MARX, HABERMAS E A "NOVA ESQUERDA"(PT):
um "parricídio pós-moderno"
CLAUDIO NASCIMENTO
"Se tu for na minha casa/tem capim pro teu cavalo
Se vier um fotógaifa/eu mando fotogaifá-lo.
Se vier um filósofo/eu mando filosofá-lo"
(Zé Limeira, violeiro da Paraíba)
"é urgente devorar a "estranja"
(Mário de Andrade)

Para:
Luiz Arnaldo Campos
Socialista "barroco"
INDICE:
Introdução
1.Habermas,Gramsci e a NE
Porque Habermas? Quem é Habermas?
O projeto de Habermas
A "Teoria da Ação Comunicativa" (TAC)
2.Critica a Habermas:
. universalismo abstrato
. metadiscurso o neo-liberalismo
. mediações ausentes
. marxismo transcendental. eurocentrismo
. Habermas e Bernstein
3.Ainda Habermas:
. "o mundo da vida"
4.Bibliografia

Pensar Habermas, no contexto do PT, significa duas coisas:
1. Pensar o projeto do próprio Habermas;
2. Pensar a relação Habermas-Nova Esquerda, a partir do fato que setores desta
tendência do PT, operam com pressupostos ou paradigmas habermasianos, no que diz
respeito ... crítica absoluta do marxismo e, em relação
questões relativas ao
caráter estratégico, como poder, capitalismo, sujeito revolucionario, etc.
Um terceiro aspecto é o da trajetorias de alguns intelectuais,
anteriormente ligados ao PRC,que fizeram uma demarché ou itinerário de Gramsci

vers Habermas. Alias, segundo o intelectual cubano Martinez Heredia, este é um
fato presente em varios paises da America Latina.Basta citar a Argentina,onde
houve uma trajetoria semelhante em José Arico e,sobretudo,Portantiero.São dois
intelectuais ligados a Revista "Ciudad Futura".
Portanto, significa, como no caso de Gramsci(apud), analisar a
"fecundidade" ou a "tradutibilidade" de Habermas por setores ou teoricos da NE
e, o que isto significa no conjunto e campo da esquerda, no contexto concreto da
crise que vivemos atualmente.
No movimento socialista, a experiência historica ensina que, em geral, o
recurso ao transcendental e a toda filosofia centrada no tema do sujeito,não
nasce de novos conhecimentos no campo da teoria, nem de desvios de carater
revisionista.
Ao contrário, sua base lógico-histórica está no contraponto, a nivel
teorico, ... concentracão e ao desenvolvimento do capitalismo que contrariando
nos fatos as concepcõses vulgares do marxismo, pôe em crise seus paradigmas e
interpretacões. Ocorre então, um movimento que oscila de um otimismo-radicalismo
estereis, para um pessimismo, antropológico e histórico, sem fronteiras.
Transforma-se a teoria em um discurso metafisico, tornando o social num elemento
transcendental.
Este movimento vem ocorrendo em parte da esquerda brasileira. Ao não
responder a complexidade da sociedade brasileira atual e, os problemas novos
postos para o socialismo, com os fatos de 1989 no Leste europeu, certos
segmentos da nossa esquerda oscilam de um radicalismo politico e do dogmatismo
teorico, para o "meta-discurso" baseado em postulados morais, e na
subjetividade. Identificamos este fenomeno em setores e/ou teoricos da NE,
oriundos do PRC; o mesmo ocorre com quadro da Vertente Socialista.
O resultado concreto, do ponto de vista da luta politica, é uma
"desmaterializacão da práxis e do sujeito" e, a separação entre a estrategia e
os elementos materiais da Formacão Social. Neste sentido, a desmaterializacão do
sujeito e da praxis, presentes na obra de Habermas, aumenta a distancia entre o
"nacional especifico" e o "universal", entre teoria e pratica.
VER TEXTO LUIZ DULCI,T&D,n.24(1994).
Esta desmaterializacão encontra sua correspondência na desmaterializacão
do capital no novo ciclo de acumulação. Assim, para Xabier Gorostiaga "A
concentracão de capital corresponde ao carater da Nova Revolucão Tecnologica, em
que o ciclo de acumulacão do capital depende de cada vez menos da intensidade
dos recursos naturais e do trabalho, e mesmo da a intensidade do capital
produtivo, para concentrar-se em uma acumulação tecnológica baseada na
intensidade do conhecimento.
A concentração e a centralizacão do conhecimento é mais intensa e
monopolica que as outras formas de capital, aumentado a brecha entre o Norte e o
Sul. Esse fenomeno leva a uma desmaterializacão crescente da producão: cada vez
mais se requer menos materia prima por unidade de produto".
Da mesma forma, definicões estratégicas a partir de "universais
abstratos", afasta cada vez mais, a teoria da pratica, o PT das massas; ocorre
um monopolio do conhecimento com base no "bizantinismo". A centralidade do
projeto no "lado ativo" do sujeito conduz a um "ser abstrato", transcendental.

Assim, "A estrategia ‚ projeto, invencão humana, obra do sujeito que se objetiva
e se realiza em determinadas condicões, justamente porque, conhecendo-as, incide
sobre elas e as modifica. Assim, contrariamente ao que propagou nossa esquerda
tradicional, da analise da estrutura social não decorre nenhuma estratégia. Nem
da analise da conjuntura e do desenvolvimento do capitalismo no pais, nem da
avaliacão crítica das formas de luta e de organização populares e revolucion
rios de nossa história passada e recente. Estes elementos concorrem para a
elaboracão de um projeto, mas deles não se pode deduziu ou inferir, por qualquer
outro processo lógico ou dialético, a estratégia (Augusto de Franco e Juarez de
Paula).
No campo da NE, alguns trabalhos de seus teoricos apontam uma linha
habermasiana. Portanto, "De modo geral, as concepcões das correntes de esquerda
sobre poder estão ultrapassadas e inoperantes nas sociedades atuais...
Adotaremos aqui, os pontos de vista basicos de LUHMANN acerca do poder".
Luhmann é um dos principais interlocutores de Habermas.
Para Aldo Fornazieri, autor do texto, o conceito de hegemonia grmsciano pode
ser recuperado se for depurado da suposicão de que a estrutura socio-economica é
base de sujeitos. "Isto nos permite abandonar a ideia mitica de que a classe
operaria seja o sujeito historico universal da transformacão socialista. Em seu
lugar podemos adotar uma ideia muito mais fecunda de sujeito, a de Habermas".
"Isto nos livra do estruturalismo e do universalismo" (autoritarios e
absolutistas) da modernidade"... O conceito de hegemonia só tem
operacionalidade se puder ser desligado da nocão instrumental de "acumulo de
forcas" e da nocão de dirigismo partidario. O conceito de hegemonia deve indicar
um conjunto de procedimentos orientados para a construcão de consentimento...
Penso que a teoria da acão comunicativa de Habermas - e particularmente o seu
desdobramento na ideia de um "agir orientado para o entendimento mutuo - oferece
importante pistas para repensar os procedimentos do fazer politico sob novas
perspectivas".
O Movimento Tendencia Marxista chegou a identificar estes elementos
presente na NE. Vejamos, "Demarcando com a ossificacão dogmatica do marxismo,
oficalizada pelo estalinismo, rechacamos a ideia de que o socilismo seja o
resultado inevitavel de uma Hist¢ria predratada. Mas, diferenciando-nos
igualmente do idealismo dogmatico, rejeitamos a ideia de que o socialismo seja o
produto de imperativos morais baseados no individuo abstrato e dissolventes da
luta de classes em uma especie de voluntarismo liberal" (Tese para 7o Encontro
Nacional de PT).
A revolucão perde suas determinacões materiais e torna-se determinada pela
subjetividade, desmaterializada das mediacões concretas da historia.
Neste movimento , setores e/ou teoricos da VS vêm juntar-se a NE: por sua
vez, em contraponto, o MTM, com o recurso a um "proto-lininismo": Para além do
Lenin russo por exemplo‚ existe um conteudo universal em sua obra que o olhar
empirista não consegue enxergar. Reduz o particular a uma singularidade abstrata
ao mesmo tempo em que limita o carater ontológico das formulacões deste
revolucionario, extraidas de um concreto pensado, a um real pré-concebido".
(Arma da Critica, Ne - No 01)
Em texto recente, Marcos Rolim trilha os mesmos caminhos de Habermas. "O
marxismo representou, nas contribuicões de Marx e Engels, uma continuidade desta
tradicão do iluminismo e da Ilustracão". Contudo, "o marxismo acabou por se
constituir historicamente como uma tradicão que repos o dogmatismo...

Transformado em "filosofia oficial"...o marxismo enfrenta uma crise de
letargia...".
Para Rolim, "de qualquer modo, trata-se de recuperar e construir o ideal
iluminista". É necessario mudar os paradigmas da tradicão filosofica da
modernidade, inclusive Marx..."Na tradicão...o marxista, as relações entre
sujeito e objeto foram pensadas a partir da categoria central do trabalho como
relacão transformadora que o homem (ser genérico) realiza sobre a natureza.
Pode-se afirmar que a praxis humana incorpora esta relacão de sujeito x objeto
mas, de forma alguma se reduz ou se define por ela. Na verdade, a praxis humana
e' conformada por outro tipo de relacão que, inclusive, oferece os sentidos
historicos com os quais se percebe as relacões produtivas esta outra relacão
pode ser definida como aquela que se verifica entre os sujeitos e, por isso,
chamada de relação inter-subjetiva". A partir desta mudança de paradigma, a
verdade deve ser entendida como um "acordo sempre provisório entre os sujeitos
que participam de um discurso argumentativo ou, para utilizar as expressões de
KAR O. APEL, a verdade presupõe a existencia de um determinado consenso forjado
em uma comunidade comunicacional". A proposta de Rolim e de fundacão de "uma
verdadeira comunidade comunicacional no PT"'; o texto trata de uma politica de
formacão para o PT. (Notas preliminares para uma politica de formacão).
Pensamos que, no caso do teorico frankfurtiano, diferentemente de Gramsci,
seu pr¢prio projeto traz, implicitamente, elementos que na sua fonte mesma
invalidam sua "aplicacão" ... situacões como a do Brasil, no que diz respeito a
estrategia revolucionaria.
Certo que o projeto gramsciano também porta suas antinomias, limites, etc.
Contudo, Gramsci elaborou categorias mediadas com o movimento real, e que têm um
carater universalizante, a ser mediado pelas realidades particulares; enfim,
categorias gerais da ciencia politica; entretanto, como veremos, não se passa o
mesmo com Habermas.
Consequentemente, deste aspecto, deriva a importancia da analise do
projeto habermasiano em si-mesmo.
Quanto a relacão Habermas-NE, é importante esclarecermos que o discurso de
Habermas ainda não é hegemonico e, talvez, nem venha a sê-lo. Contudo, este
discurso é forte em alguns companheiros da NE. A critica radical aos paradigmas
do marxismo tem sido o elemento central deste discursos. Junto com a agua suja,
joga-se o bebe e a bacia. Quanto mais amplo foi o dogmatismo, o sectarismo e a
ortodoxia anteriores, maior é o "liberalismo", o voluntarismo e a "heterodoxia"
atuais.
O uso de Habermas neste caso, significa um movimento de Gramsci até o
pensador de Frankfurt e/ou uma releitura de Gramsci segundo o habermasianismo.
Destacamos dois aspectos deste fenomeno:
1. O fenomeno NE não é superficial, momentaneo. Traz em si, uma certa via para o
debate em torno da crise do marxismo e do socialismo. Não é um fenomeno
tipicamente "nacional"; tem sua correspondencia "universal", no campo da
esquerda;
2. Habermas ‚ o principal critico de Marx que provocou uma auto-reflexÆo no
campo do marxismo; isto ocorreu devido a seriedade, magnitude e abertura de sua
obra.

