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Capítulo 1 
Teoria da ação racional e da decisão em Habermas 

 
Francisco Javier Uribe Riveira 



CAPÍTULO 1 

T E O R I A D A A Ç Ã O R A C I O N A L Ε D A 

D E C I S Ã O E M H A B E R M A S 

1. APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo, faremos um resumo da teoria da ação racional de Habermas, 
centrando-nos em alguns temas básicos como: a crítica à teoria da ação racional 
de Weber; a teoria dos atos de fala da Austin e Searle; a concepção descentralizada 
de mundo do autor (oriunda de Popper) e sua taxonomia da ação; a diferença entre 
os usos objetivo e prático da linguagem etc, para citar os mais importantes. O obje
tivo central é apresentar a fundamentação do conceito de racionalidade comunicati
va, que amplia o conceito weberiano de racionalidade da ação (ainda preso ao pa
radigma finalístico da filosofia da consciência), e marcar as diferenças entre o agir es
tratégico e o agir comunicativo. Mais adiante, esta discussão será utilizada numa crí
tica ao enfoque estratégico de planificação. 

Também será apresentada uma discussão de Habermas sobre os modos de 
decisão. Nesta discussão, o autor sustenta um modo pragmatista de decisão, basea
do na inter-relação de várias racionalidades, notadamente das racionalidades tecno
crática, político-substantiva e comunicativa. Esta inter-relação é definida pelo autor 
como simultaneamente crítica e necessária. Este modelo servirá para fundamentar, 
analogicamente, uma teoria da decisão baseada na idéia de múltiplas perspectivas 
de análise articuladas comunicativamente (explorada no capítulo 3). 

Inclui-se, ainda, o conceito de situação de Habermas, considerado desde a 
perspectiva da ação planejada. Este conceito é, hoje em dia, utilizado por uma ver
tente importante do planejamento, qual seja o Planejamento Estratégico-Situacional 
(PES) de Carlos Matus. Servirá, portanto, para realizar um contraponto entre o enfo
que comunicativo e o enfoque situacional deste último autor. 

Finalmente, esboçaremos algumas possíveis aplicações da teoria da ação ra
cional e da decisão de Habermas ao campo do planejamento organizacional, o que 
nos ajudará a definir algumas hipóteses, a serem trabalhadas nos capítulos 3 e 4. 



2 . A TEORIA DA AÇÃO DE HABERMAS: AGIR ESTRATÉGICO Ε AGIR 
COMUNICATIVO 

O ponto de partida da teoria da ação de Habermas é a análise crítica da teo
ria da ação racional de Weber (HABERMAS, 1987:228-49/359-63), que apresento a 
seguir. 

Weber considera duas formas básicas de ação racional: "a ação racional volta
da para o cumprimento de fins" e "a ação finalística voltada para o cumprimento de 
valores". No caso da primeira, a racionalidade se refere à escolha dos meios, tendo 
em vista os fins dados. A segunda diz respeito à escolha dos fins, supostos determi
nados valores, meios (possibilidades de ação ou recursos) e condições situacionais 
(restrições): e a dedução lógica dos fins a partir dos valores, considerando-se regras 
de escolha racional. Racionalidade, para Weber, é a possibilidade de uma funda
mentação objetiva dessa dupla determinação, seja pelo cálculo econômico, seja pe
las regras da lógica. 

A racionalidade dos meios em relação aos fins (Racionalidade Finalística Pura) 
mede-se pela eficácia na produção de estados de coisas no mundo objetivo e pela 
eficiência na normatização técnica dos meios. A análise econômica de custo/benefí
cio é sua máxima de decisão predominante. Esta forma tem sido denominada tam
bém de racionalidade instrumental (ou cognitivo-instrumental). 

A racionalidade dos fins em relação aos valores (Racionalidade Substantiva, 
Prática ou Normativa) supõe a escolha dos fins entre várias alternativas, orientando-
se por um sistema de valores que deve ser precisado conscientemente pelos atores. 
Se a dedução dos fins a partir de valores é um processo que pode ser objetivado ra
cionalmente, lançando-se mão de um saber de regras lógicas, a escolha dos valores 
últimos é, para Weber, porém, um processo sobre o qual não é possível uma funda
mentação objetiva. 

Na interpretação de Habermas, Weber é cético quanto à fundamentação ra
cional de questões valorativas. Este último considera que as decisões valorativas são 
basicamente subjetivas, na medida em que a realidade se caracteriza por uma plura
lidade de interesses e, admitindo o pragmatismo, por um "politeísmo" de valores cor
relatos. Este pluralismo axiológico teria um caráter irredutível. Weber não admite, 
assim, a possibilidade de uma fundamentação objetiva ou de uma universalização 
das questões normativo-valorativas, baseada no uso de razões, argumentos ou inter
pretações críticas, de caráter vinculante, tal como Habermas postula para a raciona
lidade normativa. 

Weber não admite, portanto, que a decisão de natureza valorativa 
possa se apoiar em uma motivação social. Sobre questões valorativas só seria 
possível a "decisão", uma tomada de decisão equivalente a um "querer" não 
fundamentável. O "decisionismo" moral de Weber contribui para um déficit 
de racionalidade (na interpretação habermasiana), toda vez que subjetiviza a 
decisão normativa e escamoteia a possibilidade de regulação social da esfera 
das relações interpessoais. 

Para Habermas, o que Weber considera racionalizável é a forma pela qual 
os sujeitos justificam suas preferências; ou dito de outra maneira, a forma pela 



qual se orientam em relação aos valores. Segundo Weber1 (apud HABERMAS, 

1987:232), 

Actúa de forma puramente racional con arreglo a valores quien sin aten
der a Ias consecuencias previsibles actúa al servido de Io que parecen 
ordenarle sus convicciones sobre el dever, Ia dignidad, los preceptos re
ligiosos, Ia piedad o Ia importancia de una causa, de cualquier tipo que 
sea. La acción racional con arreglo a valores es siempre una acción de 
acuerdo a mandatos e exigências que el agente se cree en Ia obligación 
de cumplir (WEBER, 1971:87). 

O conceito de racionalidade normativa expressaria, por isso, a tomada de 
consciência pelos atores individuais da existência de uma forma de agir que lhes é 
peculiar, que se constitui em função da fé "no valor incondicionado de um compor
tamento", por força dessa fé e independentemente das conseqüências que possam 
advir desse agir. O reconhecimento dessa forma de agir, dos valores subjacentes e, a 
partir deles, a derivação lógica de fins, representariam os fenômenos conscientes 
que delimitam o que é passível de ser considerado racional neste tipo de ação. 

Esse tipo de racionalidade, na medida em que recusa a "objetividade" das 
normas práticas, cai dentro da rubrica da racionalidade formal, termo que, desde a 
perspectiva habermasiana, alude à objetivação pura e simplesmente econômica dos 
meios (racionalidade instrumental) e/ou à subjetivação dos fins valorativos (da racio
nalidade seletiva ou substantiva). 

O conceito de racionalidade normativa ou material se constitui, rigorosamen
te, para Habermas, quando algumas normas éticas penetram sistematicamente em 
todos ou em vários âmbitos da vida, adquirindo uma força unificadora da ação. Para 
este autor, Weber contemplaria, em princípio, esta possibilidade de universalização, 
pois sua análise da relação existente entre a ética protestante e o aparecimento da 
figura do moderno empreendedor capitalista atesta, com clareza, a conexão que se 
observa, nos primórdios do capitalismo, entre uma racionalidade normativa e uma 
racionalidade finalística. 

A expressão weberiana "modo metódico-racional de vida" explicita, segundo 
Habermas, um processo de interiorização de valores, estimulado pela família e a 
congregação religiosa, que pode ser tomado como um fundamento ético para o pro
cesso de acumulação capitalista. Os sujeitos sociais teriam assumido determinados 
procedimentos de vida, como o sentimento do dever incessante, o ascetismo profis
sional, a disciplina e o método, a renúncia aos prazeres e ao consumo, orientados 
pelo interesse pessoal na salvação, pelo simples "prazer da dor" como condição para 
a recuperação da graça divina. Estes valores teriam ajudado a promover o processo 
de reprodução material. 

Na interpretação habermasiana, estas normas teriam um caráter muito abstra
to e universal (não diriam respeito a contextos contingentes) e seriam normas proce¬ 
durais, isto é, hábitos gerais de vida que não poderiam ser considerados, necessaria¬ 

1 Weber, M. Economie e Socíeté, Paris, Plon, 1971. 



mente, conteúdos éticos específicos, de caráter finalístico. O conjunto dessas nor
mas configuraria, na visão do autor, uma moral ao nível dos meios, dos procedimen
tos de ação, e esta forma é aduzida como argumento indireto para a fundamentação 
do tipo de "moral pós-convencional" que caracterizaria a modernidade como aquela 
que implica universalização dos procedimentos da discussão moral, orientados pelo 
princípio da correção normativa. 

A diferença específica do modelo weberiano de interiorização ética residiria 
nas suas conseqüências eminentemente "cognitivo-instrumentais" e na vivência ex
clusivamente subjetiva daquelas normas. Para Habermas, a moral pós-convencional 
comportaria a universalização de princípios morais (como a correção normativa) ca
pazes de regular a esfera das relações inter-pessoais. Estes princípios estariam ampla
mente difundidos e possibilitariam o desenvolvimento do procedimento da argu
mentação moral, enquanto a possibilidade de fundamentação racional de normas 
legítimas (capazes de coerir coletivos). 

