
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 3, pontos (5) e (6) 

Referência: HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa (tomo I). Tradução Manuel 

Jiménez Redondo. Madrid, Taurus, 1987. pp. 407-432. 

Temas: atos de fala; Austin; Searle; ação comunicativa; pragmática formal e pragmática empírica. 

1 Problemas: 

Em que medida a classificação dos atos de fala proposta por Habermas, com base numa pragmática 

formal, consegue abarcar as diversas situações naturais de fala. E como o conceito de ação 

comunicativa pode satisfazer as lacunas deixadas pelo conceito de razão conforme a fins no que 

concerne a análise da racionalização da sociedade.  

2 Objetivos: 

1. Explicar a crítica que Habermas faz à classificação dos atos de fala de Austin e Searle para a 

elaboração de sua própria classificação; 

2. Analisar as contribuições da pragmática formal para o embasamento de uma teoria da ação 

que seja útil para a sociologia. 

3 Teses 

Ad (1) 

Austin foi o primeiro a tentar tipologizar os atos de fala. Ele distingue cinco tipos de atos 

ilocucionários: veridictivos, exercitivos, comissivos, comportativos e expositivos. Para Habermas, a 

classificação de Austin não é satisfatória especialmente porque ela “não distingue entre as 

valorações de conteúdo descritivo e as de conteúdo normativo” (p. 408). Com isso, ocorre uma 

confusão entre as abrangências dos atos de fala.  

Searle, modificando em termos a proposta de Austin, chega à seguinte classificação: constatativos, 

compromissórios, diretivos, declarativos e expressivos. Para Habermas, a classificação de Searle é 

mais precisa que a de Austin somente no que concerne aos atos constatativos e compromissórios. A 

demarcação entre os atos diretivos e os declarativos não é precisa porque ele “não discrimina entre 

as exigências normatizadas (…), de um lado, e os imperativos simples, isto é, as manifestações de 

vontade não dotadas de autoridade, de outro.” (p. 409). Quanto aos atos expressivos, Searle não se 

move com segurança na aplicação do critério da veracidade do falante, pois “é evidente que Searle 

se vê induzido pela caracterização que Austin faz dos comportativos” (p. 410). 

A versão de Searle dá início a uma discussão ter uma fundamentação ontológica dos atos de fala 

(proposta de Searle) e, por outro lado, a uma classificação dos atos de fala do ponto de vista da 
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pragmática empírica. Habermas, como veremos adiante, defenderá a necessidade de uma 

pragmática formal integrada a uma pragmática empírica para dar conta de fundamentar os 

pressupostos racionalizáveis do entendimento buscado através da razão comunicativa. 

Uma classificação pragmática dos atos de fala leva em conta as dimensões gerais da situação de fala 

(dimensão temporal, dimensão social, dimensão objetiva). Se por um lado essa classificação serve de 

fio-condutor para confeccionar sistemas de descrição etno e sociolinguísticos, por outro “o preço a 

ser pago por esta vantagem é a renúncia à evidência intuitiva que possuem as classificações que 

partem de uma análise semântica e que dão conta das funções elementares da linguagem” (p. 412).  

Para Habermas, é para satisfazer essa carência que Searle busca uma fundamentação ontológica dos 

atos de fala, valendo-se do pressuposto falante/ator e mundo (enquanto estado de coisas 

existentes), em que ora as orações se acomodam aos fatos (caso dos constatativos), ora os fatos se 

acomodam às orações (caso dos diretivos). Contudo, para Habermas é precisamente a exclusividade 

desse pressuposto governando toda a teoria que permite perceber que a teoria de Searle “se limita à 

perspectiva do falante e não presta atenção na dinâmica da discussão e do reconhecimento 

intersubjetivo de pretensões de validez, ou seja, da formação de consenso.” (p. 414). Assim, ficam 

comprometidas as demais classes: 

˗ os atos compromissório seriam expressos como acomodação dos fatos à oração, mas para 

explicar sua força ilocucionária não basta as condições de cumprimento da intenção declarada, pois o 

falante vincula sua vontade a uma obrigação normativa: “Searle teria que distinguir as condições de 

validez das condições de êxito”. (p. 414).  