Cremos que estes dois aspectos, justificam um debate mais amplo em torno da
relacão "Habermas-NE". Quanto ao titulo deste texto, vem de uma expressão de
AGNES HELLER em relacão a outro "modismo".
Caio Prado Jr., certa vez, analisando dois "modismos" vigentes na "nova
esquerda" dos anos 70, falava da "ansia de renovacão" de "largos circulos de
mais facil contaminacão por tudo que soe a coisas novas e originais", em que as
"modas" se insinuam com" a falsa aparencia de novidade (que não e'),
objetividade cientifica (que não possui), e isencão (que ser do autor, mas não
é daqueles que dele se aproveitam). Caio Prado referia-se ao "estruturalismo" de
Levi-Strauss e ao "marxismo" de Althusser. Alias, P.Anderson apontou certas
afinidades entre Habermas e Althusser, como veremos adiante.
No inicio dos anos 80, Agnes Heller afirmava, "Hoje é moda falar mal de
Karl Marx. O seu sistema é refutado de modo desdenhoso e sarcastico. Os mesmos
que antes subscreviam cada uma de suas palavras, agora se voltam contra ele com
odio e, fazem em pedacos a obra que por decadas constituia seus evangelhos.
Contudo, a imagem do diabo é apenas o reverso da imagem de deus, o odio
obsessivo por um figura é uma forma de religião, como antes também foi a fé
absoluta na mesma figura. O parricido não tem nenhuma motivacão racional. Não se
pode, por isto, espantar-se se o marxismo tem sido substituido por mitos
irracionais ou por filosofias da historia que lhes são inferiores sob todos os
aspectos (Castoriadis, constitui uma excecão).
Quem a Marx prefere Nietzche, Sorel, Proudhon ou Bakunin, nada tem a
ganhar e tudo a perder, a nivel teorico e pol¡tico. Não nego que hajam razões
suficientes, sociológicas e psicologicas, para esta "nouvelle vague" do
irracionalismo, do cinisno e da procura de novos "profetas". Mas, isto seria
justificavel para o "homem comum", não para estudiosos que deveriam ter maior
conhecimento de causa e consciencia de suas responsabilidades.
E, ao contrario, exemplar e ao mesmo tempo mais produtivo,é o
comportamento de Habermas de refletir historicamente sobre Marx e a sua obra,
com o respeito que merecem todas as grandes conquistas teoricas, e de selecionar
do seu sistema todas as sugestões e propostas teóricas relevantes, abandonando
as outras, não com odio ou com fé, mas com compreensão".
Estas palavras de A.Agnes Heller mostram que não se pode comparar a
proposta de Habermas com a dos "novos filosofos" franceses. Habermas é um dos
mais originais filosofos da atualidade. P.Anderson, falando do "respeitavel
corpo de trabalho" habermasiano, expressa que: "A escala e o perfil
arquitetonicos do edificio teorico resultante ... Não possuem nenhum equivalente
efetivo na filosofia contemporanea de qualquer inspiracão".
A OBRA DE HABERMAS
A obra de Habermas é complexa e de dificil abordagem. G.Lichtheim escreveu
a respeito, quando Habermas tinha apenas 40 anos (1969).
"Não é nada facil valorarizar o trabalho de um erudito cuja competencia
profissional se estende desde a logica da ciencia ... sociologia do
conhecimento, via Marx, Hegel e as fontes mais reconditas da tradicão metafisica
europeia...Numa epoca em que todos seus colegas têm conseguido dominar, com
muito esforco, uma parte do campo. Ele se apoderou da totalidade, tanto no
referente a profundidade como a amplitude. Não há nada que lhe escape, nem

tampouco evade nenhum tipo de dificuldade...Tanto refuta a Popper, examina
minuciosamente o Pragmatismo de Charles Peirce, investiga os antecedentes
medievais da metafisica de Schelling, ou pôe em dia a sociologia marxista;
existe sempre o mesmo dominio misterioso das fontes, unido a um invejavel
talento para esclarecer os problemas complicados da logica..."
Por sua vez, A. Giddens, declara que "Os escritos de Habermas têm atraido,
desde o inicio, uma grande quantidade de atencão...Sua obra provocou um agudo
criticismo, amargo inclusive, tanto na direita como na esquerda, pois seus
escritos não são faceis de classificar, intelectual e politicamente".
Sobre a obra de Habermas, "A Teoria da Acão Comunicativa", afirma Giddens:
"passar muito tempo antes de se digerir as implica‡äes de um livro como este,
escrito segundo um grande estilo. Diria, como rea‡Æo inicial, que mostra a mesma
mistura de tra‡os atrativos e frustantes que caracterizam quase todos os
escritos de Habermas. Por muitos reparos que se fa‡am a sua extensÆo, é
imposs¡vel não se sentir impressionado com o campo enciclop‚dia da discussÆo de
Habermas".
Contudo, mesmo admitindo que é‚ difícil classificar Habermas, intelectual
e politicamente", é possível extrair consequencias e implica‡äes pol¡ticas da
sua proposta. Para o nosso objetivo, esta é a questÆo central.
Quanto a complexidade da obra habermasiana, podemos pensar no que E.Bloch
falou sobre a obra de Hegel, nÆo menos complexa, "Hegel é dificil, sem dúvidas
um dos mais incomodos entre os grandes pensadores. Muitas de suas expressäes sÆo
como chicaras cheias de um liquido forte e muito quente, mas sem asas para segur
-las...A linguagem de Hegel nos faz ouvir uma m£sica do alemÆo de Lutero...Se
esta linguagem fere a gram tica ‚ porque ela deve dizer coisas ainda nÆo ditas
e, para as quais a gram tica nÆo oferece suporte...".
Qual o papel da "Teoria da A‡Æo Comunicativa" "TAC" no conjunto da obra de
Habermas?
Para Flavio B.Siebeneichler, "O
aparecimento da TAC marca uma nova fase no pensamento universal-pragmatico de
Habermas. NÆo somente por constituir um "monstro" dadas as suas descomunais
propor‡äes, mas por tentar refundamentar explicitamente sua teoria critica da
sociedade num novo n¡vel, no contexto de um novo paradigma.
No conjunto, a obra de Habermas pode dividir-se em duas fases principais:
1¦) Culmina com a obra "Conhecimento e Interesse" (1968). Habemas tenta uma nova
concep‡Æo da teoria cr¡tica, baseando-se na constitui‡Æo do conhecimento atrav‚s
dos interesses.
2¦) A obra posteiror, ‚ um intento de aprofundar o potencial emancipatorio da
an lise social. Nela, Habermas afasta-se do marco de "Conhecimento e Interesse";
sua fundamenta‡Æo da teoria cr¡tica passa a incorporar a razÆo na linguagem em
geral e na comunica‡Æo em particular. Sua obra "TAC", ‚ um enunciado sint‚tico e
uma elabora‡Æo das id‚ias da segunda etapa de seus escritos.
O corte entre as duas etapas foi assinalado com a Introdu‡Æo ... segunda
edi‡Æo de "Teoria e Pr tica" (1971), e tamb‚m, com o Posfacio de "Conhecimento e
Interesses", edi‡Æo de 1973. Ambos expressam uma visÆo cr¡tica em rela‡Æo a T.W.
Adorno e, anunciam o grande projeto da "Pragmatica Universal" da TAC.
Para R.Bernstein, "A TAC representa uma nova sintese sistematica. Embora,
publicada em 1981, j ‚ reconhecida como um desenvolvimento principal-talvez o
principal da teoria sociologica de nossa ‚poca" ().

