidade despendida para torná-las possíveis. Segundo 

Peters:  

 

Habermas fez da distinção entre diferentes modos de regulação social 

e da correspondente distinção entre duas formas de análise teórica a 

pedra fundamental de seu trabalho. Ele contrasta “integração social” 

com “integração sistêmica” como dois mecanismos básicos de 

coordenação social, ou mundo-da-vida e sistema como esferas sociais 

que são constituídas por esses dois mecanismos. A integração social é 

baseada em relações intencionais simbolicamente constituídas – 

comunicações, interações intencionais, crenças comuns, normas 

legítimas, relações de confiança e solidariedade, identidades coletivas 

assim como disputas e conflitos. Dominação pessoal e coerção 

obviamente ocorrem no mundo-da-vida, mas Habermas as 
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compreende mais como patologias em um campo de relacionamentos 

normativos. Por outro lado, a integração sistêmica consiste em 

interdependências funcionais, objetivas, não simbólicas ou na não 

planejada, não intencional ligação de resultados de atividades 

intencionais. (A. M. atividades “intencionais” – não no sentido de um 

sujeito, individual ou coletivo da vontade – produzidas pelos sub-

sistemas, por exemplo, econômico e político). Enquanto integração 

social requer uma análise interna interpretativa ou reconstrutiva, a 

integração sistêmica pode ser apreendida apenas por meio de uma 

análise empírico-analítica (ou funcional).
129

  

 

Habermas identifica uma colonização do mundo da vida a partir dos próprios 

sistemas sociais, fazendo com que a racionalidade estratégica sobreponha-se à 

racionalidade comunicativa. É sintomático que quase sempre, em termos políticos, a 

autonomia privada contraponha-se à autonomia pública também nessa possibilidade de 

escolha entre a racionalização pelo êxito pessoal ou pelo consenso motivado 

racionalmente. 

Se o agir comunicativo dá vazão ao potencial de racionalidade da linguagem a 

serviço da integração social, o direito, por sua vez, funcionaliza a mesma integração, 

nas lacunas não preenchidas pelos pressupostos pragmáticos do agir comunicativo: 

 

De um lado, é necessário que o direito continue insistindo que os 

sistemas dirigidos pelo dinheiro e pelo poder administrativo não fujam 

inteiramente a uma integração social mediada por uma consciência 

que leva em conta a sociedade como um todo; de outro lado, parece 

que essa pretensão é vítima do desencantamento sociológico do 

direito. E, há muito tempo, as pesquisas sobre a ideologia e a crítica 

do poder tentam entender de que modo a sociedade assimila tal 

contradição.
130

  

 

De fato, o conflito contingente de interesses privados não é capaz de produzir 

uma ordem social. A possibilidade de correlacionar a autoridade normativa ao 

autocontrole individual demanda, segundo Parsons, que os valores internalizados devam 

corresponder a valores institucionalizados, de forma que a obediência obtenha 

motivação dos destinatários da norma somente quando estes tiverem internalizado os 

valores incorporados à norma.  

Habermas pondera que referida internalização resulta de certa autoridade 

autônoma da própria consciência: 

 

                                                 
129

 PETERS, apud MAIA, Op. Cit., p. 10-11. 
130

 HABERMAS, FV, p. 65, v. I. 



67 

 

É verdade que a internalização, que cria uma base motivacional para 

as orientações axiológicas dos atores, costuma ser um processo onde 

não falta a repressão; porém esse processo resulta numa autoridade da 

consciência de autonomia. Nessa consciência, o peculiar caráter 

obrigatório de ordens sociais “vigentes” pode encontrar um 

destinatário que se deixa “obrigar” voluntariamente.
131

 

 

Acerca da forma de obtenção da validade da ordem social, seria possível 

invocar, a partir de Weber, a legitimidade respaldada pela “crença na legalidade” – o 

que remonta às formas primitivas de autoridade e a uma normatividade de base sagrada, 

imposta pela ética da convicção em sua correção –, ou ainda na dominação legal 

baseada no direito estatuído de modo racional, depreendendo para isso que o 

ordenamento jurídico (cosmos de regras gerais abstratas) encontre aprovação ou pelo 

menos não seja desaprovado nas ordens da associação, enquanto ordens legítimas
132

, 

imposto pela ética da responsabilidade por sua escolha. 

Se “a validade de uma ordem deve significar mais do que uma simples 

regularidade determinada pelo costume ou pelos interesses envolvidos em um agir 

social”
133

, o agir orientado legitimamente exige a orientação consciente, racionalizada, 

por um acordo suposto como legítimo, o que pressupõe que um consentimento 

reciprocamente suposto que se concretize intersubjetivamente:  

 

A disposição de uma ou várias pessoas de se submeter à imposição de 

uma ordem – desde que o decisivo não seja simples medo ou motivos 

racionalmente ponderados, ligados a um fim, mas a existência de 

idéias de legalidade – pressupõe uma crença na autoridade em algum 

sentido legítima daquele ou daqueles que impõem essa ordem.
134

  

 

Assim, a expectativa de legitimidade da ordem social, para Weber, estabiliza-se 

pela crença na autoridade advinda de uma ordem legítima, atribuída por algum tipo de 

“convenção”
135

. 

A passagem da validade do consentimento para a validade social dada a uma 

ordem perpassa, em Weber, pela fé em sua legitimidade, estando esta ancorada nas 

condições necessárias – mas não suficientes, como veremos – para validá-la enquanto 
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ordem do direito, da qual seja possível extrair faticamente relevantes razões e 

pretensões de validade.   

Da análise de referido direito sob a ótica habermasiana, é observável em seu 

interior uma tensão originária entre os pólos da faticidade e validade, tensão esta que 

tenta se resolver tautologicamente no formalismo jurídico derivado da concepção 

weberiana, que exige a obediência à lei baseada apenas na convicção da legitimidade 

dessa mesma lei
136

.  

É possível, em Habermas, até mesmo dimensionar referida tensão. Ela se inicia 

nas normas jurídicas, atravessa o ordenamento como um todo e atinge o próprio Estado 

Democrático de Direito, em vista de, nesse ponto, o direito se manifestar como uma 

âncora normativa, emprestando legitimidade às decisões políticas pautadas na lei e se 

colocando em contraponto com a própria política, instrumentalmente direcionada ao 

exercício do poder de governo e de polícia. 

Se, por meio do direito, a política se impõe pela facticidade das relações de 

poder e coerção, é pela validade decorrente de sua força normativa que se pode admitir 

uma administração estatal democraticamente legitimada que ao menos desenvolva uma 

sensibilidade em relação aos interesses sociais
137

.  

Em Habermas, veremos que a compreensão dos cidadãos de que pertencem a 

uma nação auxiliou na criação, entre pessoas até então estranhas entre si, da idéia de 

uma coesão solidária, a partir de um novo modelo de legitimação, que torna possível 

uma integração social mais abstrata. Na passagem do Estado moderno inicialmente 

instaurado a uma ordem republicana de pretensões democráticas: 

 

(...) a consciência nacional emergente tornou possível vincular uma 

forma abstrata de integração social a estruturas políticas decisórias 

modificadas. Uma participação democrática que se impõe passo a 

passo cria com o status de cidadania uma nova dimensão da 

solidariedade mediada juridicamente; ao mesmo tempo, ela revela 

para o Estado uma fonte secularizada de legitimação. (...) Integrar o 

Estado, no início, não significava mais do que a submissão ao poder 

estatal. É só com a transição ao Estado democrático de direito que 

deixa de prevalecer esse caráter de concessão que se faz ao indivíduo, 

de que ele possa integrar uma organização, para então prevalecer a 

condição de membro integrante do Estado conquistada agora (ao 
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menos pela anuência implícita) por cidadãos participantes do 

exercício da autoridade política.
 138

 

 

Nesse ponto, o status jurídico do cidadão vincula-se ao fato deste pertencer 

culturalmente à nação. Ainda que diante de condições desafiadoras relativas à força do 

multiculturalismo, que desafia internamente o Estado, e da globalização, que o 

pressiona por vias externas, é certo que a formação política da opinião e da vontade é 

capaz de impulsionar a consecução da tarefa política para garantir o interesse simétrico 

de todos e a efetiva integração social, atualizando, a partir da opinião pública, as 

sensibilidades em relação às responsabilidades políticas reguladas juridicamente. 

O estudo habermasiano nos dá subsídios que auxiliam na compreensão do 

paradigma da normatividade perante a racionalidade comunicativa. Caso tomássemos a 

perspectiva da política centrada no Estado, derivada apenas de conceitos normativos 

advindos da dogmática jurídica, não seria possível provar que o poder administrativo 

estatal advém do poder comunicativo, pois os freios normativos são solapados por 

imperativos funcionais.  

Uma teoria política assim construída incorporaria os cidadãos ao próprio sistema 

político, como se estivessem desligados das raízes que os prendem ao mundo da vida, 

isto é, a sociedade civil, a cultura política e a socialização, desvirtuando por completo o 

processo de formação política da opinião e, com isso, o próprio processo democrático.   

 

4.3. A OPINIÃO CRÍTICA VISTA A PARTIR DA RELAÇÃO ENTRE NORMATIVIDADE E 

RACIONALIDADE 

 

Como já analisado, na constituição do Estado moderno, o pluralismo das visões 

de mundo foi gradativamente privando a autoridade política de sua base religiosa, 

demandando deste Estado secularizado uma legitimação por outras fontes, máxime 

considerando que as pessoas se desprenderam dos liames sociais organizados em 

estamentos para adentrarem em processos de individualização. 

No âmbito da autonomia privada de cada indivíduo, por sua vez, a opinião 

crítica que dará base ao agir social se constitui pelo envolvimento subjetivo em questões 

ético-sociais e por razões morais.  
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No ensaio “Para o uso pragmático, ético e moral da razão prática”, Habermas 

demonstra que, em termos éticos, a compreensão racional que o ser humano tem de si 

mesmo vincula-se a questões clínicas (klinisch) do bem viver, determinantes às 

inclinações e às preferências contingenciadas por decisões de valor grave
139

. 

Assim, sob um ponto de vista ético, a opinião se molda a partir do que o 

indivíduo considera não apenas o que é possível e o que é adequado a fins, mas também 

o bom, seja para si, seja para fins inerentes a um grupo determinado, seja para um 

objetivo pessoal específico. 

Já uma concepção crítica ordenada por aspectos morais analisa “se nossas 

máximas são conciliáveis com as máximas de outros”, exigindo para tanto uma ruptura 

com a perspectiva egocêntrica, uma vez que a reflexão irá albergar a conotação 

simétrica existente no respeito universalista “que cada um demonstra pela integridade 

de todas as outras pessoas”. Assim:   

 

[O julgamento moral de ações e máximas] serve à elucidação de 

expectativas legítimas de comportamento em face de conflitos 

interpessoais que atrapalham o convívio regulado de interesses 

antagônicos. Neste caso, trata-se da fundamentação e da aplicação de 

normas que estabelecem deveres e direitos recíprocos. O terminus ad 

quem de um discurso prático-moral correspondente é uma 

compreensão sobre a solução justa de um conflito.
140

 

 

Na opinião que se forma através do processo de racionalização linguisticamente 

mediado, em que os sujeitos exercem cognitivamente uma atitude objetivante diante da 

relevância de um dado objeto tematizável (seguida, em cada caso, de uma atitude 

conforme a normas, em face de relações interpessoais legitimamente reguladas; ou de 

uma atitude expressiva, em face das próprias vivências), há a inevitável instauração do 

discurso no momento em que é determinada a carência de entendimento mútuo.  

A situação de ação, aqui, adquire sentido prático-linguístico, caracterizando-se 

numa situação de fala. Os atores assumem papéis comunicacionais alternadamente e 

possuem cada um sua perspectiva intersubjetiva, no interior de um processo 

argumentativo que é dialógico, racional e democrático, e no qual a perspectiva de cada 

um é universalmente ampliada. 
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À evidência, a razão comunicativa não se coloca, como a razão prática, como 

orientação normativa do agir (normatividade), mas auxilia a tecer uma teoria 

reconstrutiva da sociedade, costurando discursos decisórios e discursos formadores da 

opinião (racionalidade pela via pragmático-linguística).  

Apesar de a normatividade, no sentido de uma orientação obrigatória, não 

coincidir com a racionalidade do agir orientado pelo entendimento, elas se cruzam no 

campo da fundamentação de intelecções morais que detêm certa força de motivação 

racional.  

Diante da opção pela ordem estabilizada através da força e da ordem legitimada 

racionalmente, a fundamentação de justiça perante uma opinião crítica não reputa 

suficiente a mera invocação da normatividade do fático, uma vez que a racionalidade, 

inscrita no “telos lingüístico do entendimento”, detém força não-coercitiva de integração 

social
141

. 

A autonomia moral, para Habermas, é possível na práxis pós-convencional, em 

que o indivíduo adquire a plenitude de sua autonomia para o uso público da razão: pela 

verdade toma-se conhecimento das possíveis causas e implicações de uma ação; pela 

justiça, é possível querer uma norma que todos também possam querer e aceitar, 

orientando a ação. É assim composto o princípio de universalização (U) que irá reger o 

procedimento discursivo, cuja abordagem ocorrerá no momento oportuno. 

O olhar reflexivo de um participante do discurso, ao objetivar temas do mundo 

da vida cujo conteúdo se pretende resgatar através de pretensões de validade da verdade 

proposicional, de veracidade subjetiva e da correção normativa, não se satisfaz com o 

acervo factual das normas tradicionais, que passam a necessitar de uma justificação com 

base em uma “orientação em função de princípios de justiça e, em última instância, em 

função do processo do Discurso em torno da fundamentação das normas”
142

. 

A opinião moralmente autônoma fundamenta-se, pois, por pretensões de validez 

reflexivamente examinadas, apoiada em juízos fundamentais, caracterizando o que 

Habermas denomina como “agir guiado por discernimentos morais”
143

.  

Por outro lado, a formação política da vontade não se deriva apenas do aspecto 

individual das motivações e decisões, mas também dos processos institucionalizados 

que garantam liberdades comunicativas de formação de opinião e de deliberação, já que 
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“uma teoria crítica da sociedade não pode limitar-se a uma descrição da relação entre 

norma e realidade, servindo-se apenas da perspectiva do observador”
144

.  

Habermas demonstra, a partir da análise das atuais sociedades complexas, uma 

preocupação recorrente quanto à formação de opinião dos cidadãos e, de forma 

correlata, à própria democratização do saber, identificando certo encapsulamento do 

saber político de forma paternalista e monopolizadora, a favorecer a dominação por 

grupos que detém tal saber privilegiado. Como visto, desde a obra “Mudança Estrutural 

da Esfera Pública”, são constantes as digressões a respeito da aparente acessibilidade de 

todos a uma esfera das pessoas privadas reunidas num público. 

 

4.4. APONTAMENTOS ACERCA DA CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA JUNTO À OPINIÃO PÚBLICA 

 

“A opinião pública clama por justiça!” A exclamativa é comum nos veículos de 

mídia, normalmente para destacar algum assunto de grave comoção. O apelo aclamativo 

foca uma cognição do termo ligada a orientações de valor, mas que se diferencia das 

meras preferências por meio de uma qualidade obrigatória, dando contornos a uma 

compreensão intuitiva de justiça: 

 

A consciência reflexiva daquilo que, considerado como um todo, é 

“bom” para mim “ou para nós” ou que é “determinante” para o meu 

(ou o nosso) modo consciente de levar a vida torna possível (na 

tradição de Aristóteles ou de Kierkegaard) uma espécie de acesso 

cognitivo às orientações de valor. Aquilo que, em cada caso, é valioso 

ou autêntico impõe-se-nos, em certa medida, e diferencia-se das meras 

preferências por meio de uma qualidade obrigatória, que remete para 

além da subjetividade das necessidades e das preferências
145

. 

 

Na visão ético-existencial, a compreensão intuitiva de justiça é, de certa forma, 

revista. A partir da perspectiva de uma concepção própria e individual do bem, de um 

projeto de vida pessoal, a justiça adaptada às relações interpessoais apresenta-se como 

um valor que pode ser ponderado em relação a outros valores e preferências, e não 

como escala de medida para julgamentos imparciais, independente dos contextos. 

Não menos comum é a idéia de justiça transferida para a figura da autoridade, 

vinculada às instituições coercitivas (judiciário, polícia): sua força de contingência é 

assimilada sem esforços pelo mundo da vida, circunscrita às certezas intuitivas que se 
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entendem inquestionavelmente por si mesmas
146

. Seu sentido é culturalmente 

transmitido, e seu poder, habitualmente exercitado instrumentalmente.  

Os conteúdos normativos de validade autoritária, por exemplo, exercem certo 

fascínio pelo poder vingador, quase mítico. A validade se vê revestida do próprio 

factual a partir de uma certa familiaridade – ou, não raramente, por condições 

arbitrariamente impostas
147

.  