O "subjetivismo cognitivo-instrumental" da racionalidade normativa de Weber 
tem sido questionado por Habermas, por representar "uma ética dos fins últimos" e 
"não uma ética da responsabilidade": os agentes absolutizariam as causas em que se 
empenham, sem considerar as conseqüências sociais ou os efeitos que para os ou
tros e para si próprios poderiam gerar determinadas intenções (quando tomadas no 
sentido de um racionalismo metafísico individual, absolutamente normativo). Esta 
concepção da ação normativa denunciaria um déficit de racionalidade. É uma racio
nalidade da ação segundo a qual os agentes se desobrigam de prestar contas em pú
blico de suas intenções e modos de fazer, não atentando para as conseqüências pos
síveis dos seus atos. Nesta perspectiva, os sujeitos não se co-responsabilizam pelo 
desempenho de determinadas intenções. Dito de outra forma, essas pretensões não 
são submetidas ao critério do consenso ensejado comunicativamente. 

Habermas, na esteira desta crítica, aponta para a existência de um paradoxo 
no sistema teórico de Weber: de um lado, sua análise da racionalização cultural su
bentende a progressiva diferenciação das esferas da ciência, da moral e da arte, su
gerindo a paulatina diferenciação de vários mundos específicos, dentre eles o mun
do social (do direito e da moral),2 considerado por Habermas como lugar de institu
cionalização das normas e dos valores que regem o "bem viver" das comunidades; 
de um outro lado, porém, sua concepção de racionalização social - alicerçada no 
modelo paradigmático da racionalidade finalística pura - supõe a referência a um 
único mundo, o mundo objetivo, e, uma perspectiva solitária, a de um ator monoló¬ 
gico. 

A predominância dada por Weber à ação racional finalística pura ou instru
mental, parece responder a dois motivos: às incompletudes ou vazios da racionali
dade normativa ou prática, tal como concebida dentro do esquema teórico weberia
no: subjetivismo valorativo e perda de controle sobre as conseqüências e/ou resulta
dos da ação; à generalização da experiência de modernização da sociedade capita¬ 
lista-ocidental, que se fecha no seu transcurso à toda dimensão valorativa, adotando 

2 A esfera da ciência seria típica do mundo objetivo e a esfera da arte estaria implicada no mundo 
subjetivo (vide discussão específica mais adiante). 



como referência ideal o modelo teleológico puro (isto corresponde à identificação 
da racionalização social com essa experiência específica). 

Weber já tinha percebido que, a despeito da conexão entre racionalidade 
normativa e finalística, caracterizada como um "modo metódico-racional de vida" 
imanente às origens do capitalismo, essas duas formas de racionalidade podem evo
luir de forma independente. Assim, seria possível um desenvolvimento intenso da 
pura ação racional dirigida a fins, fechada a todo desenvolvimento normativo, reali
zado à custa desta última, como o inverso também poderia ocorrer. Essa primeira di
reção parece corresponder, segundo Habermas, ao desenvolvimento posterior de 
toda a cultura ocidental. Esse desenvolvimento poderia ser interpretado desde a 
perspectiva de Weber, como a progressiva rotinização do carisma ou como a auto¬ 
nomização das burocracias econômicas e administrativas. Estas se configurariam, ini
cialmente, a partir das características de metodicidade, calculabilidade, profissiona
lismo etc., imanentes à ética protestante e encarnadas na figura do capitalista em
preendedor. Mas, em um segundo momento, os princípios éticos subjacentes a es
sas características experimentariam uma deterioração ou corrupção, dando lugar ao 
utilitarismo e ao mero gozo material (a explicação weberiana para tal situação foge 
do escopo desta obra). 

Pois bem, a esse "desencantamento do mundo" que se caracteriza pela perda 
de substância da ética, como capacidade de articulação, e, pela autonomização de 
burocracias impessoais, corresponderia uma generalização da racionalidade cogniti¬ 
vo-instrumental, fenômeno que contraria a análise weberiana dos processos de ra
cionalização cultural que apontam para um maior desenvolvimento da racionalida
de do direito e da arte (junto com a ciência) e que se opõe às próprias expectativas 
de Weber quanto às possibilidades de uma mudança no plano da história universal, 
as quais radicariam no papel do carisma e de seu homólogo, a razão prática (os 
ideais valorativos) (MOMMSEM, 1971:81 -112). 

A crítica de Habermas ao "instrumentalismo" se estende ao caráter da teoria 
da ação "social" de Weber, entendida como a ação em situações interativas. Nesta 
teoria, os outros atores são vistos como meios ou condições do ator principal: os ou
tros devem ser induzidos a aceitar a compreensão de sentido (intenção) que o ator 
principal elabora para si ou são representados como meras expectativas de compor
tamento (ou condições da situação) que devem ser sobrepujadas. Para comprovar a 
tese de que a ação "social" weberiana privilegia a perspectiva de um ator solitário, 
Habermas desfia argumentos do próprio Weber. Assim, 

en el caso limite típico-ideal, racional com arreglo a fines, una comuni¬ 
dad linguística viene representada por numerosos actos particulares... 
que se orientam por Ia expectativa de conseguir en los otros una con¬ 
prensión del sentido que el agente tiene en mientes (WEBER, 
1966:194)3 (apud HABERMAS, 1987:360). 

Por outro lado, a ação "social" pode vir determinada: 

3 Weber, M. - Ges Aufzatze sur Religions Sociologie. Vol. 1, Tubgsen, 1966. 



1. de forma racional com arreglo a fines: esto es, por Ias expectativas 
que se tienen sobre el comportamiento, asi de los objetos del mundo 
externo como de los otros hombres, utilizandose estas expectativas 
como condiciones o como medios para Ia consecusión de los próprios 
fines, a los que se persigue e sopesa racionalmente como resultado final 
(WEBER, 1971)4 (apud HABERMAS, 1987:362). 

Estas referências traem a perspectiva utilitário-egocêntrica (ou no máximo 
contratual) da teoria da ação social de Weber. Esta abstrai da possibilidade de uma 
reciprocidade interativa. Por isso, essa teoria "não social", como sustenta Habermas, 
não poderia comportar definitivamente estruturas de uma moral pós-convencional, 
baseada na aplicação dos princípios da justiça ou da correção normativas (à resolu
ção de conflitos). 

Em termos mais amplos, Habermas realiza uma análise crítica do paradigma 
filosófico weberiano definido como o paradigma da consciência ou do sujeito. Neste 
paradigma, como afirma Herrero (HERRERO, 1987:13-32), 

a referência do sujeito ao objeto é concebida ou 1) nos modos cogniti
vos do conhecer ou 2) naqueles prático-técnicos do produzir. Mas, tan
to o conhecimento como a produção são considerados como processos 
instrumentais ou operações funcionais para o domínio do sujeito sobre 
o objeto, da razão sobre a realidade. 

Neste paradigma, todavia, as relações interpessoais passam a ser concebidas 
como entidades pertencentes ao mundo objetivo, na forma de coisas. Essas relações 
são assim "reificadas" e exclui-se qualquer outra racionalidade que pudesse contra¬ 
por-se à racionalidade instrumental. A filosofia da consciência esquece, afirma Sie¬ 
beneichler (1989:62), "que o sujeito que conhece e age é obrigado a entender-se jun
to com outros sujeitos sobre o que pode significar o fato de conhecer objetos ou agir 
através de objetos ou dominar objetos ou coisas", isto é , esquece que o conhecer e 
o agir supõem um saber prévio, um saber técnico e de normas que é o resultado do 
processo de aprendizagem entendido como forma de cooperação social, e que este 
último se realiza através da linguagem. O novo paradigma da comunicação proposto 
por Habermas não se refere à relação do sujeito isolado a algo no mundo, que pode 
ser representado e manipulado, mas sim à relação intersubjetiva que assumem sujei
tos capazes de linguagem e de ação quando eles se entendem entre si sobre algo 
(no mundo). A palavra chave do novo paradigma é o entendimento, significando, 
preliminarmente, aquele processo de convicção intersubjetiva que coordena as ações 
dos participantes de uma interação sobre a base de uma motivação por razões. 

Da análise da teoria da ação de Weber, Habermas extrai uma primeira taxo¬ 
nomia da ação, constituída pela ação instrumental, a ação estratégica e a ação co
municativa. 

A ação instrumental, que se concentra nas tarefas técnicas de controle (ou da 

4 Weber, M. - Economie e Societé. Paris, Plon, 1971. 



apropriação) da natureza e dos estados de coisas que fazem parte do mundo objeti
vo. O saber correlato a essa racionalidade é um saber empírico sobre os melhores 
meios técnicos, pautado pela objetividade e pela padronização. Por outro lado, a ra¬ 
cionalidade estratégica se concentra no processo de escolha de fins entre várias alter
nativas de ação, fazendo parte da dimensão seletiva da racionalidade formal webe
riana. Habermas fala da racionalidade estratégica quando nesta última dimensão é 
necessário levar em conta as decisões de oponentes racionais. O autor atribui a am
bas racionalidades um sentido orientado ao êxito, especificando que a ação instru
mental está inserida em uma situação não social, enquanto a ação estratégica locali
za-se em uma situação social (que é tratada segundo uma perspectiva formal-utilitá¬ 
ria). O êxito vem determinado, no caso da ação instrumental, pela realização de um 
estado de coisas desejada, e, no caso da ação estratégica, pelo grau de influência so
bre as decisões de um oponente, observando-se regras de escolha racional (e um sa
ber analítico). As ações instrumentais podem ir associadas a interações sociais. As 
ações estratégicas representam elas mesmas ações sociais (HABERMAS, 1987:366). 