As razäes de Habermas para escrever a TAC foram no sentido de "compreender
como a cr¡tica da reifica‡Æo, a cr¡tica da recionaliza‡Æo, poderiam reformularse de um novo modo que nos oferecessem uma explica‡Æo teorica da derrocada do
compromisso do Estado do Bem Estar Social e, do potencial para a cr¡tica do
crescimento de novos movimentos, sem negar o projeto da modernidade ou descer a
um p¢s ou anti modernismo, a um novo conservadorismo brusco ou, a um jovem
conservadorismo selvagem".
Portanto, ao falar de Estado bem estar social, novos movimentos,
modernidade x p¢s-modernidade, Habermas traz um projeto pleno de consequˆncias
pol¡ticas. Para Giddens, "A TAC est escrita com o n¡vel caracter¡stico de
Habermas, de elevada abstra‡Æo; por‚m, existe tamb‚m, um tema diretamente
pol¡tico que corta todo o livro: a cr¡tica habermasiana da reifica‡Æo; portanto,
de Marx, via Luk es e Weber e, sua cr¡tica do Estado bem estar social".
Na introdu‡Æo a edi‡Æo italiana da TAC, E, Rusconi afirma sua
"perplexidade" em torno do fato de a "TAC conter um diagnostico pol¡tico com
inten‡äes propositiva.
Em
momento,
inten‡Æo
organiza

resumo: publicada em 1981, a TAC representa a culmina‡Æo, at‚ o
dos esfor‡os de Habermas para reconstruir uma teoria social com
pr tica. O pr¢prio Habermas define, no Prefacio, que sua obra se
em torno de 3 objetivos:

1. "desenvolver um conceito de racionalidade que nÆo fique preso, nem limitado,
as premissas subjetivistas e individualistas da filosofia e da teoria social
modernas;
2. construir um conceito de sociedade em 2 n¡veis, que integre os paradgimas de
"sistema" e "mundo da vida";
3. enfim, sobre este transfundo, uma teoria cr¡tica da modernidade que an lise e
explique suas patologias, de uma maneira que contribua ... uma retifica‡Æo, mais
que um abandono, do projeto da Ilustra‡Æo".
Que faz Habermas para alcan‡ar seus objetivos?
Para um dos seus principais analistas, "Habermas desenvolve estes temas
mediante uma combina‡Æo nada corrente de constru‡äes teoricas e reconstru‡äes
historicas das id‚ias dos classicos da teoria social. Os pensadores sobre os
quais Habermas discute Marx, Weber, Durkheim, M.Mead, Lukacs, Horkheimer,
Adorno, Parsons- seguem, a seu ver, em boa parte vivos... Habermas os trata como
virtuais oponentes em um di logo, dos quais h que aprender muitas coisas, que
seguem mantendo seu significado para o presente..."
Quais os novos paradigmas do projeto habermasiano?
Nas pr¢prias palavras do teorico de Frankfurt: "Na TAC j sugeri que
abandonassemos o paradigma da filosofia da consciˆncia, voltando-nos para uma
teoria da intera‡Æo. Isto implica em abandonar o conceito monol¢gico de razÆo e
defender um conceito de razÆo comunicativa, dialogica que, por sua vez, presupäe
o abandono do sujeito epistemico, na teoria da a‡Æo comunicativa, ele ‚
substituido pelo grupo. A verdade nÆo resulta mais de um processo de reflexÆo
isolado, no interior de uma consciˆncia, mas se d de forma dial¢gica, de acordo
com as regras estabelecidas pelos membros do grupo numa situa‡Æo dial¢gica
ideal. Neste contexto, a linguagem assume um papel estrat‚gico. Marx construiu

sua argumenta‡Æo em "O Capital" sobre a categoria do trabalho. Eu proponho
encarar a linguagem como categoria central para qualquer teoria social da
modernidade".
Nas palavras de P.Anderson, "O ponto de partida da posi‡Æo caracteristica
de Habermas, como se estivesse no limiar entre o marxismo e o nÆo-marxismo, foi
seu argumento de que Marx se equivocara ao atribuir uma primazia fundamental ...
produ‡Æo material, na sua defini‡Æo da humanidade como especie e na sua
concep‡Æo da hist¢ria concep‡Æo da hist¢ria como evolu‡Æo de formas societarias;
Habermas sustentava que `a intera‡Æo social' era social era uma dimensÆo
igualmente irredutivel da pr tica humana. Tal intera‡Æo sempre foi
simbolicamente mediada, constituindo o dom¡nio espec¡fico da atividade
comunicativa -enquanto oposta ... atividade instrumental da produ‡Æo material.
Prosegue Anderson, "Onde a produção era dirigida ao controle crescente sobre a
natureza exterior, a interação gerou aquelas normas que adaptaram a natureza
interior - disposições e necessidades humanas- ... vida social. Não havia
correspondˆncia necessaria entre ambas: o progresso econômico e cientifico não
assegurava necessariamente liberação política e cultural. A `dialética da vida
moral' como ele a chamou , tinha sua autonomia própria". Para Anderson, Habermas
alterou esse programa: "Essa linha básica original do programa habermasiano é
uma doutrina de tipos `separados mas iguais' que sofreu então uma série de
voltas cruciais à medida que seu trabalho se desenvolveu. "Para Anderson,
ocorreram 3 deslocamentos conceituais em particular. Assim, 1¦ noção de
interação social é em sã consciência, bastante vaga, mas denotando genericamente
o ambito de formas culturais e pol¡ticas no seu sentido mais amplo como opostas
à economia e tendeu crescentemente a abrir caminho para a de comunicação, como
se fossem simplesmente equivalentes, e a última mais precisa...Mas evidentemente
h muitas formas de interação social que nÆo sÆo comunicação, a nÆo ser em
sentido puramente abusivo ou metaforico: a guerra, uma das mais evidentes pr
ticas da hist¢ria humana, ‚ o exemplo mais ¢bvio, enquanto que o trabalho
associado na produ‡Æo material ‚ em si interação social do tipo mais elementar".
A segunda mudança: "a comunicação veio a ser cada vez mais identificada com a
linguagem, como se ambas fossem intercambiaveis apesar da conhecida
multiplicidade de tipos não linguísticos de comunicação, desde o que se dá
através dos gesto até o plástico ou musical". Após o "deslizamento da
comunicação para linguagem", vem a 2º mudança: "o próximo passo foi subsumir a
própria produção a uma rubrica derivada da comunicação. Isso se realizou com a
extensão da noção de "processos de aprendizagem" dos sistemas culturais, para os
econômicos, como a categoria evolucionária básica para explicar o
desenvolvimento de um para outro n¡vel das forças produtivas, no curso da
história humana. "Enfim, "O terceiro estagio foi então atribuir a primazia total
das funções comunicativas sobre as produtivas, na definição da humanidade e do
desenvolvimento histórico: ou seja, nos termos de Habermas, da "linguagem" sobre
o "trabalho".
Em trabalho posterior à TAC, Habermas expäe claramente sua posição em
relação as correntes marxistas. Em "O Discurso Filosofico da Modernidade" (1983)
afirma: "Na teoria marxiana do valor-trabalho, os conte£dos normativos dos
diferentes conceitos (praxis e razão, atividade produtiva e racionalidade) ainda
se interpenetram. Contudo, desde as primeiras dec das deste s‚culo, tal fusÆo
cessa defenitivamente de ser credivel, quando teor¡cos como Gramsci, Lukacs,
Korsch, Horkheimer ou Marcuse fizeram valer, invocando a significação origináia
que ela é fusão e tinha para praxis, uma crítica da reificação que se opunha ao
economicismo e ao objetivismo historicista da II Internacional. Duas correntes
se desenvolveram, paradoxamente, no seio do marxismo ocidental:
1) em função do aporte de Weber;

2) em função do aporte de Husserl e Heidegger.
O jovem Lukacs e a Teoria Critica conceberam a reifica‡Æo como uma
racionaliza‡Æo, se apripriando da teoria hegeliana sob um angulo materialista,
indo ... um conceito cr¡tico da racionalidade sem ter por isto feito apelo ao
paradigma da produ‡Æo;
Face a isto, uma leitura dos primeiros escritos de Marx, ... luz da
fenomenologia de Husserl, permitiu ao jovem Marcuse e mais tarde a Sartre,
renovarem o paradigma da produ‡Æo, entÆo empobrecido, e de desenvolver um
conceito de praxis, forte de conte£do normativo, sem por isto terem feito apelo
... um conceito de racionalidade.
Estas duas tradi‡äes s¢ poderÆo se encontrar de novo, se uma mudan‡a de
paradigma ocorrer: ‚ aqui se produz, a passagem da atividade produtiva para
atividade comunicativa, do conceito de mundo vivido, conceito que, ap¢s o texto
de Marcuse sobre o conceito de filosofia do transcendental, nÆo deixou de se
fundir de novas ligas com o conceito marxiano de praxis. A teoria da a‡Æo
comunicativa estabelece uma rela‡Æo interna entre praxis e racionalidade.
"O que motivou a mudan‡a de paradgima, foi entre outras, a incapacidade de
ambas as tradi‡äes, em produzir os fundamentos normativos de uma teoria cr¡tica
de sociedade", Habermas salienta que gostaria de discutir o marxismo que renova
o paradigma da produ‡Æo atrav‚s da fenomenologia, citando dois exemplos da
Escola de Budapest: ·gnes Heller e Giorgy Markus. "• ironia do destino que o
"£ltimo" Lak cs lan‡asse as premissas de uma virada antropologica e de uma
reabilita‡Æo do conceito de praxis enquanto "mundo cotidiano".
Qual a validade da cr¡tica habermasiana ao paradigma marxiano da produ‡Æo?
Que consequˆncias traz para luta de classes a substitui‡Æo da categoria
"trabalho" pela de "linguagem"? Qual o papel da "reifica‡Æo" neste quadro
teorico? Os dois paradigmas sÆo incompativ‚is ou complementares? Quais os
presupostos de Habermas para operar esta mudan‡a de paradigma?
Para Jurgen Habermas, Marx nÆo teoria formulado totalmente a id‚ia de uma
teoria como teoria social...Teria restringido a praxis social ... dimensÆo do
processo material. Teria reduzido o processo social de produ‡Æo da humanidade ao
processo de trabalho e de produ‡Æo, reduzindo a reflexÆo ...
a‡Æo
instrumental. Assim, Marx construiu sua teoria social com base nas ciˆncias
naturais positivistas.
Habermas pretende ampliar o quadro da dial‚tica social a partir do "jovem"
Hegel do per¡odo de Iena. Sua dial‚tica tr¡plice tem como expressÆo:
1.trabalho 2.linguagem
Vejamos,uma a uma:

3.a‡Æo comunicativa.

