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Jürgen Habermas 2ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. Leia o texto abaixo. 
 

Na referida obra, Habermas desenvolve uma teoria explicativa da sociedade contemporânea. Para 
discorrer sobre as inter-relações sistêmicas e os processos de socialização advindas da própria 
socialização, o filósofo emprega o termo razão comunicativa e (seu desdobramento) ação comunicativa 
– uma atividade discursiva livre, racional e crítica, enquanto alternativa à razão instrumental 
problematizada pelos demais frankfurtianos. 

 

MORAES, Diego. Ensino Médio – 2º Ano – Filosofia. Editora Elabore, 2019, p. 129. 
 

Explique como a razão comunicativa atua como alternativa (ou solução) para a razão instrumental 
criticada por Adorno e Horkheimer. 

 
02. Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Habermas pretende aplicar sua teoria discursiva à Filosofia do Direito. Seu uso – em tese – ocorre 
em prol de uma integração social e, por consequência, da cidadania e democracia. Assim, ela seria 
capaz de colocar a possibilidade de resolução de conflitos sociais a partir da dimensão do consenso. 

 

MORAES, Diego. Ensino Médio – 2º Ano – Filosofia. Editora Elabore, 2019, p. 129 
 

Em conformidade com o pensamento de Habermas, explique a relação entre democracia e a sua teoria 
discursiva. 

 
03. Leia o texto abaixo. 
 

“De acordo com a ética do Discurso, uma norma só deve pretender validez quando todos os que 
possam ser concernidos por ela cheguem (ou possam chegar), enquanto participantes de um Discurso 
prático, a um acordo quanto à validez dessa norma”. 

 

Fonte: Habermas, J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1989, p.86. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Ética do Discurso de Habermas, explique quando uma 
norma se torna efetivamente válida na sociedade. 

 
04. Leia o texto abaixo. 
 

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). 

 
Explique a crítica feita por Jürgen Habermas a ideia de razão instrumental. 


