
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 1.1, pontos (2) e (3) 

Referência: HABERMAS, Jürgen; Introducción: Accesos a la problemática de la racionalidad. 1 - 

“Racionalidad”: una determinación preliminar del concepto (2 -3). In: Teoria de La Accion 

Comunicativa – Tomo I.Trad.: Manuel Jimenez Redondo. Ed. Taurus. Madrid. 1987. 

Temas: Racionalidade; ação comunicativa; teoria da argumentação; discurso; intersubjetividade. 

Problema: Como podem as pretensões de validade, quando se tornam problemáticas, ficarem 

respaldadas por boas razões? Como podem estas razões, por sua vez, serem objeto de crítica? O que 

faz com que alguns argumentos, e com eles as razões que resultam relevantes em relação à alguma 

pretensão de validade, mais fortes ou mais débeis que outros argumentos? Existem debilidades nas 

teorias da racionalidade e nas teorias da argumentação de até então? Se existem, quais são? A partir 

da análise das teorias da racionalidade e das teorias da argumentação, como pode a ideia de 

desempenho discursivo das pretensões de validade contribuir para uma teoria da ação 

comunicativa?  

Objetivos: 

[2] Identificar a debilidade quanto à redução da racionalidade de uma emissão ou manifestação à sua 

susceptibilidade de crítica no âmbito do termo racional, já que este termo não é utilizado apenas em 

relação com emissões ou manifestações que podem ser verdadeiras ou falsas, eficazes ou ineficazes. 

Para isso, o autor apresenta a amplitude da racionalidade imanente à prática comunicativa, 

remetendo a diversas formas de argumentação como a outras tantas possibilidades de prosseguir a 

ação comunicativa com meios reflexivos; 

[3] Identificar como a ideia de desempenho discursivo das pretensões de validade ocupa um posto 

central na teoria da ação comunicativa, introduzindo para isso um panorama sobre a teoria da 

argumentação. 

Recorte do objeto proposto: As teorias da racionalidade e as teorias da argumentação apresentadas 

por Habermas apresentam algumas debilidades que, conforme o autor, acabam por reduzir a 

racionalidade de uma emissão ou manifestação a sua susceptibilidade de crítica. Neste sentido, 

analisando as teorias ponto a ponto, Habermas apresenta como a racionalidade imanente à prática 

comunicativa é mais ampla a partir do desempenho discursivo das pretensões de validade, utilizando 

de diversas formas de argumentação como outras tantas possibilidades de prosseguir a ação 

comunicativa com meios reflexivos. 

Teses:  
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I) Afirma Jürgen Habermas que existem atos comunicativos diferentes das emissões ou 

manifestações constatativas e se caracterizam por outras referências ao mundo e vinculadas à outras 

pretensões de validade. Neste sentido, diz Habermas que racional são as emissões ou ações 

susceptíveis de fundamentação e de crítica. A fundamentação é, portanto, central na exposição do 

autor para ser um ato ou uma emissão racionais. (pg. 34) 

 

Neste sentido, em resumo, pode-se dizer que as ações reguladas por normas, as auto-apresentações 

expressivas e as manifestações ou emissões valorativas vem para completar os atos de fala 

constatativos para configurar uma prática comunicativa que com o pano de fundo do mundo da vida 

tende a realização, mantenimento e renovação de um consenso que descansa sobre o 

reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade susceptíveis de crítica. Deste modo, se põe 

manifesto que a racionalidade imanente a estas práticas se dá quando o acordo comunicativamente 

alcançado se apóia em razões; sendo que a racionalidade daquele que participam nesta prática 

comunicativa se mede por sua capacidade de fundamentar suas manifestações ou emissões nas 

circunstâncias apropriadas. Portanto, a racionalidade imanente à prática comunicativa cotidiana 

remete, pois, a prática da argumentação como instância de apelação que permite prosseguir a ação 

comunicativa com outros meios quando se produz um desacordo que já não pode ser absorvido pelas 

rotinas cotidianas e que, porém, tampouco podem ser decidido pelo emprego direto ou pelo uso 

estratégico, do poder. (pg. 36) 

 

