
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 1.4 

Referência: HABERMAS, Jürgen. La problemática de la comprensión en las ciencias sociales. In: Teoría 

de la acción comunicativa (tomo I). Tradução Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus, 1987. 

PROBLEMA: a efetividade dos métodos de compreensão nas ciências sociais. 

OBJETIVOS: evidenciar o problema que a autenticidade causa nos métodos de compreensão [1] e 

apresentar as soluções dadas a esse problema pela fenomenologia, pela etnomenologia e pela 

hermenêutica [2]. 

 

ROTEIRO PARA LEITURA e TESES de 4. A problemática da compreensão nas ciências sociais: 

 

O problema da racionalidade, que Habermas tem analisado ao estudar os conceitos sociológicos de 

ação, aparece por outro ângulo quando investigamos o que significa compreender as ações sociais. 

“Os conceitos básicos da ação social e a metodologia de compreensão das ações sociais são assuntos 

interdependentes” [p.147]. Todo modelo de ação pressupõe distintas relações do agente com o 

mundo, sendo essas relações determinadas não apenas pelos aspectos racionais da ação, mas 

também pela interpretação dessas ações por um intérprete. Isso por que ao utilizar um conceito 

formal de mundo o agente considera algumas pressuposições de comunidade e/ou 

intersubjetivadade, que pretendem uma validade não apenas para os próximos ao agente [os que 

convivem com ele ou no mesmo entorno que ele], mas também para quem interpreta de fora da 

situação. 

A relação do agente (sujeito) com o mundo fica evidente no caso da ação teleológica: “A 

pressuposição em que este modelo de ação se funda, de um mundo objetivo em que o agente pode 

intervir teleologicamente [mundo objetivo em que sujeitos agem com vista a um fim], tem que ser 

válida da mesma maneira para o agente e para qualquer outro intérprete de suas ações” [p.147]. 

Weber associa o conceito de correção objetiva com o critério de racionalidade das ações racionais, 

em concordância com o esquema de inferência prática proposto por G. H. von Wright [Cf. p.147-8]: o 

intérprete pode ir além da ação racional subjetivamente teleológica e construí-la como 

objetivamente teleológica. Isso pode ser feito porque o sujeito se relaciona [age num] com um 

mundo objetivo [mundo idêntico1 para sujeito e demais intérpretes da ação]. “O intérprete 

pressupõe uma base de ajuizamento compartilhada por todas as partes implicadas” [p.149], base 

1 Talvez seja mais correto dizer mundo potencialmente idêntico. Ainda não sei optar por uma das duas 
possibilidades. 
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esta que é uma relação com o mundo. É pensando na interpretação e compreensão no e desse 

mundo [social] que Habermas trata o problema da compreensão nas ciências sociais. Para tanto, 

trata primeiro desse problema na perspectiva da teoria da ciência [1] e do ponto de vista da escola 

fenomenológica, etnomenológica e hermenêutica de sociologia compreensiva [2]. 

[1] 

Habermas inicia abordando a importância de Dilthey, Husserl, Heidegger e Gadamer na tradição da 

sociologia compreensiva. Ele não quer aqui abordá-los pormenorizadamente, mas apenas apresentar 

as noções de homem existencial [ser que compreende e interpreta a si mesmo a cada instante] e 

histórico [conceito de historicidade, homem que é sempre agente da história2] [Cf. p.153]. 

O problema da compreensão nas ciências sociais está profundamente relacionado com os diferentes 

métodos de compreensão propostos [Cf. p.155]. Tendo isso em mente, Habermas faz quatro 

observações: 

a) A problemática da compreensão leva em si uma concepção dualista de ciência: há uma oposição 

entre explicação e compreensão [Cf. p.155-8]. Uma antecede a outra? Como se relacionam? Aqui, a 

explicação/interpretação antecede a compreensão, sendo a primeira uma condição para a segunda. 

b) Se é certo, como afirma a filosofia analítica da ciência, que a interpretação antecede a 

compreensão, em que consistem as “dificuldades metodológicas que oferece a compreensão nas 

ciências que tem que chegar a seu âmbito objetual por via da interpretação?” [p.158]. A 

compreensão é um modo de experiência que, comunicativamente, não é centrada num sujeito 

isolado. O sujeito é sujeito de um/num mundo da vida, no qual só age a partir de/traçando relações 

lingüísticas e intersubjetivas [Cf. p.160]. 

c) “Se se entende a compreensão do sentido como um modo de experiência, e se a experiência 

comunicativa só é possível na atitude realizativa de um participante em interação, o científico social, 

em sua qualidade de observador que reconhece dados dependentes da linguagem, deve ter um 

status similar ao do leigo em ciências sociais” [p.161-2]. Até onde chega a semelhança entre o 

interpretado por diferentes intérpretes? 

d) O sujeito da ação teleológica age em um mundo que é subjetivo e objetivo, ou seja, há uma 

distinção entre mundo e mundo do ponto de vista do sujeito [mundo > sujeito autêntico > mundo 

autêntico] [Cf. p.165]. O intérprete se coloca no lugar do agente para compreendê-lo, fazendo 

pressuposições ontológicas. Há, portanto, um desnível entre interpretação da ação e ação 

interpretada [Cf. p.167]. Esse é o problema dos métodos de compreensão. 

