
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 3, pontos (3) e (4) 

Referência: HABERMAS, Jürgen. Intermediate reflections: social action, purposive activity, and 

communication. In: HABERMAS, Jürgen. The Theory of Communicative Action. Volume I. Reason and 

the Rationalization of Society. pp. 296-316. 

Objetivos: 

a. Explicar quais condições que devem ser satisfeitas por um acordo comunicativamente 

alcançado para que possa preencher a função de coordenar as ações. 

b. Distinguir as ações comunicativas dos demais tipos de ação social por meio de sua força 

ilocucionária.  

c. Ordenar a multiplicidade das ações de acordos comunicativos segundo os tipos de atos de 

fala. 

Para explicar as condições necessárias para que um acordo comunicativo coordene as ações, 

Habermas fará uso de pares de elocuções – que consistem nos ato de fala do falante e nas respostas 

afirmativa do ouvinte1. Com o seu ‘sim’, o ouvinte aceita a oferta do ato de fala e funda um acordo; 

esse acordo é, por um lado, o conteúdo da elocução e, por outro lado, o conjunto de garantias 

imanentes aos atos de fala, certas obrigações relevantes para a interação posterior. Ao reconhecer a 

pretensão contida no ato de fala, o ouvinte aceita a oferta feita neste ato. Esse êxito ilocucionário é 

relevante para a interação, pois estabelece entre falante e ouvinte uma relação interpessoal que tem 

efeitos coordenadores.   

A questão que surge agora é de onde os atos de fala retiram seu poder de coordenar as interações, 

se ela não é extraída diretamente da validade (Geltung) das normas – como é no caso de atos de fala 

institucionais – nem de um potencial sancionatório disposto contingentemente – como nos casos dos 

imperativos de vontade. Da perspectiva do ouvinte, é possível distinguir três níveis de reação: 

• O ouvinte entende a elocução.  

• O ouvinte toma uma posição na pretensão levantada, ele a aceita ou a recusa. 

• O ouvinte orienta sua ação de acordo com obrigações convencionalmente estabelecidas. 

Este acordo dotado de efeitos coordenadores representa o plano pragmático, ele estabelece um 

vinculo entre o plano semântico da compreensão do significado e o plano empírico do 

desenvolvimento das sequencias de interações.  Esta conexão pode ser explicada por meio de uma 

teoria do significado.  Habermas quer explicar a compreensão de uma elocução pelo esclarecimento 

das condições segundo as quais um ouvinte pode aceitá-la. “Nós entendemos um ato de fala quando 

1 Nota  
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nós sabemos o que o faz aceitável”. Do ponto de vista do falante, as condições de aceitabilidade são 

idênticas às condições para o seu êxito ilocucionário. Aceitabilidade não deve ser entendida 

objetivamente, da perspectiva de um observador, mas sim na perspectiva de uma atitude 

performativa de um participante na comunicação.  Essas condições não podem ser satisfeitas 

unilateralmente.  

Da perspectiva de uma teoria social da ação, o interesse primário é esclarecer o mecanismo 

relevante do poder de coordenação dos atos de fala.  Um ouvinte entende o significado de uma 

proposição quando, além das condições gramaticais e das condições gerais de contexto, ele sabe 

essas condições essenciais que podem fazê-lo motivado pelo falante a adotar uma posição 

afirmativa. Essas condições de aceitabilidade, em sentido estrito, relacionam-se com o sentido 

ilocucionário que S expressa por meio de um predicado performativo (performative clause). Vamos 

olhar uma proposição – gramaticalmente correta – utilizada como um imperativo: 

1. Exijo que não fume.  

Imperativos são usualmente compreendidos por meio do modelo de atos perlocucionários: como 

uma tentativa do ator S de induzir H a uma ação a. Nesta perspectiva, S só faz um pedido imperativo 

se associa a sua emissão a intenção de que H infira dela que ele (S) tenta movê-lo em direção à ação 

a. Esta perspectiva, no entanto, não leva em conta o significado ilocucionária do imperativo. Quando 

um falante emite um imperativo ele diz o que o ouvinte tem de fazer.  Esta forma direta de se 

alcançar o entendimento faz supérfluo um ato de fala pelo qual o falante consegue indiretamente 

que o ouvinte realize determinada ação. O significado ilocucionária dos imperativos ou demandas 

pode ser descrito através destas paráfrases: 

1.1) S disse a H que ele olhasse que se produziria p 

1.2) S exprimiu a H que ele teria que realizar p. 

1.3) A exigência emitida por S deve ser entendida no sentido de que H deve produzir p.  

Aqui p representa um estado no mundo objetivo, relativo ao tempo da proposição, ele está no futuro 

e, se as demais condições permanecerem constantes, pode vir a ganhar existência por meio de uma 

intervenção (ou omissão) do destinatário; no caso de H, parar de fumar. O ouvinte pode aceitar a 

ordem, respondendo afirmativamente a ela: 

1’) Sim, farei o que me exige. 

