
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 3, pontos (1) e (2) 

Referência: HABERMAS, Jürgen. Interludio Primero: Acción Social, Actividad Teleológica y 

Comunicación. In: ________. Teoria de la Acción Comunicativa. Tomo 1. Racionalidad de la acción y 

Racionalización Social. Trad.: Manuel Jimenez Redondo. Ed. TAURUS. Madrid, 1987. pp. 351-379. 

Temas: “Ambiguidades” da teoria da ação de Max Weber; Coordenação da ação; Distinção entre 

ações orientadas ao entendimento e ações orientadas ao êxito; força ilocucionária e perlocucionária. 

Problemas:  

1. Porque os três complexos de racionalidade que se diferenciaram depois do decaimento das 

imagens tradicionais do mundo não passaram por um equilibrado processo de institucionalização 

dentro das ordens da vida das sociedades modernas? Porque não determinam por igual a prática 

comunicativa cotidiana? Poderia haver distintas formas de relação reflexiva das orientações de ação?  

Poderia haver outros aspectos sob os quais as ações podem se racionalizar? 

2. Como, por meio do mecanismo de entendimento, as ações dos distintos atores se coordenam 

entre si, isto é, como formam uma rede que cobre o espaço social e o tempo histórico? 

Teses:  

1. As deficiências dos conceitos básicos da teoria da ação de Weber impedem-no de investigar a 

racionalização dos sistemas de ação de maneira adequada; de outro ponto de vista que não o da RRF, 

apesar do fato de que a racionalização das imagens de mundo e a diferenciação das esferas culturais 

de valor que determinam a modernidade ser descritas em conceitos que explicitam a racionalização 

social em toda a sua complexidade; isto é, em conceitos que também incluem os fenômenos prático-

morais e os fenômenos estético-expressivos do racionalismo ocidental. 

2. O emprego orientado ao entendimento é o modo original da linguagem. Os atos de fala 

podem ser utilizados estrategicamente, mas apenas as ações comunicativas possuem uma 

significação constitutiva. 

Objetivos:  

1. Utilizar a crítica da teoria da ação de Max Weber como ponto de partida para retomar a 

análise do conceito de Ação Comunicativa e; 

2. Diferenciar as ações orientadas ao entendimento e as ações orientadas ao êxito;  

Para isso: 

a) Discutir as mazelas que se produziram a partir da estratégia conceitual da teoria da ação de 

Weber; 

b) Explicitar a importância do problema da coordenação da ação;  
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c) Construir uma nova tipologia da ação;  

d) Explicitar os requisitos do conceito de “entendimento”; 

e) Explicitar a relação entre atos ilocucionários e perlocucionários. “O dar a entender e o fazer 

entender se comportam de forma parasitária” (p. 370 §3). 

Hipóteses:  

1. Weber não deixa claro quais são os requisitos para que haja interação social; 

Baseia-se em um modelo teleológico para introduzir os aspectos de ação suscetíveis de racionalização 

e não em um modelo que parta de um conceito claro de interação social;  

2. É possível, e até mesmo necessário, se valer de uma versão alternativa e não suficientemente 

desenvolvida da tipologia da ação para poder investigar os processos de racionalização social em toda 

a sua extensão;  

3. É possível recuperar em termos de teoria da ação o complexo conceito de racionalidade que 

Weber utiliza em sua análise da cultura;  

4. “O entendimento é imanente como telos à linguagem humana”;  

5. A ação comunicativa se distingue das interações de tipo estratégico porque todos os 

participantes perseguem fins ilocucionários com o propósito de chegar a um acordo que sirva de base 

a uma coordenação adequada dos planos de ação individuais.  

Argumentos: 

1.  

a) O estreitamento da visão monológica: Ao conceber o sentido como conceito fundamental, 

Weber não se apoia em uma teoria do significado, mas em uma teoria intencionalista da consciência; 

a exemplo da Semântica Intencional,  concebe o entendimento como um fenômeno derivado da 

mútua influência que, teleologicamr44ente, os sujeitos exercem entre si; o “sentido subjetivo” da 

ação é definido (pré-comunicativamente) pela intenção.  

b) O deficiente conceito de “Interação Social”: Por partir de um conceito de ação estruturado 

monologicamente, Weber é ambíguo com relação às condições necessárias para que haja interação. 

