
FILOSOFIA

Jürgen Habermas (1929)

Com o Prof. Covinha 

COVINHA - FILOSOFIA – 2020



Razão instrumental
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Características:

 Razão = meio para alcançar fins práticos = rentável financeiramente

 Subordinação ao capital

 Desumanização = ser humano é meio e não fim

 Acriticidade



Razão comunicativa
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Características:

- Consiste no debate que, através de um consenso, visa o bem comum.

- Deve ser isenta de dominação e coerção.

- Todos conscientes que é necessário um consenso e aceitação do melhor discurso.



Razão comunicativa
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Características:

- Valorização das diferenças e diversidade cultural, visto ser a partir de diferentes visões de

mundo que podemos alcançar ou criar uma forma de trazer progresso a todos.

- Uso dos espaços públicos-privados foi um ganho para o diálogo livre de coerção das

instituições.

- É necessário haver o diálogo entre Estado e cidadãos
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A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra
amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança

Exercício 

ENEM

Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da
educação pública, o status das Igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal (por exemplo,
quanto ao aborto), mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e
dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas
pública e privada — em tudo isso reflete-se amiúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura
majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo
dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode
eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria.

HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002.
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(A) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição da sua
concentração espacial, num tipo de independência nacional.

(D) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das
tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional.

(C) a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se
submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento.

(B) a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes
comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura
política nacional.

(E) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou
distintas convenções de comportamento, para compor a arena política a ser
compartilhada.
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Os impactos e efeitos dessa universalização, conforme descritos no texto,
podem ser analisados do ponto de vista moral, o que leva à defesa da
criação de normas universais que estejam de acordo com

Exercício 

ENEM

No século XX, o transporte rodoviário e a aviação civil aceleraram o intercâmbio de
pessoas e mercadorias, fazendo com que as distâncias e a percepção subjetiva das
mesmas se reduzissem constantemente. É possível apontar uma tendência de
universalização em vários campos, por exemplo, na globalização da economia, no
armamentismo nuclear, na manipulação genética, entre outros.

HABERMAS, J. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 
2001 (adaptado).
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(A) os valores culturais praticados pelos diferentes povos em suas tradições e costumes locais.

(D) os sistemas políticos e seus processos consensuais e democráticos de formação de normas
gerais.

(C) os sentimentos de respeito e fé no cumprimento de valores religiosos relativos à justiça
divina.

(B) os pactos assinados pelos grandes líderes políticos, os quais dispõem de condições para
tomar decisões.

(E) os imperativos técnicos-científicos, que determinam com exatidão o
grau de justiça das normas.
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria da ação
comunicativa de Habermas, é correto afirmar:

Exercício 

UEL

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).
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(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.

(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.

(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.

(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.

(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.
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MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO

E ATÉ A NOSSA PRÓXIMA AULA


