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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel da autonomia e da 
intersubjetividade na construção do sujeito político em Habermas. Para isso buscamos, 
através de uma pesquisa bibliográfica, uma aproximação da abordagem praxiológica da 
comunicação com a teoria crítica, duas matrizes teóricas que influenciam abordagens 
distintas no campo comunicacional, mas que se encontram na obra do filósofo alemão. O 
artigo encontra-se dividido em três partes: a) um panorama geral do pragmatismo e da 
teoria crítica, com foco nos estudos de George Hebert Mead e sua influência para o 
pensamento de Jürgen Habermas; b) uma explanação sobre o conceito de autonomia, 
passando pelas abordagens da filosofia moral e política e pela vertente relacional; e c) a 
definição de sujeito político para o pensamento habermasiano. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Habermas; Mead; sujeito político; autonomia; 

intersubjetividade. 
 
ABSTRACT 
 

This study has as the main objective discuss the role of autonomy and inter-subjectivity to 
define political subject at Habermas theory. We search, in a theoretical framework, the 
reach of praxiological approach about communication at critic theory. These two theoretical 
frames of communication field, besides their differences, are found in the german 
philosopher scholary. The papper is organized in three sections: a) A general context view  
of pragmatism and critic theory, looking at the scholary of George Hebert Mead and his 
influence to Jurgen Habermas; b) a discussion about aunotomy concept throw the moral 
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and political frames and relational approach; c) the definition of political subject at 
Habermas theory. 

 
KEY-WORDS: Habermas; Mead; political subject; autonomy; intersubjectivity. 
 

1. Introdução 

 

A reflexão sobre sociedade, indivíduo e interação está relacionada ao modo como 

buscamos entender as diferentes noções de autonomia e política. O modelo praxiológico de 

comunicação tem como premissa básica entender a comunicação como constituidora da 

vida social. O pragmatismo, base para o modelo praxiológico, e entendido como a 

“filosofia da ação”, baseia-se no sujeito dialógico, construído na relação com o outro, na 

reflexividade das trocas sociais. Neste modelo, a comunicação não mais é entendida como 

uma transmissão linear de informações, mas como um meio organizador e fundador do 

mundo (FRANÇA, 2003).  

É nesta matriz conceitual que o pensamento de George Hebert Mead se insere. 

Mead é um dos fundadores da chamada Escola de Chicago, campo de estudos que procura 

abranger pesquisas sociológicas realizadas no início do século XX. Com ênfase na pesquisa 

empírica e na microssociologia - a análise das atividades da vida cotidiana, do que é 

particular -, a Escola de Chicago propunha uma nova abordagem das práticas 

comunicativas. Para os pesquisadores desta vertente, os meios de comunicação não são 

pensados como transmissivos, mas como mediadores, elos de interconexão (FRANÇA e 

SIMÕES, 2016). A comunicação seria, então, o modo e o mecanismo pelo qual as trocas 

recíprocas aconteceriam. Mead, neste aspecto, pensa as interações sociais – ou ações 

compartilhadas – para romper com a dicotomia entre indivíduo e sociedade, não 

entendendo um como anterior ao outro, mas percebendo que o indivíduo desempenha 

papeis sociais que ajudam a configurar a sociedade. 

Afastando-se dos estudos empíricos pragmatistas e adotando uma abordagem 

teórico-especulativa, a Escola de Frankfurt foca suas pesquisas na análise da vida social 

como um todo – relações entre economia e sociedade, fenômenos psicológicos, mudanças 

culturais -, com vistas à transformação social (FRANÇA e SIMÕES, 2016). O Instituto de 

Pesquisa Social de Frankfurt, como também é conhecida a escola, tem como perspectiva 
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filosófica a Teoria Crítica, cujo objetivo é conscientizar os indivíduos sobre a alienação 

social, levando-os a lutar pela emancipação e autonomia dos sujeitos. 