A princípio, são necessários dois requisitos: (a) A orientação em relação a outros sujeitos; e (b) A 

relação reflexiva entre as orientações de ação de diversos participantes da interação. No entanto não 

fica claro se a segunda determinação é necessária para que haja interação ou se as condições se 

cumprem apenas com a realização da primeira.  

c) A “versão oficial” da tipologia da ação weberiana se baseia em “ações não-sociais”: A ação 

racional com respeito a fins é o ponto de referência desta tipologia baseada em categorias de 

finalidade das ações: fins utilitários, fins valorativos e fins afetivos, sendo que a “ação tradicional” é 
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vista como uma categoria residual; Não parte da relação social e considera como suscetível de 

racionalização apenas a relação entre fins e meios de uma ação teleológica concebida 

monologicamente; Permite avaliar as ações apenas com base em sua eficácia de intervenção causal e 

na verdade dos enunciados empíricos em que se baseia o plano de ação; Na sequencia dos tipos de 

ação, pouco a pouco se estreita a consciência do sujeito agente; Atribui um significado restritivo à 

“ação racional com respeito a valores” , sendo que só é possível incluir aquela oriunda de uma “ética 

da intenção” e não de uma “ética da responsabilidade”. Não tem em conta o caráter regido por 

princípios em que, por exemplo, a ética protestante resulta apta como um marco para um modo 

metódico de vida. As estruturas de consciência pós-tradicionais não podem se enquadrar nesta 

tipologia porque “a consciência moral faz referência à regulação consensual de conflitos interpessoais 

de ação”.  

2.  

a) A versão “não oficial” da tipologia weberiana e mecanismos Coordenação da Ação: Para 

Habermas, “o mais lógico seria construir os tipos de ação social segundo a sua forma de coordenação 

e segundo a forma de coordenação e o grau de racionalidade da relação social”.  A relação social 

pode estar assentada em “tramas de interesse” ou em um “consenso normativo”, pode ter “Baixo” ou 

“Alto” grau de racionalidade:  

1 Ações adquirem consistência graças ao entrelaçamento fático de interesses:  

A1 - Costume ou habituação mecânica (Baixo);  

A2 - Ação estratégica ou governada por interesses (Alto). 

2 Graças ao reconhecimento de pretensões normativas de validade:  

A3 - Ação comunitária ou consensual baseada em convenção (Baixo); 

A4 - Ação societária ou consensual de tipo pós-convencional (Alto). 

b) A explicação Insuficiente do conceito de “ação societária”: Weber faz a distinção entre as 

ações de tipo comunitária e societária, no entanto a explicação que faz deste último tipo de ação é 

insuficiente uma vez que é representada pelo modelo do contrato entre sujeitos de direito privado, 

sendo que o acordo não remete aos “fundamentos prático-morais de formação discursiva da vontade 

comum”.  Segundo Habermas, “A ação societária não se distingue da ação comunitária por 

orientações de ação racionais com respeito a fins, mas por ser uma etapa mais elevada, a etapa pós-

convencional, da racionalidade prático-moral”.  

3)  

a) A retomada do conceito de ação comunicativa e o quadro de ação baseado no entendimento: 

O conceito de ação comunicativa é retomado como uma tentativa de recuperar, em termos de teoria 

da ação, o complexo conceito de racionalidade utilizado por Weber em suas analises da cultura. 

Nesse sentido, se inspira na “versão não oficial” da tese de Weber na medida em que não se 
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preocupa com o grau de “eficácia” ação, mas com o tipo de jogo de sentido no qual ela está inserida, 

ou seja, com sua orientação (ao êxito ou ao entendimento)  e sua situação social (social e não-social). 

Assim Habermas distingue três tipos básicos: 1) “Ação instrumental”, quando a ação é considerada 

em relação à observância de regras técnicas e avaliada de acordo com a eficácia de sua intervenção 

em um contexto de estados e sucessos; 2) “Ação estratégica”, quando se avalia seu grau de influencia 

sobre as decisões de um oponente racional e com relação à observância de regras de escolha 

racional; 3) “Ação comunicativa”, quando os planos de ação dos atores implicados se coordenam 

mediante atos de entendimento. 

