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AA  ffoorr mmaaççããoo  ddoo  PPooddeerr   ppooll íítt iiccoo  eemm  HHaabbeerr mmaass  
 

José Amorim de Oliveira Júnior* 

 

RReessuummoo::   

 O objetivo deste artigo é descrever a formação do poder, em Habermas. Para tanto, analisaremos a 

tensão entre os quatro níveis de poder concebidos pelo filósofo, na sua obra Direito e Democracia: poder 

comunicativo, poder administrativo, poder social e poder estatal. Faremos uma abordagem destes conceitos à 

luz da reflexão de questões relacionadas ao cenário político brasileiro da atualidade. 

 

Palavras-chave: tipologias de poder (comunicativo, administrativo, social e poder estatal), democracia 

deliberativa, esfera pública. 

 

 

II nnttoodduuççããoo::   aa  tteeoorr iiaa  ccoommuunniiccaatt iivvaa  ee  oo  aaggiirr   ccoommuunniiccaatt iivvoo  eemm  HHaabbeerr nnaass 

 Jürgen Habermas nasceu em Düsseldorf, Alemanha, em 1929. Estudou Sociologia, 

Filosofia, História, Psicologia, Economia e Literatura alemã nas universidades de Göttingen, Zurique e 

Bonn.1 Em 1954, obtém seu doutorado com uma tese sobre Friedrich Schelling. Entre 1956 e 1959 

atua como assistente de Theodor W. Adorno, no Núcleo Institucional da Escola de Frankfurt e torna-se 

um dos mais importantes representantes desta Escola. 

 Habermas coloca no centro de sua teoria da transformação social o conceito universal de 

‘comunicação’, qualificada na teoria do agir comunicativo. Por meio do conceito de comunicação, que 

pode ser entendido como “o ato compartilhado com o outro de dar significado ao mundo” (Martini, p. 

122), Habermas deseja resgatar o diálogo como fonte geradora de consensos, isto é, a práxis discursiva 

entendida como processo de argumentação e de deliberação. 

 Assim, dado a importância da teoria do agir comunicativo para a compreensão do conceito 

de poder em Habermas faremos um breve delieamento sobre o agir comunicativo, conceito que 

fundamenta-se na razão comunicativa, termo utilizado por Habermas em substituição à razão prática: 

ao substituir, em sua obra Direito de Democracia, a razão prática pela razão comunicativa o filósofo 

cria um esquema comunicativo a partir do qual pretende fundar uma teoria crítica da sociedade que 

tem como objetivo a reconstrução de um espaço crítico fundado sobre uma ética da discussão que 

garanta a intercompreensão e o consenso social. Habermas elucida tal substituição – da razão prática 
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pela razão comunicativa – em função do que ele denomina de a “implosão da figura da razão prática 

pela filosofia do sujeito”, a partir do que a razão prática já “não tem mais condições de fundamentar 

seus conteúdos na teleologia da história, na constituição do homem ou no fundo causal de tradições 

bem-sucedidas” (Direito e Democracia, p. 19). 

 Segundo Habermas (Direito e democracia, p. 26) o conceito de razão comunicativa sinaliza 

não apenas a renúncia ao conceito de razão prática, mas também a negação do normativismo embutido 

nas questões fundamentais da razão prática que não tem mediação e não passam pelo filtro da 

objetivação social. 

Enquanto a razão prática parte de uma orientação vinculante para o agir, na razão comunicativa 

o agir é orientado para o entendimento (Cf. Moreira, p._)2, ou seja, enquanto a razão prática possui 

uma normatividade, regida por uma obrigatoriedade, a razão comunicativa, por sua vez, fundamenta-se 

na racionalidade do discurso, que se depreende da abertura ao entendimento por meio do medium 

lingüístico,3 não oferecendo modelos para a ação e constituindo-se, segundo Habermas, como 

condição possibilitadora do entendimento:4 “(...) a razão comunicativa (...) de modo algum serve para 

informar sobre que tarefas devemos cumprir uma vez que não é informativa, nem imediatamente 

prática” (Habermas, Direito e Democracia, p. 21).5 

 É importante notar que o agir comunicativo, a discussão e a busca pelo consenso não visam 

influenciar os outros e sim se entender com eles para se interpretar, juntos, uma situação e se 

concordar mutuamente sobre a condução a adotar. Porém, Habermas não é ingênuo e reconhece que os 

indivíduos agem também em função de seus interesses individuais, visando influenciar e dominar os 

demais, por meio do que ele denomina de “agir estratégico”. Assim, se, por um lado, o agir 

comunicativo se baseia na possibilidade de se criar uma integração social por meio de energias 

aglutinantes, obrigando o indivíduo “a sair do egocentrismo e a se colocar sob os critérios públicos da 