A Teoria Crítica é pensada para criticar a) a perspectiva empirista da ciência, que 

apenas reproduziria as estruturas sociais, sem questioná-las; b) a não realização da 

promessa iluminista, que teria subjugado a sociedade a uma razão de dominação; c) a 

deteriorização da cultura, que teria perdido seu papel conscientizador e tornado-se 

mercadoria; e d) os meios de comunicação, que teriam transformado a cultura em 

instrumento de domesticação social (FRANÇA e SIMÕES, 2016). Pensando nisso, 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, pensadores da primeira geração da Escola de 

Frankfurt, cunharam o termo Indústria Cultural, que entendia o entretenimento e a cultura 

de massa para o controle social, no qual o indivíduo deixaria de agir de maneira autônoma, 

não ofereceria resistência aos valores impostos e, ao não se opor ao apelo capitalista, não 

conseguiria obter uma compreensão da realidade. 

Jürgen Habermas faz parte da segunda geração de pensadores da Teoria Crítica. 

Inicialmente, o filósofo alemão, tendia a concordar com a crítica à indústria cultural dos 

pensadores da primeira geração frankfurtiana, entendendo que o caráter dúbio dos meios de 

comunicação acabaria com a possibilidade de realização de uma esfera pública genuína, 

pautada por discussões racionais em torno do bem comum. Numa outra fase de 

pensamento, contudo, Habermas aproxima-se da corrente pragmatista, conferindo à 

intersubjetividade um papel central não só na construção da sociedade, como também para 

a autorreflexão dos sujeitos. Aqui, sociedade e indivíduo se constituiriam mutuamente, e a 

emancipação ocorreria pela concretização relacional da autonomia política (MARQUES, 

2013).  

A partir destas concepções, o objetivo deste artigo é mostrar o papel da 

intersubjetividade e da autonomia para o desenvolvimento de capacidades políticas e 

competências argumentativas do sujeito político em Habermas. Para isso, o texto encontra-

se dividido em três partes: a apresentação das ideias de George Hebert Mead e do 

pensamento habermasiano em suas duas fases; uma explanação sobre as diferentes 

definições do conceito de autonomia; finalmente, a apresentação da ideia de sujeito político 

para Jürgen Habermas.  
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2. Do pragmatismo à Teoria Crítica: contribuições de G.H. Mead 

para o pensamento habermasiano 

 

2.1.  Mead e a intersubjetividade na construção dos sujeitos 

 

Segundo Waals (2017), o pragmatismo é uma corrente filosófica surgida nos 

Estados Unidos na virada do século XIX para o XX. Composta por autores que tratavam, 

dentre outros elementos, das interações humanas e da presença do simbólico, esta escola 

produziu contribuições relevantes para os estudos da Comunicação, muitas das quais por 

autores que não investigam diretamente o processo comunicativo, mas produziram ricas 

interpretações sobre o fenômeno. Sobre o pensamento pragmatista, Waals propõe: 
O pragmatismo desenha uma conexão íntima entre teoria e prática, pensamento e 
ação. Em sua interpretação mais estreita, sustentada de maneira proeminente por 
Peirce, o pragmatismo é somente um critério de significação, que estipula ser o 
significado de qualquer conceito nada mais do que a soma total de suas 
consequências práticas concebíveis. Desse ponto de vista, conceitos que não 
tenham consequências práticas concebíveis não tem significado e, se as 
consequências práticas de dois conceitos são idênticas, ambos os conceitos são 
sinônimos. (WALLS, 2017, p. 18). 

 
 Mais do que estabelecer postulados sobre a verdade, o pragmatismo propõe uma 

postura de investigação. Aqui identificam-se algumas de suas características fundamentais. 

Primeiramente, o rompimento com o dualismo, separação, entre ação e pensamento. O 

pensamento se realiza na ação, a partir de seus desdobramentos. Trata-se, ainda, de uma 

corrente centrada na experiência. 

Um dos fundadores da Escola de Chicago e pertencente à corrente filosófica 

pragmatista, George Hebert Mead é considerado o pai do Interacionismo Simbólico. O 

Interacionismo Simbólico tinha como interesse a leitura e interpretação do comportamento 

do outro e estabelecia três premissas: 1) a relação entre seres humanos e mundo se baseia 

nos significados que são oferecidos; 2) são as interações sociais que produzem os 

significados dos objetos; 3) a interpretação dos sujeitos configura e transforma os 

significados atribuídos (FRANÇA e SIMÕES, 2016). 

