
Habermas: o elogio da cidadania
"Numa época marcada pela ascensão dos nacionalismos e dos populismos, combinada com a predominância do discurso
tecnocrático e burocrático, que enfraquece o debate público e afasta os cidadãos do processo decisório, a sua obra constitu
um farol reflexivo da maior importância", sublinha o autor - prof. de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, e também na Universidade Católica - sobre o famoso filósofo e sociólogo alemão, que agora completou 90 anos
e cujos trabalhos tão relevantes são designadamente para o estudo e a defesa da democracia

José Gomes André

No passado dia 18 de junho, Jiirgen
Habermas - uma das maiores figuras
do pensamento europeu do último
século - completou 90 anos de ida-
de. A sua obra estende -se ao longo
de quase seis décadas, versando
sobre diversas áreas da filosofia

(Filosofia da Linguagem, do Direito
e da Ciência, Ética e Teoria Política)
e da sociologia, incluindo títulos
como A Transformação Estrutural da

Esfera Pública (1962), Teoria da Ação
Comunicativa (1981), O Discurso

Filosófico da Modernidade (1985) ,

Entre Factos e Normas (1992) e A Crise

da União Europeia (2012}, para citar

apenas alguns textos incontornáveis.
Face à densidade e amplitude da

sua obra, é difícil traçar uma visão

sumária, mas cremos ser possível
definir um eixo condutor, que reside

na reabilitação do conceito de cida-
dania. Partindo da tradição filosófica
da modernidade, Habermas foca-se
na ideia de sujeito racional, pro-
curando, porém, resgatá-lo de um
certo solipsismo no qual este se en-
redou, por força do discurso filosófi-

co, político e sociológico dos últimos
dois séculos, para o qual também
contribuíram as formas instituci-



onais e mediaticas do mundo con-
temporâneo. A seu ver, é imperativo
repensar o sujeito enquanto cidadão,
reavaliando a dimensão construtiva
e interventiva da ação, situada num
plano intersubjetivo (ético) e coletivo

(social e político).
Reconciliando os princípios

fundamentais do transcendenta-
lismo kantiano com as doutrinas

pragmatistas, Habermas procura,
em última instância, reformular uma
teoria da democracia, destacando

a participação ativa do sujeito na
construção de processos decisórios,
tomados em sentido lato: na defini-
ção de princípios éticos e de normas
de convivência entre indivíduos, na
determinação de pressupostos legais

que regulam a vida em sociedade

e no estabelecimento de alicerces
institucionais que enquadram a

experiência coletiva.
O núcleo do projeto habermasiano

implica, portanto, uma reconsidera-

ção do potencial inerente à discussão

racional e à interação social, que
destaca a criação de acordos entre

agentes morais. Estes não repre-
sentam exercícios de compreensão
de princípios preformados (valores
universais a priori), sendo ao invés
eles próprios produtores de conteú-
do, na sequência de um processo de

justificação dialógica. Nesta rede de

relações mútuas, cada interlocutor
fornece razões que alicerçam a vali-
dade dos seus interesses, admitindo

reciprocamente o direito dos outros

em apresentarem os seus motivos
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O patriotismo
constitucional'
(pressupõe) uma
lógica de conciliação
entre o postulado
identitário nacional
com uma perspetiva
universalista
comprometida com
o Estado de Direito
democrático
e argumentos, esperando -se aliás,
desde logo, que o próprio sujeito
concilie as suas pretensões de valida-
de com aquilo que possa interessar à

humanidade no seu conjunto.
Não se trata, todavia, de seguir os

postulados de Rawls neste domínio,
porque este exercício não se dirige
a agentes egoístas situados sob um
"véu de ignorância" (pressupon-
do-se que só nessa "suspensão do

juízo" poderiam formular princípios
justos), mas apelar a que cada indi-
víduo, tomado como sujeito concreto
num cenário real (a sua condição
biológica, moral e social), se coloque
no papel dos demais, conciliando as

suas pretensões particulares com os

interesses dos outros. Neste sentido,
a ética de Habermas enfatiza o poder
criativo do discurso intersubjetivo,
uma arte necessariamente frágil e

provisória, mas da qual resulta uma
praxis simultaneamente dinâmica
(decorre de uma ação produzida
pelos próprios agentes implicados
no debate), racional (presume uma
troca de argumentos, tendo em vista
acordos mútuos) e universal (almeja
estabelecer normas de convivência

que possam ser tidas como justas por
todos os envolvidos) .

ESTA DEFESA DA NATUREZA
PÚBLICA DA JUSTIFICAÇÃO das

normais morais é estendida por
Habermas ao domínio da filosofia

legal e política, formando um com-
plexo teórico que veio a ser generi-
camente designado por "democracia
deliberativa". Trata -se, no fundo,
de prolongar e aplicar os princípios
expostos anteriormente à formula-
ção dos alicerces jurídicos, políticos
e institucionais que regulam toda a

atividade social, tirando partido da

"ação comunicativa" e transfor-
mando-a em cultura política. Cada
indivíduo é assim tomado como
cidadão, ou seja, como agente capaz
de colaborar mutuamente na discus
são e formação de valores coletivos,

que não provêm de uma declaração
abstrata de direitos nem são impos-
tos exclusivamente pelos quadros
legais normativos, mas resultam de

um processo sempre em criação e

mudança, assente na vitalidade das
redes discursivas inerentes à experi-
ência sociopolltica.

