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O abandono da noção de totalidade na 2ª geração da teoria crítica. 

Texto base: HABERMAS, Jürgen. O conteúdo normativo da modernidade. In: HABERMAS, Jürgen. O 

discurso filosófico da modernidade. Trad. Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, pp. 467- 509. 

 

Para Habermas, as críticas da razão oriundas do discurso filosófico da modernidade não 

atentaram para o conteúdo ambivalente da modernidade, cultural e social. Ao invés de 

ressaltarem as consequências repressivas de uma auto-referência objetivante, também atingiram 

outras conotações que a subjetividade carrega, quais sejam, a perspectiva de uma práxis consciente 

de si em que a autodeterminação solidária poderia contribuir para a auto-realização autêntica de 

cada um. Assim, condenam precisamente aquilo que uma modernidade que se certifica sobre si 

mesma intencionou com os conceitos de consciência de si, autodeterminação e autorealização. 

Afinal, não restaram claros os critérios segundo os quais se distingue na racionalização os aspectos 

que favorecem a emancipação e a reconciliação daqueles que reprimem e cindem. 

Aqueles para os quais a modernidade cultural manifesta-se pelos traços totalitários de uma razão 

centrada no sujeito que se sobrecarrega a si mesma desconsideram que a modernidade cultural 

deve também à sua segmentação em discursos especializados sobre questões de gosto, de 

verdade e de justiça um aumento de saber que deve ser reconhecido. Assim, Habermas 

pretende reabilitar o conceito de razão, porém com o propósito de evitar os seguintes 

equívocos dos seus críticos: 

“enredar-se novamente nas armadilhas de um pensamento centrado no sujeito, que não 
conseguiu manter livre a coação não coercitiva da razão tanto dos traços totalitários de 
uma razão instrumental que converte em objeto tudo que a rodeia e inclusive a si 
mesma, como também dos traços totalizantes de uma razão inclusiva que tudo anexa e 
que, no final, triunfa como unidade sobre todas as diferenças” (HABERMAS, 2002, p. 
473). 

 

Habermas sugere que o paradigma do conhecimento de objetos deve ser substituído pelo 

paradigma do entendimento entre sujeitos capazes de falar e agir, pois a razão centrada no 

sujeito é produto de um processo social no qual um momento subordinado ocupa o lugar do 

todo. O paradigma do entendimento ressalta a atitude performativa dos participantes da interação 

que coordenam seus planos de ação ao se entenderem entre si sobre algo no mundo. “Essa atitude 

dos participantes de uma interação mediada pela linguagem possibilita uma relação do sujeito 

consigo mesmo distinta daquela mera atitude objetivante adotada por um observador em face 
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das entidades no mundo” (HABERMAS, 2002, p. 414-415). 

Nessa esteira, a ação comunicativa é um medium pelo qual o mundo da vida se reproduz em seu 

todo. 

“O mundo da vida se reproduz à medida que se cumprem estas três funções que 
ultrapassam a perspectiva do ator: o prosseguimento das tradições culturais, a 
integração de grupos por meio de normas e valores e a socialização das gerações que se 
sucedem” (HABERMAS, 2002, p. 414-415). 

 

Nas sociedades modernas, estabelecem-se princípios de ordem jurídica e moral, cada vez menos 

talhados às formas de vida particulares, assim como surgem pressões estruturais para a 

dissolução crítica do saber garantido. Também se intensificam a consciência crítica, a formação 

autônoma da vontade e a individualização. Os procedimentos da formação discursiva da 

vontade, estabelecidos no mundo da vida estruturalmente diferenciado, têm a função de 

assegurar o vínculo social de todos com todos, pela consideração equitativa dos interesses de cada 

um. 

“Como participante de discursos, o indivíduo, com seus sim e não insubstituíveis, 
somente é completamente autônomo sob a condição de permanecer integrado a uma 
comunidade universal mediante a busca cooperativa da verdade” (HABERMAS, 2002, p. 
480). 

 

Contudo, traços patológicos das sociedades modernas se  articulam na medida em que se 

manifesta uma predominância das formas de racionalidade econômicas e burocrática, cognitivo-

instrumental. 

“A teoria da comunicação pode contribuir para explicar como na modernidade uma 
economia organizada sob a forma do mercado se entrelaça funcionalmente com o Estado 
que monopoliza a violência, se autonomiza em relação ao mundo da vida, tornando-se 
uma parte da sociabilidade isenta de normas, e opõe aos imperativos da razão os seus 
próprios imperativos, fundados na conservação do sistema” (HABERMAS, 2002, p. 484). 

 

A interpenetração e oposição dos imperativos do sistema e do mundo da vida explicam o caráter 

ambíguo da modernização social. “Os processos de monetarização e de burocratização 

penetram nos domínios nucleares da reprodução cultura, da integração social e da socialização” 

(HABERMAS, 2002, p. 494). No entanto, as formas de interação orientadas pelos media dinheiro e 

poder não podem se imiscuir nos domínios de vida cuja função está voltada para a ação 

orientada para o entendimento recíproco sem que se desencadeiem efeitos patológicos colaterais. 

Habermas entende que a sociedade, que em seu todo não é mais representada como um sujeito 

de grau superior que se realiza a si mesmo, não dispõe de uma instância central de auto-reflexão e 
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de controle. 

“Depois que o Estado se diferenciou como um dos muitos sistemas funcionais 
controlados pelos media, não pode mais ser considerado como uma instância central de 
controle, na qual a sociedade concentraria suas capacidades de auto-organização. Com os 
processos de formação da opinião e da vontade próprios a uma esfera pública universal, 
difusos porém ainda focalizados para uma sociedade inteira, defronta-se com um sistema 
funcional que, ultrapassando o horizonte do mundo da vida e tornando-se independente, 
fecha-se às perspectivas da sociedade inteira e é incapaz de percebê-la senão da 
perspectiva de um sistema parcial. (...) Agora o próprio sistema político é percebido como 
fonte dos problemas de controle e não apenas como um meio de solução de problemas” 
(HABERMAS, 2002, p. 503). 

 

Nesse cenário, é necessário que os impulsos do mundo da vida consigam influenciar os sistemas 

funcionais. Isso exige uma nova divisão dos poderes na integração social, entre as esferas públicas 

autônomas e auto-organizadas, de um lado, e os domínios de ação controlados por meio do 

dinheiro e do poder, de outro. A força de integração social da solidariedade deve afirmar-se 

contra os media controladores de integração sistêmica que são o dinheiro e o poder. 

Para Habermas, são autônomas as esferas públicas que não são produzidas e sustentadas pelo 

sistema político com a finalidade de obter legitimação. 

“Os centros de comunicação condensados que nascem espontaneamente dos 
microdomínios da práxis cotidiana só podem desdobrar-se em esferas  públicas autônomas e 
fixar-se como intersubjetividades de ordem superior auto-sustentáveis, à medida que o 
potencial do mundo da vida for utilizado para a auto-organização e para o uso auto-
organizado de meios de comunicação”  (HABERMAS, 2002, p. 503). 

 

As esferas públicas auto-organizadas teriam de desenvolver uma combinação de poder e 

autolimitação capaz de sensibilizar os mecanismos de autocontrole do Estado e da economia com 

respeito a resultados, contribuindo para a formação democrática da opinião e da vontade. 

Assim, o modelo da atuação da sociedade sobre si mesma é substituído pelo modelo de um 

conflito de fronteiras conduzido pelo mundo da vida, entre este os subsistemas dinheiro e poder, 

superiores em complexidade e influenciáveis apenas indiretamente, mas de cujas operações o 

mundo da vida depende. 
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