Em sua obra mais conhecida, Mind, self and society (1934), Mead estuda 

principalmente a relação estabelecida entre indivíduo e sociedade e, neste aspecto, a 
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dinâmica reflexiva entre sociedade, self e mente (FRANÇA, 2008). Sociedade é entendida 

pelo autor como o contexto objetivo de atuação, constituído através da ação cooperada, que, 

por sua vez, se realiza mediante a interpretação do comportamento do outro. Seria preciso 

fazer uma leitura da suposta intenção de ação de seu parceiro e estabelecer uma resposta 

adequada a ela. Esta interpretação só é possível por meio dos gestos significantes, isto é, de 

símbolos cujos sentidos são compartilhados por todos os indivíduos envolvidos na ação. 

O Self é formado a partir da interação entre o eu-mesmo e o mim. O eu-mesmo seria 

a parte mais própria do sujeito, as características singulares e exclusivas de cada um. O 

mim, por sua vez, pode ser definido como a expectativa social interiorizada, a dimensão 

cultural que direciona os impulsos e os insere nas normas sociais. Nesta lógica, para Mead 

(1934) self é uma interação consigo mesmo que orienta e avalia o agir no mundo enquanto 

atua em relação aos outros. 

O conceito de self é organizado por meio da perspectiva do outro generalizado.  O 

outro generalizado pode ser entendido como a compreensão de si mesmo através da 

perspectiva do outro. Aqui, as partes envolvidas em uma interação devem assumir o papel 

de seu interlocutor. A este processo dá-se o nome de role-taking, cuja premissa diz que a 

interação depende do outro com quem se interage. Ao assumir a perspectiva do outro e 

responder de acordo com que o seu parceiro de interação indica como provável resposta a 

sua ação, o agente transforma seu destinatário em co-autor do ato. Deste modo, o role-

taking não pode ser considerado fruto de uma vontade individual, mas resultado de um 

processo interacional reciprocamente referenciado. 

Por fim, o último grande conceito de Mead que abordaremos é a mente. Através da 

interação entre o mim, o eu-mesmo e o outro generalizado, de modo a tomar-se como 

objeto de reflexão e ponderações, a mente é formada. A mente é o operador lógico que faz 

interagir as vontades próprias com estímulos externos, e é por meio dessa reflexão interna 

das pessoas, perpassada pelos gestos significantes, que os indivíduos percebem-se enquanto 

atores (MEAD, 1934). De acordo com França e Simões (2016): 
“A consciência de mim é correlata da consciência do outro; e esse lugar em que eu 
tomo consciência de mim e do outro é o campo da ação. É agindo, intervindo no 
mundo que nos damos a conhecer e conhecemos o outro. O modelo triádico de 
Mead vem quebrar a dicotomia homem e sociedade e marcar a centralidade do 
conceito de interação. Os seres humanos, biologicamente complexos, capazes da 
reflexão e do uso da linguagem, se constroem reciprocamente enquanto sujeitos no 
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âmbito de suas ações no mundo; é nesse lugar da intervenção que nós nos 
construímos e construímos a vida social.” (FRANÇA e SIMÕES, 2016. P. 70) 

Assim, as autoras enfatizam a importância das interações na obra de George Hebert 

Mead para a construção de indivíduos e sociedade. São os indivíduos em interação que 

constituem e modificam a si mesmos e a sociedade, não sendo possível entender, portanto, 

um conceito desvinculado do outro. 

O próximo tópico deste trabalho falará um pouco sobre o diálogo entre o pragmatismo e a 

Teoria Crítica, o pensamento habermasiano e da influência do trabalho de Mead para suas 

concepções, em especial para a teoria da ação comunicativa. 