Esta proposta não visa dispensar
os mecanismos políticos tradicio-
nais, que Habermas considera essen-
ciais à experiência democrática, mas

sim repensar o seu papel, não como
o culminar do processo político, mas

como o enquadramento primário
para o exercício mais genuíno da

experiência coletiva - os proces-
sos comunicativos que formam o
tecido mais autêntico e dinâmico da
vida em sociedade. Neste sentido,
a soberania não se esgota na sua

dimensão institucional substantiva

(a Constituição, as leis, o Estado),
devendo antes estender -se a arenas
variadas da esfera pública, onde os

cidadãos participam de forma inte-
ressada na formação dos princípios
de convivência política.

Trata-se, em última instância, de

advogar uma "soberania descen-
trada", aberta à discussão pública
nos mais diversos fóruns, criando
uma teia de discursos multifor-
mes e compromissos negociados,

por via de processos deliberativos.
Estes devem decorrer num quadro
institucional regulado, que promove
a ação comunicativa, bem como
a racionalidade e a produtividade
do debate, mas sem que se tornem
subalternos dessas normas, sob

pena de tornarem acessória a ideia
de cidadania. Quando tal sucede,
ocorre o que Habermas chamou de

"colonização do mundo vivencial":
os processos sistémicos ocupam o

lugar da "deliberação pública"; as

estruturas de poder e os discursos
tradicionais (a lógica do mercado,
as prerrogativas governamentais, o

primado económico, o positivismo
jurídico) sufocam o cidadão, que se

vê diminuído perante a burocracia e

as imposições do Estado, o que leva
a um empobrecimento da vida social
e política.

Em sentido inverso, a promoção
da chamada "sociedade civil" reforça
o ideal democrático, não apenas pelo
evidente estímulo da autonomia dos

cidadãos e do seu papel na expe-
riência comunitária, mas também

porque a existência de uma esfera

pública forte e diversa promove a

vigilância popular sobre as instâncias

governativas e dificulta a imposição
de práticas políticas opressoras e

contrárias ao interesse comum. Eis

a aceção mais profunda da revi-
talização do "projeto filosófico da
modernidade": contrariar a prepon-
derância das autoridades normativas
tradicionais, fomentando a lógica
argumentativa plural, a autonomi-
zação social e a deliberação pública,
revitalizando o ideal democrático
na medida em que coloca o cidadão

no centro da experiência coletiva,
em articulação com as (necessárias)



instituições políticas e legais.

A REFLEXÃO DE HABERMAS SOBRE
A NATUREZA da democracia, e em

particular a sua defesa de uma "sobe-
rania descentrada" , assumiram maior

preponderância nas duas últimas
décadas da sua produção intelectual,
estimuladas pelos novos desafios

internacionais que se seguiram ao fim
da Guerra Fria e ao aprofundamento
da União Europeia, bem como a dis-
cussão sobre a globalização e o mul-
ticulturalismo. Procurando conciliar
estes temas com as suas doutrinas

fundamentais, Habermas cunhou a

este propósito o termo "constelação
pós-nacional", que aponta para a
necessidade de estender o ideal de-
mocrático (fundado na teoria da ação

comunicativa) para além das habitu-
ais fronteiras do Estado-Nação.

Não quer isto dizer que o filósofo

alemão descarte a importância dos

Estados nacionais, pois estes são

cruciais para estimular o ideal de

cidadania (servem como princípio de

identidade comunitária - histórica,

linguística, cultural) e para alicerçar
o "primado democrático" (são a fonte

primária de legitimidade política e

jurídica) . Todavia, a natureza dos

desafios hodiernos (problemas ambi-
entais, migrações, regulamentação do

poder económico, terrorismo, entre

outros) exige um tipo de intervenção
a que as soberanias nacionais já não

conseguem dar resposta. A alter-
nativa é criar formas de cooperação
internacional, uma "força civiliza-
dora" que pense concomitantemente
os direitos dos indivíduos no seio das

suas comunidades específicas e os di-

reitos dos povos num contexto global.
É a este propósito que surge a fa-

mosa tese de Habermas sobre o valor
do "patriotismo constitucional",
termo que pretende designar a possi-
bilidade de uma lógica de conciliação
entre o postulado identitário nacional

(que enforma a um nível basilar o

espírito coletivo de uma comuni-
dade política) com uma perspetiva
universalista comprometida com
os princípios do Estado de Direito
democrático, que integre e estimule
a solidariedade entre os "cidadãos
do mundo" , bem como o processo
dialógico anteriormente descrito.
Com efeito, também aqui não bastaria
confiar o processo democrático às

instituições governativas tradicionais

(sob a forma de uma organização
internacional ou de um modelo

político intergovernamental), sendo

necessário promover a existência de
uma verdadeira esfera pública à escala

mundial, assente no primado da "de-
mocracia deliberativa". Só esse ideal

cosmopolita consagraria a ideia de

cidadania, sublinhando o direito dos

indivíduos em participar em proces-
sos de discussão alargada, na procura
de soluções e princípios de justiça que
a todos interessam e preocupam.

Numa época marcada pela
ascensão dos nacionalismos e dos

populismos, combinada com a pre-
dominância do discurso tecnocrá-
tico e burocrático, que enfraquece o

debate público e afasta os cidadãos
do processo decisório, a obra de

Habermas constitui, por conse-

guinte, um farol reflexivo da maior
importância.Ji,