4)  

a) Requisitos do conceito de entendimento: O entendimento é um acordo entre sujeitos 

linguística e interativamente competentes. Esse acordo não pode ser induzido por um influxo 

externo, precisa ser aceito como válido pelos participantes. Os processos de entendimento possuem 

como meta um acordo que satisfaça as condições de um assentimento, racionalmente motivado, ao 

conteúdo de uma emissão. O ato de fala de um ator só pode ter êxito se outro aceita a oferta interna 

ao ato de fala, tomando postura com um “sim” ou com um “não” frente a uma pretensão de validade 

que em princípio é suscetível de crítica. É incompatível com o conceito de entendimento como 

solução de um problema de coordenação entre sujeitos que atuem orientando-se ao êxito propagado 

pela semântica intencional. Existem formas indiretas de entendimento, como o “dar a entender” e o 

“fazer que o outro tenha certa opinião”, mas que são, em certo sentido, dependentes desse conceito 

prévio e mais original de entendimento. 

5)  

a) Austin e os atos de fala: Existem atos de entendimento indireto que parecem desacreditar o 

modelo do ato de fala orientado ao entendimento. No entanto, a distinção de Austin entre atos 

ilocucionários e perlocucionários permite conceber o emprego orientado ao entendimento como 

modo original da linguagem frente ao que o entendimento indireto, o dar a entender e o fazer outro 

entender, se comportam de forma parasitária. Austin faz a distinção entre 3 tipos atos: 

1)Locucionáros, que expressam estados de coisas; 2) ilocucionários, no qual o agente realiza uma 

ação dizendo algo, ex: confissão, promessa; 3)perlocucionários, quando o falante busca causar um 

efeito sobre o ouvinte. 

b) Autosuficiencia do componete ilocucionáro: O ato ilocucionário (também o locucionário) é 

concebido como autosuficiente que é emitido sempre com uma intenção comunicativa, sempre com 

a intenção de que o ouvinte o entenda. Essa auto suficiência decorre do fato de que tanto a intenção 

de se fazer entender do falante, quanto o objetivo ilocucionário seguem do significado manisfesto do 

que foi dito. Aos atos ilocucionários  é constitutivo o significado do dito, ao passo que nas ações 

teleoógicas é constitutiva a intenção do agente. 
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c) Critérios de diferenciação: 1) O objetivo ilocucionário é alcançado no momento em que o 

ouvinte entenda o conteúdo manifesto, o objetivo perlocucionário só pode ser determinado em 

função da intenção do agente; 2) A descrição dos efeitos do ato perlocuionário tem que fazer 

referência a um contexto de ação que vai além do ato de fala; 3) Para Austin, os êxitos ilocucionários 

guardam um relação interna regulada por convenção, enquanto os efeitos perlocucionários 

dependem de contextos contingentes e não podem ser fixados por convenções; 4)Para Strawson, os 

fins perlocucionários, são algo que o falante, se quer ter êxito, não pode dar a conhecer, ao passo que 

os fins ilocucionários só podem ser conseguidos se forem expressos. Os atos perlocucionários são 

subclasses de ações teleológicas que o ator pode realizar sob a condição de não declarar ou confessar 

o fim de sua ação. Os efeitos perlocucionários podem ser descritos como estados de coisas 

produzidos por intervenções no mundo. O êxitos ilocucionários se conseguem em um plano de 

relações interpessoais , no qual os participantes na comunicação se entendem sobre algo no mundo. 

“As perlocuções devem ser entendidas como uma classe especial de interações estratégicas em que 

as ilocuções são empregadas como meios em contextos de ação teleológica.” 

d) Equívocos de Austin: Exemplifica o carater realizativo das ações iinguisticas apenas com ações 

em que os vínculos são produzidos inequivocamente por regulações institucionais ou normas de 

ação; Considera essas ações como sendo de mesmo tipo daquelas que apresentam efeitos 

perlocucionários; Confundia os atos de entendimento com as próprias ações mediadas 

linguisticamente. Não se deu conta de que os atos de fala funcionam com mecanismos de 

coordenação de outras ações. 

e) Ação comunicativa como perseguição de fins ilocucionários: Para explicar o mecanismo 

linguístico de coordenação das ações por meio do efeito de vinculo que exerce o componente 

ilocucionário dos atos de fala é preciso analisar uma classe de interações em que todos os 

participantes armonizam entre si seus planos de ação e perseguem, sem reservas, apenas seus fins 

ilocucionários. Essa classe de interações se chama ação comunicativa. 
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