Se nós nos restringirmos às condições de aceitabilidade em sentido estrito; as condições, segundo as 

quais H aceita, reduzem-se a dois componentes: 
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I. O ouvinte deve entender o sentido ilocucionária dos imperativos de tal forma que ele possa 

parafrasear esse sentido com sentenças como 1.1, 1.2 ou 1.3, e possa interpretar o conteúdo de 

“pare de fumar” como um pedido a ele dirigido. De fato, o ouvinte entende a ordem se ele está 

familiarizado com as condições segundo as quais p aconteceria e se sabe o que tem que fazer (ou não 

fazer) para que essas condições se realizem. O ouvinte entende um imperativo se sele sabe o que ele 

deve e o que ele não deve fazer para criar o estado de coisas desejado por S; ele, dessa forma, 

também sabe como conectar suas ações com as de S. 

II. O ouvinte deve estar ciente também das condições para que haja acordo, pois é este acordo 

que serve de base para a observância das obrigações necessárias para as interações seguintes.  O 

ouvinte compreende completamente o significado ilocucionário do imperativo, quando ele sabe por 

que o falante espera impor sua vontade sobre ele. O falante tem uma expectativa fundada da sua 

pretensão de conformar a ação do ouvinte; e o ouvinte sabe disso. O falante suscita com seu 

imperativo uma pretensão de poder a que se submete o ouvinte ao aceitá-la. Até agora, nós 

entendemos os imperativos como expressão puras de vontade, esses fundamentos, no entanto, não 

podem residir no próprio significado ilocucionário do ato de fala; eles podem residir apenas em uma 

potencial de sanção - externo ao ato de fala. Dessa forma, as condições de satisfação têm de ser 

suplementadas com condições de sanção para que se satisfaçam as condições de aceitabilidade.  

Este quadro se complica quando passamos de imperativos simples para imperativos normativamente 

autorizados que podem tomar a forma de comandos ou ordens. 

  2) Eu ordene que pare de fumar.  

Esta elocução, por exemplo, em um avião, pressupõe o reconhecimento de normas internacionais de 

segurança e um quadro institucional que autoriza a determinadas pessoas emitir tal ordem; no caso, 

as aeromoças. Em caso de ordens, o sentido ilocucionário não remete apenas a condições extraídas 

do contexto do ato de fala, mas também a condições para se aceitar a pretensão linguística e, com 

ela, o acordo entre S e H. No caso de simples imperativos (1), S não apela para a validade das 

normas, ele tem boas razões para esperar que H faço o que ele deseja, se possui a seu dispor sanções 

(positivas ou negativas), não importa se o potencial para tais sanções tem fundamento de direito ou 

de fato.  Já em 2, o falante apela para a validade de regulações de segurança e, na emissão da 

elocução, ele levanta uma pretensão para a validade normativa.  Alguém que duvide da validade 

dessas normas pode levantar razões contra a legalidade das regulações, sua validade, ou sua 

legitimidade. Pretensões de validade estão intimamente conectadas com razões e fundamentos. 

Nesse sentido, as condições para aceitabilidade de ordenamentos podem ser encontradas no próprio 

sentido ilocucionário do próprio ato de fala; elas não precisam sem completas por condições 

adicionais de sanção.  
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Nós distinguimos até aqui a validade de um ato ou da norma que o respalda, a pretensão em que as 

condições para a sua validade são satisfeitas, e a redenção (Einlösung) da pretensão de validade 

levantada, isto é, a prova de que se cumprem as condições de validade do ato de fala ou da norma 

subjacente. Agora estamos em posição de dizer que um falante pode racionalmente motivar um 

ouvinte a aceitar a oferta do seu ato de fala porque – na base de uma conexão interna entre 

validade, pretensão de validade e redenção de uma pretensão de validade – ele pode assumir a 

garantia de prover, se necessário, razões convincentes que irão se sustentar diante das possíveis 

críticas do ouvinte às suas pretensões de validade.  Assim, um falante deve a força vinculante de seu 

sucesso ilocucionário não à validade do que foi dito, mas ao efeito coordenador da garantia que ele 

oferece.  

Isto não é válido apenas para os atos de fala normativos, mas também expressivos e constatativos. É 

claro que há diferenças. As condições mencionadas em I, no caso dos atos de fala expressivos e 

constatativos, não têm nada a ver com obrigações resultantes do reconhecimento intersubjetivo da 

pretensão de validade em questão; elas se resumem a entender o conteúdo proposional de uma 

sentença em primeira pessoa ou uma sentença assertiva pelas quais o falante pretende validade. Em 

geral, nenhuma obrigação especial decorre do significado de atos de fala constatativos. Obrigações 

relevantes para a continuidade da interação provem das da satisfação das condições de 

aceitabilidade (ver I e II), apenas na medida em que os falantes se obrigam a basear suas ações em 

interpretações não contradigam declarações aceitas como verdade.  