-dial‚tica do trabalho: RELA€ÇO INSTRUMENTAL; conhecimento t‚cnico-ciˆntifico,
anal¡tico.
-dial‚tica da intera‡Æo: rela‡Æo intersubjetiva; moral; conhecimento pr tico.
-dial‚tica da representa‡Æo: rela‡Æo consigo mesmo; conhecimento te¢rico,
reflexÆo.
Habermas classifica as atividades sociais como segue:
-atividades orientadas para um fim. Instrumental;

-atividades orientadas para inter-comunica‡Æo. Comunicativa;
-atividades orientadas para o ˆxito. Estrat‚gica.
Agrupa-as em duas categorias:
a) instrumental/estrat‚gica; atividade racional finalistica; saber anal¡tico.
b) comunicativa; atividade racional valorativa; saber hermeneutico.
Para Habermas, Karl Marx se limita ... atividade instrumental. Entretanto, a
cr¡tica ou leitura habermasiana de Marx encontrou refuta‡äes importantes.
Por exemplo, para Jean Marie VINCENT, "A cr¡tica de Habermas repousa numa
interpreta‡Æo falsa da concep‡Æo marxista do trabalho. Marx analisa o processo
de trabalho como produ‡Æo e reprodu‡Æo de uma rela‡Æo social concreta. Por tr s
da aparencia tecnol¢gica do processo de trabalho, h uma organiza‡Æo das
rela‡äes sociais: capital x trabalho".
Portanto, o que Habermas pensa acrescentar ...s rela‡äes sociais de produ‡Æo,
como uma poss¡vel dimensÆo ausente em Marx, ou seja, comunica‡Æo, j est
incorporada, pois, a produ‡Æo ‚ uma produ‡Æo social". Continua Vincent, "a
redu‡Æo habermasiana de Marx, ao reduzir intera‡Æo simbolica ... trabalho, o
conduz a uma teoria reducionista do materialismo hist¢rico". Habermas tra‡a um
filÆo positivista, a partir de textos do "jovem" Marx, sobretudo de "A Ideologia
AlemÆ", tornando sua leitura de "O Capital" e dos "Grundrisse", inaceitav‚l.
Hans Jurgen KRAHL, um dos principais cr¡ticos de Habermas, polemiza objetandolhe que, "para Marx, a produ‡Æo ‚ trabalho e divisÆo do trabalho (resultado da
luta de classe). A redu‡Æo positivista de Habermas, disfar‡ada de antropologia
reacionaria, conduziu Habermas a p"r em Marx a n...o distin‡Æo entre o trabalho
e comunica‡Æo, que deveria ser posta no pr¢prio Habermas".
Gkyorg MARKUS, da Escola de Budapest, contrapäe a Habermas: "O paradigma
marxista repousa na concep‡Æo do trablaho como unidade dos processos de
intera‡Æo entre Homem-Natureza e, entre Homem-Homem. O paradigma nÆo reduz,
necessariamente, o conceito de desenvolvimento hist¢rico ... simples dimensÆok
do crescimento da domina‡Æo t‚cnica do Homem sobre a natureza". Para Markus,
"Habermas fica preso na ortodoxia, ao limitar o paradgma da comunica‡Æo apenas
para demarcar entre a‡Æo instrumental e intera‡Æo social". "Habermas nÆo se deu
conta do verdadeiramente original em sua teoria: a introdu‡Æo "em suplemento" do
paradigma da comunica‡Æo reveste-se um significado enriquecedor para
reinterpreta‡Æo do materialismo hist¢rico".
No mesmo sentido, µgnes HELLER aponta que Habermas, em detrimento de sua pr¢pria
teoria, descarta os "tra‡os rom nticos" de Marx. Por exemplo, sua leitura do
capitulo sobre aliena‡Æo do trabalho, nos "Manuscritos de Paris", levou-o a
refutar a "teoria da aliena‡Æo". Igualmente, descarta a visÆo antropologia
marxiana. "O homem habermasiano carece de corpo e nÆo tem sensa‡äes: sua
estrutura de personalidade identifica-se com cogni‡Æo, linguagem e intera‡Æo".
Juan Abugatas afirma que "Os homens nÆo existem para se comunicar, as sociedades
nÆo foram construidas para satisfazer desejos de comunica‡Æo, mas que, em toda
comunica‡Æo jaz, nas palavras de E.Bloch, a fome, ‚, um conjunto de necessidades
bem definidas". Neste mesmo sentidok, A CORTINA analisando o projeto
habermasiano de "formular de novo a teoria moral kantiana", assinala que a
"‚tica discursiva habermasiana" parece "guardar pouca rela‡Æo com o
sentimentalismo-erotismo, teleologismo e materialismo dos fundadores da Escola
de Frankfurt" e, "Nem a felicidade ou as preferencias, nem as valora‡äes ou o
sentido da vida podem roubar o tempo do expert em filosofia moral, porque

pertencem ao mundo da vida, em que os homens se fazem homens, e que configura a
chamada eticidade". Sintomaticamente, este cap¡tulo da obra de Cortina, chama-se
"O retorno ao formalismo kantiano".
Heller assinala outra caracteristica importante em Habermas: este se insere na
corrente "humanista e cr¡tica" do marxismo, cont£do, sua obra foi elaborada
independentemente desta corrente, pois Habermas nunca participou de qualquer
movimento ou organiza‡Æo pol¡ticos. Se, este fato ajudou em sua elabora‡Æo
teorica, limitou-o em determina‡äes e media‡äes hist¢rico-concretas. Da mesma
forma, Habermas substituiu a "teoria da organiza‡Æo" - "para-a‡Æo" pela
organiza‡Æo do processo de Ilustra‡Æo, em que
Mario Pedrosa, em "Problematica da Sensibilidade", apresenta elementos
importantes no que diz respeito a sensibilidade e cogni‡Æo. "Sim, a
sensibilidade ‚ motriz em tudo o que o homem faz em tudo sobre o que age em tudo
sobre o que descobre pela imagina‡Æo criadora. NÆo ‚ apanagio s¢ dos artistas.
Em todos os dom¡nios, inclusive nos da pol¡tica e da ciˆncia. NÆo ‚ apanagio s¢
dos artistas. Os cientistas mais fecundos tem que fazer prova de muita
sensibilidade, de muita finura intelectual e de muita imagina‡Æo inventiva
quando, partindo de suas experiˆncias, que jamais sÆo frutos de simples cadeia
l¢gica de argumentos, conseguem formular hipoteses, derrubar teorias, desvendar
horizontes. Sem essa especie de sensibilidade nÆo h descobertas nem teorias
possiveis." Ilustra‡Æo, em que a teoria nÆo tem posi‡Æo privilegiadas. Ele
refuta a arrogancia de uma teoria que se proponha sugerir organiza‡Æo
"apropriada" para a‡Æo pol¡tica.
Al‚m da questÆo dos paradigmas, outro elemento fundamental em Habermas ‚ o
problema da "reifica‡Æo". O cerne da teoria habermasiana est na substitui‡Æo da
categoria marxiana de reifica‡Æo pela weberiana de racionaliza‡Æo, como
decorrˆncia da substitui‡Æo de trabalho por linguagem.
A teoria da reifica‡Æo foi sistematizada pelo "jovem" Lukacs em "Hist¢ria e
Consciˆncia de Classe" (1923), inclusive a partir de influˆncias weberianas. A
Escola de Frankfurt, tamb‚m sofreu esta influˆncia; contudo, com outro carat‚r:
marcada pela problem tica da reifica‡Æo, mas desprovida de sua origem social e,
identificada com "racionaliza‡Æo" weberiana, isto ‚, a historica e abstrata.
Habermas, por sua parte, sofreu influˆncias de Lukacs, Weber e Adorno. Neste
£ltimo e em seu colega Horkheimer, a reifica‡Æo foi vista como o triunfo da
razÆo instrumental, como telos da Hist¢ria Universal, aqui, ela sofre uma dupla
generaliza‡Æo: reifica‡Æo como processo hist¢rico universal e, como reino da
razÆo instrumental.
J

para Habermas, a reifica‡Æo ‚ pr¢pria da modernidade.

Poderiamos resumir alguns aspectos do projeto de Habermas:
. nÆo participa‡Æo em movimentos/organiza‡äes, levando a an lise "abstratas",
nÆo mediadas na hist¢ria.;
. desmaterializa‡Æo do sujeito, ao cair numa "antropologia reacionaria", baseada
em um Homem sem corpo/sensa‡äes, "abstrato"; formal;
. a mudan‡a de paradigma desmaterializa o trabalho como praxis social;
. mudan‡a da categoria de reifica‡Æo por racionaliza‡Æo.

METADISCURSO E NEO-LIBERALISMO
Quais os reflexos destas mudan‡as no campo da luta de classes, da praxis
revolucion ria?
Como vimos acima, a teoria de Habermas abandona a categoria de reifica‡Æo. Seu
"p¢s-marxismo" abandona tamb‚m categorias como: classe, conscencia de classe,
explora‡Æo, for‡a e rela‡Æo de produ‡Æo. Em Habermas, a mudan‡a de reifica‡Æo
para racionaliza‡Æo, tem implica‡äes fundamentais para sua visÆo da luta de
classes. Sua teoria da modernidade significa, no plano filosofico, um "retorno
... Kant", ao idealismo transcendental, desprovido do seu carater cr¡tico.
Os problemas da modernidade sÆo definidos de forma idealista, relativos ...
"realiza‡Æo deformada da razÆo na Hist¢ria", com propostas ficticias de sua
supera‡Æo numa imaginaria "comunidade ideal de comunica‡Æo". portanto, uma visÆo
transcendental do social. As contradi‡äes objetivas da ordem capitalista, como
sistema global, desaparecem.
Notamos uma certa similitude do discurso das teorias do campo "modernidade x
p¢s-modernidade", incluindo o discurso habermasiano enquanto tentativa de
recuperar os id‚ais da modernidade, e o disucrso do campo neo-liberal. O eixo
deste, centraliza-se em questäes como: o "fim da historia", o "fim do
socialismo", da luta de elases e da ideologia.
Concep‡äes neo-liberais tˆm penetrado e influido em algumas correntes ditas
"renovadoras", "p¢s-modernas", da esquerda latino-americana.
Assim, desaparece o conceito de antagonismo; a l¢gica da contradi‡Æo ‚
substituida pela l¢gica do conflito; os conflitos se desenvolvem em torno de
questäes que os pr¢prios sujeitos definem; nÆo existem mais, no capitalismo,
elementos objetivos que produzam antogonismos; ocorre uma "subjetiva‡Æo" dos
elementos da luta de classes, o que permite que os atores alcan‡em
"pactos"/"acordos".
Neste sentido, J.C.PORTANTIERO, analisando a esquerda Argentina dos anos 70,
afirma; "Creio que uma possiblidade de pensar a passagem da esquerda dos anos 70
... esquerda dos anos 80, ‚ partir da redefini‡Æo do tema da contradi‡Æo e dos
conflitos". Portantiero parte da cr¡tica do "maoismo", enquanto "cultura
pol¡tica" da esquerda, sobretudo do conceito de "contradi‡Æo dial‚tica"
teorizado por MAO TSE TUNG nos anos 30, num contexto de "redu‡Æo do espa‡o
pol¡tico que caracteriza a China desta ‚poca.
Portantiero parte de Laclau e Mouffe para trabalhar os "pares conceituais" de
"l¢gica da equivalˆncia" e "l¢gica da diferen‡a". A base destes conceitos est
na cr¡tica de L£cio Colletti ... dial‚tica marxiana.
A primeira categoria, oper ria na constitui‡Æo dos antagonismos em sociedades
atrasadas, submetidas a violˆncia, explora‡Æo pol¡ticas. A segunda, em
sociedades complexas em que os antogonismos dariam lugar ... uma multiplica‡Æo
de conflitos. Sem d£vidas, lembra a distin‡Æo gramsciana de "orientalocidental". Por sua vez, Chantal e Laclau partem da distin‡Æo feita por Kant,
que Colletti chamou de "contradi‡Æo dial‚tica" e "oposi‡Æo real", a primeira
como movimento de conceitos puros e, a segunda, como luta entre opostos
positivos e reais. A "contradi‡Æo" ‚ apenas logica; a "oposi‡Æo" existe na
sociedade, nas lutas e conflitos.