II) Visto que o conceito de racionalidade até então apresentado está carente de uma conexão 

sistemática clara, apresenta o autor a necessidade de desenvolvimento adequado por meio de uma 

teoria da argumentação. Para tal, já começa desde logo definindo argumentação como o tipo de fala 

em que os participantes tematizam as pretensões de validade que observam como duvidosas e 

tratam de desempenhar-las ou de recusar-las por meio de argumentos. Uma argumentação, como diz 

Habermas, contem razões que estão conectadas de forma sistemática com a pretensão de validade 

da manifestação ou da emissão problematizada e a força de uma argumentação se mede num 

contexto dado pela pertinência das argumentações. Por isso, se torna manifesto que é central a 

argumentação ser capaz de convencer os participantes no litígio. Neste mesmo sentido, em virtude 

desta susceptibilidade de crítica, as manifestações ou emissões racionais são também susceptíveis de 

correção e podemos corrigi-las se conseguimos identificar os erros que tenhamos cometido. Assim, o 

conceito de fundamentação vem intimamente unido ao de aprendizagem e, também por isso, tem a 

argumentação um papel importante aqui. Exatamente neste ponto a racionalidade instrumental 

permanece contingente se não se conecta à capacidade de aprender. Como exemplo, Habermas 

salienta sobre o discurso teórico ligado ao âmbito cognitivo-instrumental e o âmbito prático-moral – 
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discurso prático – (retidão normativa), sendo apenas no segundo um argumento efetivamente 

racional, já que deve atuar com lucidez, não sendo levado pelas paixões nem se entregando aos seus 

desejos imediatos, ou seja, esforçando-se para julgar imparcialmente a questão. Esta é a posição do 

autor quanto à teoria ética, em que as questões práticas podem ser em princípio decididas 

argumentativamente. (pgs. 37 e 38) 

 

Resume Jürgen Habermas que a racionalidade pode entender-se como uma disposição dos sujeitos 

capazes de linguagem e de ação. Ela se manifesta em formas de comportamento para as que existem 

em cada caso boas razões. Isto significa que as emissões ou manifestações relacionais são acessíveis a 

um ajuizamento objetivo. O qual é válido para todas as manifestações simbólicas que, ao menos 

implicitamente, sejam vinculadas a pretensões de validade (ou a pretensões que guardem uma 

relação interna com uma pretensão de validade susceptível de crítica). Todo exame explícito de 

pretensões de validade controvertidas requer uma forma mais exigente de comunicação, que 

satisfaça os pressupostos próprios da argumentação. Assim sendo, as argumentação fazem possível 

um comportamento que pode considerar-se racional em um sentido especial, a saber: o aprender dos 

erros uma vez que tenham sido identificados. Enquanto que a susceptibilidade de crítica e da 

fundamentação das manifestações se limita referir-se a possibilidade da argumentação, os processos 

de aprendizagem pelos quais adquirimos conhecimento teórico e visão moral, ampliamos e 

renovamos nossas linguagens valorativas e superamos auto-enganos e dificuldades de compreensão, 

precisam da argumentação. (pg. 42 e 43) (ver figura 2 na página 44) 

 

III) Com o intuito de clarear o conceito de racionalidade, passa Jürgen Habermas a uma análise 

mais aprofundada da teoria da argumentação. Para ele a lógica da argumentação não se refere, 

como a lógica formal, a relações de inferência entre unidades semânticas (orações), mas a relações 

internas, também de tipo não dedutivo, entre as unidades pragmáticas (atos de fala) de que se 

compõem os argumentos. Ocasionalmente esta noção da lógica da argumentação se apresenta como 