Enquanto as pretensões de validade estão internamente conectadas com fundamentos e dão ao ato 

ilocucionário uma força de motivação racional, pretensões de poder se sustentam em potencial de 

sanção. Imperativos, no entanto, permitem uma segunda normatização, que pode ser explicada na 

relação entre intenção e declaração de intenção. Sentenças de intenção pertencem à mesma 

categoria das de pedido ou demandas. Podemos interpretá-las como demandas do falante a si 

mesmo.  É claro que os pedidos e exigências são atos ilocucionários , enquanto sentenças de 

intenção só ganham um papel ilocucionário ao serem transformadas em declarações de intenção. 

Enquanto imperativos, por natureza, possuem uma força ilocucionária – ainda que venha a ser 

completada por sanções –, sentenças de intenção que, por assim dizer, perderam sua força 

imperativa in foro interno, podem recuperar sua força ilocucionária ao serem vinculadas a 

pretensões de validade, na forma de atos expressivos como este: 

3) Eu confesso que é minha intenção.. 

Ou na forma de atos de falo normativos: 

 4) Eu declaro minha intenção de... 
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Mas apenas os atos de fala que o falante vincula a pretensões de validade criticáveis podem fazer 

com que um ouvinte aceite uma oferta independente de forças externas. Ou seja, eles são eficazes 

como mecanismos de coordenação das ações.  

O falante com sua elocução levanta uma pretensão de validade, ao ouvinte, racionalmente motivado, 

é facultado aceitar a oferta ou recusá-la.  Vamos usar o seguinte exemplo, o professor diz ao aluno: 

 5) Por favor, traga-me um copo d’água. 

Não apenas como um simples imperativo ou pura expressão da vontade, mas como um ato de fala 

realizado numa atitude orientada para o entendimento. Então, o estudante pode, em princípio, 

rejeitar esse pedido sob três aspectos de validade. Ele pode ate contestar a correção normativa da 

elocução: 

  5’) Não. Você não pode me tratar como um de seus empregados 

Ou ele pode contestar a veracidade subjetiva da elocução: 

 5”) Não. Você realmente quer me colocar em uma situação desconfortável diante dos outros 

alunos. 

Ou ele pode negar certos pressupostos existências: 

 5’’’) Não. A próxima torneira de água está tão longe que não poderia retornar antes do final 

da classe. 

No contexto da ação comunicativa, os atos de fala podem ser sempre rejeitados com base nesses 

três aspectos acima. Pertence ao objetivo comunicativo do falante que ele realize um ato de fala que 

é correto (right) no que diz respeito ao contexto normativo, entre ele e ouvinte surge uma relação 

intersubjetiva reconhecida como legítima, que ele faça uma declaração verdadeira, e que ele 

expresse verdadeiramente suas intenções, crenças, desejos e sentimentos. 

 Apesar dos atos de fala2 orientados para o entendimento estarem envolvidos em uma densa 

rede de relações, o papel ilocucionário determina o aspecto de validade segundo o qual o falante 

quer que sua elocução primariamente seja entendida. Quando o falante faz uma narrativa ou uma 

assertiva, ele procura um acordo com o ouvinte baseado no reconhecimento de uma pretensão de 

2  Habermas distingue três casos idealizados dos atos de fala: 

•  Atos de fala constativos em que sentenças proposicionais (assertivas) elementares são usadas  

• Atos de fala expressivos em que sentenças de experiências de vida elementares são usadas 

• Atos de fala regulativos em que são usadas sentença;as imperativas elementares (em ordens) 

ou sentenças elementares de intenção ( nas promessas) 
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verdade. Já quando o falante emite uma elocução uma sentença em primeira pessoa, confessa, 

revela algo, o acordo só surge com o reconhecimento da pretensão de sinceridade. Se o falante dá 

uma ordem ou faz uma promessa, o acordo depende de o ouvinte reconhecer essa ação como certa 

(right).   

Algumas reservas foram levantadas contra a possibilidade de se distinguir pretensões de verdade das 

de veracidade.  Mas apesar da conexal interna entre elas, elas podem ser distinguidas. Como no caso 

dessa frase paradoxal: 

6) Está chovendo agora, mas eu não acredito que esteja chovendo agora 

 O ouvindo pode rejeitar dois tipos diferentes de pretensão de validade. Ao tomar uma 

posição negativa, ele pode quer dizer que: 

  6’) Não, não é verdade. 

  6”) Não, você não quer dizer o que está dizendo. 
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