2 Em que medida posso dizer que ele é parte e agente da história? 
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[2] 

“Se enriquecemos os modelos de ação de primeiro nível3 de modo que a interpretação e a 

compreensão do significado destaquem os traços fundamentais da ação social mesma, então a 

questão de como as operações de compreensão do observador científico [se] conectam com a 

hermenêutica natural da prática comunicativa cotidiana [...] já não pode ser reduzida ao formato de 

um subproblema relativo a técnicas de investigação” [p.169]. 

Temos que a interpretação da ação social pede que o intérprete (3ª pessoa) se coloque no lugar do 

agente que age (1ª pessoa), havendo uma interação do intérprete com o que visa entender [Cf. 

p.169-170]. Considerando o intérprete da ação autocompreensor de sua prática sociológica, há a 

possibilidade de um autocontrole reflexivo do processo de entendimento. É pensando nessa 

possibilidade de introdução de um participante virtual que Habermas dá sequência ao texto, 

mostrando como essa idéia “acabou se impondo na discussão metodológica que vem acompanhando 

a Sociologia compreensiva desde suas origens” [p.170]. 

a) [apresenta as ponderações de Schultz, comparando-as à fenomenologia de Husserl aplicada à 

sociologia] “No contexto da Sociologia alemã dos anos 20 do século passado foi A. Schultz quem 

desenvolveu mais a fundo e conceitualmente desenrolou as implicações do acesso em termos de 

compreensão à realidade simbolicamente pré-estruturada4” [p.170]. Para ele, quando se opta pelo 

emprego de categorias de teoria da ação, toma-se ao menos três pré-decisões metodológicas. 

1- construção do mundo da vida cotidiana: “a compreensão é o modo privilegiado de experiência do 

integrantes de um mundo da vida” [p.171]; 2- para poder explicitar a ação humana o intérprete deve 

perguntar-se qual o modelo de ser individual que cabe construir; 3- o modelo científico da ação 

humana deve ser construído de modo que a ação executada no mundo da vida de um indivíduo seja 

inteligível tanto para o agente quanto para seus próximos. O objetivo de Schutz, portanto, é mostrar 

que compreender não é um assunto privado do observador5 [Cf. p.173]. 

b) [aborda sinteticamente a etnometodologia] A questão de Schultz é a questão da etnometodologia: 

o caráter contextual e particular da prática cotidiana interpretativa [Cf. p.174]. Há uma vinculação 

hermenêutica do intérprete a sua situação de partida [Cf. p.175]. O intérprete deve mergulhar no 

contexto do participante da ação. 

3 Passou batido pra mim o significado de ação de 1º nível. Seria pensar a ação social partindo do indíviduo? 
4 Explicitar a expressão. 
5 Comparando Schutz a Husserl [Cf. p.172-3], Habermas diz que para o primeiro não é possível uma suspensão 
do juízo (o intérprete desconsiderar o fator 1ª pessoa para ser inteiramente 3ª pessoa, ou, mesmo, não ser 
pessoa alguma). 
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c) [inicia uma abordagem sobre a hermenêutica] Etnometodologia versus hermenêutica filosófica: “a 

etnometodologia se interessa pela competência interpretativa dos falantes adultos porque trata de 

investigar como se cordenam as ações por via de processos cooperativos de interpretação” [p.182]; 

“pelo contrário, a hermenêutica filosófica investiga a competência interpretativa dos falantes adultos 

sobre o ponto de vista de como um sujeito capaz de linguagem e de ação pode fazer-se entender um 

entorno estranho, repleto de manifestações que resultam ininteligíveis para ele” [p.182]. 

Para Gadamer, o intérprete de um texto recebido representa uma manifestação que pode 

fundamentar-se sobre determinadas pressuposições. Assim, compreender significa primeiramente 

entender-se com a coisa: “A primeira de todas as condições hermenêuticas é, portanto, a pré-

compreensão, que brota do ter que lidar com a coisa mesma” [Habermas citando Gadamer na 

p.186]. 

No processo de compreensão há, para Gadamer, uma fusão de horizontes6. 

Quadro resumo da contribuição metodológica da hermenêutica na página 188. 

[na página 190, Habermas inicia a conclusão] “Nossa discussão acerca dos conceitos básicos da teoria 

da ação e acerca da metodologia da compreensão tem mostrado que a problemática da 

racionalidade não advém à Sociologia de fora, mas se impõe de dentro” [p.190]. Em seguida, faz 

ponderações sobre a relação interna entre a Sociologia e a teoria da racionalização, terminando a 

parte I do volume I da Teoria da ação comunicativa e iniciando a abordagem da teoria weberiana de 

racionalização, assunto da parte 2 do mesmo volume. 

 

6 Olhar no texto do Gadamer. 
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