                                                           
2. É necessário, entretanto, admitir que a razão comunicativa possui também um conteúdo normativo, mas isso só se aplica na medida em 
que o que age comunicativamente é obrigado a apoiar-se em pressupostos pragmáticos. A normatividade aqui mencionada não visa a 
resolução das questões práticas com as quais o indivíduo ou a comunidade lidam em sua cotidianidade. A coerção existente não se 
vincula à certa regra de ação na esfera da faticidade, mas a uma prescrição – um dever – relacionada aos pressupostos transcendentais do 
discurso. Por isso “a razão comunicativa possibilita, pois, uma orientação na base das pretensões de validade; no entanto, ela mesma não 
fornece nenhum tipo de indicação concreta para o desempenho de tarefas práticas, pois não é informativa, nem imediatamente prática” 
(Habermas, Direito e democracia, p. _). 
3. No ato de linguagem, isto é, com a fala, buscamos o entendimento com alguém sobre algo no mundo. Na busca desse entendimento, 
adotamos um enfoque performativo, ou seja, uma performance, o que implica a aceitação de certos pressupostos. Mais precisamente, 
adotamos as seguintes pretensões universais de validade: o falante tem de expressar-se de modo a se fazer compreender; sua 
comunicação se faz por meio de um conteúdo proposicional verdadeiro, isto é, ele dá a entender algo; suas intenções são expressas 
verazmente de modo que se firme um entendimento a partir do que é comunicado; e sua manifestação tem que ser correta para que seja 
possível o entendimento. E essas pretensões de validade da fala comunicam-se às formas de vida, que se reproduzem comunicativamente 
(Moreira, Fundamentação do direito em Habermas, p. ). 
4. Segundo Habermas (Direito e Democracia, p. 20) “quem age comunicativamente é obrigado a empreender idealizações, por exemplo, 
a atribuir significado idêntico a enunciados, a levantar uma pretensão de validade em relação aos proferimentos e a considerar os 
destinatários imputáveis, isto é, autônomos e verazes consigo mesmos e com os outros.” 
5. Neste aspecto é que Habermas (Direito e Democracia, p. 227) destaca a importância de todos os interessados em um determinado 
tema colocado em discussão poderem tomar parte no discurso, mesmo que o façam de diferentes maneiras: “Cada um deve ter 
basicamente as mesmas chances de tomar posição, dizendo ‘sim’ ou ‘não’ a todos os proferimentos relevantes. Por isso, esses discursos 
que, por razões técnicas, tem que ser conduzidos representativamente (...) constituem apenas o foco ou ponto central organizado da 
circulação social comunicativa de uma esfera pública geral não-organizável.” 
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racionalidade do entendimento” (Habermas, Direito e Democracia, p. 46),6 por outro lado isso não 

impede o surgimento de interações estratégicas, voltadas apenas para o sucesso individual de alguns 

agentes e não para o entendimento, o consenso e uma salutar interação social.7 

 Após esta apresentação do agir comunicativo habermasiano passaremos a seguir à análise 

dos quatro conceitos de poder apontados em Direito e democracia: poder comunicativo, poder 

administrativo, poder social e poder estatal. 

 

 

22..  OO  PPooddeerr   CCoommuunniiccaatt iivvoo  

 O conceito de poder comunicativo é introduzido na filosofia habermasiana pela primeira 

vez em sua obra Direito e democracia e deve ser entendido no contexto de seu projeto de teorização da 

‘democracia deliberativa’.8 

 O conceito de poder comunicativo habermasiano (Direito e democracia, p. 147-148) tem 

forte vinculação com o conceito de poder formulado por Hannah Arendt. Para compreender esta 

vinculação é necessário lembrar que, para a autora de A condição humana, o poder é considerado 

como o potencial de uma vontade comum, formada pela comunicação não-coercitiva, entendendo o 

poder como o oposto da violência (Arendt, Sobre a Violência, p. 44).9 Desta distinção entre poder e 