 

2.2.  Das esferas públicas burguesas à virada pragmático-intersubjetiva 

na obra de Jürgen Habermas 

 

Em O Eclipse da Razão, de 1947, Max Horkheimer acusou a filosofia pragmatista 

de constituir-se em um triunfo dos fins sobre os meios, própria de uma sociedade voltada 

para os efeitos práticos, segundo a qual qualquer exercício da crítica seria uma perda de 

tempo. Mesmo reconhecendo que qualquer esforço intelectual é um reflexo do ambiente do 

qual surge, Dewey, autor associado ao pragmatismo, ironizou a associação apressada entre 

traços culturais do povo americano com sua corrente filosófica, alegando que a comparação 

equivaleria a crença de que o “neo-realismo inglês é um reflexo da arrogância aristocrática 

esnobe dos ingleses” (Dewey apud Waal, 2001, p. 21). 

O pragmatismo e a teoria crítica, aos quais Mead, Dewey e Habermas se vinculam, 

são correntes filosóficas com diferentes pressupostos. Vistas por vezes como divergentes, 

as abordagens das duas escolas encontraram, décadas mais tarde, pontos de confluência, 

nas obras de Habermas e Honneth, autores da Escola de Frankfurt que declaradamente 

fundamentaram-se na intersubjetividade da corrente americana para produzir algumas das 

suas mais importantes obras. 

Habermas é o mais proeminente autor da segunda geração da escola de Frankfurt e 

oscila entre a crítica da comunicação de massa, em marcos similares a de Horkheimer e 

Adorno, até a divergência aberta a autores da primeira geração e o diálogo com outras 

correntes teóricas, como o pragmatismo. O filósofo alemão reconhece amplo impacto de 
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autores do pragmatismo em suas reflexões (HERDY, 2009), destacando as contribuições de 

Peirce e Mead, para a epistemologia e teoria social, e Dewey, sobre política, percebendo 

antecipações de muitas de suas reflexões de Mudança Estrutural da esfera pública, na já 

citada obra The public and its problems, do referido autor. 

 A primeira fase de pesquisa de Jürgen Habermas é bastante marcada pelas 

características da primeira geração da Escola de Frankfurt. Com foco nas relações 

alienantes provocadas pela indústria cultural, em Mudança estrutural da esfera pública 

(1984), o filósofo se mostra preocupado com a ascensão da burguesia e como o tipo de 

pensamento político trazido por ela. De acordo com ele, a mídia burguesa teria deixado de 

lado seu papel crítico e tornado-se um empreendimento capitalista, difusor de interesses 

privados privilegiados. A esfera pública - antes percebida como um tipo específico de 

interação discursiva, na qual indivíduos privados debateriam questões de interesse coletivo 

ou preocupação pública – estaria em declínio. Habermas traça um quadro comparativo 

entre características ideológicas, materiais e sociais da esfera pública em sua expressão na 

sociedade grega antiga e nos estados burgueses modernos (Gomes, 2008). A esfera pública 

se distingue da esfera íntima e da privada e também contrasta com Estado – configura-se, 

na verdade, como uma instância de mediação deste com a sociedade civil, através, 

sobretudo, de dois institutos: o parlamento, a função política dessa esfera, e a imprensa, não 

apenas em sua própria constituição, mas em seu vínculo com o público, ou ainda, com a 

opinião pública. Se na sociedade grega antiga a igualdade política formal entre os cidadãos 

presentes na Ágora era o reflexo de uma igualdade social, o mesmo não ocorre em uma 

sociedade moderna. Formalmente iguais em direitos políticos, burgueses e proletários 

possuem desigualdade econômica que proporciona “antagonismos econômicos 

transformados em antagonismos políticos, por meio de uma não-discursiva participação 

(...), a esfera pública perde aquela espécie de desinteresse que a constituía” (Gomes, 2008, 

p.47). O autor critica ainda, nesta obra, o impacto dos mass media. Por seu intermédio, a 

escolha dos cidadãos torna-se meramente plebiscitária, convertendo, no debate público, 

discussão em sedução e crítica em manipulação.Deste modo, segundo Habermas, a opinião 

pública deixaria de ser gerada através da exposição de razões e se tornaria uma opinião de 

adesão pública. “Ao invés de uma opinião pública, o que se configura na esfera pública 
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manipulada é uma atmosfera por aclamação” (HABERMAS, 1984. P. 254), diz o autor.  