O pr¢prio Portantiero, adverte que esta "revisÆo conceitual" pode "ser
rapidamente qualificada de reformista". Que, ‚ quase obvio que isto aconte‡a.
Por isto, ‚ preciso aprofundar o debate".
Em outro texto, Portantiero separa luta democr tica das condi‡äes econ"micas, e
afirma: "Pensamos que ‚ justamente aqui que cabe resgatar a id‚ia de pacto
democr tico, i‚, de um compromisso que, respeitando a especificidade dos
movimentos sociais, delimite um marco global compartido dentro do qual os
conflitos possam desenvolver-se sem cair na anarquia e que, as diferen‡as
coexistam sem dissolver-se. Em todo caso, o modelo do pacto aparece no mundo
moderno como o £nico esquema de referˆncia..."
Contrapäe VASCONI, "Nas condi‡äes hist¢rico-concretas de nosas sociedades, ‚
preciso que o poder imperialista dˆ sua anuˆncia a esta transforma‡Æo" ().
Vasconi cita Lechner que explicita bem estas propostas, com o objetivo de
realizar uma pol¡tica "nÆo ideologica", mas, "racional", "nÆo her¢ica",
"moderada". Portanto: "Creio que o ambiente p¢s-moderno nos ajuda a
desmistificar o messianismo, a relativizar a centralidade do Estado, do Partido
e da Pol¡tica; por outro lado, introduz na atividade pol¡tica uma sociabilidade
menos rigida e um gozo l£dico. O apelo a uma seculariza‡Æo da pol¡tica pode
apoiar-se na cultura p¢s-moderna enquanto esta implica um desvanecimento dos
afetos, propriciando uma conduta `cool' e ir"nica". Vasconi pergunta se o autor
est pensando na Am‚rica Latina!
De Gramsci vers Habermas
Como fica claro no caso de Portantiero, um dos principais analistas de Gramsci
em nosso Continente, ocorre um "deslocamento" de Gramsci para Habermas. Por pano
de fundo, o debate, muitas vezes correto e justo, sobre os "reducionismos". E, a
separa‡Æo entre democracia e socialismo, a nega‡Æo do marxismo; ou seja, a
nega‡Æo da dialetica, das contradi‡äes e do movimento real enquanto processo.
Assim, o p¢s-modernismo apregoa o primado do fragmento, do local, do cotidiano,
operando isoladamente categorias que sÆo pares dial‚ticos. Como diz KOSIK, "O
Capital de Marx, ‚ construido metodlogicamente sobre a distin‡Æo entre falsa
consciencia e compreensÆo real da coisa, de modo que as categorias principais da
compreensÆo conceitual da realidade investigada se apresentam aos pares".
Portanto, fragamento-totalidade, local-geral, cotidiano-Hist¢ria, universalparticular-singular.
Para A.S.VASQUEZ, "o p¢s-modernismo ‚ a l¢gica cultural do capitalismo
multinacional ou tardio". Neste sentido, suas nega‡äes tˆm como eixo a nega‡Æo
de toda e qualquer tentativa de transforma‡Æo radical de "ordem". O esgotamento
historico do "socialismo estatal burocratico" no Leste, caiu como uma luva para
esta forma de ideologia, como a dar-lhe veracidade hist¢rica.
A nega‡Æo da hist¢ria, do sujeito, do futuro, do ponto de vista pol¡ticoideologico e cultural, tem a fun‡Æo de olcultar os conflitos sociais, as
contradi‡äes do mundo real-hist¢rico. Nas palavras de VASQUEZ: "No p¢smodernismo...j nÆo se trata de hist¢ria sem sujeito, postulada pelo
estruturalismo francˆs, nem tampouco da falta do sentido da hist¢ria, mas,
trata-se pura e simplesmente de que nÆo h mais hist¢ria, que estamos na p¢shist¢ria".
A consequˆncia principal dos postulados da teorias do campo "modernidade x p¢smodernidade", ‚ que nÆo existe uma rela‡Æo inerente/orgƒnica entre a teoria
discurso geral e, o mundo da vida, concreto e hist¢rico-real. Desta forma, a
teoria social s¢ pode existir enquanto "METADISCURSO", separando teoria e pr
tica, real poss¡vel, tornando os discursos abstratos e basedos em postulados

filos¢ficos no campo da linguistica e da comunica‡Æo. NÆo por acaso, surgem
novas "afinidades entre Habermas e o revisionismo bernsteiniano: o recurso ...
Kant. Voltaremos a este ponto.
Estas teorias rejeitam a revolu‡Æo sem, cont£do, identificar na dinƒmica
hist¢rica as for‡as de mudan‡a social e individual. Em Habermas, encontramos
muitos destes elementos que, junto com a nega‡Æo do paradigma do trabalho como
campo emancipatorio, trazem consequˆncias profundas ao n¡vel de m‚todo, assim:
1) discurso fora do contexto hist¢rico-social, pregando uma aspira‡Æo
emancipatoria genˆrica e abstrata, caindo no "metadiscurso transcendental";
2) media‡Æo entre "universal" e "particular" nÆo tem espa‡o neste discurso. A
este apecto, MESZAROS, chama de "MEDIA€åES AUSENTES". Este carater idealista,
segundo VASQUEZ, explicita-se "ao por o problema da "comunica‡Æo distorcida" ...
margem das rela‡äes de explora‡Æo e domina‡Æo. Quando fala da sociedade do
futuro, Habermas nÆo apresenta quais as media‡äes que seriam necess rias para
realizar a "comunica‡Æo nÆo distorcida". Tamb‚m, nada diz como poderia ser
realizada uma mudan‡a radical na economia e na estrutura social. NÆo diz, enfim,
como a tal "comunidade ideal" deveria existir na sociedade desalienada do
futuro";
3) como resultado, acopla-se diretamente "universal" e "particular", sem
media‡äes concretas; mas, sobretudo, via pstulados transcendentais, nÆo
demonstrav‚is hist¢ricamente; as media‡äes estam ausentes, nega-se a rela‡Æo com
os sujeitos no campo s¢cio-hist¢rico concreto.
Mesmo quando Habermas tentou analisar a crise de legitima‡Æo do Estado
capitalista, no final dos anos 60, sua concep‡Æo "desde entÆo, tem recebido
pouca confirma‡Æo empirica". "O resultado at‚ aqui tem sido o reverso do
esperado por Habermas".
J.M.VINCENT identifica "nas raizes da imcompreensÆo habermasiana em rela‡Æo ...
Marx, sequelas importantes do idelaimso de Kant. Habermas define a produ‡Æo da
humanidade como um processo de s¡ntese transcendental". O recurso ... kant,
traduz a situa‡Æo de uma teoria em recuo diante da praxis revolucion ria. NÆo se
trata, contudo, de um mero "returno ... Kant", mas o recurso ... dimensÆo
moral-pr tica para levar em conta a inten‡Æo do pensamento de se superar numa pr
tica dial‚tica e, traduz a impossibilidade deste mesmo pensamento de ser
dial‚tico na praxis.
"FERRY apontou a importƒncia da arquitetura kantiana para a Teoria da A‡Æo
Comunicativa"; vejamos:
. Cr¡tica da RazÆo Pr tica: racionalidade ‚tica, justeza;
. Cr¡tica da RazÆo Pura: racionalidade ciˆntifica, verdade;
. Cr¡tica do juizo: racionalidade intersubjetiva, mundo vida
autenticidade.
Na linha de GORµN, Ferry se interroga: a teoria da modernidade Habermas, ao
tomar como referˆncia sistemas distintos (Kant, Hegel, Marx, Weber) apresenta ou
nÆo distor‡äes? NÆo ser um "novo celetismo".
Por sua vez, Giacomo MARRAMAO aproxima Habermas do "marxismo transcendental",
(analisado por MARCUSE nos anos 30), em suas trˆs vertentes:

1)Escola de Marburgo 2)Escola de Baden 3)Austromarxismo, enquanto fundamento
transcedental da experiˆncia social.
Em rela‡Æo ao austromarxismo. Marramo exp"e: "... SÆo os teoricos
austromarxistas que inauguraram dentro do marxismo europeu... a "esta‡Æo da
subjetividade" que consiste numa reinterpreta‡Æo ativista da obra marxiana,
completada com temas neo-kantianos". Por outro lado, Marramao tra‡a um paralelo
importante, desta feita entre o discurso habermasiano e o do te¢rico dos
"CONSELHOS OPERµRIOS", Anton Pannekoek. A compara‡Æo parece absurda, do ponto
de vista da praxis pol¡tica, contudo Marramao refere-se as questäes da
subjetividade e da ‚tica. Se Pannekoek nÆo faz uso do "recurso ... Kant", o fˆz
em rela‡Æo ... Dietzgen, para "completar" Marx. Segundo Marramao, em Pannekok
prevaleceu uma l¢gica bipolar, economista e eticista; como conjug -las? Buscando
desenvolver o "lado ativo da subjetividade", Pannekoek descartou a an lise da
estrutura de classes da sociedade e, teorizou a a‡Æo autonoma das massas. Para
ele, Marx representava o lado objetivo econ"mico, a ser "completado" com
Dietzgen, que desenvolveu o lado "espiritual" e "subjetivo"; portanto, educar o
proletariado. Assim, uma mistura de jacobinismo e ciˆntificismo, soldados pelo
Iluminismo.
Marramao aponta os "limites" do marxismo de Pannekock: no "dualismo abstrato e
na unidade, sem media‡äes, de economia e pol¡tica, objetivo e subjetivo, ser e
consciˆncia, trabalho e luta de classes. A unidade se realisa em torno de
postulados morais.
Procurando destacar a atualidade destas questäes e, pensando na cr¡tica de
Habermas ao paradigma marxiano do trabalho, Marramao apoia-se num dos principais
cr¡ticos marxistas de Habermas, H J.KRAHL: "Habermas p"s em Marx um conceito
restrito de praxis, por mover-se num conceito restrito de produ‡Æo. Para Marx, a
produ‡Æo inclui todos os elementos da praxis social, i‚, a rela‡Æo sujeitoobjeto e a intersubjetividade, o trabalho e a divisÆo do trabalho. Ao contr rio
de Marx, Habermas reduz o conceito de produ‡Æo ... uma rela‡Æo sujeito-objeto,
nÆo intersubjetiva, do agir instrumental, ou seja, um conceito instrumental do
trabalho". Segue Krahl. "O pre‡o pago por Habermas por tal redu‡Æo do conceito
de produ‡Æo, ‚ a DESMATERIALIZAÇO DA INTERSUBJETIVIDADE, da forma de rela‡Æo
que ele designa com o abstrato t¡tulo de intera‡Æo, e tamb‚m, a
DESMATERIALIZA€ÇO DA PRAXIS REVOLUCIONARIA.
Neste sentido, Krahl chega a mesma conclusÆo de CAIO PRADO JR., quando este
analisou o "marxismo de Althusser", ou seja:
"Talvez prque, com essa forma (a rela‡Æo sujeito-objeto em Althusser), ponha de
lado precisamente aquilo com que o marxismo (que Althusser naturalmente pensa
valorizar) contribui mais decisivamente para a reformula‡Æo da filosofia, que
nÆo fisera mais, at‚ a irrup‡Æo do materialismo dial‚tico, que "interpretar o
mundo de diferentes maneiras", tratando-se, depois, de transform -lo. E com que
armas? Precisamente a pr tica".
Ali s, foi P.ANDERSON que apontou as "afinidades" entre Haberma e o
estruturalismo francˆs. "Olhando as coordenadas caracter¡sticas do pensamento de
Habermas, a primeira coisa a atingir qualquer observador atento ‚ quÆo pr¢ximas
muitas delas estÆo do estruturalismo francˆs". Contudo, "A semelhan‡a entre o
universo de Habermas e o do estruturalismo francˆs e seus seguidores ‚, como se
pode ver, intima mas particular". Pois, "Tudo que aparece equivoco, osbscuro e
maldito neste £ltimo, aparece translucido e redimido ... luz do primeiro...
Ambos os empreendimentos tˆm representado tentativas continuadas de erigir a
linguagem no arquiteto e arbitro final de toda sociabilidade"; conclue

Anderson: "Apesar de todos estes contrastes no pathos e na conclusÆo, as
preocupa‡äes e imposi‡äes comuns sÆo inconfundiveis".
Ainda para Vasqu‚z, "O projeto de Althusser, originariamente pol¡tico (assegurar
a racionalidade da pr tica pol¡tica e do pr¢prio partido), converte-se
substancialmente em um projeto te¢rico, mais exatamente epistemol¢gico:
estabelecer a teoria das condi‡äes da produ‡Æo do conhecimento ciˆntifico. De
fato, essa Teoria ou Filosofia nÆo-ideol¢gica, i‚, marxista ao ter como objeto
pr¢prio as pr ticas ciˆntificas, vai converter-se numa Metateoria ou Ciˆncia das
ciˆncias, arando de novo um eterreno j arado pelo velho e pelo novo
positivismo. Muito kantianamente., althusser dir tamb‚m que a filosofia
marxista tem por objeto colocar-se a questÆo epistemologica fundamental, ou
seja, as condi‡äes da produ‡Æo do conhecimento".
Como tinhamos posto acima, h in£meros elementos de afinidades entre Habermas
Bernstein. Segundo Colletti,"...Para Bernstein existe, ao lado e por cima do
mundo, o "ideal moral", "o dever ser", de Kant, ao qual se remete a pr¢pria
realiza‡Æo do socialismo. A sociedade do futuro nÆo ‚ o resultado inev¡tavel da
evolu‡Æo objetiva, mas uma meta ideal que o desejo humano assinala
livremente"(). Portanto, no seu projeto, Bernstein "completa" Marx com Kant. A
interpreta‡Æo neo kantiana do marxismo aparece com a conferˆncia de Karl
VORLANDER, "Kant e Marx" (1904). Qual a posi‡Æo defendida? Que rela‡...o entre
Marx e kant est na id‚ia de que o socialismo deve ser completado por uma
justifica‡Æo ‚tica de seus fins, tal como existe na filosofia pr tica de Kant".
Do ponto de vista ideologico, a "revisÆo" do marxismo, sempre que acompanhada da
nega‡Æo da dial‚tica, das contradi‡äes, etc., caiu no reformismo. Uma premissa
ideol¢gica da "revisÆo" ‚ a do car ter "incompleto" do marxismo; trata-se, entÆo
de "completa-lo", rompendo com eixos fundamentais e constitutivos do marxismo.
Por exemplo, Bernstein teorizou em torno da 1¦ "crise do marxismo" e, seu ataque
a dial‚tica foi seu principal objetivo, no campo filosofico; romper com as
teorias marxistas de valor e mais-valia, na economia; e, na hist¢ria, defender a
teoria evolutiva contra a id‚ia da revolu‡Æo.
Para MESZAROS, "A cr¡tica de ROSA LUXEMBURGO contra Bernstein, cai como uma luva
em Habermas", pois, neste, ciˆncia e tecnologia mantˆm "indepedˆncia" em rela‡Æo
as rela‡äes de produ‡Æo, tornam-se for‡a de produ‡Æo, tornando inoperante a
teoria marxista do valor. A metodologia de Habermas, como a l¢gica do
revisionismo, transfere a questÆo da produ‡Æo para a da reprodu‡Æo.
Afirma MESZAROS: "Desde Bernstein, todos os revisionismos defenderam a posi‡Æo
do que o processo de produ‡Æo nÆo pode ser a unidade contraditoria de teoria e
realiza‡Æo de capital. ROSA cr¡ticou Bernstein porque "Ele nÆo entende o capital
como categoria da produ‡...o, mas como de direito de propriedade, nÆo como
unidade econ"mica, mas como unidade fiscal. Transferindo o conceito do capital,
das rela‡äes de produ‡Æo para as rela‡äes de propriedade. Assim, transforma a
questÆo do socialismo do campo da produ‡Æo para o das rela‡äes de fortuna, da
rela‡Æo entre capital e trabalho, para o da rela‡Æo entre ricos e pobres".
Em rela‡Æo ao projeto de Habermas, sentencia VINCENT:
"Choca-nos a despropor‡Æo entre o esfor‡o feito e a banalidade das solu‡äes
propostas...Passando do marxo-niilismo de ADORNO ... este reformismo socialliberal, a Escola de Frankfurt l¡quida o que ainda lhe restava de esp¡rito
revolucion rio". Vale salientar que esta senten‡a data de 1973, quando Habermas
ainda estava iniciando sua "TAC", mas, com suas bases j lan‡adas.

O EUROCENTRISMO DE HABERMAS
"Mas la Am‚rica nuestra...
Essa Am‚rica suena.
Y ama, y vibra,
Y es la hija
Del sol"
(Ruben Dar¡o)
Em um dos mais importante ensaio sobre "Habermas e o Marxismo", da autoria de
AGNES HELLER, encontramos alguns elementos relativos e proposta pol¡tica
habermasiana.
Para Marx, um dos pontos b sicos de sua teoria, ‚ o que define o papel historico
universal da classe oper ria, como o destinatario de sua teoria. Ao contr rio,
em Habermas, surge outro destin tario: a razÆo humana. Estabelece, como vimos,
outro paradigma: a fala humana, a razÆo pr tica. Enquanto Marx afirma que "A
cabe‡a da revolu‡Æo ‚ a filosofia, e seu cora‡Æo ‚ o proletariado", Habermas
rebate: "A revolu‡...o perdeu o seu cora‡Æo e, o proletariado nÆo desenvolveu o
interesse emancipatorio que Marx lhe designou". Para Habermas, a teoria nÆo pode
ser "falseada" pela pr tica, mas s¢ por outra teoria. A pr tica nÆo pode ser
crit‚iro da verdade. Portanto, a teoria de Marx sobre a revolu‡Æo tornou-se
falsa, nÆo por nÆo ter se realizado, mas por ter se tornado irrelevante do ponto
de vista te¢rico. A concep‡Æo da revolu‡Æo pol¡tica deve ser abandonada, pois,
carece de destinat rio e portador.
Na "Introdu‡Æo" ... "Teoria e Praxis" (1971), as implica‡äes da teoria
habermasiana sÆo explicitadas.
Seu projeto substitui a teoria da organiza‡Æo pela "organiza‡Æo do preocesso de
ilustra‡Æo". Na sua teoria, o destinatario ‚ a "razÆo pr tica". NÆo h ,
portanto, nenhum "grupo-objetivo". O processo de ilustra‡Æo nÆo ‚ obra de
organiza‡Æo tipo partido, por ex. Habermas fala de "grupos", nÆo de "classes".
Em Habermas, o fim do processo de ilustra‡Æo (auto reflexÆo) ‚ o consenso; nÆo o
consenso de valores, mas o da teoria. Portanto, e o modelo "uma teoria-um grupo
objetivo". Heller aponta a antinomia: "Se as teorias reflexivas interpretam o
interesse de um grupo, entÆo, elas devem ser particulares, de acordo com os
diversos grupos. Neste caso, uma teoria nÆo pode ser universal. Ou admite-se que
todos os grupos tˆm os mesmo interesse e, entÆo, a teoria nÆo pode interpretar
nenhum interesse". Para Heller, a sa¡da estaria em supor que os interesses de um
grupo social sÆo universais. Contudo, esta foi a proposta de Lukacs, em torno da
classe operaria.
Habermas refutou esta sa¡da.
O projeto de Habermas, no que diz respeito aos "interesses", rompe com toda uma
tradi‡Æo que identifica o "conhecimento verdadeiro" com a "organiza‡Æo social".
Contudo, "nÆo rompe com outra tradi‡Æo: o elitismo, pretensÆo do teorico de
conhecer os interesses de outros melhor que eles pr¢prios".
Fiel a sua teoria das "necessidades radicais", Heller afirma: "Os seres humanos
nÆo aceitam as teorias sociais na perspectiva de seus interesses de grupo, mas,
desde a (perspectivas de seus sistemas de necessidades. Este ‚ id‚ntico ...
forma de vida. Se aceitamos a pluralidade do modo de vida, devemos aceitar,
tamb‚m, a pluralidade de teorias. O consenso acerca de uma teoria, ‚ consenso
acerca de um s¢ modo de vida. NÆo h necessidade de trocar o pluralismo por