˗ Os atos declarativos também não podem ser interpretados segundo esse esquema, porque 

“quando um falante cria fatos institucionais, não está se relacionando com algo no mundo objetivo, 

mas atua em concordância com as ordens legítimas do mundo social e inicia ao próprio tempo novas 

relações interpessoais” (p. 415). Daí a dificuldade de Searle, que simboliza os declarativos como uma 

dupla acomodação: das orações aos fatos e dos fatos às orações. 

˗ Os atos expressivos, tampouco podem ter sua força ilocucionária caracterizada nos moldes da 

relação ator-mundo de estados de coisas existentes. 

 

A teoria de Searle carece de reformulação que supere suas dificuldades. 

“(…) se partimos de que os propósitos ilocucionários dos atos de fala se conseguem por meio do 

reconhecimento intersubjetivo de pretensões de poder ou de pretensões de validez; se introduzimos, 

ademais, a correção normativa e a veracidade subjetiva como pretensões de validez análogas à de 
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verdade, e se interpretamos por sua vez estas valendo-nos de relações ator-mundo. O resultado 

destas revisões seria a classificação seguinte:” (p. 415). 

 

˗ Atos de fala comunicativos: podem ser considerados como subclasse dos regulativos ou como 

uma classe independente. Estabelece uma relação reflexiva com o processo de comunicação. A 

relação se estabelece diretamente com as pretensões de validez (dos três mundos) ou com a 

elaboração argumentativa das pretensões de validez. Assim, servem à organização da fala. 

˗ Classe dos operativos: designam a aplicação de regras de construção. Tem sentido realizativo, 

mas não genuinamente comunicativo. 

Para Habermas, estes modos básicos dos atos de fala, uma vez que vão agrupando outros tipos (por 

exemplo: os compromissórios e os declarativos são suprassumidos nos regulativos), só podem se 

aplicar na análise da comunicação cotidiana, na medida que consiga desenvolver taxonomias que 

cubram todo o espectro de forças ilocucionárias. Uma vez que as modalidades ilocucionárias de cada 

pretensão de validez experimenta um processo de diferenciação distinto nas línguas particulares, “só 

uma pragmática empírica de inspiração teorética poderá desenvolver taxonomias de atos de fala que 

resultem informativas, isto é, que não sejam cegas nem vazias” (p. 418). 

A classificação proposta por Habermas, contudo, permite introduzir três tipos puros de ação 

comunicativa: a “conversação” (quando os atos de fala constatativos tem o seu centro de gravidade 

deslocados da atividade teleológica para a comunicação), a ação dirigida por normas e a ação 

dramatúrgica. (ver fig. 16, p. 420). 

Ad (2) 

Ato de fala Objetivos Tipo de pretensão 

questionada 

Imperativos  Mover o ouvinte a produzir um estado que se quer 

ver realizado no mundo objetivo. Só pode ser criticada 

em função das condições de êxito. 

Poder 

Constatativos Refletir um estado de coisas no mundo objetivo. Verdade 

Regulativos Estabelecer uma relação interpessoal reconhecida 

como legítima no mundo social comum. 

Retidão normativa 

Expressivos  Desvelar ante um público uma vivência a que o 

falante tem acesso privilegiado. 

veracidade 
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Uma vez que “a pragmática formal que com intenção reconstrutiva (…), se centra nas condições do 

entendimento possível, parece distanciar-se irremediavelmente do uso fático da linguagem. Para 

que, então, tanta insistência em estabelecer as bases de uma teoria da ação comunicativa, 

apresentada em termos de pragmática formal?” (p. 419). Ou ainda: que contribuições a pragmática 

formal pode dar a uma teoria da ação que resulte útil para a sociologia? 

Habermas responde a esse questionamento da seguinte forma: 

a) Passos metodológicos mediante os quais a pragmática formal pode ficar conectada com a 

empírica. 

  Trata-se de aproximar gradualmente os tipos puros de interação linguística das situações 

naturais, sem abandonar os pressupostos teóricos, apenas desinflando as fortes idealizações a que 

está sujeita o conceito de ação comunicativa, da seguinte forma: 

˗ ao lado dos modos fundamentais, se considera a diversidade de forças ilocucionárias; 

˗ ao lado das formas padrão, se considera outras formas de realização linguística; 

˗ ao lado dos atos de fala explícito, se considera aos implícitos (quando a compreensão do 

ouvinte depende de condições contextuais contingentes). 