                                                           
6. Nesta ótica, a sociedade se apresenta como um mundo da vida estruturado simbolicamente, que se reproduz por meio do agir 
comunicativo. 
7 Habermas assevera que complexos de interação não se estabilizam apenas por meio da influência recíproca de atores orientados pelo 
sucesso e que a sociedade tem que ser integrada, em última instância, por meio do agir comunicativo. Para a existência da integração 
social é necessário haver o entendimento entre os agentes. se transfere cada vez mais para as realizações de entendimento de atores para 
os quais a (...) coação de sanções exteriores e a (...) força ligadora de convicções racionalmente motivadas são incompatíveis, ao menos 
fora dos domínios de ação regulados pela tradição e pelos costumes. (Habermas, Direito e Democracia, p. 45). 
8 Quanto ao conceito de democracia deliberativa, considero importante notar que o modelo de democracia que Habermas irá propor é o 
da política deliberativa procedimental, baseado na correlação entre direitos humanos e soberania popular e conseqüente reinterpretação 
da autonomia nos moldes da Teoria do Discurso. A política deliberativa vai consistir em levar em consideração a pluralidade de formas 
de comunicação – morais, éticas, pragmáticas e de negociação, em que todas são formas de deliberação. O marco que possibilita essas 
formas de comunicação é a justiça, entendida como a garantia processual da participação em igualdade de condições. Dessa forma, 
Habermas procura a formação da opinião e da vontade comum não só pelo caminho do auto entendimento ético mas também por ajuste 
de interesses e por justificação moral. Na política deliberativa procedimental, tanto formas de deliberação dialógicas quanto 
instrumentais são institucionalizadas e válidas (legítimas) na formação da opinião e da vontade política. Transferem-se as condições de 
virtude do cidadão para a institucionalização de formas de comunicação em que possam ser feitos discursos éticos, morais, pragmáticos e 
de negociação. Ela tem como base, portanto, as condições de comunicação, que permitem pressupor que decisões racionais podem ser 
tomadas no processo político. Dessa forma, retira-se o peso da autonomia real das pessoas para as condições de discurso, em que a 
realização da autonomia se amplia para todos os modos deliberativos. (Repolês, p. 146) Segundo defende a democracia deliberativa, a 
participação dos cidadãos no processo democrático tem uma característica racional. A democracia deliberativa interpreta o processo de 
opinião e formação do desejo como uma atividade discursiva pública na qual os cidadãos são engajados na argumentação que é 
objetivada como a promoção do interesse mais generalizável pela força do melhor argumento. 
9. À luz dessa descrição parece que o que Habermas costumava chamar de ‘poder’ é agora chamado de ‘violência’, como a imposição de 
uma vontade para manipular ou coagir alguém: o sentido do poder comunicativo foi, desta forma, retirado de uma conotação negativa do 
concdeito original do poder. À primeira vista parece que a distinção habermasiana entre poder e violência que permite um uso legítimo 
do poder no domínio da vida mundana é um aperfeiçoamento do seu tratamento original do poder. Desta forma, a noção de poder como 
uma influência positiva, produzida no espaço comunicativo é contrário ao conceito original de poder de Habermas, em sua teoria do agir 
comunicativo, na qual o poder é compreendido como uma força coerciva que tem de ser evitada para que a situação discursiva 
prevalecesse. Desta forma, nota-se que o tratamento do papel e do sentido do conceito de ‘poder’ na teoria de Jürgen Habermas, como ela 
foi elaborada em A teoria da ação comunicativa e depois em Consciência moral e ação comunicativa sofreu algumas mudanças 
significativas em Direito e democracia: pode-se notar uma mudança significativa do conceito original de poder defendido por Habermas 
em suas primeiras obras, nas quais considerava o poder como influência que distorce a situação discursiva – a qual teve de ser anulada – 
para uma noção construída e positiva de poder, entendido como poder comunicativo. 
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violência, surge o alinhamento entre poder e lei legítima, a partir do que Habermas (Direito e 

democracia, p. 188) retira as seguintes implicações: “Aqui o direito, surgido da renúncia à violência, servia 

para a canalização de uma força equiparada ao poder. A diferenciação arendtiana entre poder e violência elimina 

essa oposição. O direito se liga naturalmente a um poder comunicativo capaz de produzir direito legítimo.” 

 Assim, Habermas faz uma diferenciação entre o poder, como algo gerado 

comunicativamente e o poder, como influência coerciva ou violência. Enquanto o primeiro tipo de 

poder – nomeado por Habermas como comunicativo – pode ser descrito como um tipo de influência 

legítima, fruto da interação consensual dos agentes em sociedades e merecedor de ser estimado, o 

segundo tipo de poder – coercivo e violento – merece ser desaprovado, devido à sua ilegitimidade. 

 Além dessa vinculação do poder comunicativo a uma “certa” herança arendtiana, é 

possível, também, se vislumbrar uma mudança terminológica no âmbito da própria filosofia 

habermasiana, pois aquilo que o filósofo, em seus primeiros livros, previamente denominava situação 

discursiva, livre da coerção e parte integrante da concordância intersubjetiva é, em Direito e 

democracia, denominado poder comunicativo, com fortes desdobramentos sociais.10 

 Assim, um dos desdobramentos do poder comunicativo é a geração de leis legítimas, por 

seu caráter de visibilidade e participação social – posto que fruto de discussões e debates públicos. Tal 

perspectiva nos remete a um problema que vislumbramos no cenário político brasileiro, que é uma 

apatia e uma descrença popular quanto às instituições políticas e seus representantes, desmotivando a 

participação dos cidadãos na esfera pública, na qual são produzidos não apenas discursos, mas também 

intenso e consistente poder comunicativo, por meio do debate de questões relevantes para a vida na 

sociedade. 