consenso. • poss¡vel conceber uma pluralidade de modo de vida e, por
consequˆncia teorias paralelas ao consenso para a‡Æo".
Em rela‡Æo ao MATERIALISMO HISTàRICO, Habermas refuta o paradigma marxiano da
produ‡Æo, ao determinar que o desenvolvimento das for‡as de produ‡Æo mudaram a
sociedade, mas, nÆo no sentido da emancipa‡...o; nem a tecnologia tem
apresentado efeitos de emancipa‡Æo. Ao contr rio, o aumento da tecnologia levou
... instrumentaliza‡Æo do "mundo da vida".
Habermas busca, entÆo, a for‡a libertadora em outro campo: no sistema de
comunica‡Æo. Como vimos, a mudan‡a de paradigma implica a mudan‡a do
destinatario da teoria: do proletariado em Marx para a razÆo humana.
Para Heller, "Habermas paga um pre‡o alto por sua "novas intui‡äes" : ignora por
completo o sentido antropol¢gico do trabalho em Marx. Habermas o interpreta de
forma mecƒnica: trabalho ‚ igual a produ‡Æo material, enquanto metabolismo entre
sociedade e natureza. "Entretanto, Heller assinala um ponto positivo: a
refuta‡Æo da filosofia da hist¢ria, baseada na dinƒmica inerente as for‡as de
produ‡Æo; e, um ponto negativo: Habermas esquece o ponto de vista antroplogico,
desmaterializa a subejtividade. O homem habermasiano ‚ formado por abstra‡äes.
Em rela‡Æo a teoria dos MODOS DE PRODU€ÇO, Habermas elaborou uma tipologia
substitutiva da marxista. " Chama-se de "n¡vel de integra‡Æo social", tendo por
base a teoria piagetiana de aprendizagem infantil. Assim, Habermas interpreta a
evolu‡Æo das soceidades como uma sequˆncia de 4 formas de entendimento, ou
comunica‡Æo, voltada para o consenso.
1. a fase das sociedades arcaicas; estruturadas em torno do mito e do rito.
Fase simbiotica, em Piaget;
2. a fase das grandes culturas, centradas em imagens de mundo ou cosmovisäes
religiosas e metafisicas. Fase ogocentrica;
3. a fase das sociedades pr‚-modernas, que se apoiam na id‚ia do direito e da
‚tica da consciˆncia. Fase sociocentrica;
4. a fase das sociedades modernas; giram em torno da praxis comunicativa e
argumentativa. Fase universalista.
Para Anderson, "Habermas leva uma visÆo essencialmente pedag¢gica da pol¡tica, o
foro transformado em sala de aula quando as lutas e confrontos se transmutam em
processos de aprendizagem"(). E, na "Escola de Frankfurt, ...Todos se colocavam
num plano especulativo completamente distante de qualquer movimento social ou
realidade pol¡tica existente. Contudo, ‚ ineg vel a heran‡a positiva desse fio
no marxismo ocidental. Parece prov vel que, possivelmente atrav‚s de sua
modifica‡Æo "pedag¢gica" atenuada na teoria da comunica‡Æo de Habermas, isso
sepulte no futuro um estimulo significativo para esfor‡os de novas
transvalora‡äes".
A visÆo de Heller em rela‡Æo a tipologia de evolu‡Æo social ‚ cr¡tica e radical:
"Nenhum destes tipos de integra‡Æo social podem ser aplicados ... maioria das
sociedades atuais. Por ex., a moderna s¢ abarca a estrutura de integra‡Æo das
democracias ocidentais: de longe, uma minoria". Para Heller, "seu erro ao nÆo
incluir a maioria das sociedades atuais, resulta que nÆo ‚ realmente um erro,
mas uma valoriza‡Æo oculta, ou talvez, inclusive uma confissÆo (nÆo as considera
portadoreas de tendencias progressistas)".

Neste ponto, Heller toca numa das principais limita‡äes do projeto de Habermas:
seu eurocentrismo. O idealismo weberiano de Habermas o leva a considerar as
estruturas de consciˆncia como produtos de um "processo universal de
desencantamento", nÆo refletindo os tra‡os particulares de cada cultura,
sociedade particular, Portanto, caracteriza o "mundo ocidental" como "universal"
e, como contra-ponto, ignora o "3§ mundo".
A.ARATO tentou aplicar a concep‡Æo de Habermas as sociedades do Leste europeu
tendo que mudar o conte£do original da teoria do sistema habermasiano, pois
excluia, tamb‚m, as sociedades do "socialismo real" da id‚ia de "modernidade".
Este modo de pensar, est ajustado com o novo quadro geopol¡tico mundial ap¢s as
mudan‡as de 1989-90, assinalando uma nova polariza‡Æo em que, de um lado est o
"1§ mundo", a "Elite do Poder" e, do outro, "Os condenados da Terra", Am‚rica
latina, As¡a, Africa e Leste Europeu: Afirma E.Dussel, "Quando Karl Otto Apel
nos fala de uma "comunidade de comunica‡Æo", tema que posteriormente Habermas
desenvolve coo "a‡Æo comunicativa", nos permite exatamente situar nossa
problematica. Tanto o "¡ndio" no passado, como no presente a realidade e o
pensamento do mundo "perif‚rico" (o Terceiro Mundo em sua sociologia,
filosofia, teologia, etc), sÆo os "excluidos" pelo "consenso" a que chegou o
exerc¡cio da racionalidade europ‚ia (hoje igualmente norte-americana e
japonesa), a do "centro".
Dussel relaciona o ano da Conquista (1492) com o debate a modernidade: "A
questÆo da modernidade est no centro de um certo discurso recente (Habermas,
Vattimo, Rorthy, por exemplo). Em geral, se pensa que a "Modernidade" se origina
seja no Renascimento italiano, seja na Reforma protestante; explicita-se
teoricamente no Iluminismo (Aufklarung) e se afian‡a politicamente na Revolu‡Æo
Francesa (antecedida pela Inglesa um s‚culo antes). Como se pode observar, todos
esse fen"menos sÆo INTRA-EUROPEUS... O fˆnomeno que lan‡ou a Europa a autointerpretar-se de modo completamente novo, foi exatamente, a expansÆo que se
produziu em 1492, em que o "Novo Mundo" para Europa foi "novo" - veio mudar
cotidiana e geograficamente a vida e o pensamento de todos os europeus... A
Europa come‡a a ser "centro" e todo o resto da Humanidade ‚ constituida como
"periferia"... Penso que esse "fato", o 1492, inicia exatamente essa
"centralidade" europeia e, ‚ o fundamento do que hoje se chama "Modernidade".
Continua Dussel, "Quando a Europa nÆo tem consciˆncia de seu "ser-centro", ‚
simplesmente porque confunde sua "particularidade" com a "universalidade" humana
em geral...Crer-se simplesmente "universal" como europeu ‚ cair em quatro erros:
1)
2)
3)
4)

confundir o "centro" com a "universalidade" humana;
ajuizar a "periferia" por ser nÆo-centro, simplesmente como nÆo-humana;
nÆo conhecer a verdadeira "universalidade planetaria" com suas diferen‡as;
declarar-se inocente de uma domina‡Æo que se exerce invisivelmente.

Finaliza Dussel, "Colocar por isto o 1492 como origem da Modernidade ‚ j para o
mundo "periferico" um grande avan‡o ide¢logico na compreensÆo do mundo atual, em
que as tensäes Oeste. Este deixam de ser prioritarias em rela‡Æo a domina‡Æo
Norte-Sul".
Para Mesz ros, "o que ‚ particularmente problematico ‚ que um pensador que se
propäe articular uma ciˆncia pragmatica universal, deixe de fora cerca de 90% da
popula‡Æo mundial". sobretudo, se pensarmos que a ordem capitalista atual s¢ ‚
inteligivel em termos globais, planetarios. Tendencialmente eurocentrica. Afirma
Meszaros que "NÆo ‚ por mero acaso que, neste tipo de teoria nÆo h espa‡o para