Há, nesse particular, uma estabilização de expectativas alimentadas por certezas 

que retroalimentam o mecanismo social estabilizador, neutralizando qualquer ponto de 

vista argumentativo, seja pragmático, ético ou moral. Nessa esfera pública, apesar de 

ocorrerem relações linguisticamente mediadas, nada é tematizado, tampouco 

questionado, apenas aceito: 

 

Na medida em que se freia a mobilização comunicativa de 

argumentos, provocando automaticamente o silenciamento da crítica, 

as normas e valores autoritários passam a formar para os que agem 

comunicativamente um leque de dados que permanece subtraído à 

corrente de problematização de entendimento. A integração social, 

que se realiza através de normas, valores e entendimento, só passa a 

ser inteiramente tarefa dos que agem comunicativamente na medida 

em que normas e valores forem diluídos comunicativamente e 

expostos ao jogo livre de argumentos mobilizadores, e na medida em 

que levarmos em conta a diferença categorial entre aceitabilidade e 

simples aceitação.
148

  

 

A aceitação do direito como instrumentário da estabilização de expectativas de 

comportamento encontra guarida inclusive na própria sociologia, derivada da 

intervenção prescritivista e racionalista das teorias contratualistas clássicas. Por essa via, 

o direito se especializa na generalização temporal, social e objetiva das expectativas, 

“permitindo uma solução de conflitos contingentes, de acordo com o seguinte código 

binário: lícito, ilícito”
149

. 
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O próprio sistema jurídico enfeixa um circuito deontológico fechado de 

comunicação e passa a se delimitar auto-referencialmente. De modo autônomo, constitui 

e reproduz os atos jurídicos; internalizado em si mesmo, só é acessível ao mundo 

exterior através de observações. A autocompreensão do sistema jurídico não é 

“normativa”, ela é meramente cognitiva, pois aqui são deixados de lado aspectos da 

normatividade nos quais se antevêem a validade do direito, reduzido à função de 

aplicação jurídica
150

. 

Retornando à idéia de aceitação, que fundamenta os fatos (verdade), e de 

aceitabilidade, exigível por pretensões propositivas (validade), pode-se, ainda, tentar 

extrair a concepção de justiça de normas justas que responderiam à pergunta: “Como é 

possível a ordem social?”  

O simples questionamento descortina, ainda que timidamente, a tendência à 

argumentação. Mas aqui, de novo e não raras vezes, a força produtiva de uma opinião 

sobre normas justas perde-se diante da positividade instrumental do direito que, pela 

coerção juridicamente legitimada na figura do Estado, garante um nível médio de 

aceitação da regra, estabilizando artificialmente as relações sociais. Tal positividade 

reveste-se da própria aceitabilidade.  

Por isso, do emprego autoritativo do direito, já previamente legitimado, deriva-

se a força fática da validade, que nela se funde
151

. Não é por menos que seja bastante 

cultivada, junto à esfera pública, a opinião de que a perpetuação de um ordenamento 

estável demanda normas com pretensões de validez obrigatória, concretizadas na 

racionalidade de acordo com os fins
152

, substituindo a “autoconsciência moral 

irrefletida dos participantes por um cálculo de benefícios, feito a partir da perspectiva 

do observador”
153

.   

Tal ordenação utilitarista converge para interações estratégicas, que 

desconsideram as irrupções vindas do mundo da vida; apesar de tê-lo como pano de 

fundo, sua neutralização é inevitável. A coordenação da ação voltada para fins concebe 

os participantes da interação apenas como fatos sociais
154

. 
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Referida ordem instrumental, de viés hobbesiano, encontra uma modalidade 

mais promissora nas interações existentes nas ciências da economia e da organização, 

cujas atividades são orientadas pela racionalidade relacionada aos meios, de caráter 

funcional para a conservação do sistema, entendido este na forma descrita por 

Parsons
155

. Como exemplo, podemos citar o sistema econômico, que tem no dinheiro, 

no lugar da linguagem, seu código de comportamento e seu mecanismo de integração 

social. 

Há outra hipótese um pouco mais dinâmica de vislumbrar a justiça dentro de 

certa ordem social: a partir da regulamentação normativa das interações estratégicas. 

Habermas identifica aqui uma maior preocupação, ainda que formal, com o 

entendimento, uma vez que nesse ordenamento “os próprios atores se entendem.”. Na 

prática, é forte a tendência desse tipo de ordenamento demandar uma coordenação da 

ação aberta não a enfoques meramente objetivadores, mas performativos, em que a 

obediência às normas busque sua justificação normativa pelas partes em litígio, dando 

contornos a uma facticidade social que não mais mantém uma relação interna com a 

pretendida legitimidade da ordem jurídica
156

. 

Em outra passagem, podemos observar que dependendo de como são 

direcionados os mecanismos de coordenação da ação, se para a dissolução de conflitos 

interpessoais ou para a persecução de objetivos ou programas coletivos, os caminhos 

percorridos podem conduzir à arbitragem do litígio, para a estabilização de expectativas 

de comportamento, ou para a formação coletiva da vontade, referindo-se esta à escolha 

e realização efetiva de fins capazes de consenso.
157

 

 

4.5. O SIGNIFICADO DE JUSTIÇA A PARTIR DA RAZÃO COMUNICATIVA 

 

Não é possível dissociar questões de significado, enquanto idealidade expressa, 

de questões de validez. Se entendermos a validez como uma validade situada em algo 

que é conforme alguma coisa, inferimos que ela depende da forma de sua assimilação. 

Para Habermas: 
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a problemática da validez é localizada exclusivamente na relação da 

linguagem com o mundo, tido como a totalidade dos fatos. A validade 

é equiparada à verdade de asserções; por isso um nexo entre 

significado e a validez de expressões lingüísticas só se estabelece no 

discurso que constata fatos.
158

 

 

Inicialmente, é preciso ter em vista que Habermas transfere o conceito de 

verdade das asserções do nível semântico (a verdade referente ao sentido das 

proposições) para o nível pragmático (a verdade referente aos atos que se realizam ao se 

dizer algo, através de afirmações, negativas, promessas, ordens, etc.). Na lição de 

Atienza:  

 

A base da teoria de Habermas é uma pragmática universal que tenta 

reconstruir os pressupostos racionais, implícitos no uso da linguagem. 

Segundo Habermas, em todo ato de fala (afirmações, promessas, 

ordens etc.) dirigido à compreensão mútua, o falante erige uma 

pretensão de validade (eine Anspruch auf Gültichkeit), quer dizer, 

pretende que o dito por ele seja válido ou verdadeiro num sentido 

amplo. Mas essa pretensão de validade significa coisas diferentes 

segundo o tipo de ato de fala de que se trate. Nos atos de fala 

constatadores (afirmar, referir, narrar, explicar, prever, negar, 

impugnar etc.), o falante pretende que o seu enunciado seja 

verdadeiro. Nos atos de fala reguladores (como as ordens, as 

exigências, as advertências, as desculpas, as repreensões, os 

conselhos), o que se pretende é que o ordenado, exigido etc., seja 

correto. Nos atos de fala representativos (revelar, descobrir, admitir, 

ocultar, despistar, enganar, expressar etc.), pretende-se que o que se 

exprime seja sincero ou veraz. Por outro lado, com qualquer ato de 

fala se propõe uma pretensão de inteligibilidade. (...) Assim como 

Toulmin – e de certo modo também Perelman –, Habermas não 

considera a argumentação, o discurso, como uma série de proposições, 

e sim como uma série de atos de fala; a argumentação não é (ou não é 

apenas) um encadeamento de proposições, é também um tipo de 

interação, de comunicação
159

. 

 

O herdeiro da Escola de Frankfurt busca em Pierce o significado lingüístico-

pragmático de verdade: é a aceitabilidade racional, ou seja, aquela resgatada de uma 
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“pretensão de validade criticável sob as condições comunicacionais de um auditório de 

intérpretes alargado idealmente no espaço social e no tempo histórico”
160

. 

A idealidade da generalidade conceitual difere-se da idealidade da validade 

veritativa; enquanto a primeira é identificável no conjunto de realizações lingüísticas 

variadas para significados idênticos, a última diz respeito a seu reconhecimento ou 

aceitação, e por isso transcende “para tomadas de posição de sim/não, exercitadas em 

qualquer comunidade particular de intérpretes”: 

 
Ora, esse momento transcendente, e somente ele, distingue as práticas 

de justificação orientadas por pretensões de verdade em relação a 

outras práticas, reguladas apenas por convenções sociais. Para Pierce, 

a referência a uma comunidade comunicativa ilimitada consegue 

substituir o caráter supratemporal da incondicionalidade pela idéia de 

um processo de interpretação aberto e voltado a um fim, o qual, 

partindo de uma existência finita, localizada no espaço social e no 

tempo histórico, transcende-o a partir de dentro.
161

 

 

Ambas as noções de idealidade são contextualizadas a partir de interações 

linguisticamente mediadas. Mas a idealidade da validade veritativa, no que concerne ao 

significado de justiça, demonstra-se particularmente importante porque advém dela a 

possibilidade de construção e manutenção de uma ordem social legitimada pelo 

discurso.  

Em vista de seu poder de transcendência, projeta-se na circularidade das 

questões que afluem do mundo da vida – circularidade na qual, a partir do agir 

comunicativo, o mundo da vida se reproduz –, sedimentando saberes que detém 

pretensões de validade também transcendentes (por isso, atemporais).  

À evidência, se a validade é resgatada discursivamente, a tensão entre 

facticidade e validade é invariavelmente assimilada pela própria teoria do agir 

comunicativo: 

 

Tal projeção faz a tensão entre facticidade e validade imigrar para 

pressupostos comunicativos, os quais, apesar de seu conteúdo ideal, 

que só pode ser preenchido aproximativamente, têm de ser admitidos 

factualmente por todos os participantes, todas as vezes que desejarem 

afirmar ou contestar a verdade de uma proposição ou entrar numa 

argumentação para justificar tal pretensão de validade.
162
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Habermas defende que, para saber se normas e valores podem encontrar o 

assentimento racionalmente motivado de todos os atingidos, é necessário assumir, de 

modo não-coagido e na perspectiva intersubjetivamente ampliada da primeira pessoa do 

plural, outras perspectivas concernentes à generalizada compreensão do mundo e da 

autocompreensão de todos os participantes, na prática da argumentação
163

. 

O conceito habermasiano da racionalidade procedimental abrange, pois, a 

dimensão pragmática de uma disputa regulada entre argumentos: 

 

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.
164

 

  

Nesse ponto, o dever ser, concebido na razão prática, é procedimentalmente 

moldado à possível interpretação de justiça pelas mãos da razão comunicativa.  

Sob as condições simétricas do discurso, cada um é convidado a assumir a 

perspectiva – e com isso as ditas autocompreensão e compreensão de mundo – de todos 

os outros, perspectiva essa na qual se constrói uma perspectiva em primeira pessoa do 

plural, “nossa”, idealmente descentralizada e ampliada. 

Por sua vez, o conceito de justiça, como aquilo que é igualmente bom para 

todos, ganha um caráter universalista, exigindo que um indivíduo intersubjetivamente 

interprete – pelo outro e por terceiros estranhos a eles – uma concepção do bem aceita 

por todos uniformemente. Nesse ponto, justiça significa simultaneamente 

solidariedade
165

. 

De qualquer forma, ainda que pelo discurso se extraia a validez da hipotética 

norma discutida, é certo que a estrutura complexa de interações e de ações seqüenciais, 

presentes na práxis cotidiana, desvela outras situações em que serão necessárias novas 

tomadas de posição, gerando fatos sociais que por sua vez gerarão novas tensões entre 

facticidade e validade, conduzindo a novas expectativas a serem estabilizadas. A 

intervenção reconstrutiva imaginada por Habermas dar-se-á, então, pelo direito. 

Ao destrinchar aspectos da legalidade, Habermas realizou uma análise diversa 

do determinismo formal do direito em Kant, para então concluir, na via da relação 
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sociológica complementar entre direito e moral, que a constituição da forma jurídica se 

faz necessária para compensar déficits que resultam da decomposição da eticidade 

tradicional. 

Para o conceito de justiça determinante à ordem social, à luz da teoria do 

discurso, normas morais válidas são “corretas” no sentido de justas. Normas jurídicas 

válidas devem estar afinadas com normas morais, mas isso não quer dizer que a 

“legitimidade” do direito tem o mesmo sentido que a moralidade. Alguns aspectos da 

legitimidade serão desenvolvidos no próximo item. 

A propósito, assim Habermas ressalta a diferença entre normas morais e normas 

jurídicas: 

 

Normas morais regulam relações interpessoais e conflitos entre 

pessoas naturais, que se reconhecem reciprocamente como membros 

de uma comunidade concreta e, ao mesmo tempo, como indivíduos 

insubstituíveis. Eles se dirigem a pessoas individuadas através de sua 

história de vida. Ao passo que normas jurídicas regulam relações 

interpessoais e conflitos entre atores que se reconhecem como 

membros de uma comunidade abstrata, criada através das normas do 

direito. Também elas se endereçam a sujeitos singulares, os quais, 

porém, não se individuam mais através de sua identidade pessoal, 

formada através de sua história de vida, e sim, através da capacidade 

de assumir a posição de membros sociais típicos de uma comunidade 

constituída juridicamente.
166

 

 

4.6. O CIDADÃO ENTRE A FACTICIDADE E A VALIDADE DA ORDEM SOCIAL 

 

Na visão de Kant, a liberdade de ação de qualquer pessoa deve coexistir com o 

livre uso do arbítrio de outra pessoa, de acordo com uma lei universal de liberdade. 

Assim está o direito conceituado em Kant: “a soma das condições sob as quais a 

escolha de alguém pode ser unida à escolha de outrem de acordo com uma lei universal 

de liberdade”. A lei universal do direito se depreende do imperativo “age externamente 

de modo que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos de 

acordo com uma lei universal”
 167

.  

Nesse sentido, Kant vislumbrou no direito a concepção de leis de “coerção 

recíproca” harmonizadas com a liberdade subjetiva de todos, pois à salvaguarda dessa 

liberdade estão as próprias leis de coerção, já que ninguém que se queira livre “pode 
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obrigar juridicamente outrem a algo sem que ele ao mesmo tempo se submeta à lei de 

também poder ser obrigado por ela reciprocamente do mesmo modo”.
168

 

Habermas decodifica três abstrações na teoria kantiana: a arbitrariedade, a 

relação externa da atuação interativa e recíproca e a conformidade do agir de acordo 

com a lei
169

. 

Se filósofo de Königsberg uniu facticidade e validade ao extrair a legitimidade 

da mera conformidade da ação à lei arbitrariamente imposta, em Habermas o aspecto 

fático da validade identifica-se com a aceitação social e obediência fática às leis; o 

aspecto legítimo, pela resgatabilidade discursiva de sua pretensão de validade 

normativa, contando para isso, em última instância, que as leis tenham passado por um 

processo legislativo racional.  

A aceitação social pela obediência às leis está no conceito habermasiano de 

facticidade, concernente, pois, à percepção descritiva de um fato ou de um fenômeno 

jurídico, que artificialmente adquire aos olhos de seus destinatários uma força coercitiva 

de adequação; a legitimidade, que independe do fato e a ele consegue impor-se, 

conecta-se ao que Habermas denomina validade, que advém da fundamentabilidade 

normativa das leis através de discursos práticos que demandem a argumentação de sua 

contestabilidade, sem depender, para isso, de qualquer tipo de coação. 

Habermas chama a atenção para o fato de que a influência decorrente do poder 

legitimamente regulado repousa num acordo pressuposto de tal forma que ele próprio 

autoriza a percepção de uma liberdade que se constitui diante da coletividade, “tanto 

que as normas usuais reconhecidas intersubjetivamente, e que podem ser 

problematizadas, não se tornam perceptíveis através de imposições externas”, podendo 

ser abstraída do meio social a “falácia individualista, segundo a qual o indivíduo 

experimenta, nas ações dos outros, os limites de sua liberdade subjetiva.”
170

  

Nesse ponto, é interessante uma digressão a respeito do modo de jurisdição 

presente na concepção dos direitos, em sendo um Estado liberal ou um Estado social. 

Em sua interpretação procedimentalista do direito, Habermas questiona o 

modelo de Estado a partir da operação jurisdicional de salvaguarda do direito vigente, 

para responder por que a justiça se vê obrigada a lançar mão de competências 

legisladoras, apesar de imperar na racionalidade administrativa de um Estado de direito 
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a tripartição de poderes que visa justamente submeter a administração, em primeiro 

lugar, ao poder gerado comunicativamente. 