 Como do intercâmbio discursivo deriva um poder comunicativo, o poder produzido pela 

esfera pública e pela participação dos indivíduos nas discussões sociais e políticas não se refere a um 

poder de agir, político, administrativo, decisório, mas sim a um poder de influir, detectar problemas e 

estabelecer diretrizes. 

 Nesta perspectiva podemos dizer que Habermas foi muito feliz, ao advogar que o espaço 

político, o ambiente da democracia deliberativa, não pode mais se limitar somente aos lugares 

tradicionais, como a assembléia e o tribunal, mas deve integrar os grupos de opinião que são 

constituídos de maneira informal, definindo novas formas de cidadania e ampliando a participação 

política da sociedade civil. Isso, segundo Habermas, garante que todos os pontos de vistas dos 

diferentes agentes sociais sejam ouvidos e debatidos, o que não pode ser confundindo com um 

ativismo político de caráter tão-somente superficial-pragmático, mas que envolva a idéia de interesse 

                                                           
10. Tais como a mobilização da opinião pública e a geração de influência no seio do processo de institucionalização. 
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autêntico em participar de tais discussões e debates que, em última instância, são a quintessência da 

democracia deliberativa 

 

33..  PPooddeerr   AAddmmiinniisstt rr aatt iivvoo  

 Após tais considerações sobre o poder comunicativo torna-se possível elencar alguns 

pontos que permitem-nos elucidar a distinção entre poder comunicativo e poder administrativo,11 

originada a partir da própria distinção entre lei e poder, vez que ambos – lei e poder – apontam para 

diferentes perspectivas (Habermas, Direito e democracia, p. 483): a lei requer uma perspectiva 

normativa e o poder uma perspectiva instrumental.12 

Apresentaremos a seguir alguns eixos a partir dos quais elucidaremos a diferença entre 

poder comunicativo e poder administrativo, na filosofia habermasiana: 

Além dos eixos abordados, outros são possíveis, tais como a tensão entre dois níveis de 

democracia, quais sejam a democracia direta (poder comunicativo) e a democracia representativa 

(poder administrativo): enquanto o poder comunicativo resgata um conceito até então não trabalhado 

pela filosofia, o conceito de ‘comunicação’, o poder administrativo trabalha com uma dimensão 

tradicionalmente apropriada pela filosofia política clássica, que é a compreensão do poder enquanto 

aparato burocrático e garantidor das decisões tomadas na instância oficial, nos gabinetes e sessões 

fechadas ao público, isto é produção de leis e força de coerção. em outras palavras, enquanto o poder 

comunicativo possui em seu seio traços que apontam a uma democracia direta, o poder administrativo 

possui a característica marcante da democracia representativa, o que reaviva a questão do sistema 

representativo, clássico problema no âmbito da filosofia política. Afinal, quem representa o quê? Nas 

democracias modernas, nas quais a representação se define como mediação entre a vontade do eleitor e 

o governo, ao qual cabe exercer o poder em nome do povo: “surge uma primeira contradição formal 

entre o eleitor e o eleito, pois este passa a representar o universo inteiro dos eleitores, governando em 

nome de todos, e não apenas dos que o elegeram... a representação se torna esvaziada de todo conteúdo 

no próprio ato de sua instituição. (...) Embora a soberania popular continue a ser afirmada 

formalmente, a idéia de representação perde toda a realidade, enquanto a mediação, por sua vez, se 

transforma em seu oposto, o exercício de um poder discricionário, absoluto e sem contraste” (Luiz 

Moreira: Fundamentação do direito em Habermas). 

a) Lócus onde se produz ambos os poderes: enquanto o poder comunicativo é produzido na 

periferia, e nas inter-relações dos indivíduos em sociedade, instâncias engendradoras de uma soberania 

difusa que produz e reproduz canais e redes de formação de opinião e de vontade política, o poder 

administrativo, por sua vez, é produzido nos centros de decisão do sistema político. 