Assim, como não seria constituída através de um processo de troca argumentativa, a 

opinião gerada não necessariamente seria racional, coerente ou mesmo razoável. 

Em Further reflections on public sphere (1992), entretanto, Habermas revisa sua 

obra de 1962 e passa a pensar não mais em uma única esfera pública, mas em múltiplas: 
 “é incorreto falar de uma esfera pública singular, mesmo assumindo uma certa 
homogeneidade do público burguês. É preciso admitir a coexistência de esferas 
públicas concorrentes e apreender a dinâmica daqueles processos de comunicação 
que são excluídos da esfera pública dominante” (HABERMAS, 1992. P. 425) 

O autor também reconhece o papel ativo de audiências, que buscam subverter o 

sentido de mensagens e discursos oferecidos pela comunicação de massa e adotar posturas 

críticas. Apesar de ainda destacar o poder midiático na configuração de um comportamento 

resignado, ele reconhece a existência de “fluxos de comunicação espontânea, não 

subvertida pelo poder” (HABERMAS, 1992. P. 437) na esfera civil. 

A virada pragmático-intersubjetiva da obra de Habermas, no entanto, pode ser mais 

facilmente percebida com a publicação da Teoria da Ação Comunicativa (1987). Para o 

filósofo, 
“no contexto da ação comunicativa, contam somente aquelas pessoas que são 
consideradas como responsáveis, que, enquanto membros de uma comunidade de 
comunicação podem orientar suas ações para a produção de demandas de validade 
intersubjetivamente reconhecidas”. (HABERMAS, 1987, p. 14) 

Neste aspecto, a linguagem teria sua importância relevada através das interações 

comunicativas feitas pelos atores. Numa clara aproximação com a obra de Mead, Habermas 

entende que a linguagem deve transformar uma razão subjetiva em um argumento passível 

de ser aceito universalmente. Assim, na exposição de pontos de vista, os indivíduos devem 

coordenar suas ações em processo dialógico com o outro, numa forma cooperativa de 

buscar o entendimento recíproco e definir, mutuamente, o contexto de interação. Para 

alcançar o entendimento mútuo em meio a uma pluralidade de indivíduos, seria preciso, 

então, assumir o papel do outro, visando um horizonte intersubjetivamente partilhado, no 

qual todos possam se referir a um mesmo mundo. 

A partir da ação comunicativa – da possibilidade de pessoas com interesses 

subjetivos alcançarem entendimento sobre questões públicas –, Habermas formula seu 

conceito de democracia deliberativa. A deliberação pode ser entendida como a troca 
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espontânea e recíproca de razões para resolver problemas e gerar soluções/decisões 

legítimas na esfera pública. Esta troca argumentativa deve acontecer através da cooperação 

entre os interlocutores e seguir princípios como racionalidade, igualdade, inclusividade, 

reciprocidade e reflexividade. Logo, atingir a perspectiva do outro (role-taking), assumindo 

um ponto de vista moral seria a base da deliberação: 
“olhar para algo do ponto de vista moral envolve não olhar para o nosso 
próprio entendimento de nós mesmo e do mundo como padrão por meio 
do qual podemos universalizar um modo de ação. Ao invés disso, o ponto 
de vista moral envolve checar sua generalidade do ponto de vista de todos 
os outros” (HABERMAS, 1990. P. 112) 

Uma vez que a esfera pública é constituída através da linguagem, a partir do 

momento em que pessoas virtualmente atingidas tematizam suas questões e buscam 

despertar o interesse do público amplo para gerar uma deliberação, um ponto de vista moral 

se faz necessário para o interesse particular tornar-se passível de generalização.O 

engajamento em deliberações só é possível, pois, através do exercício da autonomia 

política, isto é, da capacidade de formular e conseguir explicar suas demandas e 

julgamentos de maneira universal, assumindo o lugar do outro e alcançando a reflexividade 

para chegar a um acordo. A próxima seção deste artigo trabalhará com a noção de 

autonomia, buscando sua relação para a concepção de sujeito político para Jürgen 

Habermas. 

