
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 1.1, ponto (1) 

Referência: HABERMAS, Jürgen. INTRODUCCIÓN: ACCESOS A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

RACIONALIDAD. In: Teoria de La Accion Comunicativa. Trad.: Manuel Jiménez Redondo. Ed. 

Taurus. 

Temas: Racionalidade, Filosofia, Sociologia, posição realista, posição fenomenológica, validez, Max 

Weber, mundane reasoners. 

Problema: Realmente há uma problemática da racionalidade? Se a resposta for afirmativa a melhor 

saída seria a racionalidade comunicativa proposta por Habermas? 

 

Objetivos: 

(I) Explicitar a razão como tema por Excelência da Filosofia; 

(II) Apresentar o fracasso da Filosofia segundo Habermas; 

(III) Demonstrar que dentre as ciências sociais é a sociologia que conecta melhor os seus conceitos 

básicos com o problema da racionalidade; 

(IV) Diferenciar posição realista da posição fenomenológica; 

(V) Introduzir a racionalidade comunicativa. 

 

Recorte do objeto proposto: 

A filosofia perdeu o seu estatuto ontológico e transcendental apriorísticos devendo agora 

conciliar-se com as ciências empíricas, e pelo seu modo exclusivo, consciência reflexiva, 

propiciar uma teoria da racionalidade comunicativa. 

 

Teses: 

I – Habermas inicia o texto com o argumento que o tema da razão é o tema central, tema por 

excelência da Filosofia. 

“(...) o pensamento filosófico nasce da reflexão da razão encarnada no conhecimento, na fala 

e nas ações. O tema fundamental da Filosofia é a razão.” (p. 15) 

Seria através da razão que o ser humano alcançaria um conhecimento do mundo em seu 

conjunto. 
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II – Segundo Habermas as Filosofias da consciência com suas tentativas de fundamentação 

última da realidade fracassaram, e que a Filosofia deveria abandonar a tentativa de ser um saber 

totalizante (Ontologia e Filosofia transcendental, vale ressaltar de caráter apriorístico). 

“A Filosofia já não pode referir-se hoje ao conjunto do mundo, da natureza, da história e da 

sociedade, no sentido de um saber totalizante. Os sucedâneos teóricos das imagens do mundo 

caíram desvalorizados não somente pelo progresso fatídico das ciências empíricas, senão também, e 

mais ainda, pela consciência reflexiva que acompanhou esse progresso.” (p. 16) 

 

A Filosofia desejou ser mais que Filosofia, tentou assim como as ciências empíricas alcançar 

com sua consciência reflexiva a exatidão alcançada pelas ciências e ao agir assim se transforma em 

metafilosofia. 

“O pensamento filosófico retrocede autocriticamente, por detrás de si mesmo; com a questão de 

que é o que pode proporcionar com suas competências reflexivas no marco das convenções 

científicas, se transforma em metafilosofia”. (p. 16) 

 

A meu ver Habermas se insere na tradição da Teoria Crítica da Sociedade se aproximando 

muito do intento de Horkheimer de unir desenvolvimento científico com a Teoria Crítica. 

Habermas vai criticar tanto as Filosofias da Consciência, como também o cientificismo 

(positivismo). 

 

III – “(...) Dentro das Ciências Sociais é a Sociologia a que melhor conecta em seus conceitos 

básicos com a problemática da racionalidade.” (p.18) 

Segundo Habermas a Ciência Política e a Economia Política se especializaram, “deixando” de lado 

problemas que foram recuperados, ou incorporados pela Sociologia. 

“A Sociologia, (...), surge como uma disciplina que se encarrega dos problemas que a Política e a 

Economia iam deixando de lado à medida que se convertiam em ciências especializadas.” (p. 19) 

“A Sociologia se converte por excelência em uma ciência da crise, que se ocupa ante todos os 

aspectos anômicos da dissolução dos sistemas sociais tradicionais e da formação dos modernos”. 

(p. 19) 
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Para Habermas os clássicos da Sociologia ao abordarem a passagem da “comunidade” à 

“sociedade”, tentaram explicar o racionalismo ocidental, e Weber seria o melhor exemplo disso. 

“Sua (de Weber) hierarquia de conceitos de ação está de tal modo levantada com vistas ao 

tipo que representa a ação racional com respeito a fins, que todas as demais ações podem 

ser classificadas como desvios específicos respeito a esse tipo.” (p.22) 

 

“(...) Toda Sociologia com pretensão de teoria da sociedade, como tal que proceda com a 

radicalidade suficiente, se levantou o problema da racionalidade simultaneamente no plano 

metateórico, e no plano metodológico e no plano empírico.” (p. 23) 

 

IV – “A racionalidade tem menos a ver com o conhecimento ou com a aquisição de 

conhecimento que com a forma em que o s sujeitos capazes de linguagem e de ação fazem uso 

do conhecimento.” (p.24) Habermas nessa passagem parece querer ressaltar a importância do 

conceito pragmático da linguagem, ou seja, o uso que os falantes fazem dela para comunicar-se. 

 

Racionalidade de emissão e de manifestação: 

“(...) A verdade se refere à existência de Estado de coisas no mundo, a eficácia se refere a 

intervenções no mundo com ajuda dos quais podem produzir os estados de coisas desejados.” (p. 

25) 

Dado um falante A e um falante B, ambos devem apresentar pretensões de validez, que 

possam a qualquer momento serem criticadas ou defendidas, isto é que podem fundamentar-se. 

 

[1] Suscetibilidade de crítica de ações e afirmações: Posição Realista: 

“O realista tem que limitar-se a analisar as condições que um sujeito agente tem que 

cumprir para propor fins e realizá-los. De acordo com este modo as ações racionais têm 

fundamentalmente o caráter de intervenções efetuadas com vistas à consecução de um 

propósito e controlá-las por sua eficácia, em um mundo de estado de coisas existentes.” (p. 29) 

 

Posição Fenomenológica: 

“Com esta prática comunicativa se asseguram ambos do contexto comum de suas vidas do 
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mundo da vida que intersubjetivamente comparte este vem delimitado pela totalidade das 

interpretações que são pressupostos pelos participantes com um saber de fundo.” (p. 30/31) 

 

V – Racionalidade Comunicativa: 

Articulação entre posição realista e fenomenológica. 

“Este conceito mais amplo de racionalidade comunicativa desenvolvida a partir do enfoque 

fenomenológico pode articular-se com o conceito de racionalidade cognitivo-instrumental 

desenvolvido a partir do enfoque realista.” 

 

“(...) Como é habitual nas tradições empiristas, a racionalidade cognitivo-instrumental extraída 

do emprego monológico do saber proposicional se intenta desgarrar da racionalidade 

comunicativa.” (p. 32) 

 

“Um maior grau de racionalidade cognitivo-instrumental tem como resultado uma maior 

independência com respeito às restrições que o entorno contingente opõe à auto-afirmação 

dos sujeitos que atuam com vistas à realização de seus propósitos.” (p. 33) 

 

“Um grau mais alto de racionalidade comunicativa amplia, dentro de uma comunidade de 

comunicação, as possibilidades de coordenar as ações sem recorrer à coerção e de resolver 

consensualmente os conflitos de ação.” (p. 33) 
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