dinƒmica objetiva do desenvolvimento global e hist¢rico do capitalismo. Excluise, portanto, o mundo sub-desenvolvido".
Restringindo sua teoria a "determina‡äes formais" e, nÆo operando situa‡äes
hist¢rico-concretas, Jurgen Habermas transforma sua teoria da modernidade em "um
postulado semantico" (Meszaros). Neste sentido, sua "a‡Æo comunicativa pura" ‚
pura fic‡Æo.
G.Markus, alerta que, "Habermas ao nÆo ter compreendido o alcan‡e real da
mudan‡a de paradigma, efetuou uma `regressÆo' decisiva do hegelianismo do
"velho" Marx em dire‡Æo ... Kant, i‚, ... teoria kantiana transformada, das
id‚ias transcedentais. As condi‡äes da "situa‡Æo comunicacional ideal" nÆo
passam de um "ideal transcedental" kantiano: nÆo apenas irrealiz vel, mas, pela
finitude humana, imposs¡vel de ser reproduzida, mesmo de forma aproximativa".
Contrariando o te¢rico da Escola de Budapeste, o ex-ministro da Educa‡Æo do
Governo Sarnei, E.Portella, realizou a proesa comunicativa. Vejamos: segundo
relato de B.Freitag; "E.Portella oferece um "Banquete". O homenageado ‚ Jurgen
Habermas, que completa 60 anos. O local do encontro sÆo os Champs-lis‚es, atual
residˆncia do ex-ministro". Segue, "Habermas agradece, em certo momento: fiquei
deliciado em perceber que a situa‡Æo dial¢gica ideal nÆo ‚ uma mera cria‡Æo da
minha fantasia, ‚ possivel e se realizou nesta local". Um detalhe, entre os
convidados como, Piaget, Kant, Hegel, etc., nÆo convidaram Marx!
Quando pensamos que as categorias habermasianas poderiam fundamentar a
estrat‚gia revolucion ria do PT, como pregam alguns quadros da NE, matutamos no
pensamento: que diriam Margarida Alves, Santo Dias, Nativo da Natividade, e
tantos outros, da "situa‡Æo dial¢gica ideal"? Ou ser que os latifundi rios
devem ler Kant? Coisas da ideologia!
Tornou-se famosa a resposta de Habermas ... uma questÆo posta por P. Anderson e
P.Dews, da "New Left Review". Pergunto: a situa‡Æo da Escola de Frankfurt tem se
concentrado na an lise das sociedades capitalistas mais avan‡adas, em detrimento
da considera‡Æo do capitalismo como sistema global. Do seu ponto de vista, as
concep‡äes de socilaismo desenvolvidas no curso das lutas anti-imperialistas e
anti-capitalistas do 3¤ Mundo tˆm alguma influˆncia sobre as tarefas poss¡veis
de um socialismo democr tico no mundo do capitalismo avan‡ado? E, inversamente,
sua propria an lise do capitalismo avan‡ado oferece li‡äes para as for‡as
socialistas do 3§ mundo?
Habermas: "Inclino-me por uma resposta negativa a ambas questäes, embora seja
consciente de que est ‚ uma opiniÆo limitada pelo eurocentrismo. Preferiria nao
responder".
Coisas do passado, diriam os "habermasianos". Contudo, em entrevista recente a
B.Freitag, encontramos a seguinte resposta de Habermas, pergunta: Ser¡a
poss¡vel, em sua opiniÆo, interpretar os movimentos pol¡ticos na Pol"nia
(Solidariedade), na URSS (Glasnost) ou at‚ mesmo, recentemente na China (a
revolta estudantil na Pra‡a da Paz) como uma reativa‡Æo da primeira vertente,
com base na Declara‡Æo dos Direitos Humanos?
Habermas: "...Quanto as ocorrˆncias recentes na China, nÆo ouso fazer nenhum
julgamento". Em entrevista recente ao jornal "Corriere Della Sera" (traduzida na
Folha de SÆo Paulo, 22/09/91), encontramos as seguintes id‚ias de Habermas,
refletindo j um pessimismo em rela‡Æo ... transforma‡Æo social: "partindo de
kant, Habermas surpreendentemente sustenta que hoje o conceito de "emancipa‡Æo"
nÆo se refere mais a um fen"meno social.  somente uma "rela‡Æo dos indiv¡duos

consigo mesmos", ou, "ilhas no mar da praxis". Para Habermas, a emancipa‡Æo ‚
concebivel apenas como reflexo de -experiˆncias pessoais, como aspecto de um
determinado processo individual. Afirma: "Sou muito prudente ao usar o termo
"emancipa‡Æo" al‚m do ambito de experiˆncias biograficas".
Enfim, Markus aposta duas contradi‡äes no projeto de Habermas;
1) As condi‡äes da "situa‡Æo ideal de comunica‡Æo" s¢ identificadas com as da
cultura "ocidental" e, principalmente grave, nega que outra escolha seja
poss¡vel. "Projetar a mesma concep‡Æo sobre culturas diferentes, significa
reduzir a maioria da humanidade ao status de imaturidade (de "primitivos"), e
justifica uma atitude de superioridade, do "educador" vindo do exterior";
2) A teoria em que o consenso aparece como o objetivo £ltimo da vida democr
tica, parece ressucitar a velha id‚ia do sujeito £nico. A no‡Æo de "comunidade
ideal de comunica‡Æo" parece representar a elabora‡Æo filos¢fica e a
justifica‡Æo de um conceito radical de democracia participativa, entretanto, a
no‡Æo de pluralidade nÆo parece ter espa‡o pr¢prio e sistem tico".
Finalizamos esta parte com a cr¡tica desenvolvida pelo marxista italiano Nicola
BADALONI: "Habermas salvaguarda a linha filos¢fica da comunica‡Æo inter-humana
como forma do mundo da vida, mas, assim fazendo ele busca p"r esta linha ao
abrigo da amea‡a f¡sica do capitalismo, ocultando a si-mesma que esta "esfera
comun", que ele sublima como "moralidade" e "consciˆncia", ‚ hoje, na sua
aparˆncia prosaica de for‡a produtiva, o pr¡ncipal agente de reifica‡Æo e de
fetichismo.
A op‡Æo hist¢rica diante da qual a nova revolu‡Æo industrial nos p"s...‚, entre
o desenvolvimento da democracia e da liberdade, at‚ no limite do auto-governo,
e, um dom¡nio autoritario e alienante. Habermas ‚ contra a £ltima alternativa;
paradoxalmente, refuta a "Critica", i‚, os aspectos da elabora‡Æo de Marx que,
sobretudo, fornece os instrumentos para sustentar a primeira solu‡Æo".
Cremos que, quando falamos em estrat‚gia revolucion ria, sobretudo para os
paises dos "Condenados da Terra:, o projeto de Habermas nÆo ajuda; embora muitos
sÆo os seus meritos em distintos e importantes aspectos.
Neste sentido, como j vimos acima, para G.Markus nÆo h antagonismo entre o
paradigma marxiano e o habermasiano. Declara que, "O paradigma da linguagem e da
comunica‡Æo podem servir para reafirmar a rela‡Æo entre as filosofias radicais
contemporaneas e a tradi‡Æo do Iluminismo, que foi enfraquecida ou totalmente
minada pela transforma‡Æo positivista do marxismo (...o que cabe plenamente no
projeto de Habermas de manter o projeto emancipador do Iluminismo. Segue Markus:
"O paradigma da linguagem pode ser `suplementar' ao paradigma da produ‡Æo, pois
nÆo sÆo excludentes. O trabalho social e a comunica‡Æo surgem como modelos
complementares e irredutiveis da praxis humana. A compreensÆo de suas
potencialidade radicais exige uma diferencia‡Æo clara das l¢gica respectivas
deste dois tipos de atividade e, um exame de suas interconexäes".
Outro aspecto fundamental do projeto de Habermas ‚ a recupera‡Æo da categoria de
"cotidiano", de "mundo da vida". Neste sentido, vem refor‡ar as pesquisas da
Escola de Budapeste, atrav‚s de Agnes Heller, nas pistas deixadas pelo "£ltimo"
Luckacs.
Em cap¡tulo inttulado "A coloniza‡Æo do mundo vital", Fl vio B.Siebencichler,
expäe a visÆo habermasiana. "A hermeneutica macroscopica cr¡tica, procura
detectar e interpretar os vestigios da razÆo comunicativa na hist¢ria e, ao

mesmo tempo, a incorpora‡Æo real desta razÆo em id‚ias que orientam a a‡Æo, bem
como em institui‡äes sociais adequadas.
Nisto ela revela um duplo aspecto, teorico e pr tico. O impulso te"rico cont¡nua
a ser marxista-hegeliano: a id‚ia da unidade dial‚tica entre teoria e praxis, a
id‚ia do esclarecimento.
Habermas vˆ a irracionalidade como coloniza‡Æo interior do mundo da vida,
retomando assim, num n¡vel te"rico atual, o antigo problema da reifica‡Æo ou
coisificap‡Æo. Reformula este problema em termos de patologia do mundo da vida
induzidas pelo sistema...As patologias do mundo vital podem tamb‚m ser induzidas
extermanente atrav‚s de guerras, epidemias, terremotos, fome e insuficiˆncia dos
meios de produ‡Æo reprodu‡Æo material, ou atrav‚s de mecanismos do sistema, que
sÆo capazes de tirar a for‡a da comunica‡Æo mediada pela linguagem... e
substitui-la por meios destituidos de linguagem: o dinheiro e o poder.
Introduzindo uma distin‡Æo importante entre trˆs tipos de reprodu‡Æo: material,
simbolico-cultural e sistematica, Habermas descobre que a coloniza‡Æo interior
ou coisifica‡Æo depende de duas condi‡äes necess rias e de uma suficiente:
a) • necess rio que haja o desengate entre sistema e mundo vital;
b)  necess rio que haja a racionaliza‡Æo progressiva do pr¢prio mundo da vida;
c) A coloniza‡Æo do mundo vital depende ainda de uma condi‡Æo suficiente a ser
procurada no mecanismo propulsor da coloniza‡Æo capitalista.
A. Heller aplica o conceito habermasiano de "coloniza‡Æo do mundo da vida
cotidiana", se bem que modificado. Parece-nos um conceito fundamental para se
pensar o de reifica‡Æo, enquanto aliena‡Æo e, mesmo enriquecer o conceito de
hegemonia, realcionando-o com os de "consenso passivo" e "consenso ativo".
Podemos concluir com as palavras de GORAN THERBORN em rela‡...o a Escola de
Frankfurt:
"Por causa de sua peculiar experiˆncia hist¢rica e devido ao shock do nazismo, a
Escola de Frankfurt tem conservado a atitude de rea‡Æo em fragmentos, aforismos
e imagens cristalinas; dai, a enorme atra‡Æo que sua obra exerce no que vÆo
seguindo o mesmo processo. Todavia, devemos esperar que nÆo sofram o mesmo
destino que os dos teoricos de Frankfurt. • essencial passar do descubrimento
dos horrores do capitalismo a um intento de compreende-lo cientificamente e
unir-se as massas com o fim de transform -lo. Se nÆo se consegue isto, a escola
de Frankfurt ou quaiquer novos ramos dela, seja inglesa, francesa ou
escandinava, pode ter outros quarenta anos de virtuorismo paralizante pela
frente".
Campinas, maio de 1991.
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