Examinando a configuração dessa divisão de poderes pela teoria do discurso, e 

diante da submissão do controle de normas ao reexame judicial, o autor aponta a 

assimetria no cruzamento dos poderes do Estado: 

 

em sua atividade, o executivo, que não deve dispor das bases 

normativas da legislação e da justiça, subjaz ao controle parlamentar e 

judicial, ficando excluída a possibilidade de uma inversão dessa 

relação, ou seja, uma supervisão dos outros dois poderes através do 

executivo. (...) O legislador não dispõe da competência de examinar se 

os tribunais, ao aplicarem o direito, se servem exatamente dos 

argumentos normativos que encontraram eco na fundamentação 

presumivelmente racional de uma lei.
171

 

 

De fato, um tribunal constitucional – ou qualquer outro juízo em que são 

analisados argumentos que reclamam a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato –, 

defronta-se com discursos apoiados em direitos fundamentais e princípios que regem 

interpretações construtivas, entendidas estas conforme Dworkin. Habermas identifica, 

nesse particular, o aprofundamento da problemática entre o dizer o direito diante da 

lei
172

, o que gera implicações diferentes no âmbito de uma jurisdição, dependendo do 

modelo de Estado.  

A compreensão liberal dos direitos fundamentais pressupõe direitos de defesa 

(ou negativos), fundados em pretensões dos cidadãos contra intervenções ilícitas na 

liberdade, na vida e na propriedade – enfim, contra o próprio Estado, como freios ao 

arbítrio de um poder absolutista, o que configura, na prática da decisão judicial, se 

utilizarmos de uma expressão do léxico habermasiano, um agir orientado pelo passado, 

voltado à história institucional da ordem jurídica. 

Nessa separação constitucional utilitarista entre a esfera de uma sociedade 

econômica, livre do Estado, como se este fosse empecilho ao alcance autônomo e 

privado da felicidade dos cidadãos, cabe à esfera estatal somente a persecução do bem 

comum, o que revela evidente situação de condicionamento da jurisdição. 

Na visão de um modelo social de Estado, a ordem jurídica nele materializada 

não fica condicionada à perspectiva liberal de divisão dos poderes. A jurisdição se guia 

também a partir de uma fundamentação em princípios, abrindo-se a argumentos morais 
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sensíveis ao contexto e tendo em referência todo o sistema de regras, potencializando-se 

em termos de justiça social. A prática da decisão judicial, assim orientada por normas 

fundamentais, consubstancia uma jurisdição realmente voltada para as questões do 

presente e do futuro
173

. 

Para Habermas, o efeito protetor dos direitos fundamentais “não pode ser 

entendido como algo meramente negativo, como defesa contra ataques, uma vez que 

fundamenta também pretensões a garantias positivas”
174

.  

Se os direitos subjetivos à liberdade pudessem ser entendidos como 

intersubjetivos, subsidiados pela aplicação constitutiva do princípio do discurso
175

 à 

forma jurídica, que estabiliza as expectativas sociais de comportamento – configurando-

se pela exigência de que podem pretender validade as normas que poderiam encontrar o 

assentimento de todos os potencialmente atingidos, na medida em que estes participam 

de discursos racionais –, o sistema habermasiano de direitos positivos atingiria, em 

relação à pessoa privada do cidadão, sua finalidade, sinoticamente procedimentalizada a 

seguir:  

I) primeiramente, ao se atribuírem mutuamente o papel de destinatários de leis, os 

indivíduos adquiririam autonomia privada de sujeitos jurídicos, erigindo daí um status 

que lhes possibilitaria a pretensão de obterem direitos e de fazê-los valer 

reciprocamente;  

II) para se conceberem autores de sua própria ordem jurídica – demandando para essa 

etapa que sejam assegurados direitos fundamentais à participação, em igualdade de 

chances, em processos de formação de opinião e da vontade e através dos quais os civis 

criem direito legítimo – poderiam os cidadãos, agora, exercitar efetivamente sua 

autonomia política: 

 

À juridificação simétrica do uso político de liberdades comunicativas 

corresponde o estabelecimento de uma formação política da opinião e 

da vontade, na qual o princípio do discurso encontra aplicação. A 

liberdade comunicativa está referida, antes de qualquer 

institucionalização, a condições de um uso da linguagem orientado 

pelo entendimento, ao passo que as autorizações para o uso público da 
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liberdade comunicativa dependem de formas de comunicação 

asseguradas juridicamente e de processos discursivos de consulta e de 

decisão.
 176

 

 

Os destinatários das leis, que se reconhecem também autores de direito, num 

processo de auto-legislação, devem direcionar sua vontade livre de forma a sair do 

círculo de seus próprios interesses e deflagrar o entendimento sobre normas capazes de 

receber assentimento geral. Nesse ponto, os direitos fundamentais continuam, de certa 

forma, “insaturados”, demandando uma configuração e respectiva interpretação, de 

acordo com as circunstâncias, de modo a que os civis, na regulamentação legítima de 

sua convivência, possam atribuir-se reciprocamente determinados direitos
177

. Na 

condição de membros jurídicos livres e iguais, concretizarão nesses direitos uma 

verdadeira socialização horizontal de civis. 

Sob o prisma de um ordenamento jurídico racionalmente reconstruído, é 

possível o dimensionamento de conceitos-chave a partir de princípios de argumentação 

moral, que, de acordo com Denninger, consubstanciariam, por exemplo, no princípio da 

proporcionalidade, na reserva do possível e na limitação de direitos fundamentais 

imediatamente válidos, através dos direitos fundamentais de terceiros – mas num nível 

que permita “evitar fixações unilaterais, seja no Estado que conserva o direito, seja no 

Estado social que planeja”
178

. 

Ainda citando Denninger, Habermas demonstra sua avaliação global positiva, na 

pretensão de tentar unir o Estado social que “realiza” e “distribui”, pelas vias do direito 

administrativo, ao Estado de direito que garante a propriedade
179

. 

De qualquer forma, a atuação do Poder Judiciário, por si só, não satisfaz os 

critérios para o reconhecimento público de consagração da justiça. Habermas, ao propor 

tal sistema de direitos, consegue fazer aproximar a racionalidade da argumentação à 

justificação das orientações normativas, na institucionalização jurídica dos 

procedimentos de formação discursiva da opinião e da vontade. Além disso, pela 
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juridificação da liberdade comunicativa, “o direito é levado a explorar fontes de 

legitimação das quais ele não pode dispor”
180

.  
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5. RELAÇÕES ENTRE DIREITO E OPINIÃO PÚBLICA 

 

 

No reticencioso modo de ver empírico, presente na generalidade do todo social, 

a validade do direito é justificada tautologicamente: uma norma só pode valer como 

direito se obtém “força de direito através de procedimentos juridicamente válidos – e 

que provisoriamente mantêm força de direito, apesar da possibilidade de derrogação, 

dada no direito”
181

. 

Tal justificação tautológica apóia-se na compreensão empirista das normas 

sociais, na qual a “validade” das normas é subsumida da sanção necessária ao seu efeito 

estabilizador: a estabilidade vale como medida para a própria legitimidade.  

As razões subjetivas de tal assentimento, para Habermas, pretendem validade no 

âmbito da respectiva “moldura cultural”, na qual “qualquer legitimação é aceita, 

contanto que contribua eficazmente para a estabilização da autoridade política”. 

Diante dessa premissa, se uma hipotética autoridade ditatorial se defronta com o passivo 

assentimento legitimador, a ditadura dispondo de tal “legitimação socialmente recebida” 

teria que ser tida como legítima
182

.  

Invariavelmente, da compreensão voluntarista da validade deflui uma 

compreensão positivista do direito. Já diante de um racionalismo crítico, ao contrário, 

essa tradução da validade não se justifica voluntariosamente, por ser reconhecida como 

uma decisão ou um elemento cultural imposto por vias fáticas. 

Habermas demonstra que a criação legítima do direito depende de condições 

derivadas de processos e pressupostos da comunicação, nos quais a razão, que instaura e 

examina, assume uma figura procedimental
183

. 

Não se pretende aqui avançar pelas considerações habermasianas que 

fundamentam a contraposição entre o que o autor concebe como ideal e o que é a 

realidade. Mas na própria facticidade social da modernidade, em que o poder político se 

desenvolve como poder legal, a função do direito de estabilização das expectativas de 

comportamento serve à racionalidade na medida em que consagra a segurança jurídica, 
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que irá por sua vez permitir aos cidadãos destinatários do direito calcular as 

conseqüências do comportamento próprio ou alheio. 

É por isso que o conceito de autonomia política é tão caro a Habermas. Por ela, 

fica aberta a perspectiva de mobilização efetiva das liberdades comunicativas do 

cidadão. 

Diante da contextualização a ser feita entre direito e opinião pública – para de 

tais grandezas extrair tópicos representativos da formação da opinião crítica, da 

racionalização da justiça e da orientação normativa possível a um público diante do qual 

se erige o Estado, que em nome desse mesmo público atua para a consecução dos 

interesses simétricos de todos –, recorre-se, agora, à investigação da aceitabilidade 

racional do direito, diante da capacidade de elaboração, pela esfera pública política, da 

opinião pública racionalmente fundamentada para a formação política da vontade 

comum que irá, por sua vez, legitimar o processo racional de produção legislativa. 

O desenvolvimento do tema requer algumas pontuações acerca da concepção 

dos direitos subjetivos sob a perspectiva da racionalidade procedimental comunicativa 

(item 5.1). Posteriormente, o enlace entre direito e opinião demanda, novamente, uma 

passagem pela unidade elementar da esfera pública, o ser humano, para realçar a 

formação da identidade cultural diante do apelo midiático (item 5.2), percorrendo, 

ainda, sua influência no desate dos casos judiciais difíceis (item 5.3).  

Por fim, a relação entre direito e opinião pública perpassará pela revisão do 

conceito de esfera pública, não mais restrito a aspectos histórico-descritivos, mas 

também atrelado à imperiosidade de uma opinião advinda dessa esfera que se constitui 

perante o sistema jurídico de uma sociedade complexa (item 5.4).  

 

5.1. OS DIREITOS SUBJETIVOS PERANTE A FUNÇÃO PROCEDIMENTAL DA RAZÃO 

 

Historicamente, a gênese da esfera pública burguesa pôde demonstrar que os 

direitos subjetivos constituíram-se da persecução estratégica de interesses privados. Não 

há dúvidas de que o direito moderno moldou-se como espaço de legitimação das 

liberdades de ação individuais, tendo como protótipo a regulamentação dos contratos e 

da propriedade privada. 

A base teórico-dogmática do direito apóia-se na garantia formal dada às pessoas 

privadas da igualdade de sua participação no intercâmbio econômico, ressaltando os 

ideais de autonomia e liberdade.  
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Se fizéssemos uma pequena incursão histórica, poderíamos iniciar pela visão 

idealista do direito que, em Savigny, partia da invulnerabilidade da pessoa. Tal visão 

coligou-se à noção de liberdade do arbítrio e vontade autônoma derivadas da teoria 

moral kantiana.  

Tanto Locke quanto Kant deram às liberdades de ação subjetivas contornos 

liberais, visando a construção de instituições estruturadoras e consagradas por um 

direito natural.  

No alvorecer do positivismo, a vinculação entre direito e moral perdeu sua força, 

mas ainda assim a interpretação jurídico-dogmática priorizava a vontade assegurada 

pelos direitos subjetivos já conferidos pela ordem jurídica. Essa tendência sofreu 

alguma alteração a partir da interpretação utilitarista de Ihering, segundo a qual o 

proveito e não a vontade constituía a substância do direito
184

. Para Habermas: 

 

(...) as relações de concorrência econômica implicam sujeitos que 

fecham contratos e, portanto, sujeitos que estabelecem direitos. Tal 

premissa, desenvolvida explicitamente ou aceita tacitamente, explica 

por que a análise da sociedade civil, originária da filosofia moral 

escocesa, conseguiu sacudir eficazmente a tradição do direito natural. 

Com Adam Smith e Ricardo, desenvolve-se uma economia política 

que interpreta a sociedade civil como esfera do comércio e do trabalho 

social dominada por leis anônimas. Hegel, seguindo a economia 

política, atribui-lhe o nome de “sistema de necessidades”, no qual os 

indivíduos são destituídos de toda a liberdade real. Enquanto crítico 

da economia política, Marx reconhece na anatomia da sociedade 

burguesa apenas estruturas nas quais o processo de auto-

aproveitamento do capital se distancia dos indivíduos que se alienam a 

si mesmos, a fim de produzir formas cada vez mais drásticas de 

desigualdade social. De um conjunto de condições autorizadas, que 

possibilitam liberdade, e sob as quais os indivíduos se associam com 

consciência e vontade, podendo submeter o processo social sob o seu 

controle comum, a sociedade burguesa transforma-se num sistema que 

domina anonimamente, sem levar em conta as intenções dos 

indivíduos, obedecendo apenas à sua própria lógica e submetendo a 

sociedade global aos imperativos econômicos
185

. 

 

Se até as primeiras décadas do século XX, o paradigma liberal sedimentou um 

consenso de fundo entre os juristas, de que as máximas de interpretação não deveriam 

ser questionadas para a aplicação do direito, também a própria categoria direito passou a 

ser desacreditada enquanto mecanismo de mediação das relações sociais: a crítica da 
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economia política revelou um organismo social não mais fadado à integração pelas 

relações de direito, mas sim por relações de produção. 

Nesse particular, a teoria do direito de Habermas representa, juntamente com 

Rawls, Alexy e MacCormick (mas cada um à sua maneira), um redirecionamento do 

estudo do direito e da justiça.  

Na perspectiva habermasiana, sob pena de dissonâncias cognitivas, os 

argumentos em prol da legitimidade do direito devem ser compatíveis com os princípios 

morais da justiça e da solidariedade universal, bem como com os princípios éticos de 

uma conduta de vida auto-responsável e consciente, medida pelo ideal expressivista da 

auto-realização, tanto de indivíduos como de coletividades
186

. 

Todavia, na complexidade das sociedades modernas, o que se pode identificar no 

direito são conceitos dicotômicos, dependendo se sua análise é feita pela ótica liberal ou 

pela republicana. 

Na concepção liberal, que vê os indivíduos antes como pessoas portadoras de 

direitos subjetivos em face do Estado do que como cidadãos, o sentido de uma ordem 

jurídica consiste em que ela possa constatar, em cada caso individual, quais são os 

direitos cabíveis aos indivíduos. Na concepção republicana, tais direitos subjetivos se 

devem a uma ordem jurídica objetiva que, ao mesmo tempo, possibilite e garanta a 

integridade de uma convivência equitativa, autônoma e fundamentada pelo respeito 

mútuo
187

.  

Para Habermas, o modelo republicano apresenta de fato maiores vantagens, em 

vista do sentido democraticamente radical da via comunicativa escolhida para a auto-

organização da sociedade, no embate de opiniões que ocorre na arena política, 

diferentemente do que se verifica no modelo liberal, em que o voto licencia aos eleitos o 

acesso a posições de poder numa disputa orientada para o êxito político privado, seja 

individual ou partidário, de forma estratégica. 

Mas as desvantagens desse modelo estariam no excessivo idealismo e pelo fato 

de tornar o processo democrático dependente das virtudes de cidadãos orientados para o 

bem comum. No fim das contas, nem tudo pode, como quer o republicanismo 

comutarista, ser resolvido somente através de discursos ético-políticos: 
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(...) sob as condições do pluralismo cultural e social também é 

freqüente haver, por detrás de objetivos politicamente relevantes, 

interesses e orientações de valor que de forma alguma são 

constitutivos para a identidade da coletividade em geral, ou seja, para 

o todo de uma forma de vida partilhada intersubjetivamente. Esses 

interesses e orientações de valor que permanecem em conflito no 

interior de uma mesma coletividade precisam ser compensados; para 

isso não bastam os discursos éticos – mesmo que os resultados dessa 

compensação (alcançada com recursos não-discursivos) sofram a 

restrição de não poder ferir os valores fundamentais de uma cultura 

partilhados por seus integrantes.
 188

 

 

As compensações político-partidárias são dirigidas para negociações que 

pressupõem uma disposição para a cooperação, mediante regras do jogo aceitáveis para 

todos os partidos, mesmo que por razões diversas. A política republicana tem, nessa 

característica, algo da orientação estratégica observada no liberalismo. 

Habermas demonstra, assim, que nem a concepção republicana dá conta do 

conteúdo intersubjetivo dos direitos, que exige o respeito recíproco de direitos e 

deveres, mediante relações simétricas de reconhecimento. Acaba também por provar 

que questões éticas não podem substituir questões de justiça: “o direito firmado 

politicamente, caso se pretenda legítimo, precisa ao menos estar em consonância com 

princípios morais que reivindiquem uma validação geral, para além de uma 

comunidade jurídica concreta”
189

. 

O modelo de política deliberativa pensada por Habermas pretende garantir as 

condições de comunicação sob as quais o processo político pode pretender resultados 

racionais, conferindo força legitimadora à formação institucionalizada da opinião e da 

vontade. 