                                                           
11. A introdução desta distinção indica um redesenho do limite entre o mundo da vida e o sistema, em favor deste último. 
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b) Relação de reciprocidade e interdependência entre ambos: o poder comunicativo possui 

estreita conexão com o poder administrativo pela mediação da lei. O poder comunicativo, em função 

de ser produzido no seio das relações intersociais e o poder administrativo, em função da possibilidade 

de ser também orientado em direção à compreensão e entendimento, ainda que no âmbito do domínio 

sistêmico do político, no qual tem costumeiramente de resistir às investidas das influências das forças 

coercivas do dinheiro e das pressões de grupos que lutam por seus interesses.13 

 Assim, o poder comunicativo atua como força de legitimação para o poder administrativo.14 

Evidentemente, não basta que uma lei ou ato administrativo seja produzido conforme a circulação 

oficial do poder político: esse poder, para ser legítimo, tem que manter a conexão com o poder 

comunicativo, gerado fora da circulação oficial. A democracia precisa manter a conexão entre centro e 

periferia do sistema político, ou seja, entre o aparato burocrático e operacional do sistema político e a 

dimensão comunicativa do político, a esfera pública.15 O sistema político que se fecha a essa relação 

não apenas perde sua legitimidade, como também acaba por perder a sua eficácia, pois terminará por 

tomar decisões que já não refletem os anseios da esfera pública. 

 c) Outra distinção importante entre poder comunicativo e poder administrativo é que no 

primeiro há mais possibilidade de se ocorrer a ação voltada para o entendimento e o consenso 

enquanto que no segundo – poder administrativo – a tendência é que se predomine o agir estratégico, 

voltado apenas para a defesa de interesses pessoais ou localizados. Evidentemente, devemos 

reconhecer que mesmo no poder comunicativo pode prevalecer o agir estratégico, embora isso seja 

minimizado, principalmente em função da visibilidade que tal dimensão possui.16 

Em termos gerais, o que favorece a ação estratégica é que o poder comunicativo, após as 

                                                                                                                                                                                                      
12 Tal diferença leva Habermas a propor uma distinção no conceito de política, fiel à dualidade da perspectiva normativa e instrumental. 
13. Isso nos permite inferir a interdependência entre ambos os tipos de poderes posto que a própria legislação legítima só pode ser gerada 
por meio de um procedimento de opinião pública e formação da vontade, produtora do poder comunicativo que, por sua vez, influencia o 
processo de institucionalização social, no âmbito do poder administrativo. 
14. Dito de outra forma, ambos são co-originais com a lei legítima. 
15. A esfera pública, em Habermas, poderia ser entendida como “uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de 
posição e opiniões; nela os fluxos comunicativos são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas 
em temas específicos” (Habermas, Direito e Democracia, p. 92). A esfera pública ocupa uma posição central como arena de formação da 
vontade coletiva. A legitimação da política somente será conseguida com a construção de um “espaço de constituição de projetos“ 
coletivos. A existência e o desenvolvimento de um locus onde se possa desenvolver o exercício da palavra, do debate público, do embate 
das opiniões dos diversos atores da sociedade civil ou o intercâmbio discursivo de argumentos sustentáveis publicamente, torna os 
membros de uma comunidade política a instância geradora do poder político legítimo. Assim, encontra-se em Habermas a noção de 
espaço público autônomo, como categoria central onde desenvolvem-se os processos de formação democrática de opinião pública e da 
vontade política coletiva. A esfera pública, portanto, desempenaria um papel de alargar e aprofundar o campo político participativo em 
todos os espaços estruturais de interação social, revalorizando o primado da comunidade com todas as suas feições solidárias e 
permitindo uma libertação da sociedade civil, quer dos controles burocráticos empreendidos, quer dos imperativos econômicos impostos 
pelo mercado. 
16. Nesta perspectiva, se compararmos a possibilidade do predomínio do agir estratégico e voltado apenas para a defesa de interesses 
pessoais, é mais fácil de se adotar cuidados no âmbito do agir comunicativo do que no âmbito do agir administrativo. Um cuidado que 
devemos ter é o de evitar a utilização de argumentos racionais para se fazer o monopólio do debate, de forma que somente os argumentos 
racionais tenham lugar na boa discussão. Assim, temos uma situação que a teoria deliberativa tem de resolver: como a habilidade no uso 
do argumento racional é desigualmente distribuída na sociedade, a regra representaria um privilégio para determinados grupos. Tal 
problema pode ser minizado pela aceitação de outras formas de discurso, que não visem apenas o argumento racional para se pleitear o 
consenso, como o testemunho e a narrativa, formas discursivas que resgatam busca de consenso e entendimento legítimas e mais 
próximas de indivíduos pertencentes a camadas econômicas menos favorecidas. 
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eleições e dos processos por meio dos quais a comunidade e a sociedade escolhem seus representantes, 

se transforma em poder administrativo, utilizando-se do direito como medium (e aqui estamos nos 

referindo desde a uma simples eleição para se eleger os membros da diretoria de uma associação de 

bairro até processos eleitorais mais complexos, como o que elege o presidente da república, por 

exemplo). Se, por um lado, essa transmutação do poder comunicativo em administrativo tem o sentido 

de uma procuração no quadro de permissões legais, por outro lado a parte que recebe a procuração 

para agir em nome do procurado nem sempre o faz, e comumente acabamos por ter representações que 

são escolhidas legitimamente mas que não atuam legitimamente, em nome de seus representados. 