Tendo em vista, as restrições da teoria da ação de Weber, Habermas constrói 
o conceito de racionalidade comunicativa da ação. O autor fala em racionalidade 
comunicativa: 

quando los planes de acción de los actores implicados no se coordinan 
através de un cálculo egocêntrico de resultados, sino mediante actos de 
entendimiento. En Ia acción comunicativa los participantes no se orien
tam primariamente al próprio éxito; antes persiguem sus fines individua¬ 
les bajo Ia condición de que sus respectivos planes de acción puedan 
armonizarse entre si sobre Ia base de una definición compartida de la si
tuación. De ahí que Ia negociación de definiciones de Ia situación sea 
um componente esencial de Ia tarea interpretativa que Ia acción comu
nicativa requiere (HABERMAS, 1987:367). (Figura 1.1) 

Habermas fala em agir estratégico na medida em que os autores estão exclu
sivamente orientados para o sucesso, isto é, para as conseqüências do seu agir, e 
tentam influir externamente, por meio de armas ou bens, ameaças ou seduções, so
bre a definição da situação ou sobre as decisões ou motivos de seus adversários. A 
isto corresponde uma coordenação da ação por meio de um cálculo de ganhos ego¬ 



cêntricos. A cooperação e a estabilidade resultam então das faixas de interesses dos 
participantes. Ao contrário, fala em agir comunicativo quando os atores tratam de 
harmonizar internamente seus planos de ação e se dispõem a perseguir suas metas 
sob a condição obrigatória de um acordo existente (ou de uma negociação sobre a 
situação e as conseqüências esperadas). É importantíssimo ressaltar que em ambos 
os casos a estrutura teleológica da ação é pressuposta, uma vez que se atribui aos 
atores a capacidade de agir em vista de um objetivo e o interesse em executar seus 
planos de ação. 

Mas, o modelo estratégico pode se satisfazer com a descrição das estru
turas do agir imediatamente orientado ao sucesso, ao passo que o mo
delo do agir orientado para o entendimento mútuo tem que especificar 
condições para um acordo alcançado comunicativamente sob os quais 
Alter pode anexar suas ações às do Ego (HABERMAS, 1989:165). 

Neste último caso, é notória uma subordinação da orientação finalística ao 
entendimento. 

Ao definir ação estratégica e ação comunicativa como dois tipos diferentes de 
ação, o autor parte da premissa de que as ações podem ser classificadas de acordo 
com estes dois pontos de vista: 

quando hablo de estratégico y de comunicativo no solamente pre
tendo designar dos aspectos analíticos bajo los que uma misma ac
ción pudiera descrivirse como um proceso de recíproca influencia 
por parte de oponentes que actuam estrategicamente, de um lado, e 
como proceso de entendimiento entre miembros de un mismo mun
do de Ia vida, de otro. Sino que son Ias acciones sociales concretas 
Ias que pueden distinguirse según que los participantes adopten, o 
bien una actitud orientada al éxito, o bien una actitud orientada al 
entendimiento; debiendo estas actitudes, en Ias circunstancias apro
priadas, poder ser identificadas a base del saber intuitivo de los parti
cipantes mismos (HABERMAS, 1987:367-68). 

O entendimento, para Habermas, é o processo de obtenção de um acordo 
entre sujeitos lingüística e interativamente competentes. Esse acordo se apóia em 
convicções comuns, atingidas através de um desempenho discursivo. Nessa medida, 
o acordo é racional, isto é, quando não pode ser arrancado mediante uma atuação 
instrumental sobre a situação da ação ou mediante um influxo calculado sobre as 
decisões de um oponente. O entendimento, dessa maneira, é imanente como telos 
à linguagem humana. 

A ação comunicativa pode ser entendida como um mecanismo de coordena
ção da ação. Os atos de entendimento que ligam os planos de ação ideologicamen
te estruturados dos distintos participantes, articulando as ações particulares em um 
plexo de interação, não podem ser reduzidos, por sua vez, à ação teleológica. Neste 
sentido, o entendimento não deve ser concebido como a solução de um problema 
de coordenação de sujeitos que atuam orientando-se para o êxito. A razão disto está 



na concepção do entendimento como um fim em si mesmo e no fato de que a ação 
comunicativa é um mecanismo de coordenação de outras ações, além da teleológi
ca, onde aquelas não se orientam absolutamente para o êxito na produção de esta
dos de coisas. São elas: a ação normativa, a conversação e a ação expressiva (anali
sadas adiante). Sua orientação preferencial é o entendimento. 

No entanto, nem toda interação lingüisticamente mediada representa um 
exemplo de ação orientada ao entendimento. 

Existem inumeráveis casos de entendimento indireto, seja porque um agente 
dá a entender algo a outro mediante sinais, induzindo-o indiretamente, mediante 
uma elaboração inferencial da situação que percebe, a formar uma determinada 
opinião ou a captar uma determinada intenção; seja porque um agente utilize dissi¬ 
muladamente o outro para seus fins, isto é, que o induza, empregando meios lin
güísticos, a comportar-se como ele deseja, instrumentalizando-o, assim, para o êxito 
de sua própria ação. Este uso da linguagem orientando para as conseqüências pare
ce desacreditar o ato de fala como modelo de ação orientada ao entendimento. 

Para evitar essa impressão, Habermas tenta demonstrar a tese de que o em
prego da linguagem orientada ao entendimento é o modo original, em face do qual 
o entendimento indireto, a compreensão indireta, "o dar a entender ou fazer com 
que outra pessoa conceba tal ou qual opinião, comportam-se de forma parasitária" 
(HABERMAS, 1987:370-91). Para tal, apoia-se na teoria dos atos de fala de Austin, 
que lhe permite distinguir via análise lingüística, os atos comunicativos dos atos es
tratégicos, e que se constitui, depois da análise da teoria da ação racional de Weber, 
na segunda referência importante (aqui mencionada) para a delimitação de sua teo
ria da ação. 

Mas antes de entrar nesse tema, torna-se necessário fazer alguns esclareci
mentos sobre o agir comunicativo habermasiano: 

1) A ação comunicativa se realiza através do levantamento de "pretensões de 
validade", isto é, de proferimentos ou atos de fala que se candidatam a um "sim" ou 
a um "não" dos ouvintes; o "resgate" das pretensões de validade corresponde à con
firmação das mesmas; no caso de uma rejeição os participantes de uma comunica
ção se obrigam a apresentar argumentos objetivando a possibilidade de algum acor
do; 2) Todo proferimento contém dois elementos básicos, identificados por Austin: 
a) um componente proposicional ou conteúdo cognitivo, que corresponde à descri
ção de coisas ou à prescrição de obrigações, dentre outros casos (o dia está chuvo
so; faça tal coisa...); b) um componente performativo ou ilocutivo, que corresponde 
ao uso de um verbo realizativo empregado na primeira pessoa do indicativo (te or
deno, te confesso, te prometo); através deste elemento os participantes de uma co
municação estabelecem um vínculo intersubjetivo, em cujo contexto os conteúdos 
são transmitidos e compreendidos. O mesmo conteúdo Ρ tem um sentido intersub
jetivo (pragmático) distinto, conforme seja enunciado sob a forma de promessa, de 
ordem, de afirmação (constatar que uma pessoa realiza algo é diferente de prometer 
fazer esse algo, o qual, por sua vez, é diferente de ordenar a outra pessoa que reali
ze algo). Mediante a parte performativa, os agentes não dizem apenas algo, mas rea
lizam uma ação, na acepção de uma interação. Esse componente pode não fazer 
parte explicitamente do ato de fala, mas sempre está presente de maneira latente. A 



aceitação comunicativa da pretensão "te ordeno que faças algo" implica que o desti
natário assume uma atitude de conformidade a um determinado contexto normati
vo do mundo (que fundamenta a validade da ordem, como ilocução) e se obriga a 
cumprir as ações empíricas resultantes do ato de fala inerentes ao conteúdo cogniti
vo. Aqui a ação não se esgota no ato comunicativo. Mas os atos comunicativos rep
resentam, eles mesmos, interações que contribuem para produzir outras interações 
ou ações e para reorganizar espacial, temporal e socialmente as ações do mundo. 

Retornemos à tese de Habermas. Austin (1962) 5 (apud HABERMAS, 1987:370), 
como já foi adiantado em parte, distingue entre ato locucionário - que corresponde 
ao conteúdo propositivo de uma oração - , ato ilocucionário - que fixa o modo em 
que é utilizada uma oração (como afirmação, promessa, confissão, imperativo) - e 
ato perlocucionário - que corresponde aos efeitos que o falante tenciona produzir 
sobre um ouvinte. Para esse autor, o objetivo perseguido com um ato ilocucionário 
está inteiramente contido no próprio ato de fala, enquanto o objetivo perlocucioná
rio não precisa se auto-evidenciar no conteúdo do dito, podendo apenas explicitar-
se em relação à intenção do agente ou do falante. 

Vamos tomar o exemplo citado pelo próprio Habermas (1987:373): 

(1) Η afirmou diante de O que deixava sua empresa. 
(2) O advertiu a Η que este não podia deixar sua empresa. 