 

3. A autonomia  

 

3.1.  Da filosofia moral à política 

A noção de autonomia para Habermas foi brevemente explicada no fim do tópico 

anterior. No entanto, como pesquisadores estabeleceram uma variedade de concepções 

sobre o conceito, que se inserem tanto dentro da filosofia moral, quanto da política, uma 

revisão geral se faz interessante antes que nos aprofundarmos na abordagem habermasiana. 

Na filosofia moral, Immanuel Kant entende a autonomia como um princípio. Para o 

filósofo, este ideal está relacionado à agência moral do indivíduo, isto é, a capacidade de 

estabelecer racionalmente para si leis morais que guiam seu projeto de vida, sem que haja 

repressões externas à própria vontade. É a soberania em relação a si e ao outro (Kant, 1964 
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[1785]). Como esta lei ou autoimposição moral deve se originar da razão prática, ela deve 

ser também universal, servindo a todo indivíduo racional. Além disso, Kant coloca como 

um dever moral entender o outro não como um meio, mas como um fim em si mesmo. 

Deste modo, toda a decisão que partisse deste dever, seria considerada uma decisão 

autônoma (HUPFFER, 2011). 

Em Uma Teoria de Justiça (1997 [1971]), John Rawls concorda com a visão 

Kantiana de autonomia, entendendo que normas e instituições devem garantir que 

indivíduos tenham igual capacidade de conceber suas convicções morais e buscá-las, mas 

sem impedir que os outros busquem as suas. Para ele, “agir de forma autônoma é agir 

segundo princípios que aceitaríamos na qualidade de seres racionais, livres e iguais” 

(RAWLS, 1997,p . 575). Em Justiça e democracia (1998), contudo, há um distanciamento 

da noção de Kant, uma vez que Rawls considera que as partes entendem que estão sujeitas 

a determinadas limitações.  Deste modo, em O Liberalismo Político (2000), Rawls segue a 

mesma ideia da obra de 1998, mas estende o princípio de autonomia para a política, 

afastando-se ainda mais da visão de autonomia como um valor ético, proposto por Kant. O 

autor formula, então, o conceito de autonomia plena, entendido como um ideal político 

constituidor das sociedades bem ordenadas. Nesta abordagem, há novamente os 

fundamentos da autonomia ética, definidos como a capacidade de formular as próprias 

preferências e concepções de bem, de validar reivindicações legítimas e de assumir a 

responsabilidade por suas escolhas. A autonomia plena, todavia, se realiza na vida pública, 

com a garantia das liberdades básicas. Nisto, é preciso ter em vista as condições de 

equidade, com princípios de justiça que abarquem o pluralismo, de modo a propiciar 

liberdades iguais para todos. 

A teoria de John Rawls se encontra dentro do liberalismo. A autonomia liberal pode 

ser melhor entendida entrelaçada com noções de autodesenvolvimento, autodeterminação e 

autogoverno (Christman, 2015). O foco está em assumir indivíduos que se distanciem 

relativamente de padrões sociais e ajam de acordo com os próprios valores, ciente de seus 

desejos e necessidades. É a capacidade de “perseguir nosso próprio bem à nossa própria 

maneira”, sem que isso signifique privar os outros da sua liberdade (Mill, 2008. P. 15). 
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John Stuart Mill (2008 [1859]) entende, pois, a autonomia como um ideal político e 

social e um dos elementos para uma vida realizada. A autonomia seria relacionada à 

liberdade, que, por sua vez, se definiria pela delimitação de fronteiras entre a 

individualidade e a sociedade, cada qual com seus assuntos próprios e limites bem 

definidos. 

A autonomia corresponderia nesta vertente à ausência de restrições às escolhas 

individuais, limitando a ação do Estado e de outros indivíduos sobre o que é considerado 

próprio do sujeito. É “uma afirmação do valor da vida de cada indivíduo, com suas 

concepções sobre como deseja vivê-la, que não poderiam ser restringidas em nome dos 

valores e do bem-estar de outros” (BIROLI, 2013. P. 16). 