“lógica informal” (ver motivos e razões nas páginas 43 e 44). Estas convicções e dúvidas são 

desenvolvidas por St. Toulmin. Por um lado ele critica as soluções absolutistas que reduzem os 

conhecimentos teóricos, as ideias prático-morais e as valorações estéticas a argumentos 

dedutivamente conclusivos ou a evidências empíricas constritivas. Por outro lado, Toulmin critica 

igualmente a concepção relativista, já que não podem explicar a peculiar coação sem coações que 

exerça o melhor argumento, nem dar conta das notações universalistas de pretensões de validade 

tais como a verdade das proposições ou a retidão das normas. Sustenta Toulmin que nenhuma destas 

posições é reflexiva, ou seja, nenhuma delas pode dar conta de sua racionalidade dentro (?) de seu 

próprio marco de referência. (ler página 45) Deste modo, afirma o autor que se a validade das 
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emissões ou manifestações não podem ser objeto de uma redução empirista nem tampouco se 

podem fundamentar em termos absolutistas, as questões que se planejam são exatamente aquelas a 

que trata de dar resposta uma lógica da argumentação. Como podem as pretensões de validade, 

quando se tornam problemáticas, ficarem respaldadas por boas razões? Como podem estas razões, 

por sua vez, serem objeto de crítica? O que faz com que alguns argumentos, e com eles as razões que 

resultam relevantes em relação à alguma pretensão de validade, mais fortes ou mais débeis que 

outros argumentos? (pgs. 43 – 45) 

 

IV) Habermas distingue na fala argumentativa três aspectos: o processo, o procedimento e a 

produção de argumentos.  

 

a) O processo seria a intenção de reconstruir as condições gerais de simetria que todo falante 

competente tem que dar por suficientemente satisfeita na medida em que crê entrar genuinamente 

em uma argumentação. Os participantes na argumentação têm todos que pressupor que a estrutura 

de sua comunicação, em virtude de propriedades que podem descrever-se de modo puramente 

formal, excluem toda outra coação, já provida de fora deste processo de argumentação, já nasça 

desse processo mesmo, que não seja a do melhor argumento (com o qual fica neutralizado todo 

outro motivo que não seja o da busca cooperativa da verdade). Segundo este aspecto a 

argumentação pode entender-se como uma continuação com outros meios, agora de tipo reflexivo, 

da ação orientada ao entendimento. 

b)  Quanto ao procedimento a argumentação é considerada uma interação submetida à uma 

regulação especial; regulação de tal modo em forma de uma divisão cooperativa de trabalho entre 

proponentes e oponentes, que os implicados: tematizem uma pretensão de validade que se há feito 

problemática; em que exonerados de pretensão de ação e de experiência, adotem uma atitude 

hipotética; e que assim examinem com razões, e somente com razões, se procede reconhecer ou não 

a pretensão defendida pelo oponente. 

c)  Já o último aspecto, o de produzir argumentos pertinentes, diz respeito que estes são os meios 

cuja ajuda pode obter-se um reconhecimento intersubjetivo para a pretensão de validade que o 

proponente planeja por de pronto de forma hipotética, e com os quais, portanto, uma opinião possa 

transformar-se em saber. 

 

Nenhum destes aspectos analíticos separados pode desenvolver-se suficientemente a ideia que a fala 

argumentativa leva em seu seio. (Lembrar que aqui Habermas relembra a Retórica, a Dialética e a 

Lógica em Aristóteles; apresenta os mesmos aspectos com nomes distintos: convencimento de um 

auditório universal, acordo racionalmente motivado e desempenho discursivo de uma pretensão de 
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validade. Outro detalhe é que Habermas salienta a necessidade de melhora e precisão nas 

diferenciações que Toulmin faz destes aspectos.) (pgs. 46-48) 

 

V) No que diz respeito à teoria da argumentação de Klein, afirma Habermas que o autor foca sua 

tese no plano da argumentação como processo e defende que uma argumentação deve recorrer ao 

“coletivamente válido” para converter algo que coletivamente se há questionável em algo 

coletivamente válido. Num âmbito de redução empirista, as razões levantadas para Klein acabam por 

ser razões que extraem sua força de convicções de um saber aproblemático coletivamente 

compartilhado. Somente entende por tal as convicções faticamente compartilhadas em um 

determinado momento por determinados grupos. Portanto, afirma Habermas, Klein apaga deste 

conceito todas as relações internas entre o que faticamente é aceito como válido e aquilo que deve 

aceitar-se como válido no sentido de uma pretensão que transcende todas as limitações locais, 