Para isso, irá mais uma vez redefinir o objeto da razão prática que, focada nos 

direitos universais do homem (liberalismo) ou na eticidade concreta de uma 

determinada comunidade (socialismo), passa a restringir-se a “regras discursivas e 

formas argumentativas que extraem seu teor normativo da base validativa da ação que 

se orienta ao estabelecimento de um acordo mútuo, isto é, da estrutura da comunicação 

lingüística”
190

, recombinando no processo social-democrático conotações normativas 

mais fortes do que as presentes no modelo liberal, mas mais fracas do que as do modelo 

republicano. 
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A inserção da defesa de princípios universais na discussão da validade normativa 

é deduzida da conceituação do princípio de universalização (U)
191

, aplicável aos 

discursos práticos de argumentação, assim interpretada: toda norma válida deve 

satisfazer à condição de  as conseqüências e efeitos colaterais que previsivelmente 

resultem de sua observância universal, com o propósito de satisfação dos interesses de 

cada um dos envolvidos, possam ser aceitos, de forma livre e consentida, por todos os 

concernidos (ou considerando, ainda, que tais conseqüências e efeitos colaterais sejam 

preferidos ante a ocorrência de conseqüências/efeitos colaterais outros, quando 

conhecidas todas as alternativas com as quais se depararem os indivíduos). 

 

Ora, o princípio “U” para Habermas, diferentemente do imperativo 

categórico kantiano, não funciona como um critério que diretamente 

testa a validade das normas de ação; o princípio “U” desempenha o 

papel de uma regra de argumentação. Segundo nosso autor, toda vez 

que se procura discutir consequentemente sobre algum assunto, 

utilizando-se dos princípios definidores das práticas argumentativas 

reconhecidas nos discursos científicos e filosóficos, assume-se 

implicitamente o funcionamento deste princípio, sem o qual seria 

impossível chegar-se a um resultado consistente em qualquer 

discussão visando a atingir o entendimento mútuo.
192

 

 

À evidência, a solução apresentada pela teoria do discurso ao processo 

democrático desonera os cidadãos da imputação rousseauniana de virtude
193

, 

substituindo-a pela imputação da racionalidade comunicativa: 

 

(...) a expectativa normativa de criação legítima do direito vincula-se 

sim ao arranjo comunicativo, e não à competência dos agentes 

envolvidos. Mas esse modo de criação do direito, ao qual cabe 

assegurar a todos igual autonomia, mantém para si um forte teor 

normativo. O procedimento democrático fundamenta uma suposição 

de racionalidade, no sentido que acena com resultados neutros, isto é, 

imparciais: a racionalidade procedimental deve garantir justiça no 

sentido da regulamentação imparcial de questões práticas.
194

 

 

Ao procedimento democrático, pois, une-se um comando normativo advindo do 

princípio do discurso (D) cuja função é explicitar o sentido de neutralidade dos juízos 

práticos, conforme já destacado no item 4.6, na nota nº. 173. Destaque-se que de (D) 

defluem não só as características pontuais de “co-autoria”, “assentimento” e 
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“participação”, mas também a da autodeterminação democrática. Assim, a social-

democracia habermasiana concretiza-se ao induzir, pelo direito, a congruência do 

ordenamento jurídico à garantia dos direitos fundamentais de participação e 

comunicação, para que a autonomia privada consubstanciada nas liberdades subjetivas 

atue em prol da efetivação da autonomia pública na produção das leis e na 

fundamentação normativa.  

Segundo Alexy, “a teoria do discurso não é uma máquina que nos permita 

determinar exata, objetiva e definitivamente o peso de cada direito, mas mostra que são 

possíveis os argumentos racionais acerca dos direitos”
195

. 

 

5.2. A IDENTIDADE CULTURAL – DO SUJEITO CARTESIANO AO SUJEITO DO DIREITO 

 

No contexto do cientificismo, desde o sujeito cartesiano, dividido em duas 

substâncias distintas, uma substancial e outra pensante, as disciplinas teóricas vêm se 

orientando no sentido de separar o estudo do corpo, a matéria, da parte pensante, a 

mente. De um lado, está a “objetividade”, preenchendo o sentido do conhecimento nas 

ciências não valorativas. De outro, a “subjetividade”, cuidando de inflexões existenciais. 

Acerca da função ideológica desse sistema, Apel faz importantes considerações: 

 

A complementaridade entre objetivismo da ciência não valorativa, de 

um lado, e do subjetivismo existencial dos atos de fé religiosa e das 

decisões éticas, de outro lado, se comprova como sendo a expressão 

filosófico-ideológica moderna da separação liberal entre a esfera da 

vida pública e da vida privada, que se formou no contexto da 

separação entre o Estado e a Igreja. Pois, em nome dessa separação, e 

isso quer dizer, com a ajuda de um poder estatal secularizado, o 

liberalismo ocidental limitou, primeiro a obrigatoriedade da fé 

religiosa, e, em conexão com esta, das normas morais, mais e mais à 

esfera das decisões de consciência particulares.
196

  

 

De fato, na concepção do Iluminismo, a subjetividade inaugurou a modernidade, 

e os contornos liberais da filosofia de então marcaram o indivíduo como sujeito capaz 

de resolver quais fins pretendia perseguir e, por isso, também de escolher ou não por 

cumprir as regras que lhe dessem condição de sobrevivência e sucesso no jogo das 

relações interpessoais. 
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Na sociedade industrial ocidental, prosseguiu no positivismo o processo de 

separação liberal entre a esfera da vida pública e da vida privada, tal qual descrito por 

Apel, através do afastamento de argumentos e princípios morais dos fundamentos do 

direito. O filósofo ressalta que, mesmo nos setores da vida pública, as fundamentações 

morais da práxis cotidiana foram substituídas por argumentos pragmáticos, fornecidos 

por experts e transformados em standards, com base em regras científico-tecnológicas 

objetiváveis e livres de valoração
197

. 

Ao mesmo tempo em que a ciência do conhecimento biológico e 

comportamental vertia-se para a práxis objetivada de forma técnico-instrumental, a 

compreensão da identidade subjetiva encontrou grande respaldo na dogmática 

psicanalítica, que de sua parte concebia a subjetividade como produto de processos 

psíquicos e simbólicos inconscientes.  

Pelo ângulo da psicanálise, a identidade não é algo inato, não vem impressa no 

DNA. Ela é derivada não da noção de plenitude do ser humano, na condição do sujeito 

epistêmico do Iluminismo, mas da incompletude carecedora de preenchimento “a partir 

de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por 

outros”:  

 

A formação do eu no “olhar” do Outro, de acordo com Lacan, inicia a 

relação da criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma e é, 

assim, o momento da sua entrada nos vários sistemas de representação 

simbólica –incluindo a língua, a cultura e a diferença sexual. Os 

sentimentos contraditórios e não-resolvidos que acompanham essa 

difícil entrada (o sentimento dividido entre amor e ódio pelo pai, o 

conflito entre o desejo de agradar e o impulso para rejeitar a mãe, a 

divisão do eu entre suas partes “boa” e “má”, a negação de sua parte 

masculina ou feminina, e assim por diante), que são aspectos-chave da 

“formação inconsciente do sujeito” e que deixam o sujeito “dividido”, 

permanecem com a pessoa por toda a vida. Entretanto, embora o 

sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia sua própria 

identidade como se ela estivesse reunida e “resolvida”, ou unificada, 

como resultado da fantasia de si mesmo como uma “pessoa” unificada 

que ele formou na fase do espelho. Essa, de acordo com esse tipo de 

pensamento psicanalítico, é a origem contraditória da “identidade”
198

. 

 

A base de sustentação da psicanálise para o conceito de identidade não é de todo 

satisfatória, já que os processos inconscientes são inferidos por técnicas 

catedraticamente elaboradas de reconstrução e interpretação analíticas, dificilmente 

                                                 
197

 Ibidem, p. 82. 
198

 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 7.ed. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira 

Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP & A Ed., 2003. p. 37-38. 



93 

 

suscetíveis a um exame pragmático da existência direcionada por uma teleologia, a ser 

consumada na práxis cotidiana em face das contingências imprevisíveis. 

Com a interferência da sociologia no estudo do indivíduo, foi possível intuir, nas 

palavras de Hall, uma “internalização” do exterior no sujeito, e uma “externalização” de 

seu interior, frutificando daí uma verdadeira crítica ao individualismo racional: 

 

A integração do indivíduo na sociedade tinha sido uma preocupação 

de longa data da sociologia. Teóricos como Goffman estavam 

profundamente atentos ao modo como o “eu” é apresentado em 

diferentes situações sociais, e como os conflitos entre estes diferentes 

papéis sociais são negociados. Em um nível mais macrossociológico, 

Parsons estudou o “ajuste” ou complementaridade entre “o eu” e o 

sistema social. Não obstante, alguns críticos alegariam que a 

sociologia convencional mantivera algo do dualismo de Descartes, 

especialmente em sua tendência para construir o problema como uma 

relação entre duas entidades conectadas mas separadas: aqui, o 

“indivíduo e a sociedade”.
199

 

 

Na concepção do “eu interativo” de Mead, a socialização se coloca como 

questão de aprendizagem consciente
200

. Em tal complexão, as entidades “indivíduo” e 

“sociedade”, conectadas, mas separadas, como nos diz Hall, viram passar, ao longo dos 

anos, teorias que se propuseram a traçar os caminhos necessários tanto à dignidade da 

existência individual como a possível felicidade socialmente organizada. 

Não obstante tais teorias, a identidade é pensada pelo indivíduo como se fosse 

parte de sua natureza essencial, mas é, na verdade, fruto de um sistema de representação 

cultural
201

. 

Dessa concepção deflui o conceito de “identidade cultural” aliado à noção de 

identidade nacional, obtida por meio de um conhecimento “indiferenciador” do uno 

através do múltiplo, particularizado nas experiências de vida intersubjetivamente 

partilhadas da cultura local: 

 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A 

lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em 

sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e 

à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, 

à cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas foram 

gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, sob aquilo que 

Gellner chama de "teto político" do estado-nação, que se tornou, 
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assim, uma fonte poderosa de significados para as identidades 

culturais modernas
202

.  

 

Para Habermas: 

 

Apenas a consciência nacional que se cristaliza em torno da percepção 

de uma ascendência, língua em história em comum, apenas a 

consciência de se pertencer a “um mesmo” povo torna os súditos 

cidadãos de uma unidade política partilhada – torna-os, portanto, 

membros que se podem sentir responsáveis uns pelos outros. A nação 

ou o espírito do povo – a primeira forma moderna de identidade 

coletiva – provê a forma estatal juridicamente constituída de um 

substrato cultural.
203

 

 

De fato, na idéia de “nação”, as culturas nacionais atestam sentidos com os quais 

todos podem se identificar, e por isso constroem identidades a partir de experiências de 

vida compartilhadas, nas quais são assimiladas tradições que apontam para uma 

continuidade da sedimentação da identidade nacional e de uma forma mais abstrata de 

integração social.  

Hall, no entanto, alerta para os riscos de se pensar uma identidade nacional a 

partir de uma identidade unificadora, anulando e subordinando diferenças culturais, uma 

vez que não se pode reduzir uma cultura nacional ao simples conceito de lealdade, união 

e identificação simbólica. Referida identidade, à evidência, acaba por fazer parte de uma 

estrutura de poder cultural. Quanto a isso, o sociólogo fornece o exemplo da identidade 

do “povo britânico”, sedimentada a partir de uma série de conquistas sobre celtas, 

romanos, normandos e vikings: 

 

Ao longo de toda a Europa, essa estória se repete ad nauseam. Cada 

conquista subjugou povos conquistados e suas culturas, costumes, 

línguas e tradições, e tentou impor uma hegemonia cultural mais 

unificada. Como observou Ernest Renan, esses começos violentos que 

se colocam nas origens das nações modernas têm, primeiro, que ser 

“esquecidos”, antes que se comece a forjar a lealdade com uma 

identidade nacional mais unificada, mais homogênea. Assim, a cultura 

“britânica” não consiste de uma parceria igual entre as culturas 

componentes do Reino Unido, mas da hegemonia efetiva da cultura 

“inglesa”, localizada no sul, que se representa a si própria como a 

cultura britânica essencial, por cima das culturas escocesas, galesas e 

irlandesas e, na verdade, por cima de outras culturas regionais.
204
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É certo que, diante de uma intersubjetividade capaz de possibilitar o 

entendimento não coagido dos indivíduos recíproca e simetricamente relacionados, o 

homem, enquanto animal racional, teve de se conscientizar da falibilidade de sua 

capacidade cognitiva, invariavelmente influenciada por uma consciência rememorativa 

do todo, dadas as suas culturas e tradições.  

Além disso, no predicado “racional”, o indivíduo precisou ter em conta a 

suposição de um senso de igualdade entre seus pares, tanto em termos de direitos quanto 

de deveres.  

Sob a ótica do direito, aliás, o sujeito de direito, subjetivamente formulado pela 

dogmática jurídica clássica, deve ser para Habermas substituído por uma concepção 

intersubjetiva, enquanto pessoa que se dedica a um projeto de vida no âmbito de uma 

coletividade. 

Nesse particular, sua ética filosófica recorrentemente aponta a diferenciação 

entre questões de auto-entendimento e questões morais, assim como se observa, em sua 

teoria do direito, a ponderação de que não é plausível esperar das normas jurídicas o 

mesmo nível de abstração das normas morais. As primeiras geralmente não exprimem o 

que é igualmente bom para todos, pois regulam o contexto de vida em dada ordem 

social ou comunidade jurídica concreta.  

De fato, e a princípio, os argumentos baseados no uso moral da razão prática, 

vertidos em motivos ético-pragmáticos ou morais para o “opinar” e o “agir”, não 

fundamentam a ordem jurídico-política, de caráter sistêmico.  

O direito irá, de sua parte, fornecer subsídios para traduzir linguisticamente as 

fundamentações discursivas para o uso pragmático e, especialmente, para o uso ético-

político da razão prática (encarados aqui enquanto contribuições epistêmicas para um 

discurso de exame das normas, voltados para o entendimento mútuo), incluindo na 

problematização das questões elementos característicos do auto-entendimento e da 

compensação de interesses
205

 que orbitam nas decisões do eu singular. 

Nesse ponto específico, são interessantes algumas considerações a respeito da 

formação da identidade cultural das pessoas privadas diante da comunicação de massa 

(item 5.2.1), como tal situação influi para desarticular as já enfraquecidas relações de 

solidariedade (visualizadas também do ponto de vista do Estado social, no item 5.2.2, e 
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da inevitabilidade das relações linguisticamente mediadas, no item 5.2.3) e, por fim, 

acerca da capacidade que tem o direito de aliviar certas demandas que surgem na esfera 

comportamental de cada indivíduo na sociedade pós-tradicional (item 5.2.4). 

 

5.2.1. A formação da identidade subjetiva  

 

Questões de auto-entendimento, ou ético-existenciais, como “quem sou eu?”, “o 

que é bom para mim?”, “o que persigo?” podem ser influenciadas pelos meios de 

comunicação de massa?  

Se a identidade do público, enquanto “nós”, é entendida a partir da reunião de 

vários “eus” singulares, que se apropriam de tradições e formas de vida, num processo 

de auto-compreensão cultural e política na comunidade histórica em que todos vivem, a 

resposta é afirmativa. 

Na era contemporânea, o conceito sociológico do sujeito, refletido na crescente 

complexidade global, passou a ter em conta uma consciência subjetiva não 

suficientemente autônoma e sim susceptível de ser transformada por valores, sentidos e 

símbolos advindos da cultura de consumo. Para Hall:  

 

G.H. Mead, C.H. Cooley e os interacionistas simbólicos são as 

figuras-chave na sociologia que elaboraram esta concepção 

“interativa” da identidade e do eu. De acordo com essa visão, que se 

tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é 

formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem 

um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem.
206

 

 

Sem descurar do risco de se conceber a identidade de uma comunidade de 

cidadãos segundo o modelo da identidade subjetiva
207

, é necessário ressaltar que 

identidade coletiva e individual são na verdade complementares, e a integração ética no 

partilhar intersubjetivo de valores articula-se inicialmente nos processos de auto-

entendimento.  

A identidade não é, para Habermas, apenas algo que assumimos, mas também 

um projeto de nós mesmos, que vamos moldando à medida que fazemos escolhas acerca 

de quais tradições iremos dar continuidade. Por isso, a identidade coletiva não é estática, 
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ela se projeta em torno de parâmetros outrora delimitados na auto-compreensão das 

tradições constitutivas. 

Os ecos de culturas e tradições ou das problematizações políticas e sociais que 

ressoam das esferas privadas, para serem posteriormente transmitidos para esfera 

pública, têm como ponto de partida as pessoas privadas, conectadas umas às outras por 

concatenações vitais e experenciais partilhadas intersubjetivamente e que nessa teia 

formam sua identidade, assimilando, pela compreensão ético-política, a maneira como 

irão institucionalizar sua própria autonomia. 

