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1. A proposta ética de Habermas não comporta conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um 

procedimento, fundamentado na racionalidade comunicativa, de resolução de pretensões 

normativas de validade. 

(DUTRA, D. J. V. Razão e consenso em Habernas. A teoria discursiva da verdade, da moral, do 
direito e da biotecnologia. Florianópolis: Editora da UFSC. 2005, p. 158.)  

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a obra de Habermas, é correto afirmar que, na 

Ética do Discurso,  

a) o processo de justificação das normas morais e o procedimento de deliberação das 

pretensões de validade de correção normativa são falíveis.    

b) o formalismo da ética habermasiana é idêntico ao formalismo presente nas éticas de 

Kant e Bentham, pois desconsidera o que resulta concretamente das normas morais.    

c) o modelo monológico da ética kantiana é reformulado na perspectiva de uma 

comunidade discursiva na qual os participantes analisam as pretensões de validade 

tendo como critério a força do melhor argumento.    

d) o puro respeito à lei é considerado por Habermas como o critério fundamental para 

conferir moralidade à ação, restando excluídos do debate da ética discursiva os desejos 

e as necessidades manifestados pelos indivíduos.    

e) am acatadas normas que não estejam sintonizadas 

com uma vontade universal, coadunando, dessa forma, particularismo e universalismo 

ético.    

 

 

2. Na contemporaneidade, uma das mais marcantes concepções acerca das possibilidades da 

ação moral vincula-se à ideia de uma razão comunicativa. Sobre essa ideia, julgue as 

afirmações abaixo: 

I. A razão comunicativa permanece presa aos condicionantes da razão prática moderna, isto é, 

aos agentes considerados individual ou coletivamente. 

II. O que propicia a razão comunicativa é a mediação linguística, por meio da qual as relações 

entre os sujeitos ocorrem e o modo de vida contemporâneo se estrutura. 

III. A razão comunicativa somente pode ser entendida como uma capacidade subjetiva, capaz 

de dizer aos agentes o que devem realizar. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):  
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a) apenas a I    

b) apenas a II    

c) I e II    

d) II e III    

e) I e III    

 

 

3. Jürgen Habermas constrói um novo sistema filosófico, fundamentado na teoria da ação 

comunicativa. Em oposição à filosofia da consciência da tradição moderna, que concebe a 

razão como uma entidade centrada no sujeito, Habermas considera a razão como sendo o 

resultado de uma relação intersubjetiva entre indivíduos que procuram, por meio da 

linguagem, chegar ao entendimento. 

 

Assinale o que for correto.  

01) Jürgen Habermas perpetua a tradição de René Descartes e, como ele, acredita que o 

   

02) Para Jürgen Habermas, a linguagem tem o caráter imperativo, pois afirma verdades 

encontradas por uma razão que obedece aos preceitos da lógica formal.    

04) Jürgen Habermas pertence inicialmente ao grupo dos frankfurtianos, todavia, mesmo se 

distanciando da Escola de Frankfurt, mantém os principais objetivos dessa corrente filosófica, 

isto é, o esclarecimento e a emancipação do homem.    

08) Na teoria da ação comunicativa, a verdade é resultado de uma relação dialógica, 

fundamentada em uma situação ideal de fala, que exclui qualquer relação de poder entre os 

interlocutores.    

16) Jürgen Habermas procura resgatar a reflexão crítica da Ilustração que tem em Kant um dos 

principais expoentes. A Ilustração opõe-se ao autoritarismo e ao abuso do poder e defende as 

liberdades individuais e os direitos do cidadão.    

 

 

4. Leia o seguinte texto de Habermas: 

            A democracia se adapta a essa formação moderna do Estado territorial, nacional e 

social, equipado com uma administração efetiva. Isto porque um ente coletivo tem 

necessidade de se integrar, política e culturalmente, além de ser suficientemente autônomo 

do ponto de vista espacial, social econômico e militar.[...] Em decorrência da imigração e da 

composição, mais ou menos homogênea, da população em seu âmago, ou seja, o fundamento 

pré-político da integração dos cidadãos. No entanto, convém salientar outro fato mais 

marcante ainda: o Estado, cada vez mais emaranhado nas interdependências da economia e 
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da sociedade mundial, perde, não somente em termos de autonomia e de competência para a 

ação, mas também em termos de substancia democrática. 

(HABERMAS, J. Era das Transições. Tradução e Introdução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 106.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre democracia em Habermas, considere as 

afirmativas a seguir: 

I. A ampliação da economia além das fronteiras dos Estados nacionais revela a integração 

democrática dos países e, consequentemente, o fortalecimento da cidadania mundial. 

II. A democracia se amplia à medida que a economia e a imigração se deslocam além das 

fronteiras dos Estados nacionais, produzindo um intercâmbio social e cultural do ponto de 

vista global. 

III. A democracia circunscrita ao âmbito nacional goza de autonomia em segmentos 

significativos como a economia, a política e a cultura, porém, quando o Estado entra na fase 

da constelação pós-nacional, sofre uma redução no exercício democrático. 

IV. Do ponto de vista democrático, os Estados nacionais sofrem restrição em seu fundamento 

de integração social em decorrência do aumento da imigração, da segmentação cultural e, 

sobretudo, da ampliação da economia no plano global. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

b) Somente as afirmativas II e III são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    

e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    

 

 

5. Sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar que, no modelo da democracia 

deliberativa, a noção de cidadania enfatiza  

a) os direitos e as liberdades metafísicas.    

b) as liberdades individuais e a heteronomia.    

c) os direitos objetivos e o cerceamento da sociedade civil.    

d) os direitos subjetivos e as liberdades cidadãs.    

e) os direitos naturais originários e a submissão à autoridade.    
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Gabarito  
 

1. C 

2. B 

3. 4 + 08 + 16 = 28 

4. C 

5. D 