temporais e sociais. Ao restringir o “coletivamente válido” às convicções faticamente manifestadas e 

aceitas em cada caso elimina-se a dimensão decisiva. Segundo esta descrição, são certamente razões 

o que motiva os participantes na comunicação a aceitar uma determinada convicção, porém essas 

razões são concebidas como causas vazias das trocas de atitude. Klein elimina, com isso, todo o 

critério que podia possibilitar uma valoração da racionalidade das razões. Neste sentido, ao 

limitarmos às categorias propostas por Klein, um argumento conta como qualquer outro, com tal que 

conduza à aceitação imediata de uma fundamentação, pois parece que o enfoque que se dá somente 

se trata de averiguar quem se impõe e não quem tem razão.  

 

Assim, defende Habermas que Klein não quis responsabilizar-se das conseqüências relativistas e, 

contudo, trata de manter a perspectiva externa do observador se negando a distinguir entre vigência 

social e validade dos argumentos. Ele investiga tão somente os nexos de validade como regularidade 

empírica. Estas conseqüências paradoxais são resultado da tentativa de planejar a lógica da 

argumentação exclusivamente desde a perspectiva do desenvolvimento dos processo de 

comunicação e de evitar analisar desde um princípio os processos de formação de um consenso 

também como obtenção de um acordo racionalmente motivado e como desempenho discursivo de 

pretensões de validade. O limitar-se ao plano de abstração que a Retórica representa tem como 

conseqüência prescindir da perspectiva interna que representa a reconstrução de nexos de validade. 

Se deixa em falta, assim, um conceito de racionalidade que permita estabelecer uma relação interna 

entre “seus” modelos e os “nossos”, entre o que é válido “para eles” e o que é válido “para nós”. 

Mesmo que Klein leve em conta a noção de pretensão de verdade, afirma Habermas para fins de sua 

teoria da ação comunicativa que a teoria da argumentação tem que dispor de um conceito mais 

amplo de validade que não se restrinja à verdade. Mas que dele não se segue em absoluto a 
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necessidade de renunciar a conceitos de validade análogos ao de verdade, de expulsar do conceito 

de validade todos seus momentos contra fáticos e de equiparar validade e aceitação, validade e 

vigência social. (pgs. 49 – 54) 

 

 

VI) Jürgen Habermas reconhece que o objetivo de Toulmin é uma “crítica da razão coletiva” que 

evite a demarcação apriorística das argumentações abstratas de ramos como o direito, a ciência ou a 

arte. No entanto, afirma o autor que Toulmin se contenta para a lógica da argumentação do terceiro 

plano de abstração, ou seja, onde investiga a estrutura e conexão das argumentações soltas.  Depois 

ainda trata de aprender a diferenciação em distintos campos de argumentação segundo um ponto de 

vista institucional.  

 

a)  Ele distingue o plano procedimental entre um modelo de organização orientado ao conflito e 

outro orientado ao consenso, e no plano do processo entre os contextos de ação funcionalmente 

especificados em que está inserida a fala argumentativa como mecanismo resolutivo de problemas. 

Estes distintos campos de argumentação somente são acessíveis a uma análise que proceda por via 

de generalizações empíricas. Os campos representativos enunciados por Toulmin são o direito, a 

moral, a ciência, a direção de empresas e a crítica da arte. É neste sentido que esses cinco campos de 

argumentação podem entender-se como diferenciações institucionais de um marco conceitual geral 

válido para todas as argumentações em geral, já que segundo esta leitura a tarefa da lógica da 

argumentação se reduzirá a desenvolver um marco para todas as argumentações possíveis. Apesar 

deste meio em outros contexto, salienta Habermas, Toulmin se volta decididamente contra tal 

interpretação universalista, pois põe em juízo a possibilidade de que possamos fazer diretamente 

com um marco fundamental e imutável da racionalidade. O conceito de racionalidade somente pode 

nos ser acessível se se levar em conta uma análise empírico de orientação histórica da troca dos 

empregos racionais. (pg. 57) 