Conselhos clínicos que direcionam os indivíduos, revestindo-se de projetos 

normativos do jeito ideal de viver, são veiculados na mídia de forma imperativista, 

como um “dever-ser alheio”
208

, indicando os modos de agir e ser que são “bons para 

nós”. Tal dever-ser endereça-se à força de determinação de toda uma coletividade 

modificando não só a auto-compreensão hermeneuticamente esclarecida de um grupo, 

mas também a sua identidade. Predominam nesse processo todos os contextos fáticos. 

Se os indivíduos se utilizam também de discursos morais, tais contextos fáticos 

se retraem, porque as evidências do mundo da vida, antes dadas como certezas 

imediatas, encontram-se, ao serem tematizadas, sob pressupostos comunicativos, numa 

situação em que cada participante pode assumir as perspectivas de todos os outros.  

É como se fossemos nos preocupar com as questões problemáticas não somente 

como participantes da situação específica, mas também como alheios a ela: não se trata 

mais do que é “bom” para nós enquanto membros de uma coletividade (caracterizada 

por um ethos próprio), mas sim do que é “correto” para todos.
209

 

Na complexidade atual das sociedades modernas, em que as instâncias de ação 

sistêmica se tornam a roldana da vida social, em que as interações são facilitadas e 

simplificadas, ocorrendo em intervalos temporais menores, por contatos cada vez mais 

fugazes, a adequação a contextos fáticos externos gera efeitos inevitáveis no plano da 

identidade cultural, desencadeando conflitos entre as orientações decisivas de valor, ou 

mesmo a redução das questões humanas a meros problemas técnicos de satisfação de 

necessidades.  

Nessa nova civilização técnico-científica, manifestações de solidariedade e 

comunhão são superadas pela opção à mecanicidade instrumental, em que o outro se 

torna um meio para o alcance de fins individuais. Em contrapartida, o sujeito 

                                                 
208

 HABERMAS, FV, p.202, v. I. 
209

 HABERMAS, IO , p. 305. 



98 

 

contemporâneo, sem identidade fixa, é continuamente interpelado por inúmeros 

modelos de identidade representados nos meios culturais, alinhando sentimentos 

subjetivos a lugares objetivos do mundo social e cultural
210

, em um grau de 

envolvimento contra o qual não mais pode se prevenir. 

Apel, citando Lorenz, ilustra a problemática etiológica e ética do potencial 

tecnológico sobre as atividades humanas, comparando o piloto que transportou a bomba 

atômica lançada sobre Hiroshima ao homem do paleolítico que empunha um machado. 

Tal arma de fato tornou-se sem efeito com a invenção de outras, mas pelo menos ainda 

funcionavam, no homem de machado em punho, fortes instintos repressivos, já que ele 

tinha que se defrontar com seu adversário olho no olho: 

 

Gestos de humildade e capitulação do adversário vencido, por 

exemplo, ele certamente terá vivenciado como eficaz apelo repressor 

de agressão, e justamente a forte experiência emocional do conflito 

entre sua agressão e os instintos repressivos inatos, deve ter sido 

relevante para o surgimento da consciência religioso-moral e para o 

senso de pecado. Bem diversa é a situação do moderno piloto de 

bombardeios atômicos: nem agressão nem inibição da agressão 

desempenham função relevante em seu agir, já que ele, pelo tipo e 

dimensão da técnica armamentista moderna, é totalmente preservado 

do encontro humano com o assim dito inimigo. Ele somente aperta um 

botão conforme o comando; mas as conseqüências da liberação da 

bomba são tão violentas, que ele nem pode mais vivenciá-las 

sensitivo-emotivamente.
211

 

 

A ética da responsabilidade, nesse exemplo, só com alguma dificuldade poderá 

conectar a razão com as emoções instintivo-residuais que determinam uma vida em 

grupo, a fim de direcioná-la, mesmo que timidamente, “para a mobilização de uma 

fantasia especificamente moral, que deve estar em condições de universalizar o amor 

ao próximo, no sentido de amor aos mais distantes”
212

. 

Motivos pragmáticos ou preferenciais para se ter simpatia ou compaixão 

reversíveis em solidariedade não são mais possíveis como foi outrora. Estes, quando 

muito, estabelecem-se nos sentimentos divididos entre familiares, amigos íntimos ou na 

vizinhança.  
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Utilizando-se de expressões de Apel, talvez o problema da era contemporânea 

esteja no triunfo do pensamento mecanicista unido às determinações subjetivas de fins, 

“co-condicionando a vida da espécie humana”
213

.  

Dadas as circunstâncias em que a identidade subjetiva não mais se “identifica” 

com compromissos benevolentes dos sentimentos, mas pode se submeter, em termos 

civis, a mandamentos abstratos de justiça, o que se busca na normatividade é a 

explicação do por quê deve ser concebido como “racional” preterir sua lealdade para 

com pessoas que se conhece face a face em favor da solidariedade para com estranhos.  

O mundo social tem no direito o único meio de assegurar uma “solidariedade 

com estranhos”, já que os sentimentos e as “boas razões”, nas sociedades pós-

tradicionais de hoje, consolidam uma base por demais estreita para viabilizar a 

solidariedade entre seus membros
214

. 

De qualquer forma, não se quer, aqui, acusar toda e qualquer mídia de 

entretenimento pela “heretização” do pensar. Mas é certo que os meios de comunicação 

de massa especializados em ditar o “dever ser alheio” não estão a dizer ao homem de 

Kant enquanto “animal racional”, mas a um “animal racionável”, no sentido de estar sua 

identidade em contínua formação
215

.  

 

5.2.2. A identidade subjetiva sob os auspícios do Estado social 

 

Já na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, Habermas teceu algumas 

considerações acerca da refuncionalização sócio-psicológica dos indivíduos diante do 

papel assumido pelo Estado quanto às obrigações tradicionais de amparo.  

Paralelamente ao fato de que os direitos fundamentais sociais passam a ser 

garantidos sob a forma de seguros obrigatórios contra os riscos do mundo do trabalho 

(desemprego, acidente, invalidez), e diante das funções assumidas pela administração 

governamental quanto à salvaguarda da saúde, da velhice, da educação, dos transportes, 

da segurança etc., os indivíduos foram aliviados de encargos de produção para assumir a 

posição de consumidores e clientes do Estado.  
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Na concepção habermasiana do Estado social, conforme se extrai do ensaio “A 

nova intransparência”, o êxito da coletividade e a coexistência pacífica entre democracia 

e capitalismo demandam um aparelho estatal intervencionista, objetivado na proteção 

do crescimento, minorando as crises capitalistas a fim de manter a capacidade de 

competição entre empresas e a oferta de trabalho, possibilitando a repartição dos 

benefícios entre todos, de forma a não desencorajar os investimentos privados. 

Habermas faz importantes digressões acerca do fato de que o capitalismo 

desenvolvido, além de não poder viver sem o Estado social, também não consegue 

coexistir com sua expansão. Sem adentrar nessa configuração, é importante ressaltar, 

porém, que o projeto do Estado social se estabelece na pacificação dos conflitos de 

classe através do novo status do trabalhador, agora normatizado pelo direito civil, 

conferindo-lhe plena participação política, e pelo direito de parceria social, 

oportunizando meios de consignar liberdade, justiça social e crescente prosperidade.  

Através do poder estatal democraticamente legitimado, o poder político fluiria 

na via legislativa e administrativa, regressando “a um público bifronte que se apresenta 

na porta da frente do Estado como público de cidadãos e na porta dos fundos como 

público de clientes”
216

. 

Por outro lado, analisando os efeitos de uma sociedade sob os auspícios do 

Estado social sobre a identidade subjetiva, é certo que da comodidade decorrente do 

paternalismo estatal advém um paralelo enfraquecimento da força de interiorização 

pessoal, que antes era proveniente da esfera familiar de cada indivíduo, conforme 

identificado na análise estrutural da esfera pública: 

 

Proporcionalmente à perda de suas funções econômicas, a família 

perdeu completamente também a força para a interiorização pessoal. 

Diagnosticada por Schelsky, essa tendência à retificação das relações 

intra-familiares corresponde a uma evolução cujo transcurso a família 

é cada vez menos solicitada como agência primordial da sociedade. O 

muito citado desmantelamento da autoridade paterna, uma tendência, 

observável em todos os países industrializados avançados, no sentido 

de contrabalançar a estrutura de autoridade intrínseca à família, 

pertence ao mesmo contexto. Agora, os membros individuais da 

família passam a ser socializados em maior escala por instâncias 

extra-familiares, pela sociedade de modo imediato; basta lembrar aqui 

aquelas funções explicitamente pedagógicas que a família burguesa 

teve de entregar formalmente à escola, informalmente a forças 

anônimas fora do lar. A família, que é cada vez mais excluída do 
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contexto imediato da reprodução da sociedade, só na aparência é que 

mantém com isso um espaço intrínseco de privacidade intensiva: na 

verdade, tendo perdido as suas tarefas econômicas, ela também perde 

as suas funções de proteção; exatamente à pretensão econômica da 

família patriarcal strictu sensu correspondia, de fora, a força 

institucional para a formação de um domínio da interioridade que, 

hoje, abandonado a si mesmo, sob o ataque de instâncias extra-

familiares, começou a se dissolver numa esfera da privacidade 

aparente, a se reduzir imediatamente ao indivíduo
217

. 

 

 

Habermas comenta que a deterioração da esfera familiar íntima se expressa 

arquitetonicamente na construção das casas e cidades. Na crescente urbanização, 

surgem casas geminadas e condomínios prediais, nos quais a família deve conformar-se 

com as relações de vizinhança no uso de pátios comuns. Desguarnecidos de privacidade, 

os indivíduos perdem a capacidade de olhar para si – muitos, aliás, vigiam uns aos 

outros. 

O tempo livre que têm os indivíduos, descarregados que estão de seus papéis de 

provedores da própria subsistência, é preenchido por uma privacidade apenas aparente. 

Em privado, quase ninguém, nos dias atuais, volta-se para si mesmo, porque todos estão 

sempre conectados a outras pessoas por algum tipo de mídia, instância extra-familiar 

que vem agora ocupar a orientação da interioridade, antes possível na esfera íntima da 

família: 

 

O comportamento durante o tempo de lazer é a chave para a 

“privacidade sob holofotes” das novas esferas, para a 

desinteriorização da interioridade declarada. O que hoje se delimita 

como setor do tempo de lazer ante uma esfera autonomizada da 

profissão assume tendencialmente o espaço daquela esfera pública 

literária que, outrora, era a referência da subjetividade formada na 

esfera íntima da família burguesa
218

. 

 

A identidade subjetiva, no âmbito da chamada cultura do consumo, se amolda à 

confortável assimilação de um sistema externo que dita modos de comportamento e 

fomenta hábitos de consumo.  

A configuração prática disso, sob o ponto de vista do direito, evidencia-se num 

déficit na compreensão normativa dos direitos sociais. A consciência introjetada é a de 

que o indivíduo pertence a uma comunidade cuja consistência e ordenação se deve 

somente a relações jurídicas abstratas; as relações de solidariedade, quando lembradas, 
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estão em segundo ou terceiro plano, o que, contraditoriamente, faz implodir a própria 

idéia do Estado social. 

Habermas conclui que o projeto de Estado social, tal como arquitetado, não 

poderia mais se sustentar na utopia de uma sociedade do trabalho – concebida por Marx 

a partir da transformação do trabalho heterônomo pela auto-atividade –, pois para isso 

tal utopia certamente precisou pressupor as formas subculturais de vida dos 

trabalhadores como uma fonte de solidariedade, e que as relações de cooperação no 

interior de uma fábrica até mesmo reforçariam essa naturalmente estabelecida 

solidariedade. 

O filósofo observa que o materialismo histórico, antes vinculado à tradição 

utópica do estudo da sociedade a partir das formas de produção, tem através da ética do 

discurso a oportunidade de transferir-se do paradigma da “sociedade do trabalho” para o 

da “sociedade da comunicação”. 

Considerando o sentido radicalmente democrático da teoria do discurso, é certo 

que uma tentativa de reverter o quadro de enfraquecimento da solidariedade humana 

perpassaria pela constituição de uma autonomia coletiva social, só possível, 

obviamente, após a concatenação interna entre autonomia privada e pública – sendo 

estas já mutuamente pressupostas porque asseguradas no uso das liberdades 

comunicativas em comum, de modo que todas as vozes tenham iguais chances de serem 

ouvidas.  

Segundo procedimentos democráticos assim garantidos, os indivíduos poderiam 

assumir efetivamente a posição de cidadão na qual alcançariam uma interpretação 

adequada dos direitos civis, para seu posterior exercício de forma abrangente e 

universalista.  

Além disso, ao se reorientar o estudo da sociedade a partir da comunicação, 

tomada não por pressupostos lógico-semânticos, mas pela reflexão pragmático-

transcendental, em que os sujeitos se tornam conscientes da auto-referencialidade de sua 

argumentação, pode-se ultrapassar perspectivas objetivadas por quaisquer fontes 

constitutivas de cultura ou tradição que, por mais que impliquem em risco de 

deformidade às identidades subjetivas, deixam intacta a consciência moral.  

Há de se ressaltar, na abordagem cognitivista da ética, a explicação de como os 

indivíduos podem intuir a respeito do caráter moral das normas, colocando-se diante da 

perspectiva de dano a uma instância específica – o indivíduo – através de uma 
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concepção universalista, tendo em vista que a ofensa se mede por critérios 

suprapessoais de avaliação, derivada de pressupostos argumentativos impessoais. 

 

5.2.3. O indivíduo diante da inevitabilidade das relações linguisticamente mediadas  

 

Habermas demonstra que a prática comunicativa cotidiana é sempre 

perfomativa. Partindo de Strawson, ele comprova que a rede de sentimentos morais 

adquire certa inevitabilidade na teia de relacionamentos pessoais linguisticamente 

mediados.  

A indignação e o ressentimento, por exemplo, não devem seu caráter moral à 

circunstância de que a interação entre duas pessoas particulares tenha sido perturbada:  

 

(...) mas antes à infração de uma expectativa normativa subjacente, 

que tem validez não apenas para o Ego e o Alter, mas para todos os 

membros de um grupo social, e até mesmo no caso de normas morais 

estritas, para todos os atores imputáveis em geral. É só assim que se 

explica o fenômeno do sentimento de culpa, que acompanha a 

autocensura do autor da infração. À censura do ofendido 

corresponderão os escrúpulos de quem cometeu uma injustiça, se este 

reconhecer que feriu ao mesmo tempo, na pessoa do ofendido, uma 

expectativa impessoal, ou em todo o caso suprapessoal, e subsistindo 

igualmente para ambas as partes. (...) Se as relações afetivas, dirigidas 

em situações determinadas contra pessoas particulares, não estivessem 

associadas a essa forma impessoal de indignação, dirigida contra a 

violação de expectativas de comportamento generalizadas ou normas, 

elas seriam destituídas de caráter moral. É só a pretensão a uma 

validez universal que vem conferir a um interesse, a uma vontade ou a 

uma norma a dignidade de uma autoridade moral.
219

 

 

Da conceituação dada por Apel à situação de contradição performativa, também 

é dedutível a força das pressuposições pragmático-transcendentais incontornáveis 

presentes na argumentação moral em geral. Na práxis comunicativa, toma-se como 

ponto de partida a contradição dialética na qual incorreria o oponente caso ele, por um 

ato de fala, recorresse performativamente a algo que deveria ser suprimido. 

Nesse particular, a autocompreensão subjetiva, previamente efetuada de maneira 

intuitiva, defronta-se com pressuposições inevitáveis contra os quais a menor tentativa 

de negação faz com que as mesmas proposições contrafáticas se recomponham. 

Dadas as condições em que se forma a possibilidade de argumentação entre os 

participantes em interações (consolidando simetricamente a relação “eu–tu”), a 
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sociabilidade só se faz possível quando um reconhece no outro, enquanto oponente da 

fala, um sujeito portador dos mesmos e recíprocos direitos fundamentais. 

Ao postular que filosofia analítica e existencialismo não se contradizem em sua 

função ideológica, mas antes se complementam, atribuindo-se reciprocamente a esfera 

do conhecimento objetivo-científico e, respectivamente, a esfera das decisões subjetivo-

éticas, Apel demonstra pelo viés da auto-referenciabilidade que, através de convenções 

linguisticamente alcançáveis, as decisões subjetivas dos indivíduos seriam, em cada 

situação, cognoscentemente agregadas, e desse modo, as necessidades subjetivas dos 

indivíduos também seriam, em dada situação fática, concatenadas no sentido de uma 

decisão de vontade assumida responsavelmente por todos. Consequentemente, a 

validade intersubjetiva deve se pressupor da síntese entre “a esfera das decisões 

(existenciais) privadas e a esfera da validade objetiva”
 220

. 

Assim como Habermas, Apel vai contra a teoria contratualista liberal do direito, 

cuja pretensão de fundamentar a validade intersubjetiva baseia-se na mediação 

normativamente arbitrária dos interesses individuais. 