Mediante a afirmação 1, Η terá atingido um êxito ilocucionário se O entende 
sua afirmação e a aceita como verdadeira. Mediante a advertência 2, O terá êxito 
ilocucionário se Η entende a advertência e a aceita como verdadeira ou correta (se
gundo seja uma previsão ou uma apelação moral). A aceitação de 2 fundamenta, de 
qualquer maneira, determinadas obrigações de ação por parte do destinatário e as 
correspondentes expectativas de ação por parte do falante. O fato de que as conse
qüências esperadas se produzam ou não, não afeta o êxito ilocucionário do falante. 
O fato de que, por exemplo, Η não peça dispensa, não é um efeito atingido perlo¬ 
cucionariamente, mas a conseqüência de um consenso atingido comunicativamen¬ 
te. Trata-se, no caso, do cumprimento da obrigação que o destinatário assumiu ao 
aceitar a oferta que entranhava o ato de fala. 

Ora, da seguinte descrição: (3) Quando Η disse a O que deixava sua empre
sa, este se aterrorizou (que era o que Η pretendia); segue-se que o êxito ilocucioná
rio da afirmação 1 não constitui uma condição suficiente para obter um efeito perlo
cucionário. Num contexto diferente, o ouvinte podia muito bem ter reagido com alí
vio em face dessa mesma emissão. 

O mesmo ocorre com: (4) O inquietou a Η com sua advertência de que não 
podia deixar sua empresa. Num contexto diferente, essa advertência poderia tam
bém ter reforçado a Η em seu propósito, por exemplo, se Η receia que O lhe quer 
mal. 

A descrição de efeitos perlocucionários tem, portanto, que fazer referência a 
um contexto de ação teleológica que vai além do ato de fala. 

5 Austin, J. L. How to do Things With the Words. Oxford, 1962. 



O exemplo anterior ajuda a delimitar uma dimensão da ação estratégica que 
extrapola o ato de fala e que corresponde "ao não dito", explicável apenas pela in
tenção de um ator (não confessável). Uma outra dimensão não contida na estrutura 
de um ato de fala evidencia-se naqueles imperativos como: "Te exijo que não fu
mes", nos quais a expectativa de ação do falante não se sustenta na aceitação nor
mativa da oferta por parte do destinatário (isto é, parar de fumar porque o contexto 
normativo-legal estabelece uma proibição nesse sentido em determinados lugares e 
circunstâncias), mas no poder de sanção que ele pode exercitar (e que antecipa). 
Desta maneira, em todas as circunstâncias de comunicação interativa em que a acei
tação de obrigações de ação (decorrentes do ato de fala) por parte do destinatário, 
e, as expectativas de ação do falante, não residem em pretensões de validade e no 
desempenho das pretensões de validade (através de razões), podemos falar em ações 
estratégicas. Estes tipos de ações substituem as pretensões de validade por pretensões 
de poder. No caso da ordem para parar de fumar, a decisão favorável do destinatá
rio não se basearia: na validade do ato de fumar, ou melhor dito, da norma que o 
regula; na pretensão de validade ou no apelo do falante no sentido de que se obser
ve a norma por ser esta legítima (incluindo aqui a sua aplicabilidade à situação con
creta); no desempenho da pretensão de validade, isto é, no uso de razões capazes 
de fundamentar a legitimidade da norma, se esta for questionada pelo destinatário. 
Ao contrário, esta decisão favorável basear-se-ia na antecipação por parte do falante 
de um recurso de poder, de um sanção. 

Assim sendo, a ação estratégica apresenta uma dimensão externa ao ato de 
fala, representada por uma reserva comunicativa ou pelo fato de que a garantia do 
cumprimento da ação se identifica, não com um desempenho discursivo, mas com 
o poder (antecipado). 

A partir da discussão da teoria dos atos de fala de Austin, Habermas afirma a 
sua distinção entre agir estratégico e agir comunicativo: 

cuento, pues como acción comunicativa aquellas interacciones media
das linguisticamente em que todos los participantes persiguem com sus 
actos de habla fines ilocucionários y sólo fines ilocucionários. Las inte
racciones, en cambio, en que a Io menos uno de los participantes pre
tende con sus actos provocar efectos perlocucionarios en su interloctor 
Ias considero acción estratégicamente mediada linguísticamente 
(1987:378). 

No primeiro caso, os fins são expressos comunicativamente e delimitados 
pela ilocução; em troca, no segundo caso, os fins remetem à intenção de um agente 
que não os explicita ou que no caso de explicitá-los abertamente (como é o caso 
dos imperativos amplos) não os vincula a explicações que possam fundamentá-los 
ou torná-los aceitáveis comunicativamente. 

Apesar da relação de externalidade que as perlocuções - enquanto sucedâ
neas dos atos estratégicos - mantêm com a comunicação, elas não são completa
mente independentes dos atos de fala. Pelo contrário, os atos perlocucionarios só 
podem ser possíveis graças ao correto entendimento das ilocuções. Habermas diz: 



Ahora bien, los actos de habla sólo pueden servir a este fin no ilocucio
nário de ejercer una influencia sobre el oyente si son aptos para Io con
secution de fines ilocucionarios. Si el oyente no entendiera lo que el ha¬ 
blante dice, ni aun actuando teleologicamente podria el hablante servir-
se de actos comunicativos para induzir el oyente a comportarse de la 
forma deseada. En este sentido, lo que al principio chamamos empleo 
del lenguaje orientado hacia las consequencias no es un modo originá
rio de uso del lenguage, sino Ia subsunción de actos de habla que sirven 
a fines ilocucionarios, bajo Ias condiciones de Ia acción orientada al êxi
to (1987:375). 

Este é um ponto extremamente importante da teoria do agir comunicativo. 
Os atos de fala podem cobrar uma certa autonomia em relação à ação comunicativa 
ao serem integrados em contextos de ação estratégica, onde vão agir "instrumental¬ 
mente" ajudando a viabilizar efeitos perlocucionários (influência sobre um oponente 
como elemento teleológico). Nestes últimos contextos, os atos de fala não podem 
ser assimilados à ação comunicativa, mas enquanto atos de fala são meios de "coor
denação" dos planos individuais visando um entendimento indireto, sem os quais a 
ação estratégica não se viabilizaria. Agora talvez se entenda o que dizemos alhures 
acerca da improcedência de considerar analiticamente a ação comunicativa a partir 
da lógica da ação teleológica (ou estratégica). A ação comunicativa é inerente o en
tendimento direto, sem rodeios. 

Em relação à ação instrumental (outra variante da ação teleológica webe
riana), o papel da comunicação é parecido com o caso da "coordenação" exerci
da em relação à ação estratégica, com algumas especificidades importantes. A 
ação sobre "objetos não sociais" é racional, para Habermas, na medida em que 
se baseia em regras técnicas que encarnam um saber empírico que é fundamen¬ 
tável (e que é aprendido) e na medida em que a eficácia de uma regra de ação 
pode ser comprovada a posteriori através de explicações sobre o êxito ou o fra
casso da mesma. Mas deve considerar-se que, de um lado, o saber que funda
menta uma regra de ação não é necessariamente explicitado no momento da 
aplicação (esse saber é apropriado por especialistas e circula nos âmbitos restri
tos de formação de profissionais; isto é, é retirado dos contextos da ação comu
nicativa cotidiana) e, por outro lado, que a eficácia da intervenção não depende 
necessariamente das explicações que possam ser dadas sobre o seu êxito ou o 
seu fracasso ou do conhecimento subjetivo das regras. Como diz Habermas: 
"para el êxito de una acción instrumental no es menester que el actor pueda tam¬ 
bién fundamentar Ia regia de acción que sigue" (1987:28). O caráter não interati
vo da ação instrumental, voltado para "objetos não sociais (embora possa estar 
associada a sistemas de cooperação), dispensa outras explicações sobre como o 
uso da linguagem se encontra "atrofiado" nesta particular forma de ação. 

A ação comunicativa como forma de coordenação da ação especifica-se me
lhor em relação a três formas de ação ou três funções básicas: o estabelecimento de 
relações interpessoais legitimamente reguladas, isto é, a produção de normas sociais; 
a expressão autêntica de vivências interiores, para a qual a linguagem pode assumir 
uma forma teatral, dramatúrgica ou artística; a "conversação", entendida como a 



constatação de estados de coisas, desvencilhada de uma orientação instrumental di
reta. Estas ações são consideradas situações-limites de ação comunicativa. 

Além da análise da teoria da ação racional de Weber e da teoria dos atos de 
fala de Austin, um terceiro elemento é fundamental, aqui, na definição da teoria 
da ação de Habermas. É sua "visão descentralizada de mundo", derivada em parte 
da teoria dos três mundos de Popper (1975). Nesta concepção, não haveria um úni
co mundo e, portanto, uma única racionalidade da ação (de formas de intervenção 
no mundo), mas três mundos possíveis (até agora conhecidos) que se superpõem e 
que interagem em termos de mútua suposição e resistência: o mundo objetivo dos 
estados de coisas existentes; o mundo social das relações intersubjetivas reguladas 
normativamente; o mundo subjetivo das vivências internas exteriorizadas. Como se 
pode observar, há uma correlação entre os tipos da teoria da ação e esta construção 
dos mundos. Na realidade, Habermas trata de construir uma teoria do mundo desde 
a perspectiva dos atores em situação de ação. Está implícito que esses mundos não 
são mundos ontologicamente definidos (salvo o mundo objetivo), isto é, não pree¬ 
xistem à consciência intersubjetiva, mas são "descobertos" ou diferenciados ao longo 
da experiência da espécie em função das capacidades progressivamente acumuladas 
pela linguagem, como resultado da cooperação social. 