 

b)  Na tentativa de evitar o universalismo e ao mesmo tempo o relativismo Taulmin encontra um 

cânone crítico de racionalidade e identifica-o como “o ponto de vista imparcial do juízo racional”. No 

entanto, como afirma o autor, Taulmin não faz nenhum esforço de analisar esse ponto de vista 

imparcial. Ele apenas desenvolve no plano do esquema geral de argumentação, mas não nos planos 

do procedimentos e processos, ficando assim entregue às ideias de racionalidade com que se 

encontra em cada caso. Enquanto Toulmin não esclarece os pressupostos e procedimentos 

comunicativos gerais da busca cooperativa da verdade, tampouco poderá elucidar em termos 

pragmático-formal que é que significa adotar como participante em uma argumentação uma postura 
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imparcial.  Daí que Habermas concluí que todas as argumentações que já versem sobre questões de 

direito ou de moral, ou sobre hipóteses científicas ou obras de arte, exijam a mesma forma de 

organização básica de uma busca cooperativa da verdade que subordine os meios ao objetivo de 

obter convicções intersubjetivas baseada nos melhores argumentos. Por isso, Toulmin acaba por não 

deixar claro a diferenciação, internamente motivada, de diversas formas de argumentação e a 

diferenciação institucional de distintos empregos racionas, parecendo a Habermas que Toulmin não 

distingue claramente entre pretensões convencionais dependentes dos contextos de ação e 

pretensões universais de validade. (pgs. 58 e 59) 

 

VII) Apesar desta primeira constatação ao analisar as condições do discurso ao longo do trabalho 

Habermas acaba por afirmar que as formas de argumentação se diferenciam segundo pretensões 

universais de validade que com freqüência somente nos resultam reconhecidas a partir do contexto 

de uma manifestação, mas que não vêem constituídas como tais pelos contextos e âmbitos de ação. 

Sendo assim, a teoria da argumentação deve fazer freqüentemente notáveis obrigações no que a 

demonstração se refere, pois tem que poder detalhar um sistema de pretensão.(pag. 63). Uma 

pretensão de validade equivale a afirmação de que se cumpre as condições de validade de uma 

manifestação ou emissão. O modo fundamental das manifestações (página 60, 61 e 64) se determina 

pelas pretensões de validade que implicitamente levam associadas: a verdade, a retidão, a 

adequação ou a intelegibilidade (ou correção nos uso dos meios de expressão). A estes mesmos 

modos conduzem também a uma análise de enfoque semântico de enunciados. Partindo da análise 

das formas de enunciados podem esclarecer-se em princípio as condições semânticas segundo as que 

resulta válida a correspondente oração, mas enquanto a analise se interna na questão das 

possibilidades de fundamentação da validade dos enunciados se põe de manifesto as implicações 

pragmáticas do conceito de validade. O que significa fundamentação, por isso, é algo que somente 

pode se clareado recorrendo às condições do desempenho discursivo de pretensões de validade. 

Afirma Habermas assim que como os enunciados descritivo, normativos, valorativos, explicativos e 

também os expressivos se distinguem pela sua forma e por isso são precisamente as análises 

semânticas que nos avisam de que com a forma dos enunciados modifica-se também de modo 

específico o sentido da fundamentação. (pg. 65) 

 

Por exemplo, afirma o autor que a veracidade das emissões expressivas não podem fundamentar-se, 

mas somente mostrar-se. A não verdade pode ser denunciada na falta de consistência entre uma 

manifestação e as coações vinculadas internamente a ela. Outro exemplo são as pretensões de 

validade que se apresentam os valores culturais, pois estes não transcendem os limites locais de 

forma tão radical como as pretensões de verdade e justiça. Para dar conta de especiais circunstâncias 
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como estas Habermas chamará de crítica em lugar de discurso sempre que se empregarem 

argumentos sem que os participantes tenham que supor cumpridas as condições de uma situação de 

fala livre de coações internas e externas. (pg. 68) 

 

As formas de argumentação em formato de crítica enunciadas por Habermas são: 