˗ ao lado dos atos de fala diretos, se considera as emissões indiretas e ambíguas; 

˗ a análise se faz extensiva dos atos de fala isolados às sequências de atos de fala; 

˗ ao lado das atitudes básicas, se introduz a atitude realizativa; 

˗ além dos planos que representam processos de entendimento, se introduz a análise do plano 

da ação comunicativa; 

˗ ao lado das ações comunicativas se introduz a análise dos recursos do saber de fundo, a 

análise dos mundos da vida. 

  Segundo Habermas, esse procedimento também soluciona o problema da “distinção e 

identificação, em situações naturais, de ações orientadas ao entendimento e de ações orientadas ao 

êxito.” (p. 423).  

b) Clarificação dos fundamentos racionais dos processos de entendimento. 

Uma pragmática empírica que nem sequer começasse certificando-se do ponto de partida 

pragmático-formal não disporia dos instrumentos conceituais necessários para reconhecer os 

fundamentos racionais da comunicação linguística na desconcertante complexidade das cenas 

cotidianas observadas (…). A pragmática formal pode contribuir para a clarificação dos mecanismos 

que o falante necessita para dominar tudo isso, muito mais que o que pode contribuir uma simples 

descrição empírica, por exata que seja, dos fenômenos a explicar. (p. 424). 
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Habermas afirma que a pragmática formal também pode contribuir para a clarificação dos 

fenômenos de distorção sistemática da comunicação (enganos inconscientes – cf. fig. 18, p. 426) que, 

a princípio, só podem identificar-se através de uma compreensão intuitiva, amadurecida pela 

experiência clínica. 

Porém, a principal vantagem da pragmática formal é por em relevo as diversas classes de saber. “A 

teoria da ação comunicativa pode ressarcir as debilidades que descobrimos na teoria weberiana da 

ação, pois não se aferra à racionalidade conforme a fins como único aspecto sob o qual as ações 

podem criticar-se e corrigir-se” (p. 426). Estas diversas classes podem ser compendiadas da seguinte 

forma (fig. 19, p. 428): 

Tipos de acção Tipo de saber 

materializado 

Forma de 

argumentação 

Tipos de saber 

transmitido 

Ação teleológica: 

instrumental 

estratégica 

Saber utilizável em 

técnicas e estratégias 

Discurso teórico Tecnologias/ 

estratégias 

Atos de fala 

constatativos 

(conversação) 

Saber teórico-

empírico 

Discurso teórico Teorias 

Ação regulada por 

normas 

Saber prático-moral Discurso prático Representações 

morais e jurídicas 

Ação dramatúrgica Saber prático-

estético 

Clínica terapêutica e 

clínica estética 

Obras de arte 

c) a pragmática formal deve deixar-se instruir pela empírica na medida em que o problema da 

racionalidade está situado nas estruturas gerais dos mundos da vida a que pertencem os sujeitos 

agentes (e não nas orientações de ação, segundo a Teoria de Weber). 

“(…) a análise da ação comunicativa nos permite apreender o processo de racionalização social em 

toda a sua latitude e não já somente sob o ponto de vista seletivo da institucionalização da ação 

racional conforme fins.” (p. 428) 

Habermas dá particular destaque ao pano de fundo do saber implícito. Segundo ele, outra vantagem 

do conceito de ação comunicativa é iluminar esse pano de fundo do saber contextual compartilhado, 

inicialmente aproblemático e pré-reflexivo. Através dele é que a pragmática formal se deixa instruir 

pela empírica. 
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Só quando nos voltamos sobre este horizonte contextualizador que é o mundo da vida, desde e a 

partir do qual os participantes na comunicação se entendem entre si sobre algo, se transforma o 

campo visual de sorte que se tornam visíveis os pontos de conexão entre teoria da ação e teoria da 

sociedade: o conceito de sociedade há de se conectar com um conceito de mundo da vida 

complementar do de ação comunicativa. (p. 431). 
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