Na perspectiva de princípios que podem ser reciprocamente considerados, são 

dedutíveis os princípios auto-referentes positivos ou negativos daqueles deveres naturais 

de uma pessoa para com a outra, na interpretação de Rawls: como princípio referente 

positivo, tem-se, por exemplo, o dever de ajudar o próximo que está em situação de 

risco ou necessidade, contanto que seja possível fazê-lo sem perda ou risco para si 

mesmo; como princípio auto-referente negativo, o dever de não prejudicar ou agredir o 

próximo.  

Conforme as considerações do próprio filósofo americano, são estes princípios 

chamados auto-referentes por se aplicarem a nós mesmos enquanto seres que vivem em 

comunhão com outros: 

 

(...) os deveres naturais se caracterizam por se aplicarem a nós 

independentemente dos nossos atos voluntários. Ademais, não têm 

ligação necessária com instituições ou costumes sociais; seu teor não 

é, em geral, definido pelas normas dessas organizações. Assim, temos 

o dever natural de não ser cruéis, e o dever de ajudar o próximo, 

tenhamos ou não nos comprometido com essas ações. Não vale como 

desculpa nem defesa dizer que não fizemos a promessa de não ser 

cruéis ou vingativos, ou de ajudar o próximo. Na verdade, a promessa 

de não matar, por exemplo, é, em geral, ridícula e redundante, e seria 
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um equívoco afirmar que institui um requisito moral onde não existia 

nenhum.
221

 

 

Se tais princípios são aplicáveis às pessoas, independentemente de suas relações 

institucionais, a auto-compreensão dos participantes do discurso, como pessoas morais 

iguais, permite convergir a essência da subjetividade na noção de alteridade: 

 

(...) já que todas as manifestações lingüísticas e, além delas, todas as 

ações significativas e expressões pessoais de indivíduos humanos 

(enquanto verbalizáveis) podem ser concebidas como argumentos 

virtuais, então, na norma básica do mútuo reconhecimento dos 

parceiros de discussão, está virtualmente implícito, no sentido 

hegeliano, aquele “reconhecimento” de todos os homens como 

“pessoas”. Ou, dito de outra forma: todos os seres capazes de 

comunicação pela linguagem devem ser reconhecidos como pessoas, 

já que em todas as suas ações e manifestações são parceiros virtuais 

de discussão, e a justificação ilimitada do pensamento não pode 

recusar nenhum parceiro de discussão
222

. 

 

A ética do Discurso vale-se, pois, de argumentos transcendentais que 

demonstram a impossibilidade de se rejeitarem determinadas condições, já que as regras 

do Discurso cuidam não de convenções, mas de pressuposições inevitáveis. Além disso, 

diante do argumento pragmático-transcendental proposto por Apel, é possível concluir 

que a aceitação intuitiva e recíproca dos parceiros do Discurso equivale a um 

reconhecimento implícito do princípio de universalização. 

 

5.2.4. A complementaridade entre direito e moral na formação da identidade 

subjetiva 

 

Numa perspectiva consciente, a pessoa “mede-se pelo ideal expressivista de 

auto-realização, pela idéia deontológica de liberdade e pela máxima utilitarista da 

multiplicação das chances individuais de vida”
223

. 

Paralelamente, sua identidade subjetiva, ligada à eticidade de formas de vida, 

move-se pela utopia de uma convivência solidária ou por modelos de uma sociedade 

justa, cujas instituições se especializam em regular expectativas de comportamento e 

conflitos de interesse simétrico. Na modernidade, em que a moral apresenta-se na esfera 
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íntima privada como um “saber cultural”, em que a solução para problemas difíceis 

despende de uma capacidade analítica não mais intuitiva, o direito adquire a 

obrigatoriedade de regulação a nível institucional, já que dele podemos esperar um 

“saber consolidado dogmaticamente”. 

Na concepção habermasiana, a destinação moral da razão subjetiva exige apenas 

que os sujeitos sejam capazes de formar seus próprios juízos. Não obstante, referida 

moral só se faz autônoma quando responsável por juízos corretos e equitativos, numa 

dimensão intersubjetiva pós-convencional. Antes de se tornar autônoma, portanto, ela 

invariavelmente necessita de seu complementar, o direito, para compensar déficits que 

resultam da eticidade tradicional. 

Habermas atesta que mesmo os direitos privados têm origem 

 

(...) em uma ordem jurídica que exige de todos o reconhecimento 

recíproco de cada um enquanto pessoa do direito livre e igual, e isso 

de modo a garantir o mesmo respeito a cada um; em tal medida, essa 

ordem jurídica só pode ser legítima se tiver sua origem em uma práxis 

comum de autodeterminação civil.
224

  

 

Ante a ordem do direito positivado, Habermas não vê um equivalente funcional 

tão eficiente para a estabilização de expectativas de comportamento (mediante direitos 

subjetivos obviamente distribuídos por igual). E acrescenta: “A esperança romântica – 

em um sentido não-pejorativo – do jovem Marx em relação a uma ‘morte paulatina’ do 

direito praticamente não se cumprirá em sociedades complexas como as nossas.”
225

. 

Processos de socialização comunicativa são necessários à produção de instâncias 

da consciência de si e da própria identidade, no interior da ordem institucional natural 

humana. As instituições jurídicas distinguem-se de tal ordem institucional:  

 

(...) através de seu elevado grau de racionalidade, pois nelas se 

cristaliza um sistema de saber sólido, configurado dogmaticamente e 

conectado a uma moral dirigida por princípios. E, como o direito está 

estabelecido simultaneamente nos níveis da cultura e da sociedade, ele 

pode compensar as fraquezas de uma moral racional que se atualiza 

primariamente na forma de um saber.
226

 

 

Se a eficácia moral da razão depende do acoplamento internalizador de 

princípios morais no sistema da personalidade, mas o indivíduo se vê cercado por 

contingências cognitivas, motivacionais ou organizatórias, a solução dada à identidade 
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subjetiva é sua persofinicação enquanto “sujeito de direito”, cunhado por Habermas de 

“pessoa jurídica” – o direito, assim, constitui um alívio para o agir. 

A “moral da razão”, configurada para procedimentalizar imparcialmente a 

avaliação de questões controversas, exigindo apenas que os sujeitos formem seu próprio 

juízo – mesmo porque a liberdade comunicativa leva a opiniões falíveis no embate de 

interpretações –, sobrecarregaria a capacidade analítica do indivíduo, se este se 

deparasse com problemas mais difíceis, que demandassem fundamentação normativa ou 

a resolução de conflitos de ação, por exemplo. Tal “indeterminação cognitiva é 

absorvida pela facticidade da normatização do direito”: 

 

O sistema jurídico tira das pessoas jurídicas, em sua função de 

destinatárias, o poder de definição dos critérios de julgamento do que 

é justo e do que é injusto. Sob o ponto de vista da complementaridade 

entre direito e moral, o processo de legislação parlamentar, a prática 

de uma decisão judicial institucionalizada, bem como o trabalho 

profissional de uma dogmática jurídica, que sistematiza decisões e 

concretiza regras, significam um alívio para o indivíduo, que não 

precisa carregar o peso cognitivo da formação do juízo moral 

próprio.
227

  

 

Apoiando-se no direito, a destinação moral da razão também retira o sobrepeso 

do indivíduo em relação às expectativas quanto à sua própria força de vontade. No caso 

de uma incerteza motivacional sobre quais princípios se deve seguir, demandando que o 

sujeito aja segundo suas intuições morais (inclusive contra seus próprios interesses), a 

moral da razão depende “de um direito que impõe um agir conforme a normas, 

deixando livres os motivos e enfoques”. Os destinatários, diante de ameaças de sanção, 

podem limitar qualquer comportamento desviante orientando-se pelas conseqüências 

normativas, e na presunção de que tais normas válidas são faticamente obedecidas por 

cada um
228

. 

Outra conseqüência da complementaridade entre o direito e moral sobre o 

indivíduo é levantada por Habermas, a partir da possibilidade de imputar obrigações 

com relação aos deveres positivos.  

Se a consciência moral de fato orientar-se por valores universalistas, voltados 

para o auxílio no combate à fome de milhares de pessoas e para a ajuda humanitária às 

vítimas de desastres naturais ou guerras civis, o direito opera para determinar 
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competências e fundar organizações, que se referem não só aos indivíduos, mas às 

corporações, regrando e instituindo responsabilidades no trato do dinheiro doado e na 

efetivação das cadeias anônimas de ação solidária. 

Habermas demonstra que, nessa divisão do trabalho de caridade 

operacionalizado pelo direito, é possível pressupor indivíduos solidários detentores de 

uma moral plenamente autônoma agindo em prol de valores universais, orientados por 

juízos corretos e eqüitativos. Mas mesmo tal moral pós-convencional, que fornece uma 

“avaliação sóbria e desapaixonada das instituições existentes”, demanda da 

complementaridade do direito por não ter, ela própria, condições de oferecer o manejo 

operativo para a organização formal das ações
229

. 

À evidência, o ordenamento jurídico de uma sociedade complexa não pode ser 

analisado exclusivamente sob a análise habermasiana acerca da compensação do direito 

à moral. Mas o autor quis demonstrar, de forma elucidativa, que a determinação 

subjetiva da moral racional que obtivesse eficácia apenas através de processos de 

socialização e da formação da consciência de cada um ficaria reduzida a campos 

estreitos e restritos de ação. 

Seria temerário supor que a identidade subjetiva encontraria junto à coletividade 

toda a força social integradora somente a partir do ethos de uma forma de vida, já que é 

natural a oscilação da moral racional em termos culturais ou sua sublimação a um 

determinado tipo de saber derivado de costumes, preconceitos, mitos ou crenças, ainda 

mais diante da crescente complexidade das relações expostas à influenciação da mídia.  

No contexto da massificação da cultura, os sujeitos não conseguem por si 

mesmos manter vínculos com motivos que impulsionem os juízos morais para discursos 

práticos. E é aqui que um sistema de direitos, que assegure inclusive as liberdades 

comunicativas, pode e deve agir. 

 

5.3. A IDENTIDADE CULTURAL DIANTE DO APELO MIDIÁTICO DOS CASOS DIFÍCEIS 

 

As sociedades complexas foram precedidas pela formação de um Estado 

nacional, cujo êxito histórico contemplou a circunstância de ter substituído as 

enfraquecidas alianças corporativas da sociedade pré-moderna pela coesão solidária dos 

cidadãos, catalisada na idéia de nação:  
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Originalmente, a sugestiva unidade de um povo mais ou menos 

homogêneo foi capaz de proporcionar a acomodação cultural da 

cidadania juridicamente definida. Nesse contexto, a cidadania 

democrática pôde constituir o ponto de entrecruzamento das 

responsabilidades recíprocas. Em nossas sociedades pluralistas, 

porém, convivemos hoje com evidências cotidianas que se distanciam 

cada vez mais do caso modelar do Estado nacional com uma 

população culturalmente homogênea. Cresce a multiplicidade de 

formas culturais de vida, grupos étnicos, confissões religiosas e 

diferentes imagens de mundo.
230

 

 

Na modernidade tardia, os indivíduos são confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, no mesmo ritmo em que sistemas 

de significação e representação cultural se multiplicam
231

. Há de fato certa 

identificação, ainda que temporária, com aquelas figuras que personificam ideais e 

valores compartilhados pela massa, ou que de uma forma ou de outra adquirem fama e a 

condição de celebridade. 

Utilizando-se desse contexto, Hall fez um estudo das conseqüências políticas 

dessa “pluralização” de identidades, citando o presidente norte-americano George W. 

Bush que, “ansioso por restaurar uma maioria conservadora na Suprema Corte 

americana”, indicou para sua composição, em 1991, Clarence Thomas, um juiz negro 

de visões políticas conservadoras: 

 

No julgamento de Bush, os eleitores brancos (que podiam ter 

preconceitos em relação a um juiz negro) provavelmente apoiaram 

Thomas porque ele era conservador em termos da legislação de 

igualdade de direitos, e os eleitores negros (que apóiam políticas 

liberais em questões de raça) apoiariam Thomas porque ele era negro. 

Em síntese, o presidente estava “jogando o jogo das identidades”
232

. 

 

Todavia, um determinado episódio polemizou a indicação. O juiz foi acusado de 

assédio sexual por Anita Hill, sua ex-colega e também negra. Sem adentrar no mérito da 

culpa, Hall narra como se deu o escândalo junto à esfera da opinião pública: 

 

Alguns negros apoiaram Thomas, baseados na questão da raça; outros 

se opuseram a ele, tomando como base a questão sexual. As mulheres 

negras estavam divididas, dependendo de qual identidade prevalecia: 

sua identidade como negra ou sua identidade como mulher. Os 

homens negros também estavam divididos, dependendo de qual fator 
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prevalecia: seu sexismo ou seu liberalismo. Os homens brancos 

estavam divididos, dependendo, não apenas de sua política, mas da 

forma como eles se identificavam com respeito ao racismo e ao 

sexismo. As mulheres conservadoras brancas apoiavam Thomas, não 

apenas com base em sua inclinação política, mas também por causa de 

sua oposição ao feminismo. As feministas brancas, que 

freqüentemente tinham posições mais progressistas na questão da 

raça, se opunham a Thomas tendo como base a questão sexual. E, uma 

vez que o juiz Thomas era um membro da elite judiciária e Anita Hill, 

na época do alegado incidente, uma funcionária subalterna, estavam 

em jogo, nesses argumentos, também questões de classe social
233

. 

 

Esse jogo contraditório de identidades, em que a polêmica se desloca tanto do 

sistema político para a esfera íntima privada dos indivíduos, como posteriormente junto 

à esfera pública, demonstra que não só questões de classe social podem ser defrontadas 

ou servir de instrumento de mobilização, mas também valores, inclinações, ideologia, 

credo, etnia, etc. Nem se trata aqui de uma questão a respeito de direitos de minorias 

marginalizadas, ou de vítimas de contextos sociais graves, mas de uma fragmentação 

cultural das identidades.  

Mercer nos lembra que o dinamismo dos diferentes tipos de identificação, que 

podem inclusive atingir um único indivíduo, advém do que ele chama de “erosão da 

identidade mestra da classe e da emergência de novas identidades, pertencentes à nova 

base política definida pelos novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas negras, os 

movimentos de libertação nacional, os movimentos antinucleares e ecológicos”
234

. 

A análise do episódio do juiz Clarence Thomas sob o prisma da ética discursiva 

conduz a uma incômoda conclusão. 

Primeiramente, é relevante ressaltar que a fundamentação das boas razões 

possui, na compreensão do princípio do discurso “D”, um importante suporte para o 

julgamento imparcial de questões morais, pois num processo de argumentação, só 

podem aspirar por validade normas que puderem merecer a concordância de todos os 

envolvidos, mas buscadas dentro do contexto de um comum acordo substancial.  

Além disso, a assunção recíproca e generalizada de perspectivas alheias 

demanda não a “empatia” entre os participantes, mas a intervenção interpretativa na 

autocompreensão e na compreensão de mundo desses mesmos participantes, “que 
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precisam se manter abertos a revisões das descrições de si mesmos e dos outros”
235

, de 

acordo com o princípio universalizante “U”. 

Nesse aspecto, a aplicação do Discurso, no caso do juiz Thomas, ficaria 

subjugada a conseqüências decorrentes da fomentação da mídia – que age não para 

informar acerca do dissenso e/ou formar condições de consenso, mas para lucrar sobre o 

assunto que mobiliza sua audiência.  

Quando as identidades se tornam excessivamente polarizadas, surgem 

contingências que invariavelmente dificultam (ou mesmo anulam) a capacidade de 

abstração por perspectivas. 

Reforçado pela indústria cultural, o contexto fático, do qual defluem certezas 

imediatas inscritas em preconceitos arraigados, radicalismos ideológicos e 

provincianismos reacionários, impede o alcance dos pressupostos pragmáticos do 

processo de argumentação, já que restringe a verdade dos fatos ou direciona os critérios 

de valoração dos argumentos a serem problematizados, não levando em conta, de forma 

equânime, os interesses e as orientações de valor de cada um dos envolvidos nas 

respectivas tomadas de posição.  

Por conseguinte, é pouco plausível um entendimento sobre pontos de vistas que 

possam ser partilhados, num ringue comunicativo em que as posições defendidas 

servirão não para o convencimento, mas para nocautear a opinião do outro. 

Se a identidade se altera de acordo com a maneira como o sujeito é representado 

ou interpelado pela mídia, a identificação também se modifica em conteúdo e dimensão. 

Com a reconciliação desses ideais, que também se transformam em interesses, é que o 

direito terá que lidar, tratando inclusive de aspectos extrajurídicos que, como visto, 

podem ser analisados empiricamente. 