Assim, em resumo, Joel Feinberg (1989) estipulou quatro noções diferentes de 

autonomia para a filosofia moral e a política: 1) a capacidade de se autogovernar; 2) a 

condição real para o autogoverno; 3) um ideal pessoal; e 4) um conjunto de direitos que 

expressa a soberania de si mesmo.  Em comum, essas abordagens teriam a concepção de 

um sujeito apto a atuar, refletir e fazer escolhas baseado em razões próprias. 

Essas concepções de autonomia, contudo, não são adotadas por todos os pensadores. 

Na próxima seção deste trabalho a abordagem relacional, que considera a importância do 

contexto social nas realizações autônomas. 

 

3.2.  A vertente relacional 

 

A ideia de indivíduos autossuficientes e da autonomia individualista explicitada na 

seção anterior foi bastante criticada por teóricos, principalmente feministas, que afirmam 

que as escolhas e preferências são construídas em relação com o outro, não de maneira 

isolada. A partir disso, foi fundado o conceito de “autonomia relacional” (MacKenzie e 

Stoljar, 2000). 

A concepção de autonomia relacional ressalta o papel das relações sociais no 

desenvolvimento e usufruto da autonomia, que seriam, portanto, constituidoras dela 

(Mackenzie, 2014).  Uma vez que autonomia pode ser entendida como o autogoverno com 
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relações com outros, ela é associada tanto com autoconcepções próprias de cada pessoa, 

quanto com processos de deliberação e trocas de razões. 

A abordagem relacional da autonomia evidencia, ainda, três âmbitos necessários 

para sua efetuação: possibilidades, habilidades e materialidades. Assim, “as escolhas de 

uma pessoa autônoma não devem ser apenas livres de obstruções (de outros ou de 

obstáculos internos), mas, para serem reais, essas escolhas devem estar socialmente, 

politicamente e economicamente a seu alcance” (Oshana, 2003, p. 104) 

É inserida na vertente relacional que a autonomia é discutida para Habermas. Para o 

autor, a autonomia se desenvolve através do uso da linguagem, na ação comunicativa. A 

autonomia não estaria relacionada à autossuficiência, mas seria essencialmente política, 

adquirida de maneira intersubjetiva, através das trocas argumentativas que o indivíduo 

estabelece com os outros. Logo, a autonomia envolveria uma busca compartilhada por 

entendimento recíproco entre parceiros de interação, sendo diretamente relacionada à 

concepção habermasiana de sujeito, que reflexivamente e por meio da linguagem formula 

uma história de vida (MARQUES, 2013; HABERMAS, 1997). 

Enfim, a noção de sujeito político em Habermas será mais bem trabalhada na 

próxima seção deste artigo. 

 

4. O sujeito político 

 

A teoria habermasiana entende o discurso racional como fonte de emancipação. 

Neste aspecto, o sujeito político é aquele construído na racionalidade, graças à troca 

dialógica realizada através da ação comunicativa. Por meio da linguagem, o indivíduo é 

capaz de expor suas demandas e se fazer entender por seus interlocutores, num movimento 

reflexivo em que revisa a si próprio e às suas necessidades e preferências. Habermas 

entende que sociedade e indivíduos constituem-se mutuamente e que as interações 

permeadas pela linguagem racional auxiliam na constituição moral da sociedade, bem como 

na autorreflexão dos sujeitos (MARQUES, 2014). 
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Entretanto, o agir voltado para o entendimento não é uma atividade nata dos 

sujeitos. Os sujeitos desenvolvem suas capacidades políticas e competências 

argumentativas por meio de oportunidades de interlocução, nas quais  
“aprendem a formular pontos de vista, a serem reflexivos, a produzirem 
julgamentos críticos e trocá-los com os outros justificando a própria posição, 
conquistando assim sua autonomia e seu reconhecimento como interlocutores 
válidos e dignos de serem considerados.” (MARQUES, 2013. P. 1) 

Somente através da troca argumentativa esclarecida, livre de coerções e buscando o 

bem-comum, ou seja, somente através da deliberação, pode-se construir, ao mesmo tempo, 

sociedade e sujeito. Assim, os princípios normativos da teoria deliberativa são necessários 

de aplicação. É preciso que demandas sejam passíveis de serem compartilhadas, defendidas 

e aceitas socialmente. Logo, colocar-se no papel do outro, fazendo um exercício reflexivo 

de reciprocidade, bem como justificar publicamente seus argumentos, fazendo uma “ponte 

entre a experiência subjetiva e a transparência intersubjetiva” (MARQUES, 2013, p. 3), é 

algo primordial para a constituição do sujeito. 