 É nesse sentido que Habermas recomenda que o poder existente no sistema da 

administração pública “precisa regenerar-se a cada passo a partir do poder comunicativo” (Habermas, 

Direito e Democracia, p. 212), evitando-se a possibilidade de uma instrumentalização do direito para o 

emprego estratégico do poder, como acontece abundantemente em nosso país, em função das falhas 

institucionais que comprometem ainda mais o âmbito administrativo do poder. Assim, para que 

pudéssemos “regenerar” este âmbito do poder, seriam necessárias várias reformas em aspectos que 

afetam diretamente a questão administrativa, dentre as quais cito o financiamento de campanhas 

políticas como uma das mais graves necessidades de reformas, o que, por si só, já justificaria a 

necessidade de um amplo debate sobre uma reforma política necessária, mas sempre comodamente 

protelada pelos governantes que preferem, como escreve a Prof.ª Marilena Chauí em recente artigo 

publicado pela folha de São Paulo,17 transformar a negociação política entre Executivo e Legislativo 

em uma mero negócio, distorcendo uma prática própria da democracia parlamentar e passando-se da 

negociação ao negócio da corrupção, por meio da compra de votos parlamentares e da prática de vários 

atos que comprometem a governabilidade e favorecem o fortalecimento do que Habermas denominou 

de “poder social”. 

 

44..  PPooddeerr   SSoocciiaall   

 A expressão “poder social” significa a possibilidade de um ator impor interesses próprios 

em relações sociais, mesmo contra as resistências dos outros. Segundo Habermas (Direito e 

Democracia, p. 219), o poder social tanto pode possibilitar como restringir a formação do poder 

comunicativo. No primeiro caso, predominaria um enfoque performativo no qual os indivíduos fariam 

uso de suas liberdades comunicativas18 ou de ação, visando o entendimento. Porém, predomina-se o 

segundo caso, isto é, o poder social é usado para restringir o poder comunicativo, o que ocorre 

                                                           
17. O artigo em questão Intitula-se “Em prol da reforma política”. 
18 O conceito de liberdade comunicativa é assim elucidado por Habermas (Direito e democracia, p. 155-156) “Eu entendo a ‘liberdade 
comunicativa’ como a possibilidade – pressuposta no agir que se orienta pelo entendimento – de tomar posição frente aos proferimentos 
de um oponente e às pretensões de validade aí levantadas, que dependem de um reconhecimento intersubjetivo. (...) Liberdade 
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principalmente em negociações políticas, nas quais “os partidos envolvidos tem que conseguir 

credibilidade para suas promessas ou ameaças por meio do poder social” e em outras situações de 

lobby nas quais “empresas, organizações e associações conseguem (...) transformar o seu poder social 

em político”. 

 Assim, torna-se necessário amortecer e neutralizar a divisão desigual de posições sociais de 

poder e dos potenciais de poder daí derivados, “a fim de que o poder social possa impor-se na medida 

em que possibilita, sem restringir, o exercício da autonomia dos cidadãos” (Habermas, Direito e 

Democracia, p. 219).19 

 Trazendo a discussão para nosso contexto, o principal cuidado que temos de tomar refere-se 

àqueles temas e questões de “interesses público” mas que na verdade são interesses apenas de um 

grupo minoritário ou de segmentos economicamente poderosos que se fazem passar por interesses 

coletivos, o que leva Habermas (Direito e Democracia, p. 219) a defender a tese da necessidade de se 

bloquear uma intervenção direta do poder social no poder administrativo, tese fundamentada a partir 

do “princípio da responsabilidade democrática de detentores de cargos políticos em relação aos 

eleitores e aos parlamentos”. Isso é complicado, no Brasil, onde esses mesmos detentores de cargos 

políticos utilizam meios escusos para se apropriarem de concessões de canais de comunicação com 

poder avassalador, como estações de Rádios e emissoras TV’s, mídias que são geridas de forma 

manipuladora,20 acobertada pelo “poder do Estado”. 

 

55..  PPooddeerr   ddoo  EEssttaaddoo  ((oouu  ppooddeerr   ppooll íítt iiccoo))  ccoommoo  ssíínntteessee  ddooss  ppooddeerr eess  ccoommuunniiccaatt iivvoo  ee  

aaddmmiinniisstt rr aatt iivvoo  

 Segundo Habermas o poder do Estado – também denominado por ele como poder político – 

nasce da síntese entre poder comunicativo e poder administrativo: “com o conceito do poder 

comunicativo atingimos apenas o surgimento do poder político, e não a utilização administrativa do 

poder já constituído, portanto o processo do exercício do poder” (Habermas, Direito e democracia, p. 