A visão descentralizada de mundo do autor implica a utilização do par con
ceituai "mundo" e "mundo da vida". Preliminarmente, "mundo da vida" pode ser de
finido como a totalidade difusa constituída pelas capacidades ou representações cul
turais, sociais e da personalidade acumuladas ou adquiridas através de processos 
cooperativos de comunicação, que os participantes de uma situação de ação assu
mem como um pano de fundo comum para suas tarefas interpretativas. No sentido 
da "consciência coletiva" de um grupo social, o conceito de "mundo da vida" é o 
conjunto de pressuposições sobre os quais se baseia o entendimento em situações 
normais de interação. O conceito de "mundo", por outro lado, é um conceito abstra
to do qual os participantes de um diálogo (sobre uma situação) devem fazer um uso 
implícito, tendo em vista chegar a um acordo sobre a representação de estados de 
coisas, relações interpessoais e vivências internas que se tornam problemáticas (no 
sentido de não poderem ser equacionadas a partir dos padrões de interpretação 
existentes). Isto é, quando fragmentos do mundo da vida se tornam relevantes para 
a ação e problemáticos, eles são liberados do pano de fundo e tematizados. Esta te¬ 
matização implica reordenação dos elementos desse fragmento mediante o sistema 
de referências dos três mundos, ou dito de outra forma, mediante a discussão crítica 
de pretensões de validade que dizem respeito a estados ou processos de algum des
ses mundos. Supõe-se, portanto, o pleno domínio destas referências por parte dos 
participantes de um diálogo; quase que a incorporação deste nível de diferenciação 
da linguagem no próprio mundo da vida. A categoria "mundo" designa, portanto, 
uma postura em que os conteúdos do mundo da vida são objetualizados. 

Mais adiante burilaremos estes conceitos (especialmente no capítulo 2 quan
do se discute o significado de mundo da vida). Apoiando-se nesta visão descentrali
zada do mundo, Habermas chega através de um trabalho reconstrutivo à sua taxo¬ 
nomia da ação definitiva. Identifica quatro tipos de ação e de relações com o mun
do (1987:122-36). 

1. a ação teleológica, incluindo a dupla dimensão instrumental/estratégica. 



Esta ação está dirigida ao mundo objetivo, formado pela totalidade dos estados de 
coisas que existem ou que podem apresentar-se ou serem produzidos mediante 
uma intervenção adequada no mundo. Semanticamente, o ator, ao formular orações 
enunciativas, tenta pôr em concordância suas percepções com aquilo que é o caso 
no mundo, e, ao formular orações de intenção, tenta colocar em concordância o 
que é o caso no mundo (ou vai ser o caso) com seus desejos e intenções. Um obser
vador pode julgar, em ambos os casos, o ajuste ou desajuste dessas relações, de 
acordo com os critérios de verdade e de eficácia. As relações interativo-estratégicas 
também pressupõem, como a ação teleológica em geral, um só mundo, neste caso o 
mundo objetivo, pois aquelas não se comportam cooperativamente, enquadrando-
se melhor em tipos reificados e utilitários; 

2. a ação normativa, que se especifica pela definição das normas sociais que 
regulam o comportamento dos atores sociais (primeiro no interior de um mesmo 
grupo social que partilha dos mesmos valores), as situações de conflito e de carên
cia, orientando-se pela busca da legitimidade, e não pelo critério da eficácia ou do 
êxito. Os inquilinos deste mundo social não são entidades, no sentido ôntico, mas 
relações interpessoais legítimas, normas ou expectativas generalizadas de comporta
mento, cristalizadas no plano do direito e da moral. Não são entidades porque não 
se constituem, como as coisas, independentemente de pretensões de validade: as 
ordenações sociais, desde o início, têm uma relação interna com pretensões de vali
dade normativas. Semanticamente, as normas são orações universais de dever ou 
mandamentos que no círculo de seus destinatários são considerados justificados. Em 
face das normas é possível um duplo julgamento objetivo: do grau de adequação 
dos motivos e das ações de um ator ao contexto normativo e, por outro lado, do 
grau de universalização, legitimidade ou reconhecimento social das normas (que de
pende da representatividade dos interesses articulados). 

Uma distinção torna-se necessária: uma coisa é a vigência fática de uma nor
ma, outra coisa bem diferente é se ela é digna de reconhecimento. Esta distinção se 
explica porque a imposição de uma norma pode remeter tanto a convicções quanto 
a sanções ou a uma amálgama das duas. Ora, para Habermas a durabilidade de 
uma norma depende do exercício discursivo da legitimidade: sem legitimidade, não 
há lealdade das massas (HABERMAS, 1989:82-93). Por fim, a ação normativa, ao dis
tinguir entre condições e meios de uma situação - elementos fáticos - e valores ou 
normas, subentende sempre dois mundos: o objetivo e o social. 

3. a ação expressiva, caracterizada pela forma de exteriorização das intenções 
subjetivas, dos desejos e dos sentimentos, ao nível dramatúrgico. Esta ação pauta-se 
pelo critério da autenticidade das exteriorizações internas e diz respeito ao mundo 
sujetivo do ator, em vista do qual o ator e outros assumem uma posição reflexiva. 
Em face deste mundo, os outros dois se configuram como mundo externo; 

4. a ação comunicativa, que está representada pelo uso da linguagem visan
do o entendimento. O conceito de ação comunicativa pressupõe a linguagem como 
um meio dentro do qual tem lugar um tipo de processo de entendimento em cujo 
transcurso os participantes, ao relacionarem-se com o mundo, apresentam-se uns 
perante aos outros com pretensões de validade que podem ser reconhecidas ou 
questionadas. O que é típico desta ação é a disposição dos falantes para relativizar 
suas manifestações ou emissões contando com a possibilidade de que a validade 



destas possa ser "suspensa" por outros atores. Ao realizar determinadas emissões, 
os falantes estão contraindo, pragmaticamente (através do componente perfor¬ 
mativo), relações com o mundo e o fazem de maneira reflexiva, isto é, estão se 
referindo a objetos, normas sociais ou vivências internas na forma de proferimen¬ 
tos que se candidatam a um sim ou a um não. Quando se afirma, expõe ou con
ta alguma coisa está se contraindo uma relação com o mundo objetivo; quando 
se indica uma pessoa para um cargo, compra-se uma casa, faz-se uma promessa 
ou ordena-se a alguma coisa e, assim por diante, está se contraindo uma relação 
com o mundo social; quando se deseja algo, confessa-se algo etc., a relação é 
com o mundo subjetivo. 

Os critérios que permitem julgar reflexivamente esses proferimentos são a ver
dade (relativo ao mundo objetivo), a correção (relativo ao mundo social) e a autentici
dade (mundo interno). O que diferencia a ação comunicativa das três formas de ação 
anteriores é que estas se referem diretamente a um único mundo (ou no máximo a 
dois), enquanto a ação comunicativa integra os três mundos, criticamente (está sem
pre presente nos atos de entendimento reflexivo). Analisando os usos da linguagem, 
essa diferença se torna nítida. As três formas anteriores usam determinadas formas de 
linguagem, as quais objetivam fins sempre específicos: o êxito, a regulação legítima 
das relações interpessoais, a expressão de vivências. Nessas formas isoladas (atos de 
fala constatativos, regulativos ou expressivos) a linguagem é utilizada unilateralmente. 
A ação comunicativa, em troca, está presente em todas elas e seu objetivo é o enten
dimento, compreendido como o reconhecimento intersubjetivo das pretensões de 
validade (em todas as suas variantes). A ação comunicativa engloba a comunicação 
pura e o discurso. A comunicação pura corresponde ao desenvolvimento fluido de 
uma relação comunicativa, à aceitação plena ou ao reconhecimento acrítico das pre
tensões de validade. Esta forma de comunicação é o correlato do conceito de mundo 
da vida, isto é, é um tipo de comunicação que se constitui a partir de um mesmo 
acervo cultural, social e de capacidades, de caráter inquestionado. O saber "dogmáti
co", herdado da tradição, que orienta os indivíduos em uma mesma perspectiva bio¬ 
gráfico-comunitária é um dos recursos básicos do mundo da vida. O Discurso, por 
outro lado, é o processo de argumentação crítica que advém da "suspensão" de uma 
determinada pretensão de validade. É uma comunicação sui generis, pois procura o 
entendimento por outras vias, notadamente a apresentação conflitiva de argumentos 
e razões. Os Discursos são Teóricos, Práticos e Expressivos, segundo tematizem prefe
rencialmente aspectos do mundo objetivo, do mundo social ou do mundo interno. 
Contudo, o desenvolvimento de um discurso específico revela inevitavelmente a sua 
relação com outros discursos (qualquer discurso teórico implica determinado nível 
em questões práticas e vice-versa). O sentido de comunicação vai sempre do mundo 
da vida (da comunicação pura aproblemática) para o discurso, o qual se constitui 
quando um fragmento desse mundo se torna problemático; havendo o entendimen
to, esse fragmento fica à disposição, podendo retornar ao mundo da vida como saber 
reciclado. As bases do entendimento, por fim, devem ser buscadas em determinadas 
pressuposições ideais de toda práxis comunicativa - simetria, não coerção, autentici
dade e verdade - , as quais se apresentam de maneira ingênua no mundo da vida em 
função do efeito aglutinador de uma mesma tradição. 