 

a. No que diz respeito aos valores, fica mais claro a defesa de Habermas de que chamamos 

racional uma pessoa que interpreta suas necessidades à luz dos modelos de valor apreendidos em 

sua cultura; mas, sobretudo, quando é capaz de adotar uma atitude reflexiva frente aos modelos e 

valor com que interpreta suas necessidades. Os valores culturais, diferente das normas de ação, não 

se apresentam com uma pretensão de universalidade. Os valores são em sumo, candidatos a 

interpretações segundo as que um círculo de afetados pode, chegando ao caso, descrever um 

interesse comum e normal. A auréola de reconhecimento intersubjetivo que se forma entrono dos 

valores culturais não implica todavia de modo algum uma pretensão de aceitação culturalmente 

geral ou inclusive universal. Daí que as argumentações que servem para as justificações de modelos 

de valores não cumpram as condições de discurso: são assim chamadas pelo autor de crítica estética. 

As manifestações expressivas apenas podem ser objeto de juízo por sua veracidade no contexto de 

uma comunicação endereçada ao entendimento. (pgs.39 e 40) Aqui trabalha-se com adequação dos 

modelos de valores. 

 

b. Segundo o autor, outra crítica é a terapêutica. Habermas afirma que quem sistematicamente 

se engana sobre si mesmo está comportando-se irracionalmente, mas quem é capaz de deixar-se 

esclarecer sobre sua racionalidade, não só dispõe da racionalidade de um agente capaz de julgar e da 

atuar racionalmente com respeito a fins, da racionalidade de um sujeito moralmente lúcido e digno 

de confiança em assuntos prático-morais, da racionalidade de um sujeito sensível nas suas valorações 

e esteticamente capaz, mas também da força de comportar-se reflexivamente frente sua própria 

subjetividade e penetrar nas coações irracionais a que podem estar sistematicamente submetidas 

suas manifestações cognitivas, suas manifestações prático-morais e suas manifestações prático-

estéticas. Este é o chamado processo de auto-reflexão (pgs.41 e 42) que trabalha com a veracidade 

das manifestações ou emissões expressivas. 

 

VIII) Já em relação ao discurso, Habermas afirma que se aplica quando o sentido mesmo de 

pretensão de validade que se há tornado problemática force conceitualmente aos participantes a 

suporem que em princípio poderiam alcançar um acordo racionalmente motivado, significando aqui 
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“em princípio” a seguinte reserva idealizadora: com tal que a argumentação seja suficientemente 

aberta e durará o tempo suficiente. (página 69) 

 

a) O discurso teórico seria o ligado ao âmbito cognitivo-instrumental e a forma de argumentação em 

que se convertem em tema as pretensões de verdade que se há feito problemáticas. Este discurso se 

refere às experiências interpretadas de um observador. Importante observar as limitações deste 

discurso por ser preocupado com eficácia imediata das ações teleológicas e a verdade das 

proposições. 

 

b) O discurso prático-moral diz respeito à justificação e fundamentação baseada nas ordenações 

normativas vigentes e que os participantes atuem com lucidez, ou seja, não deixando-se levar por 

suas paixões nem entregando-se a seus interesses imediatos, mas sim esforçando-se por julgar 

imparcialmente a questão desde um ponto de vista moral e por resolver-la consensualmente. Esta diz 

respeito à retidão normativa. Este discurso se caracteriza por sua referência às necessidades 

interpretadas dos afetados em cada caso. 

 

c) Outro nível distinto de racionalidade, porém também reflexivo, é o discurso explicativo. Este esta 

ligado ao comportamento de um intérprete que tem dificuldades em alguma compreensão. Neste 

âmbito, chamamos racional uma pessoal que se mostra disposta ao entendimento e que diante de 

perturbações da comunicação reage refletindo sobre as regras lingüísticas. De forma contrária, afirma 

Habermas que se comporta irracionalmente quem faz uso dogmático de seus próprios meios 

simbólicos de expressão. Assim, o discurso explicativo é uma forma de argumentação em que já não 

se supõe o se nega ingenuamente que as expressões simbólicas sejam inteligíveis, estejam bem 

formadas ou corretas, mas sim que é um assunto que se converte em tema como uma pretensão de 

validade controvertida. (pg. 42)?????? Aqui se trabalha com a correção construtiva dos produtos 

simbólicos. 
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