189). O poder comunicativo impõe uma “diferenciação no conceito do poder político”, já que a 

política não pode coincidir, no seu todo, com a prática daqueles que falam entre si, a fim de agir de 

forma politicamente autônoma. Assim, “o exercício da autonomia política significa a formação 

                                                                                                                                                                                                      
comunicativa só existe entre atores que desejam entender-se entre si sobre algo num enfoque performativo e que contam com tomadas de 
posição perante pretensões de validade reciprocamente levantadas” 
19. Segundo Habermas somente o princípio da soberania popular pode impedir que o poder social se transforme em poder 
administrativo, sem passar antes pelo filtro da formação comunicativa do poder. Por princípio da soberania popular devemos entender a 
separação entre Estado e sociedade, que significa que todo o poder político é deduzido do poder comunicativo dos cidadãos: o exercício 
do poder político orienta-se e se legitima pelas leis que os cidadãos criam para si mesmos numa formação da opinião e da vontade 
estruturada discursivamente” (Direito e Democracia, p. 213). 
 
20. Mídia esta que, em “certas” ocasiões tem mais compromisso com os grupos econômicos que a sustentam do que com a verdade dos 
fatos noticiados. 
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discursiva de uma vontade comum, porém não inclui ainda a implementação das leis que resultam 

desta vontade”.21 

 Ao apontar a conexão entre a informal origem discursiva da democracia com as formais 

tomadas de decisões no âmbito do Estado, Habermas integra o valor do poder do Estado e dos 

procedimentos legais ao valor do discurso público, o que demonstra a relação recíproca entre o poder 

gerado comunicativamente, a lei legítima e o poder do Estado, co-originalmente justapostos. Porém, 

apesar da legitimidade desta relação – entre lei e poder do Estado – o direito moderno continua sendo 

um meio extremamente ambíguo da integração social, conferindo, com muita freqüência, aparência de 

legitimidade ao poder ilegítimo, fruto de um direito econômico que reflete a distribuição desigual do 

poder social (cf. Habermas, Direito e democracia, p. 62-63). 

 Desta feita Habermas traz à luz um grave problema das sociedades modernas, que são 

integradas não por valores e ideais voltados para o entendimento, mas sim mediante pressões exercidas 

pelo mercado no âmbito do poder administrativo, a respeito do que o filósofo lembra que “a ‘mão 

invisível’ do mercado constitui, desde a época de Adam Smith, o exemplo clássico para esse tipo de 

regulamentação’ (Direito e democracia, p. 61), não conduzida pelo agir e pelo poder comunicativo e 

sim pelo poder social, fruto de um processo que justifica várias reformas em nossas leis, 

principalmente a reforma política e a reforma do judiciário, que, em princípio, auxiliariam para evitar a 

corrupção que grassa em nosso país, exercida pelo poder do mercado e pelo poder social de 

determinados grupos, que resulta na comprar votos parlamentares, na indústria das vendas de liminares 

e sentenças e em tantos outros mazelas sociais, fruto de interações sociais meramente estratégicas. 

 Novamente, reforça-se a idéia de que é necessário mudar toda a cadeia de formação do 

poder político, para que este possa se fortalecer. Afinal, o poder político nasce da espontânea formação 

da opinião pública, geradora influências, que são transformadas em poder comunicativo, por meio dos 

canais das eleições políticas. O poder comunicativo é novamente transformado em poder 

administrativo por meio da legislação. Essa influência, levada adiante pelo poder comunicativo, dá 

legitimidade à lei e, por meio disso, fornece ao poder político do Estado, a força de coerção. 

 Assim, o princípio segundo o qual todo o poder do Estado emana do povo é pensado, em 

Habermas, em termos de fortalecimento da esfera pública e do seu poder comunicativo e em termos da 

autolegislação de cidadãos, que devem deixar de ser meros sujeitos e destinatários do direito e passar a 

se entender, também, como autores do direito (Direito e democracia, p. 157-158), haja vista que 

no Estado de direito delineado pela teoria do discurso, a soberania do povo não se encarna 
mais numa reunião de cidadãos autônomos facilmente identificáveis. Ela se retira para os 

                                                           
21. É em função disso que o filósofo alemão estenderá o conceito do político ao emprego do poder administrativo e à concorrência pelo 
acesso ao sistema político, processo que, ao ser atingido, necessita do direito, utilizado como médium por meio do qual o poder 
comunicativo se transforma em poder administrativo (cf. Habermas, Direito e democracia, p. 190). 



 10 

círculos de comunicação de foros e corporações, de certa forma destituídos de sujeito. 
Somente nesta forma anônima, o seu poder comunicativamente diluído pode ligar o poder 
administrativo do aparelho estatal à vontade dos cidadãos (Direito e democracia, p. 173). 

