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 Habermas e o Direito 
 
1.  Leia o texto a seguir. 
“A utilização da Internet ampliou e fragmentou, simultaneamente, os nexos de comunicação. Isto 
impacta no modo como o diálogo é construído entre os indivíduos numa sociedade democrática.” 

(Adaptado de: HABERMAS, J. O caos da esfera pública. Folha de São Paulo, 13 ago. 2006, 
Caderno Mais!, p.4-5.) 

 
A partir dos conhecimentos sobre a ação comunicativa em Habermas, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. A manipulação das opiniões impede o consenso ao usar os interlocutores como meios e 
desconsiderar o ser humano como fim em si mesmo. 
II. A validade do que é decidido consensualmente assenta-se na negociação em que os 
interlocutores se instrumentalizam reciprocamente em prol de interesses particulares. 
III. Como regra do discurso que busca o entendimento, devem-se excluir os interlocutores que, de 
algum modo, são afetados pela norma em questão. 
IV. O projeto emancipatório dos indivíduos é construído a partir do diálogo e da argumentação 
que prima pelo entendimento mútuo. 
 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    

   
 
2. “Uma moral racional se posiciona criticamente em relação a todas as orientações da ação, 
sejam elas naturais, autoevidentes, institucionalizadas ou ancoradas em motivos através de 
padrões de socialização. No momento em que uma alternativa de ação e seu pano de fundo 
normativo são expostos ao olhar crítico dessa moral, entra em cena a problematização. A moral 
da razão é especializada em questões de justiça e aborda em princípio tudo à luz forte e restrita 
da universalidade.” 

(HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v. I. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 149.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a moral em Habermas, é correto afirmar: 

a) A formação racional de normas de ação ocorre independentemente da efetivação de 
discursos e da autonomia pública.    

b) O discurso moral se estende a todas as normas de ações passíveis de serem justificadas 
sob o ponto de vista da razão.    

c) A validade universal das normas pauta-se no conteúdo dos valores, costumes e tradições 
praticados no interior das comunidades locais.    

d) A positivação da lei contida nos códigos, mesmo sem o consentimento da participação 
popular, garante a solução moral de conflitos de ação.    
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e) Os parâmetros de justiça para a avaliação crítica de normas pautam-se no princípio do 

direito divino.    
   
 
3. “Elaborada nos anos de 1980, em um contexto de preocupações com o meio ambiente e o 
risco nuclear, a Ética do Discurso buscou reorientar as teorias deontológicas que a antecederam. 
Um exemplo está contido no texto a seguir. 
De maior gravidade são as consequências que um conceito restrito de moral comporta para as 
questões da ética do meio ambiente. O modelo antropocêntrico parece trazer uma espécie de 
cegueira às teorias do tipo kantiano, no que diz respeito às questões da responsabilidade moral 
do homem pelo seu meio ambiente.” 

(HABERMAS, Jürgen. Comentários à Ética do Discurso. Trad. de Gilda Lopes Encarnação. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1999, p.212.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Ética do Discurso, é correto afirmar que a ética 
a) abrange as ações isoladas das pessoas visando adequar-se às mudanças climáticas e às 
catástrofes naturais.    
b) corresponde à maneira como o homem deseja construir e realizar plenamente a sua existência 
no planeta.    
c) compreende a atitude conservacionista que o sistema econômico adota em relação ao 
ambiente.    
d) implica a instrumentalização dos recursos tecnológicos em benefício da redução da poluição.    
e) refere-se à atitude de retorno do homem à vida natural, observando as leis da natureza e sua 
regularidade.    
 
 
4. Leia o texto a seguir. 
“Habermas distingue entre racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa. A 
racionalidade comunicativa ocorre quando os seres humanos recorrem à linguagem com o intuito 
de alcançar o entendimento não coagido sobre algo, por exemplo, decidir sobre a maneira correta 
de agir (ação moral). A racionalidade instrumental, por sua vez, ocorre quando os seres humanos 
utilizam as coisas do mundo, ou até mesmo outras pessoas, como meio para se alcançar um fim 
(raciocínio meio e fim).” 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria da ação comunicativa de Habermas, é 
correto afirmar: 

a) Contar uma mentira para outra pessoa buscando obter algo que desejamos e que sabemos 
que não receberíamos se disséssemos a verdade é um exemplo de racionalidade 
comunicativa.    

b) Realizar um debate entre os alunos de turma da faculdade buscando decidir 
democraticamente a melhor maneira de arrecadar fundos para o baile de formatura é um 
exemplo de racionalidade instrumental.    

c) Um adolescente que diz para seu pai que vai dormir na casa de um amigo, mas, na 
verdade, vai para uma festa com amigos, é um exemplo de racionalidade comunicativa.    

d) Alguém que decide economizar dinheiro durante vários anos a fim de fazer uma viagem 
para os Estados Unidos da América é um exemplo de racionalidade instrumental.    
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e) Um grupo de amigos que se reúne para decidir democraticamente o que irão fazer com o 

dinheiro que ganharam em um bolão da Mega Sena é um exemplo de racionalidade 
instrumental.    

 
 
5. Leia o texto a seguir. 
“Em Técnica e Ciência como “ideologia”, Habermas apresenta uma reformulação do conceito 
weberiano de racionalização pela qual lança as bases conceptuais de sua teoria da sociedade. 
Neste sentido, postula a distinção irredutível entre trabalho ou agir instrumental e interação ou agir 
comunicativo, bem como a pertinência da conexão dialética entre essas categorias, das quais 
deriva a diferenciação entre o quadro institucional de uma sociedade e os subsistemas do agir 
racional com respeito a fins. Segundo Habermas, uma análise mais pormenorizada da primeira 
parte da Ideologia Alemã revela que “Marx não explicita efetivamente a conexão entre interação e 
trabalho, mas sob o título nada específico da práxis social reduz um ao outro, a saber, a ação 
comunicativa à instrumental”.” 

(Adaptado: HABERMAS, J. Técnica e ciência como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 1994. p.41-
42.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar: 

a) O crescimento das forças produtivas e a eficiência administrativa conduzem à organização 
das relações sociais baseadas na comunicação livre de quaisquer formas de dominação.    

b) A liberação do potencial emancipatório do desenvolvimento da técnica e da ciência 
depende da prevenção das disfuncionalidades sistêmicas que entravam a reprodução 
material da vida e suas respectivas formas interativas.    

c) O desenvolvimento da ciência e da técnica, enquanto forças produtivas, permite 
estabelecer uma nova forma de legitimação que, por sua vez, nega as estruturas da ação 
instrumental, assimilando-as à ação comunicativa.    

d) Com base na irredutibilidade entre trabalho e interação, a luta pela emancipação diz 
respeito tanto ao agir comunicativo, contra as restrições impostas pela dominação, quanto 
ao agir instrumental, contra as restrições materiais pela escassez econômica.    

e) A racionalização na dimensão da interação social submetida à racionalização na dimensão 
do trabalho na práxis social determina o caráter emancipatório do desenvolvimento das 
forças produtivas e do bem-estar da vida humana.    
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 Gabarito 
 

1. B 
2. B 
3. B 
4. D 
5. D 

 
 
 