Na aplicação do direito, os magistrados de certa forma prevêem histórica, 

psicológica ou sociologicamente as conseqüências de suas decisões judiciais. Não 

descurando da crítica habermasiana a Gadamer, é certo que a interpretação derivada da 

hermenêutica filosófica está, sim, sob a influência da historicidade de convenções e 

tradições.  

Todavia, Habermas não situa na filosofia hermenêutica qualquer caráter 

universal, uma vez que a linguagem não está isenta do risco de dominação. Se na 
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linguagem se refletirem forças deterministas que compõem as relações entre dominantes 

e dominados, a interpretação, por conseguinte, torna-se comprometida. 

Diante das contingências relativas ao momento em que elementos outros 

decorrentes de princípios não-jurídicos são tendenciosamente aplicados aos atos 

decisórios, pela via de um realismo legal que se utiliza da jurisdição apenas 

instrumentalmente, tal jurisdição precisa renunciar à pretensão de estabilizar as 

expectativas de comportamento, que é função do direito: 

 

Na medida em que o resultado de um processo judicial pode ser 

explicado pelos interesses, pelo processo de socialização, pela 

pertença a camadas, por enfoques políticos e pela estrutura da 

personalidade dos juízes, por tradições ideológicas, constelações de 

poder ou por outros fatores dentro e fora do sistema jurídico, a prática 

de decisão não é mais determinada internamente através da 

seletividade de procedimentos, do caso e do fundamento do direito. 

(...) Na visão do realismo legal, da Escola do direito livre e da 

jurisprudência de interesses, não é possível fazer uma distinção clara 

entre direito e política.
236

 

 

Em contrapartida, o positivismo jurídico descortina-se na pretensão de fazer jus 

à função de estabilizar expectativas, “sem ser obrigado a apoiar a legitimidade da 

decisão jurídica na autoridade impugnável de tradições éticas.” Habermas, contudo, vê 

na interpretação positivista da prática da decisão judicial a sobreposição exercida pela 

garantia da segurança jurídica em detrimento da garantia da correção (decorrente da 

aceitabilidade racional, apoiada em argumentos, a partir de uma perspectiva descingida 

de modo ideal). A precedência da primeira em relação à última revelaria como o 

positivismo trata os chamados casos difíceis (hard cases)
237

.  

O filósofo enxerga na teoria de direitos de Dworkin um alento à tentativa de 

esclarecer como a prática de decisão judicial pode satisfazer simultaneamente às 

exigências da segurança do direito e da aceitabilidade racional, tendo em mente direitos 

que gozam de validade positiva, mas que também merecem reconhecimento sob os 

pontos de vista da justiça: 

 

Contra o realismo [legal], Dworkin sustenta a possibilidade e a 

necessidade de decisões consistentes ligadas a regras, as quais 

garantem uma medida suficiente de garantia do direito. Contra o 

positivismo, ele afirma a possibilidade e a necessidade de decisões 
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“corretas”, cujo conteúdo é legitimado à luz de princípios (e não 

apenas formalmente, através de procedimentos)
238

. 

 

Tomando como premissa a idéia de que conteúdos morais foram assimilados 

pelo direito através do processo democrático de legislação e, consequentemente, das 

condições de equidade da formação do compromisso, a moral adquire o papel de 

medida para a aplicação correta do direito, semelhante ao papel que ela assume na 

concepção do princípio da democracia. 

Por outro lado, nas causas judiciais consideradas difíceis, que demandam 

decisão sobre princípios, os discursos jurídicos acabam por admitir argumentos de 

origem extralegal, como considerações de tipo pragmático, ético e moral, introduzindo-

os em argumentos jurídicos.  

Dworkin cita casos precedentes extraídos de fóruns americanos e anglo-saxões, 

em que os juízes cuidam muitas vezes de situações jurídicas indeterminadas, 

considerando possíveis tais justificações por argumentos externos porque o próprio 

direito incorporou conteúdos teleológicos e princípios morais no mencionado processo 

legislativo, os quais podem, de certo modo, reaparecer nas decisões pautadas em 

princípios
239

. 

Os casos difíceis comportariam, em sua concepção, decisões fundamentadas a 

partir do contexto de um direito vigente racionalmente reconstruído através da 

coerência, que na interpretação habermasiana é assim conceituada: 

 

Coerência é uma medida para a validade de uma declaração, a qual é 

mais fraca que a verdade analítica obtida através da dedução lógica, 

porém mais forte do que o critério da não-contradição. A coerência 

entre enunciados é produzida através de argumentos substanciais (no 

sentido de Toulmin), portanto através de argumentos que revelam a 

qualidade pragmática de produzir um acordo racionalmente motivado 

entre participantes da argumentação. (...) A tarefa não consiste na 

construção filosófica de uma ordem social fundada em princípios da 

justiça, mas na procura de princípios e determinações de objetivos 

válidos, a partir dos quais seja possível justificar uma ordem jurídica 

concreta em seus elementos essenciais, de tal modo que nela se 

encaixem todas as decisões tomadas em casos singulares, como se 

fossem componentes coerentes. Dworkin sabe que, para desempenhar 

essa tarefa, é preciso pressupor um juiz cujas capacidades intelectuais 

podem medir-se com as forças físicas de um Hércules. O “juiz 

Hércules” dispõe de dois componentes de um saber ideal: ele conhece 

todos os princípios e objetivos válidos que são necessários para a 
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justificação; ao mesmo tempo, ele tem uma visão completa sobre o 

tecido cerrado dos elementos do direito vigente que ele encontra 

diante de si, ligados através de fios argumentativos
240

. 

 

Sem adentrar por outras críticas à teoria do direito ideal, é necessário realçar a 

pressuposição de Habermas sobre ser Hércules um juiz altamente qualificado em termos 

de conhecimento e pessoalmente virtuoso, a representar inclusive os cidadãos, 

garantindo-lhes a integridade das decisões. Mas é justamente a pretensão de integridade 

que não se torna realizável diante da missão solitária empreendida monologicamente 

por Hércules. 

Ao tecer considerações sobre a resolução de um conflito de valores, Habermas 

reconhece a necessidade de se buscar uma regulamentação neutra, capaz de encontrar o 

reconhecimento racionalmente motivado de todas as partes envolvidas, ainda que isso, 

de certo modo, implique em tolerar comportamentos que seriam eticamente 

condenáveis e ofensivos à integridade de membros de determinado grupo, a fim de que 

todas as posições sejam levadas em consideração. Como exemplo, ele cita a 

possibilidade de se admitir a eutanásia
241

. 

A digressão habermasiana, se adaptada à resolução de casos difíceis, coaduna-se 

com a opção por manter intacto o fundamento de respeito recíproco das pessoas do 

direito umas pelas outras, sendo a tolerância o preço a se pagar pela convivência nos 

limites de uma comunidade jurídica igualitária.  

A neutralização jurídica dos conflitos de valor, privilegiando-se o aspecto da 

justiça, pode de certa forma compensar o fato de a exigência de tolerância carecer de 

justificação normativa. Para Habermas: 

 

Essa justificação precisa atender à reivindicação de que a coexistência 

das formas de vida protegidas em sua integridade sejam também 

regulamentadas de maneira justa e honesta, ou seja, de acordo com 

regras que possam ser aceitas por todas as partes de maneira 

racional
242

. 

 

Cabendo ao direito resolver discursivamente a aplicação de enunciados 

normativos e se estes ainda se fazem indeterminados, pode-se lançar mão de princípios 

de generalização e adequação, diretivos que são nos discursos de fundamentação e 
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aplicação, consagrando a figura do “terceiro imparcial”, determinante na estrutura do 

discurso judicial
243

. 

Em que pesem as considerações acerca da importância de se assegurar a 

liberdade comunicativa e o acesso à esfera pública de opinião por meios deveras 

informativos, é certo que o Poder Judiciário deve estar atento ao processo de redefinição 

de valores sob a forma de interesses a partir do apelo midiático:  

 

A força relativa dos valores varia; em alguns casos questões de 

segurança ou saúde são mais importantes que questões de justiça 

distributiva ou de educação; em outros casos, dá-se o inverso. Mas 

relações de valores como essas só podem ser alteradas através de 

discursos de auto-entendimento, e não por meio do estabelecimento de 

acertos. (...) À medida que o estabelecimento de acertos estender-se 

sobre o próprio sistema de referências dos bens, então se terá que fixar 

a fortiori quais são os “valores fundamentais” constitutivos da 

identidade dos participantes e constitutivos, portanto, da 

autocompreensão deles
244

. 

 

Habermas, ao propor o resgate das pretensões de validade e de correção 

normativa através de discursos práticos, consegue fazer aproximar a racionalidade da 

argumentação à justificação das orientações normativas e ao entendimento dos cidadãos 

sobre as regras de sua convivência. 

 

5.4. RELEITURA DO CONCEITO DE ESFERA PÚBLICA PARA A DEFINIÇÃO DA OPINIÃO 

 

Na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, foram dados os contornos 

histórico-descritivos necessários à compreensão da expressão opinião pública. Partindo 

da visão hegeliana, pela qual toda formação histórica que atinge a maturidade está 

condenada à decadência, Habermas reconstruiu os percalços que atravessaram a 

transformação da “nação aristocrática” em “nação popular”, que inicialmente 

pressupunha uma mudança de consciência, inspirada nas conversações dos intelectuais 

nos cafés e salões da nova burguesia citadina do século XVIII, com pretensões de ecoar 

por camadas mais amplas da população e, assim, ocasionar progressivamente a 

mobilização das massas. 
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De sua leitura, é possível dar um realce jurídico ao conceito teórico-normativo 

de opinião pública, extraindo sua definição da idéia de uma vontade social 

intersubjetiva e universalista que postula o estabelecimento e a aplicabilidade de normas 

de validez geral. 

Em Facticidade e Validade, Habermas retoma o tema opinião pública ao 

redefinir a esfera pública como um espaço ou rede adequados para a comunicação de 

conteúdos e tomadas de posição, em que “os fluxos comunicacionais são filtrados e 

sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas 

específicos”
245

.  

Tal esfera não é caracterizável, portanto, como instituição, sistema ou 

organização, por não constituir uma estrutura normativa capaz de diferenciar e regular 

competência e papéis, nem possuir limites internos, abertos que estão seus horizontes, 

que, por sua vez, são permeáveis e deslocáveis. A clareza disso está na própria ação 

midiática, que possibilita abstrativamente a transmutação da estrutura espacial das 

interações simples (foros, palcos, arenas) para a generalização da esfera pública. 

Aliás, Habermas passa a salientar não a existência de uma esfera pública, mas de 

várias, sendo estas mais ou menos especializadas – esferas públicas literárias, 

feministas, eclesiásticas, etc. –, diferenciadas ainda por níveis comunicativos de 

densidade diferentes, podendo ser divididas, nesse ponto, em episódicas (nos bares, 

cafés), de presença organizada (reuniões específicas de pais, concertos, partidos) e 

abstratas (produzidas pela mídia, na reunião de leitores, espectadores, internautas 

espalhados globalmente)
246

.  

Nesse aspecto, a opção de conservar o termo singularizado “esfera pública” 

justifica-se por questões semânticas e por atribuições que são gerais às esferas que se 

amoldam, de uma forma ou de outra, à esfera pública politicamente ativa. 

A sociedade civil não se confunde com a esfera pública, por se constituir do 

núcleo institucional formado por associações e organizações livres, não estatais e não 

econômicas. A função da sociedade civil é o ancoramento das estruturas de 

comunicação da esfera pública aos componentes sociais do mundo da vida: 

 

A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e 

associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que 

ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a 
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seguir, para esfera pública política. O núcleo da sociedade civil forma 

uma espécie de associação que institucionaliza os discursos capazes 

de solucionar problemas, transformando-os em questões de interesse 

geral no quadro de esferas públicas. Esses “designs” discursivos 

refletem, em suas formas de organização, abertas e igualitárias, certas 

características que compõem o tipo de comunicação em torno da qual 

se cristalizam, conferindo-lhe continuidade e duração
247

. 

 

É relevante retomar o conceito de mundo da vida, enquanto reservatório para 

interações simples, no interior do qual se formam os sistemas de ação e de saber 

especializados que a ele continuam vinculados, como também vinculados a funções 

gerais de reprodução do mesmo mundo da vida (como a religião, escola e família), ou a 

diferentes aspectos de validade do saber comunicado através da linguagem comum 

(como a ciência e a arte). Habermas adverte que a esfera pública não se especializa em 

nenhuma dessas direções, e, quando abrange questões politicamente relevantes, deixam-

nas a cargo do sistema político sua elaboração especializada
248

. 

Assim como o mundo da vida, a esfera pública também se reproduz. Ela se 

configura como estrutura autônoma, e nenhuma opinião pública proveniente dela pode 

ser arrancada e obtida à força. O público constituinte dessa esfera deve dar seu 

assentimento e ser convencido através de contribuições compreensíveis de temas que 

entendem relevantes, não estando, no entanto, imune a atores que, agindo 

estrategicamente, organizam-se para mobilizar convicções, de forma oportunista, a fim 

de atenderem a grandes grupos de interesses através desse mesmo espaço de discussão 

pública
249

. 

Os direitos fundamentais de liberdade de imprensa e de expressão, assim como 

de associação e de proteção à privacidade, foram erigidos para garantir a integridade 

individual, a formação do juízo e da consciência autônoma, mas estes não conseguem 

proteger, por si mesmos, a esfera pública e a sociedade civil contra as deformações 

advindas de convicções oportunistas mobilizadoras.  

Por isso, Habermas identifica dois tipos de atores conscientes que atuam junto à 

esfera pública: os que se envolvem no empreendimento comum de sua reconstituição e 

manutenção estrutural e os que se utilizam dos foros existentes, através de uma dupla 

orientação de sua política, interessados que estão reflexivamente na estabilização e 
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ampliação da sociedade civil, mas também em assegurar sua própria identidade e 

capacidade de ação junto à esfera pública.  

Nesse processo, as interpretações das informações, dos valores, dos argumentos 

e até mesmo acerca de aspectos fáticos buscam a produção de uma “atmosfera 

consensual, capaz de modificar os parâmetros legais de formação da vontade política”, 

mobilizar grupos de pressão, “produzir contra-esferas públicas sub-culturais e contra-

instituições, solidificar identidades coletivas e ganhar novos espaços na forma de 

direitos mais amplos e instituições reformadas”
 250

. 

Ao perquirir sobre a identidade dos atores, são distinguíveis aqueles vinculados 

a partidos políticos, ou a organizações de interesses privados. Mas Habermas identifica, 

ainda, aqueles atores que primeiramente produzem suas características, numa fase 

inicial de auto-identificação e auto-legitimação, para então continuarem a exercer 

identity-politcs como arautos de políticas que alegam defender, mas em favor da 

consecução de seus próprios interesses pragmáticos
251

. 

Habermas quer, com isso, demonstrar que a comunicação pública não 

necessariamente se efetiva a partir das variações de sua generalidade, mas sim por 

critérios formais aplicáveis ao surgimento de uma opinião pública qualificada, o que nos 

remete, à primeira vista, a uma grandeza empírica, “na medida em que ela se mede por 

qualidades procedimentais de seu processo de criação”. Do ponto de vista normativo, 

uma opinião pública que detém qualidade procedimental de produção pode fundamentar 

uma medida para a legitimidade da influência exercida por opiniões públicas sobre o 

sistema político. Assim: 

 

A influência publicitária, apoiada em convicções públicas, só se 

transforma em poder político, ou seja, num potencial capaz de levar a 

decisões impositivas se deposita nas convicções de membros 

autorizados do sistema político, passando a determinar o 

comportamento de leitores, parlamentares, funcionários, etc. Do 

mesmo modo que o poder social, a influência político-publicitária só 

pode ser transformada em poder político por meio de processos 

institucionalizados
252

. 

 

De qualquer forma, atores predeterminados ao exercício de um poder político 

exercem sobre a opinião pública, na verdade, apenas uma influência capaz de promover 
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mobilização. Só a partir do momento que tal influência é submetida a processos 

institucionalizados da formação democrática da vontade e da opinião, é possível 

configurar, ante a opinião pública, uma convicção testada sob os aspectos da 

generalização de interesses e da capacidade de legitimação de decisões políticas. 

De fato, o livre fluxo intersubjetivo de temas, informações e argumentos através 

do discurso pode confluir em uma força motivadora. O uso público de liberdades 

comunicativas garantido no sistema de direitos habermasiano é, nesse ponto, um 

gerador de potenciais de poder. 

Partindo da diferenciação arendtiana entre poder e violência, Habermas 

demonstra que a formação discursiva de uma vontade comum, possível na esfera 

pública, perfaz a dimensão comunicativa existente no que se entende por poder político. 

O poder comunicativo dá vazão ao poder político enquanto produto da capacidade 

humana de associação entre pares numa formação discursiva da vontade. O poder 

comunicativo transmuta-se em poder administrativo em vista de permissões legais 

possibilitadas pela via do direito legítimo
253

. 