Um aspecto interessante e controvertido da teoria de Habermas se refere à 



presença em todo ato de fala, independentemente de sua "especialização", de qua
tro pretensões de validade de caráter universal: 

- a pretensão de verdade do conteúdo proposicional da mensagem, isto é, dos 
proferimentos cognitivos referentes ao mundo objetivo, que realizamos através 
de atos de fala constatativos; 

- a pretensão de correção, de justeza do conteúdo normativo e valorativo, isto é, 
dos proferimentos referentes ao mundo social, que se dão através de atos de fala 
regulativos e valorativos; 

- a pretensão de sinceridade e autenticidade manifestada em proferimentos refe
rentes ao mundo subjetivo e que se dão através de atos de fala expressivos; 

- a pretensão de compreensibilidade, de intelegibilidade, da mensagem contida 
nos proferimentos comunicativos (HABERMAS, 1987:144 e 393). 

Pois bem, na comunicação pura estas quatro pretensões são pressupostas na
turalmente de maneira simultânea, assim como seus referentes em termos de mun
do (os quais estão implícitos). Esta pressuposição explica o consenso aproblemático 
que a comunicação do mundo da vida estabelece. Ora, a comunicação se "suspen
de" quando alguma(s) destas pretensões são questionadas, sugerindo a passagem 
para o nível do Discurso: no Discurso Teórico será problematizada dominantemente 
uma pretensão de verdade, enquanto no Discurso Prático, uma pretensão de corre
ção normativa. 

De qualquer maneira, o recorte ou especialização lingüística que o Discurso 
representa não implica a abstração total das outras pretensões de validade. Como 
diz Siebeneichler (1989:108). 

em todo ato de fala razoável exigimos necessariamente a verdade do 
conteúdo afirmado no proferimento, a sinceridade da intenção manifes
tada nele, bem como a correção do pano de fundo normativo que 
acompanha a relação interpessoal que se estabelece no ato de fala ilo¬ 
cucionário. 

Daremos o exemplo que Habermas (1987:392) coloca para demonstrar a 
possibilidade de um questionamento das várias pretensões de validade inerentes aos 
atos de fala. Supondo que o pedido que um professor faz a um aluno é: "por favor, 
traga-me um copo de água"; e que o aluno não encara esse pedido como a manifes
tação imperativa da vontade do professor, o aluno pode questionar: 

- a correção normativa da emissão: "Não, não sou um serviçal"; 

- a veracidade subjetiva da emissão: "Não, o que você quer é me desmoralizar 
diante da turma"; ou 

- a verdade de algumas pressuposições de existência: "Não, o bebedouro mais 
próximo está muito longe e perderia a aula". 

Este exemplo mostra como um ato que pode ser entendido em princípio 
como um ato regulativo, cujo componente ilocutivo seja a pressuposição "te ordeno 



que", pode ser questionada sob as outras pretensões de validade. Ele também mos
tra que os tipos puros de atos de fala são idealizações e que na verdade os atos de 
fala assumem formas mistas, conquanto no nível discursivo é possível identificar a 
predominância de formas mais puras. Mas não apenas no nível do discurso. Haber
mas formula (após o exemplo apresentado) que embora os atos de fala estejam sem
pre inseridos, de acordo com o que foi dito, em uma rede complexa de referências 
ao mundo, é possível inferir do seu papel ilocucionário (ou do significado do com
ponente ilocutivo) sob qual aspecto de validade o falante quer que sua emissão seja 
entendida preferentemente. Ε que os modos fundamentais ficam plasmados de for
ma tanto mais pura quanto mais univocamente se orienta o entendimento por uma 
única pretensão de validade dominante. 

Não seguiremos as interessantes e controvertidas análises que Habermas reali
za para provar a universalidade das pretensões de validade da fala, por escapar ao 
objetivo desta obra. 

Tampouco apresentaremos os argumentos que o autor utiliza para defender 
uma teoria do significado dos atos de fala do tipo ideal, "a pragmática universal". 
Apenas avançaremos uma razão que pode ser percebida facilmente: os diversos ti
pos puros de interação lingüisticamente mediada põem em evidência precisamente 
aqueles aspectos sob os quais as ações sociais materializam ou encarnam diversas 
classes de saber. Neste sentido, é evidente a intenção de ampliar a racionalidade da 
ação social, para além da simples racionalidade do saber técnico que se fundamenta 
na eficácia (modelo weberiano). Habermas fala, ademais, de um saber prático e de 
um saber expressivo. 

Um esclarecimento sobre as características do discurso se torna procedente. 
Para Habermas, o discurso pressupõe sempre uma situação de fala ideal, caracteri
zada pela "virtualização" das coações (simetria de chances discursivas) e dos conteú
dos do conhecimento (postura hipotética em relação a eles), isto é, pressupõe um 
processo exclusivamente preocupado com a verdade, como resultado contextual¬ 
mente contingente que se atinge pelo uso dos melhores argumentos. São condições 
imanentes a essa situação, a correção normativa (não coação), a reciprocidade na 
auto-apresentação subjetiva, a busca da verdade através de uma prática em que os 
participantes são livres para escolher seus argumentos. A universalidade desses prin
cípios tem sido duramente criticada, por serem eles contrafáticos e por anteciparem 
uma forma de vida ideal, livre e emancipada, quase que um "seminário de discussão 
ininterrupta". Habermas se defende argumentando que são condições contrafáticas 
que operam, assim mesmo, ativamente no processo de comunicação. Sem elas, não 
teríamos critérios para distinguir um consenso verdadeiro de outro falso. Ε acrescen
ta que essa forma de vida ideal, mesmo que seja pensada de diferentes maneiras, 
por seres humanos diferentes, em épocas distintas, tem de ocupar-se constantemen
te com as idéias de: verdade, liberdade, justiça, reciprocidade, entendidas como 
fundamentos procedurais do consenso (SlEBENEICHLER, 1989:107). 

Interessa registrar também alguns elementos que procuram "desidealizar" a 
teoria do significado dos atos de fala, de Habermas. 

Habermas afirma (e isto já foi enunciado) que os processos de interpretação, 
que são cooperativos, só podem ter êxito, especialmente na comunicação cotidiana, 
se todo falante, a partir de uma determinada atitude predominante - , seja objetivan¬ 



te, de conformidade com normas ou expressiva - , pode efetuar uma transição regu
lada, isto é, racionalmente controlada, a outra destas atitudes (HABERMAS, 1987:422 
e SlEBENElCHLER, 1989:115). 

Em contradição aparente com a sua concepção dos atos ilocucionários, Ha
bermas sustenta que o significado literal do dito pode divergir do significado que a 
emissão deve ao contexto, isto é, ao mundo da vida (o significado se explicaria antes 
de mais nada em relação a um saber de fundo). Habermas procura resolver este im
passe sustentando que esse saber é um saber implícito (não proposicionalmente di
ferenciado), holisticamente estruturado e que nem sempre está à nossa disposição 
(só se apresenta intuitivamente), de maneira que a aplicação do critério de validade 
continua relacionado com as emissões comunicativas reconhecidas. 

O autor sustenta, por outro lado, que o significado dos atos de fala e sua clas
sificação nos tipos puros de ação comunicativa não se obtêm da análise de atos iso
lados. Ε necessário analisar a seqüência global da fala. Se procedermos desta manei
ra, identificaremos perlocuções em contextos de ação comunicativa e também atos 
comunicativos em contextos de ação estratégica. Isto é coerente com a sua formula
ção de que os processos interpretativos percorrem várias fases, inclusive as estratégi
cas. Ora, a presença de elementos estratégicos no seio do emprego da linguagem 
orientada ao entendimento pode distinguir-se, claramente, pela análise da seqüên
cia, das ações predominantemente estratégicas (HABERMAS, 1987:430-31). 

Adiantamos anteriormente que os vários tipos de discurso não são formas de 
tematização que se isolem completamente em domínios fechados. Habermas tam
bém prevê a possibilidade da passagem regulada de um tipo de discurso para outro. 
Entendendo por discurso um processo que galga vários níveis de problematização, o 
autor aponta para um nível discursivo em que cada discurso específico implode seus 
limites e remete ao outro. 

No seu último nível de radicalização, o discurso teórico leva a uma reflexão 
prática sobre o que deve ser considerado conhecimento e a uma tematização dos 
diversos interesses (extrateóricos) que condicionam o conhecimento - controle da 
natureza, comunicação ampliada, emancipação. 

"Na reconstrução do progresso do conhecimento, as normas teóricas 
fundamentais desnudam seu cerne prático: o conhecimento mede-se 
tanto com referência à coisa, como com referência ao interesse, que o 
conceito de coisa deve levar em conta" (HABERMAS, 1973:229)6 (apud 
ROUANET, 1986:293) 

Da mesma maneira, a práxis, levada às últimas conseqüências, remete à tech¬ 
né. Reflete-se sobre a dependência de nossa estrutura de necessidades com relação 
ao estado de nosso saber técnico. 

Este último passo rompe os limites do discurso prático, porque a ques
tão prática sobre o tipo de conhecimento que deveríamos querer... de¬ 

6 Habermas, J . Wahrheitstheorien (Teorias da Verdade). In: Fahrenboh Melmut (ed.). Wirkinchkeit und 
Reflexion (Realidade e Reflexão),o Pfullinge, Verlag Gunther Neske, 1973, p. 229. 



pende claramente da questão teórica sobre o tipo de conhecimento 
que podemos querer (HABERMAS, 1973:229)7 (apud ROUANET, 1986). 