 Para que os cidadãos, enquanto sujeitos privados, possam se sentir não apenas como 

destinatários, mas também como autores do direito “é necessário que o direito legitimamente estatuído 

por eles determine a direção da circulação do poder político” (Direito e Democracia, p. 233-234).22 

 Um Estado de direito23 deve regular, segundo Habermas (Direito e Democracia, p. 220-

221) a transformação do poder comunicativo em administrativo, pois a organização do Estado de 

direito deve servir, “em última instância, à auto-organização política autônoma de uma comunidade, a 

qual se constituiu, com o auxílio do sistema de direitos, como uma associação de membros livres e 

iguais do direito.” Assim, as instituições do Estado de direito devem garantir um exercício efetivo da 

autonomia política de cidadãos socialmente autônomos para que o poder comunicativo possa surgir. 

 

 

CCoonncclluussããoo  

 A obra habermasiana pode nos inspirar na reflexão e construção de uma comunidade de 

indivíduos participativa, consciente e solidária, na qual a comunicação e o discurso possam servir 

como forma de revitalização do espaço público.  

 Na atual conjuntura brasileira, na qual um enorme contingente populacional compõe 

vergonhosas estatísticas (desempregados, sub-empregados, analfabetos, famintos, injustiçados e 

condenado à marginalidade sócio-econômica e à exploração), é necessário colocar em pauta a questão 

do poder e o modo pelo qual ele funciona. Somente desta forma poderemos, a partir da compreensão 

do mecanismo de operação do poder, pensar formas de se criar uma nova configuração social, na qual 

os indivíduos possam se reconhecer como sujeitos de direito e se sentir como integrantes ativos no 

espaço público. 

                                                           
22. Segundo Habermas a co-originalidade entre lei legítima e poder político sugere que há uma conexão fundamental entre elas. Após 
elas servirem suas funções intrínsecas – realização de objetivos coletivos ou manutenção do sistema para o poder e estabilização da 
expectativa comportamental para a lei – o poder funciona para a lei como a institucionalização política da lei, e a lei funciona para o 
poder como a organização legal do exercício do poder político: “(...) a produção de um direito legítimo implica a mobilização das 
liberdades comunicativas dos cidadãos. Tal esclarecimento coloca a legislação na dependência do poder comunicativo, o qual, segundo 
Hannah Arendt, ninguém pode ‘possuir’ verdadeiramente: ‘o poder surge entre os homens quando agem em conjunto (...)’ (Arendt, Vita 
Activa, p. 194). Segundo esse modelo, o direito e o poder comunicativo surgem co-originariamente da ‘opinião em torno da qual muitos 
se uniram publicamente’ (Arendt, Über die Revolution, p. 96). No entanto (...) impõe-se uma diferenciação no conceito do poder político. 
Se o poder da administração do Estado, constituído conforme o direito, não estiver apoiado num poder comunicativo normatizador, a 
fonte da justiça, da qual o direito extrai sua legitimidade, secará” (Habermas, Direito e Democracia, p. 186)”. 
23 O direito constitui o poder político e vice-versa. Isso cria entre ambos – direito e poder político –, segundo Habermas (Direito e 
democracia, p. 211-212) “um nexo que abre e perpetua a possibilidade latente de uma instrumentalização do direito para o emprego 
estratégico do poder. A idéia do Estado de direito exige em contrapartida uma organização do poder público que obriga o poder político, 
constituído conforme o direito, a se legitimar, por seu turno, pelo direito legitimamente instituído.” Isto é, o código do direito e o código 
do poder precisam completar-se mutuamente para que possam preencher suas respectivas funções. 
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 O cenário político brasileiro nos oferece, atualmente, uma típica demonstração da 

impotência do poder comunicativo frente ao poder administrativo. Tivemos a ascensão ao poder de um 

Governo de esquerda, ao qual inclusive sempre me filiei, mas temos de assistir, atônitos, ao fenômeno 

do enfraquecimento do poder comunicativo e do fortalecimento do poder administrativo, que emperra 

as necessárias transformações radicais pelas quais nossa sociedade ainda deve passar para ser mais 

justa e desenvolvida. 

  A filosofia reencontra, neste cenário, um papel essencial e cada um de nós podemos nos 

utilizar da filosofia habermasiana para estreitar, assim como fez Habermas, os laços existentes entre 

diferentes saberes, como sociologia, filosofia, história, psicologia, literatura e tantos outros, para que 

eles, integrados e fortalecidos, possam subsidiar o resgate de um sentido radical da política (Direito e 

democracia, p. 333), entendida enquanto forma de reflexão de um contexto vital ético – como o 

médium no qual os membros de comunidades solidárias tornam-se conscientes de sua dependência 

recíproca e, na qualidade de cidadãos, possam elaborar uma formação política horizontal da vontade, 

voltada para o entendimento e consenso obtidos comunicativamente. 
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