
A  DEMOCRACIA  DELIBERATIVA  E  RAZÃO  COMUNICATIVA  DE  JÜRGEN
HABERMAS:  UM  ESTUDO  ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  DAS  RELAÇÕES
HUMANAS PERANTE NORMAS AMBIENTAIS

Lilian Carine de Lima Santos (Voluntária), Leonardo da Rocha de Souza (Orientador(a))

 O  presente  trabalho  versa  sobre  o  regime  político  atualmente  instituído  no  âmbito  brasileiro,  a
Democracia. Os princípios basilares da eficácia deste regime, a liberdade e igualdade, estão inseridos
em um sistema, e a existência deste sistema apenas se opera devido à pluralidade de sujeitos, da qual se
exige  o  entendimento  mútuo  e  o  consenso  nas  deliberações.  Essas  relações  estão  constantemente
sujeitas  a  questionamentos  em  função  de  seus  efeitos  no  meio  que  as  circunda,  principalmente  a
natureza.  O  filósofo  Jürgen  Habermas  percebe  a  sociedade  em  duas  categorias:  mundo  da  vida  e
sistemas. Assim, surge a proposta de enquadrar a pesquisa no tema da análise comportamental "behavi
orismo",  pois,  acreditamos que seja impossível  um estudo sobre modificações ou aperfeiçoamento das
práticas políticas sem adentrar a ciência comportamental uma vez que, essas atividades dependerão de
diversos  fatores  das  relações  que  ocorrem  na  sociedade  em  níveis  comunicativos.  Além  disso,
observando  as  discussões  existentes  em  vertentes  da  psicologia  vinculadas  a  essa  área,  em  especial
sobre a comunicação verbal, trabalhada pelo psicólogo B. F. Skinner na obra O Comportamento Verbal
(1957), visualizamos questionamentos similares na teoria da razão comunicativa de Habermas (1987),
no  que  se  refere  ao  eixo  que  sustenta  ambos  os  estudos:  as  relações  de  entendimento  mútuo  dos
indivíduos  na  sociedade.  A  metodologia  utilizada  é  de  um  estudo  bibliográfico  referente  à  razão
comunicativa e da democracia deliberativa estruturada por Habermas e da análise das relações humanas
sob  aspecto  analítico-comportamental  na  categoria  comunicativa.  A  conclusão  parcial  apresenta-se  no
sentido  de  que  o  sujeito  que,  inserido  na  sociedade  (Estado  Democrático  de  Direito),  necessita  do  que
Skinner chama de contexto iniciador/estímulo discriminativo ou Habermas de mundo da vida, para
o  fornecimento  de  maior  probabilidade  de  reforço  ao  comportamento  verbal  de  modo  ocasionar
entendimento e deliberações dentre os indivíduos na busca de um consenso sobre normas ambientais.
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