A possibilidade e a necessidade de uma interação entre a racionalidade técni
ca e a racionalidade política ou prática será retomada quando apresentarmos, neste 
capítulo, o modo de decisão pragmatista, defendido por Habermas. 

Feitos estes esclarecimentos, apresenta-se na Figura 1.2 um quadro resumo 
da teoria da ação de Habermas, incluindo seus elementos linguísticos básicos. 

Alguns comentários sobre este quadro (Figura 1.2) talvez sejam necessários: 

Figura 1.2. TIPOS PUROS DE INTERAÇÕES MEDIADAS LINGUISTICAMENTE 

As ações teleológicas também encarnam um saber que é fundamentável ou 
criticável, mas esse saber se caracteriza por ser técnica e estrategicamente utilizável 
e por estar apenas implicado na ação instrumental, isto é, por não ser explícito; 

Considerando-se que boa parte da ciência está diretamente ligada à produ
ção de tecnologias e estratégias, poderíamos afirmar que os atos constatativos tam
bém estão imersos em contextos estratégicos, no sentido de que, neste caso, 
"apóiam" a produção de efeitos perlocucionarios sobre objetos físicos e "sociais". Este 
uso lingüístico é removido dos contextos de ação comunicativa e seu saber imanen¬ 

7 Idem. 



te é adquirido não através da interação social, mas através de mecanismos especiali
zados de aprendizagem que transmitem habilidades técnicas e qualificações profis
sionais. O mau uso destas técnicas é punida como incompetência. Ou seja, o crité
rio de validade desse saber é a eficiência. Dessa maneira, este uso da linguagem 
pode ser considerado monológico e abstrato (THOMPSON, 1982:103). 

Diferentemente dos atos constatativos, os atos regulativos e expressivos guar
dam uma relação mais estreita com os tipos de ação específicos; porém, como já foi 
ventilado, estes atos comunicativos também podem inserir-se em contextos estraté
gicos e isto pode ficar em evidência analisando-se a seqüência global de uma fala 
e/ou de uma ação, o que permitiria identificar a orientação predominante (êxito ou 
entendimento). 

Faremos aqui uma importante digressão. Habermas tenta encadear, posterior
mente (Volume II da TAC), sua análise lingüística, baseada nos tipos puros e, princi
palmente, no par agir estratégico/agir comunicativo, com uma determinada interpre
tação da sociedade (que veremos no capítulo 2). A idéia do autor é construir uma 
teoria da sociedade a partir de uma teoria da ação social. Para ele o problema da or
dem social é um problema de integração que depende da forma como ego e alter 
anexam ou coordenam seus comportamentos. Duas formas de integração seriam 
possíveis: a integração social, baseada no agir comunicativo dos agentes, e a integra
ção sistêmica, enquanto aquela coordenação dos sujeitos efetuada por um médium 
empírico, o dinheiro ou o poder. Esta última forma de integração teria uma acepção 
diferente do conceito de agir instrumental, pois este último tipo de agir ainda pres
supõe a orientação dos atores particulares (na definição dos fins e na organização 
subseqüente dos meios). A integração sistêmica, em troca, corresponderia a uma 
forma de controle dos comportamentos ou a uma forma de coordenação da ação 
realizada pela sociedade entendida como um mecanismo autodirigido (que trans
cende as orientações individuais). O dinheiro, expresso como capital, é um bom 
exemplo de um circuito ou de uma corrente de informação que substitui a lingua
gem (como forma de coordenação) e que ultrapassa o ponto de vista de atores indi
viduais. O que é típico deste médium é que ele opera uma inversão objetiva da re
lação entre a escolha dos meios e a colocação do fim. Agora, é o próprio meio que 
condiciona as decisões de ação (caracterizando uma reificação dos processos so
ciais). Contudo, como a integração sistêmica se caracteriza por uma orientação para 
o sucesso e por um tipo de coordenação não valorativa (ou não normativa) da ação 
social, o agir estratégico pode ser mantido como o conceito de ação mais conve
niente (aos meios de direção). Desta maneira, Habermas evita criticar o agir instru
mental (inclusive por ser este necessário). A sua crítica se dirige precipuamente a 
uma forma de integração da sociedade que, ao distanciar-se do mundo da vida dos 
atores e tornar-se predominante, sufoca a razão comunicativa. 

Ora, se o "sistema" traduz uma das formas de organização da sociedade (cor
relata do agir estratégico) como poderia, por outro lado, o agir comunicativo funda
mentar também a ordem social? Essa é a pergunta que Habermas se coloca. A com
plexidade é grande, pois, o agir comunicativo se caracteriza, atualmente, pela força 
da crítica e do dissenso e pela autonomia moral. Habermas encontra a resposta no 
conceito de mundo da vida, entendido como o contrapeso conservador do dissen
so. O mundo da vida, sede do agir comunicativo, é o substrato social em torno do 



qual se define a forma da integração social. Assim, Habermas procura desidealizar, 
definitivamente, sua pragmática formal (teoria do significado dos atos lingüísticos), 
vinculando-a, empiricamente, a uma teoria do social. Começa a ficar mais claro o 
que o autor entende por contextos de agir comunicativo e por contextos de agir es
tratégico. Os primeiros estariam representados pelas ordens institucionais do mundo 
da vida (educação, família, associações normativas livres, meios de comunicação es
pontâneos, religião etc...). Os segundos se identificariam com o mercado econômico 
e o sistemas de poder administrativo - como meios de direção. Eles resumiriam os 
dois princípios concorrentes de integração da sociedade. Com esta inflexão teórica, 
a natureza dos atos de fala pode ser perquirida agora à luz de contextos concretos 
de ação. 

Complementaremos, agora, a análise diferencial do par agir comunicativo/agir 
estratégico, focalizando as características específicas dos usos objetivo e prático da 
linguagem. Habermas inquire sobre o tipo de relação diferenciada que se estabele
ceria entre fatos e linguagem, de um lado, e entre normas e linguagem, de um ou
tro. O autor põe o assunto da seguinte maneira: se a relação entre fatos e proposi
ções assertóricas (ação teleológica) é de tal ordem que as ordenações da natureza 
existam independentemente de serem constatadas ou não, no caso das normas não 
se dá um equivalente disso, isto é, as normas não são constituídas inde
pendentemente de toda validez: "elas estão desde o início em conexão interna com 
pretensões de validade normativa8. Dito de outra forma, as pretensões de verdade 
são extrínsecas aos fatos, dizem respeito apenas aos atos de fala, ao passo que as 
pretensões de correção normativa são intrínsecas às normas (derivadamente dizem 
respeito aos atos de fala). Por outro lado, a relação entre fatos e proposições de ver
dade é unívoca, no sentido de que essas proposições devem se adequar aos fatos e 
dar conta da existência dos estados de coisas, enquanto a relação entre a existência 
fática de normas (que reclamam ex-ante uma validade) e sua validez social ou reco
nhecimento é ambígua, já que essas normas fáticas podem ser consideradas ilegíti
mas por meio de pretensões regulativas posteriores. Portanto, a relação entre mundo 
social e linguagem é de uma dependência estreita, não observável no caso da rela
ção linguagem-mundo objetivo. Habermas dirá que: "as pretensões de validez nor
mativas mediatizam manifestamente, entre a linguagem e o mundo social, uma de
pendência recíproca que não existe para a relação linguagem com o mundo objeti
vo (HABERMAS, 1 9 8 9 : 8 2 ) . Esta dependência não seria de caráter unilateral, apenas 
do mundo social em relação à linguagem, pois o autor sustenta que em relação a al
gumas proposições deônticas universais e incondicionais, como "não se deve matar 
ninguém", é possível verificar uma "singular objetividade das normas" (ou autono
mia), o que sugere que mandamentos desse tipo reclamam validez ou sentido inde
pendentemente de serem proclamados (daí que só nos referimos a elas "secundaria
mente" ou "derivadamente" por meio de atos de fala). 

Toda esta argumentação aponta para uma conclusão que Habermas conside
ra crucial: a ação normativa está inteiramente condicionada pela expectativa social 
de fundamentação das disposições ou ordenamentos sociais (pela motivação social 
dos afetados), o que corresponde a uma situação bem diferente da atitude objeti
vante do observador teórico do mundo objetivo. Dito de outra maneira, a proble
mática normativa sugere imediatamente seu equacionamento no contexto de Dis¬ 



cursos Práticos democráticos, onde a comunicação seja a mais ampla possível, en
volvendo o círculo dos destinatários das normas virtuais. 

A linguagem, dentro deste entendimento, é o veículo privilegiado através do 
qual se realiza a ação normativa. As normas, entendidas como a aplicação de valo
res à regulação de situações problemáticas ou de necessidades, representam, assim, 
pretensões de validade que visam a uma universalidade, isto é, que procuram a 
maior legitimidade possível (em função dos contextos histórico-concretos), como 
condição de sua validade social ou de seu reconhecimento. Desta maneira, as ne
cessidades e sua regulação normativa não são algo como um "em-si", identificável 
objetivamente, mas se explicitam e adquirem legitimidade (ou não) em função das 
possibilidades da comunicação ou do uso regulativo da linguagem. A conclusões si
milares chegam Offe (1984:157-62) e Bell (1973:340-44) como veremos mais 
adiante. 