Apesar disso, a ação política é substancialmente heterônoma, e a verticalização 

da instância governamental perante a sociedade conduz à constatação de que a soberania 

não está mais na união dos civis ou de seus representantes eleitos, mas “na circulação 

de consultas e de decisões estruturadas racionalmente”, em vista de uma força 

motivadora já autorizada
254

. 

Diante de uma realidade política dada, e que se pauta na legitimidade jurídica 

para dela extrair a organização e a orientação do poder do Estado, a força motivadora da 

esfera pública deve contar com a opinião pública para nortear sua resistência perante 

qualquer arbitrariedade, mesmo porque tanto a aquisição quanto à manutenção do poder 

dependem da formação e da renovação comunicativa desse poder
255

. 

O desencadeamento da força produtiva da liberdade comunicativa através do 

princípio do discurso encontra neste um sentido cognitivo, na filtragem das informações 

e temas, de tal modo que os resultados obtidos pressupõem a aceitabilidade racional, e 

também um sentido prático, na produção do entendimento por relações isentas de 
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violência
256

, já que no agir comunicativo os argumentos também formam motivos, que 

por sua vez irão direcionar a opinião. 

O direito se coloca perante a constituição da força produtiva de opinião e de 

vontade, segundo Habermas, no cruzamento entre normatização discursiva do direito e 

formação comunicativa do poder. Como demonstra o autor, o direito não regula os 

contextos interacionais em geral, como é o caso da moral, mas é ele o medium pelo qual 

a vontade moralmente livre dos indivíduos estabiliza a vontade política exercida de 

forma autorizada pelo Estado:  

 

A natureza dos questionamentos políticos faz com que a 

regulamentação de modos de comportamento se abra, no médium do 

direito, a finalidades coletivas. Com isso se amplia o leque dos 

argumentos relevantes para a formação política da vontade – aos 

argumentos morais vêm acrescentar-se razões pragmáticas e éticas. 

Isso faz com que o peso se desloque: passa-se da formação da opinião 

para a da vontade
257

. 

 

 

Em termos proporcionais, quanto maior a efetividade de ação de uma esfera 

pública política, composta por cidadãos ativos e autonômos, maiores são os fluxos 

comunicativos que penetram o sistema administrativo, completando a via de mão dupla 

entre sistema e mundo da vida, abrindo as portas da eclusa que dá vazão aos influxos 

periféricos de opinião para adentrarem o espaço ocupado pelas instituições. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No decorrer da história, vimos a noção de legitimidade se deslocar por 

motivações subjetivas internas (medo das conseqüências, culpa, vergonha) e/ou por 

motivos externos introjetados à psique, partindo de cosmovisões religiosas, narrativas 

míticas, doutrinas metafísicas, ou mesmo resultantes do uso pragmático-teleológico da 

razão prática.  

Sob a perspectiva da modernidade, a legitimidade do ordenamento jurídico, 

antes advinda de tradições ou de alguma autoridade, estabeleceu-se com o positivismo, 

planificado na concepção weberiana de consecução da ordem social.  

Nesse ponto, Habermas demonstra que o plano normativo, por si só, não é capaz 

de mediar todas as relações sociais, pois a tensão entre facticidade e validade está 

presente na própria dimensão da validade do direito. Se o formalismo jurídico fosse 

suficiente para dissolver toda a problemática da organização social, tal como antevisto 

em Weber, não haveria nem mesmo que se falar em sociedades complexas. 

 

[Habermas] afastando-se de qualquer postura jusnaturalista, percebe 

que a legitimidade do Direito só poderia advir da seguinte relação: a 

faticidade da imposição coercitiva do Direito pelo Estado deveria 

estar conectada a um processo de normatização racional do direito, 

pois a coerção e a liberdade são componentes essenciais à dupla 

dimensão da validade jurídica. Ele percebe que a legitimidade do 

Direito não se resolve num momento único de entrega de parcela de 

sua liberdade ao Estado, tal como no pacto social hobbesiano. 

Tampouco como institucionalização do Direito Natural em liberdades 

subjetivas fundadas na autonomia moral, como propôs Kant.
258

 

 

Diante da legitimidade advinda da autodeterminação política de cidadãos que se 

reconhecem ao mesmo tempo como autores e destinatários de direitos, compete ao 

direito dar conta do fardo da integração social, diante de qualquer contingência que se 

pretenda imperativa, tendo em vista que o espaço público para o qual se dirige a 

juridicidade é naturalmente norteado pela eticidade de tradições pessoais e de histórias 

de vidas compartilhadas, elementos limitadores à consagração de uma solidariedade 

entre estranhos e à abertura de situações de fala que desemboquem na discussão 

argumentativa. 
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Quando o processo comunicativo consubstancia-se na presença da publicidade 

garantidora da racionalidade comunicativa, de forma concomitante à efetiva 

acessibilidade de todos à esfera pública, é viabilizado um espaço de argumentação apto 

a materializar-se em racionalidade diversa daquela regida pela instrumentalidade da 

ação. Depreende-se daí que a teoria do agir comunicativo pode ser concebida como uma 

resposta à teoria crítica da sociedade, proposta anteriormente por Max Horkheimer e 

Theodor Adorno.  

Com a internalização de uma concepção universalista de justiça pelo público 

portador de opinião, os discursos de fundamentação e de aplicação do direito podem 

derivar-se da argumentação discursiva para fins de estabelecer o caráter compromissório 

entre normatividade e racionalidade.  

Mas Habermas ainda nos chama atenção para o fato de que a racionalidade 

comunicativa garante meios procedimentais para a tomada de posições de 

autodeterminação política baseada em fundamentos éticos ou político-pragmáticos, que 

também fundamentam os discursos normativos, não sendo o direito, pois, submisso à 

moral, já que a proposta discursiva apresenta para o processo democrático não uma 

função conteudística, mas um método de funcionalidade procedimental. Assim:  

 

Intermediando consenso quanto ao procedimento e dissenso com 

relação ao conteúdo, o Estado de direito Democrático viabiliza o 

respeito recíproco às diferenças no campo jurídico-político da 

sociedade supercomplexa contemporânea.
259

 

 

Analisando a realidade brasileira sob esse sentido, se os pressupostos para o 

alcance do consenso no exercício democrático da cidadania dependem da garantia às 

liberdades comunicativas, da efetivação da publicidade e da acessibilidade aos espaços 

públicos de discussão, é certo que, no Brasil, a opinião pública esteve condenada a 

períodos demasiadamente longos de latência, seja pelos mais de três séculos de total 

subjugação do território nacional à condição de colônia portuguesa (de 1500 a 1822), 

pela dominação e extermínio dos nativos indígenas, pela violência deflagrada com o 

tráfico negreiro e a tardia abolição da escravatura (1888), pela estrutura latifundiária 

fundada no coronelismo, pelas décadas de autoritarismo estatal ou pelas vozes 

silenciadas pela ditadura militar, conforme narra Rouanet: 
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Durante os vinte anos de regime autoritário, a razão parecia encarnar-

se exclusivamente em duas lógicas, ambas radicadas na esfera 

sistêmica – a razão de Estado e a razão econômica. Os tecnocratas 

falavam em nome de uma razão sistêmica global, maciça, que não 

deixava espaços para uma racionalidade alternativa. Se o modelo 

político e econômico implantado no Brasil representava a razão, não 

era possível contestá-lo senão contestando a própria razão. Quando a 

democratização desbloqueou a sociedade civil, criaram-se condições 

objetivas para a retomada de um processo comunicativo livre, mas 

faltavam, em parte, as condições subjetivas – a vontade de conduzir 

racionalmente a argumentação.
260

 

 

Além disso, somente após a promulgação da Constituição Federal de 1988 deu-

se maior ensejo à participação popular e à liberdade de manifestação com pretensões de 

se colocar o público como antagonista do Estado, com capacidade de mobilização para 

“refrear os impulsos de controle e colonização do mundo da vida advindos dos 

subsistemas econômico e político”
261

. Até então, a sociedade civil brasileira deveria, por 

bem ou por mal, conformar-se com os beneplácitos e com as ordens advindas do 

autoritarismo estatal, numa via única de legitimação alcançada de cima para baixo.  

 
Até mesmo a implantação do État Gendarme em território nacional 

ocorreu em parâmetros distintos daqueles verificados em países de 

primeiro mundo. Assim é que, o Estado Liberal Brasileiro implantou-

se com os limites da escravidão, da ação do Poder Moderador, do 

sufrágio censitário estabelecido pela Constituição Imperial de 1824, 

muito mais como um beneplácito (outorga) do Imperador do que 

como fruto da racionalidade social/manifestação da Soberania 

Popular. A reprodução dessa herança cultural como mundo da vida de 

nossa sociedade é que mantém vivos os alicerces do positivismo 

jurídico brasileiro, ainda lastreados na influência do positivismo 

filosófico de Comte, exposto na máxima contida em nossa bandeira 

nacional: “Ordem e Progresso”.
262

  
 

Não obstante a evidente influência dogmático-instrumental do “legalismo” no 

exercício da juridicidade no país, mesmo após o advento da Carta cidadã, a filosofia 

propositiva habermasiana constitui um alento.  

Ao demonstrar a via procedimental da legitimação das leis, o filósofo torna mais 

transparente a relação entre direito positivo e poder político, a partir de um processo 

auto-estabilizador, para que do primeiro se possa extrair a normatização de competência 
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administrativa, a organização e a orientação do poder do Estado, e do segundo, a 

realização dos fins coletivos institucionalizando-se no próprio direito, numa estrutura 

reflexiva e circular: “o direito remete à democracia, que por sua vez remete ao 

direito”
263

. 

A reinterpretação dos aspectos normativos do direito por Habermas, sob os 

auspícios da opinião pública, está, pois, diretamente vinculada ao nexo entre o direito e 

a organização democrático-constitucional da aquisição e aplicação do poder político. 

À evidência, a teoria normativa da realidade não deve passar sem a devida 

mediação do direito – entendido aqui como um transformador lingüístico do sistema do 

poder e do dinheiro para o mundo da vida – por sobre a consciência política de um 

público de cidadãos, cuja formação coletiva da vontade irá se traduzir em força 

normatizadora, em um processo legislativo que, por sua vez, deve apoiar-se no princípio 

da soberania do povo. 

É por isso que a função integradora do direito não pode reduzir esse mesmo 

direito numa realização sistêmica, sob pena de extirpar o valor intrínseco das próprias 

pretensões de validade e dos argumentos expressos em discursos jurídicos. Sob a ótica 

do agir comunicativo, “o sistema de ação ‘direito’, enquanto ordem legítima que se 

tornou reflexiva, faz parte do componente social do mundo da vida.”
264

 

Relevante notar, também, que em termos práticos o filósofo não persegue uma 

“socialização comunicativa pura”, porque esta seria impossível ocorrer nas sociedades 

complexas; ele quer, na verdade, chamar a atenção para modelos de socialização em que 

os pressupostos do agir comunicativo não se fazem presentes e, além de investigar as 

causas contingentes à formação racional da vontade, propor um modo discursivo de 

socialização passível de ser implantado através do medium direito, já que os momentos 

em que a mobilização para o entendimento se faz ausente já estão incorporados, 

enquanto momentos de inércia, no próprio direito. 

De todo o exposto, ressai um questionamento inevitável: estariam as instituições 

públicas no Brasil, ante os elementos comunicativos e deliberativos que envolvem o 

Estado Democrático de Direito, à altura do projeto emancipatório proposto pela teoria 

discursiva habermasiana?  

Para Souza Cruz: 
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Se o país ainda está distante das conquistas políticas, sociais e 

econômicas daqueles do norte desenvolvido, não é mais possível 

negar o quanto se avançou. Um olhar retrospectivo nos últimos 

cinqüenta anos de nossa história atesta uma evolução significativa. 

Por conseguinte, a perspectiva de consolidação tanto da “inclusão 

social” quando da “democracia participativa” não pode ser 

conceituada/rotulada de mera quimera. No máximo, poder-se-ia dizer 

que ela está em um fio da navalha, qual seja, está entre a validade e a 

faticidade das formas e procedimentos de nossa organização social.
265

  
 

Já Neves tece importantes observações ao denunciar uma tendência natural à 

instrumentalização política do direito, por casuísmo ou jogo de interesses 

particularistas. De fato, o caráter altamente concentrador da renda no Brasil, o 

aparelhamento estatal por interesses privados e as situações fáticas contingenciais 

vivenciadas pela maioria da população, dentre outros fatores, dificultam a construção de 

uma rede social inclusiva. Os excluídos acabam por constituir um conjunto de 

“subintegrados” ou “subcidadãos”; os que não se encaixam neste perfil, mas se 

aproveitam dele, ou seja, uma privilegiada minoria, fazem parte do grupo de 

“sobrecidadãos”. A visão do direito e do sistema jurídico para cada um dos grupos 

possui peculiaridades marcantes: 

 

Para os subintegrados, os dispositivos constitucionais têm relevância 

quase exclusivamente em seus efeitos restritivos das liberdades. E isso 

vale para o sistema jurídico como um todo: os membros das camadas 

populares “marginalizadas” (a maioria da população) são integrados 

ao sistema, em regra, como devedores, indiciados, denunciados, réus, 

condenados etc., não como detentores de direitos, credores ou autores. 

Porém, no campo constitucional, o problema da subintegração ganha 

um significado especial, na medida em que, com relação aos membros 

das classes populares, as ofensas aos direitos fundamentais são 

praticadas principalmente nos quadros da atividade repressiva do 

aparelho estatal.  

A subintegração das massas é inseparável da sobreintegração dos 

grupos privilegiados, que, principalmente com apoio da burocracia 

estatal, desenvolvem suas ações bloqueantes da reprodução do direito. 

É verdade que os sobrecidadãos utilizam regularmente o texto 

constitucional democrático – em princípio, desde que isso seja 

favorável aos seus interesses e/ou para proteção da “ordem social”. 

Tendencialmente, porém, a Constituição é posta de lado na medida em 

que impõe limites à sua esfera de ação política e econômica. Ela não 

atua, pois, como horizonte do agir e vivenciar jurídico-político dos 

“donos do poder”, mas sim como uma oferta que, conforme a eventual 

constelação de interesses, será usada, desusada ou abusada por eles.
266
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Em todo caso, em face da pluralidade e da recente experiência democrática 

vivida no país, a função mediadora do direito coloca-se em ponto ainda mais relevante, 

pois são invariavelmente empurradas para as portas do Poder Judiciário as demandas 

sociais que o Estado não consegue atender. 

Afigura-se plenamente em atividade uma espécie de jurisdição constitucional, 

apta a dizer os direitos decorrentes da interpretação e da aplicação da Carta cidadã. 

Questões de relevância sócio-política ou mesmo moral são habitualmente enfrentadas 

pelo Supremo Tribunal Federal. Dentre o rol, encontram-se questões afetas a cotas 

raciais, reconhecimento da união civil entre homossexuais, pesquisas com células-

tronco embrionárias, restrição ao uso de algemas, dentre outras. 

Em termos de conversação acerca de temas relevantes, a realização da função 

judicante constitucional, acompanhada por audiências públicas, demonstra significativo 

avanço, com potencial de concretizar uma legitimação discursiva que preceda as 

decisões, numa oportunidade de serem oferecidos e analisados contrapontos pertinentes 

às realidades fáticas, com potencialidade de transformação dos conteúdos decisórios, 

ainda que as opiniões decorram de parcelas minoritárias da população. 

Ademais, hipóteses em que juízes, mesmo os de primeira instância, se vêem 

envolvidos por questões de natureza ético-política ou moral – sejam para a proteção das 

minorias perante aos demais, ou mesmo para a proteção da maioria contra si própria, no 

caso em que, por exemplo, a opinião pública, instigada por um “senso” de justiça 

inflado pela mídia espetaculosa, “condena” antecipadamente os ditos réus, pondo em 

risco o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa – muitas 

vezes evidenciam uma sobrecarga jurisdicional funcionalizada a atender o vácuo 

formado pela passividade ou atuação inexpressiva  dos Poderes Executivo e Legislativo, 

conduzindo o Judiciário não ao exercício de sua tarefa típica, de aplicação do direito, 

mas à de sua criação, num processo de judicialização dos anseios sociais, muitos dos 

quais encontram eco junto à opinião pública. 

Ao garantir as liberdades comunicativas, o espaço público possibilita que as 

instituições sensibilizem-se em relação à expressividade de todos os membros de uma 

coletividade e de suas implicações éticas, vocalizando expectativas concernentes a 

justiça, respeito, reconhecimento recíproco, liberdade, autonomia, valorização da 

subjetividade, equidade de participação na postulação de direitos e no cumprimento de 

deveres.  
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O Poder Judiciário, por sua vez, diante do caráter flutuante do consenso e da 

demanda por justificação própria de sociedades complexas, deverá consagrar os meios 

necessários para equacionar a resolução dos conflitos, pautando-se em premissas que 

atendam ao modelo procedimental de democracia. 
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