A partir disto, pode-se pensar a construção do sujeito habermasiano por meio da 

autorrealização baseada em dois momentos: 1) a busca por uma autocompreensão ética; 2) 

emancipação por meio da conquista da autonomia política. A autocompreensão ética se dá 

na interação subjetiva do sujeito com outra pessoa, já que indivíduos buscam a afirmação 

positiva de suas escolhas por parte dos outros. A emancipação, por sua vez, ocorre através 

do desenvolvimento das habilidades deliberativas. A autonomia, aqui, como já adiantado no 

tópico anterior, é associada à autorreflexão, à capacidade de olhar para si de maneira crítica 

e envolver-se em deliberações de maneira responsiva (MARQUES, 2014; HABERMAS, 

1997). 
“De um lado, o sujeito se desenvolve e se autocompreende a partir de 
reconhecimentos recíprocos por meio dos quais os indivíduos definem suas 
identidades. Assim, o ponto de vista da reciprocidade pertence ao conhecimento 
interativo dos sujeitos falantes e agentes. De outro lado, o sujeito busca 
emancipação por meio da construção da autonomia, que depende da participação na 
interação linguística e requer o reconhecimento recíproco das identidades dos 
falantes. Não podemos deixar de salientar que a conquista da autonomia política, 
em seu viés relacional, depende de componentes externas aos sujeitos, ou seja, de 
dimensões comunicativas, sociais e institucionais que, consideradas as assimetrias 
de poder e de discurso, os permitam participar da vida pública, sendo respeitados, 
ouvidos e considerados”. (MARQUES, 2014. P. 232) 
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Assim, pode-se entender que são as interações dialógicas a base da construção do 

sujeito político habermasiano. Somente por meio do diálogo competências discursivas e o 

exercício da autonomia se fazem possíveis. São estes os elementos fundamentais para o 

desenvolvimento do autoentendimento e autorrealização, definidores da concepção de 

sujeito para Jürgen Habermas. 

 

5. Conclusões 

 

Jürgen Habermas tem como umas de suas maiores contribuições teóricas o 

desenvolvimento da ideia de ação comunicativa e de democracia deliberativa. A ação 

comunicativa seria o agir voltado para o entendimento mútuo, necessário à deliberação 

(Habermas, 1987). A deliberação, por sua vez, é a troca pública de razões entre indivíduos 

livres de coerção, buscando o bem-comum, o consenso e, assim, a legitimidade das 

decisões tomadas. Neste aspecto, a autonomia para Habermas seria principalmente política, 

construída nas interações subjetivas, nas trocas dialógicas - nas deliberações públicas. A 

autonomia estaria relacionada, então, ao discurso – à ação comunicativa – e à autorreflexão 

crítica, isto é, a capacidade de se articular e rever seus posicionamentos a partir do outro, 

com sentimentos morais de empatia, solidariedade e reciprocidade (Habermas, 1997). 

Logo, a autonomia ampliaria a noção de Kant, de autonomia como princípio moral 

universal, e se projetaria como princípio de democracia. 

Autonomia, concebida desta maneira, é também a base para a construção do sujeito 

político habermasiano. Importante salientar que o autor concede uma parte fundamental às 

interações sociais, perpassadas pela assunção do papel do outro, na ação autônoma do 

indivíduo, remetendo aos estudos de George Hebert Mead, forte influenciador de sua 

segunda fase de pensamento na formulação de teorias. 

O sujeito político para Habermas é aquele que por meio da linguagem se faz 

entender, produzindo, moldando e mesmo alterando seu contexto, de modo a contribuir 

para o progresso moral e coletivo. Finalmente, as interações atuam como base para a 

construção de competências políticas e capacidades argumentativas e é por meio delas que 

os sujeitos se engajam em deliberações e promovem sua emancipação e mudança social. 
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