Sérios esforços têm sido realizados por Habermas objetivando fundamentar a 
possibilidade de universalização dos discursos práticos. Em relação a esta questão, 
Habermas sustenta que o discurso normativo está ancorado em pressuposições uni
versais - como por exemplo, a autenticidade, a não coerção, a participação simétri
ca e universal dos afetados, o uso das razões etc. - que nenhum participante de um 
discurso pode desconhecer, sob pena de se envolver em uma contradição performa¬ 
tiva: quem contesta essas pressuposições deve, sem lugar para nenhuma alternativa, 
fazer um bom uso implícito das mesmas, se quiser "convencer", o que implica o uso 
de boas razões. Quem não observar essas pressuposições estará parcializando a ver
dade ou apelando para mentiras de maneira que, no máximo, estará "persuadindo" 
ou induzindo alguém a acreditar, enredando-se, portanto, numa contradição perfor¬ 
mativa (ilocutiva), isto é, "convencendo" por meio da mentira, o que seria paradoxal. 
Este argumento pragmatista-transcendental, retirado de Apel, evidencia-se intuitiva
mente no mundo da vida: ninguém se comunica moralmente se não partir da pre
missa de que é possível o entendimento (HABERMAS, 1989:102-14). 

Para defender a universalidade dos princípios éticos do discurso moral e da 
argumentação em geral, Habermas se apóia, por outro lado, em várias teorias, tais 
como a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, a teoria dos estágios de de
senvolvimento moral de Kohlberg e a teoria das perspectivas da ação de Selman. É 
importante frisar que esta universalidade moral não diz respeito a conteúdos valora¬ 
tivos, os quais são sempre circunstanciados e parciais, mas a procedimentos discursi
vos que propiciam o entendimento (sempre revivido). 

A razão "descentrada" de Piaget, que corresponde à culminação do processo 
da evolução psicogenética, e que apresenta algumas características basilares como a 
autonomia moral, a reciprocidade imanente ao diálogo e uma orientação predomi
nantemente hipotética e abstrato-formal, pode ser vista como a confirmação empíri
ca do conceito de "racionalidade comunicativa". 

A lógica do desenvolvimento moral ou a série de estágios de desenvolvimento 
da competência moral dos indivíduos e grupos sociais que Kohlberg define (à luz do 
próprio Piaget), também oferece subsídios para uma fundamentação da razão co
municativa. O último estágio, denominado de pós-convencional, caracterizar-se-ia 
por uma orientação ética em função de princípios formais de natureza universal. 
São princípios gerais de justiça: a igualdade de direitos humanos e o respeito pela 



dignidade dos seres humanos enquanto indivíduos. Estes não são meramente valores 
reconhecidos, mas também são princípios para gerar decisões particulares (e para 
julgar às próprias leis). Na apropriação habermasiana da teoria moral de Kohlberg, 
haveria uma homologia entre esses princípios ético-universais e os procedimentos 
valorativos de um discurso em geral (as pressuposições éticas do discurso); 

A análise de Selman sobre a diferenciação das perspectivas de ação dos indi
víduos caracteriza uma evolução que se completa com a adoção da perspectiva da 
terceira pessoa e mútua. Esta corresponde a uma postura que para Habermas supõe 
a plena reciprocidade, a viabilidade do entrelaçamento dos planos da ação, de um 
agir orientado por normas (que supera o mero agir estratégico). A possibilidade de 
assumir o papel de terceira pessoa (o outro generalizado de Mead ou o ego observa
dor de Selman) e de objetualizar, assim, uma relação performativa que ego e alter 
estabelecem com base em uma orientação mútua, implicaria a possibilidade de sur
gimento de um mundo social-normativo; 

Sobre estes temas, consultar Habermas (1989) e Freitag (1985). 
De qualquer maneira, é importante assinalar que Habermas entende que as 

pressuposições ideais de todo discurso representam uma necessidade quase trans
cendental de toda relação performativa que ego e alter estabelecem argumentativa¬ 
mente: os agentes que fazem parte de um discurso supõem sempre um consenso 
idealizado que opera como parâmetro de crítica de todo consenso fático, falho. Esta 
é a única possibilidade que o conhecimento tem de progredir. 

Anteriormente, afirmamos que Habermas procura assentar por uma via lin
güística a primazia do agir comunicativo sobre o estratégico. No capítulo 2 veremos, 
ainda, como a racionalização progressiva do mundo social, expressa em várias for
mas de moral e de direito, e mais genericamente a diferenciação progressiva do 
mundo da vida, contribuem para a consolidação paradoxal dos médiuns dinheiro e 
poder, como coordenadores teleológico-estratégicos da ação social. Este movimento 
paradoxal é mais um argumento para a tese do caráter não necessariamente origi
nário da ação estratégica. 

Desta maneira, acredita o autor fundamentar o caráter parasitário e distorcido 
da ação estratégica por referência às ações comunicativa e normativa, distanciando-
se, assim, de uma perspectiva instrumentalista e tecnocrática, em favor de uma ra
zão pragmática e profundamente democrática. 

3. O MODELO PRAGMATISTA DE DECISÃO DE HABERMAS 

Habermas distingue três modelos de decisão: 
O Modelo Decisionista, descrito por Weber, baseado na separação estrita 

entre as funções do especialista e do político. 

Este serve-se do poder técnico, mas a prática da auto-afirmação e da 
dominação exige, além disso, a imposição de um querer decidido. Em 
última instância, o agir político não pode ser fundamentado racional
mente, mas antes leva a efeito uma decisão entre ordens de valor e con¬ 



vicções de fé que se subtraem a argumentos concludentes e permane
cem inacessíveis a uma discussão vinculante... A racionalidade da esco
lha dos meios... estimulada pela competência do especialista... vai justa
mente a par com a irracionalidade declarada da tomada de decisão pe
rante valores necessidades e objetivos (HABERMAS, 1 9 8 6 : 1 0 2 ) . 

Este modelo corresponde à cientificação da política e se encaixa no tipo bu
rocrático. 

Dentre as principais críticas a esse modelo, o autor destaca a enorme separa
ção implícita entre questões técnicas e práticas e a consideração da democracia 
apenas como a realização de uma eleição plebiscitária, de quando em vez (para ele
ger dirigentes em função de virtudes reais ou supostas, típicas do carisma), não su
pondo tal visão da democracia uma contínua discussão racional da agenda de as
suntos públicos do dirigente. 

O Modelo Tecnocrático, que supõe um controle quase completo do político 
pelo especialista, resultante da progressiva racionalização da decisão como tal por 
meio de "estratégias calculadas e de automatismos no processo de decisão". A inicia
tiva sempre transitaria para a análise científica e a planificação técnica (política cien
tificada). 

Segundo os teóricos do Estado Tecnocrático, o Estado parece abandonar a 
substância política da dominação em favor de uma inserção eficiente das técnicas 
no enquadramento de estratégias impostas pelas coisas; ele parece já não mais con
tinuar a ser um aparelho para a imposição coercitiva de interesses infundamentáveis 
por princípio e só sustentáveis em termos decisionistas, para se transformar no órgão 
de uma administração integralmente racional. 

As debilidades deste modelo estão à vista: "Por um lado, supõe uma coação 
imanente do progresso técnico, que apenas deve esta aparência de autonomização 
ao caráter não reflexo dos interesses sociais que nele atuam: por outro lado, o mode
lo pressupõe um contínuo de racionalidade no tratamento de questões técnicas e 
práticas, contínuo que não pode existir" (HABERMAS, 1 9 8 6 : 1 1 0 ) . Para Habermas, os 
novos procedimentos que caracterizam a racionalização da dominação neste segun
do nível, de nenhum modo fazem desaparecer sem resíduos a problemática ligada à 
decisão de questões práticas: "agora como antes os conflitos têm que dirimir-se, os 
interesses de impor-se e as interpretações de encontrar-se tanto por meio de ações 
como de negociações ligadas à linguagem cotidiana" (HABERMAS, 1 9 8 6 : 1 0 0 ) , apesar 
dos controles científicos e das realizações técnicas que condicionam as questões 
práticas. O máximo que pode haver acontecido, segundo o autor, é uma depuração 
do processo de decisão de maneira a reduzir os núcleos de praticidade não raciona¬ 
lizáveis pela técnica, mas esse resíduo decisionista permanece como o melhor teste
munho em favor da tese da impossibilidade de uma tecnificação total. 

Habermas insiste em que as questões práticas não podem ser tratadas segun
do um enfoque puramente tecnocrático: 

Sobre sistemas de valor, ou seja, sobre as necessidades sociais e situaçõ
es objetivas de consciência, sobre as direções da emancipação e da re
gressão, não podem se fazer quaisquer proposições vinculantes no âm¬ 



bito das investigações que alargam o nosso poder técnico. Ou se encon
tram outras formas de discussão diferentes das formas teórico-técnicas 
para clarificar de modo no entanto racional questões práticas... ou te
mos que retornar ao modelo decisionista ( H A B E R M A S , 1986:110). 

Finalmente, o autor se refere à relação entre tecnocratismo e democracia, 
sustentanto que na moldura tecnocrática o papel dos cidadãos e dos políticos pode
ria quando muito limitar-se a legitimar o pessoal administrativo e decidir sobre a 
qualificação de competências dos funcionários nomeados: seria indiferente, de 
qualquer maneira, qual dos grupos concorrentes de liderança chega ao poder. Desta 
maneira, uma administração tecnocrática da sociedade industrial torna supérflua a 
formação da vontade democrática, tal como afirma Schelsky, um dos teóricos desse 
modelo: "em vez de uma vontade popular política, aparece a legalidade imanente das 
coisas, que o próprio homem produz como ciência e trabalho" (HABERMAS, 
1986:114). 

Para confrontar os dois modelos anteriores, Habermas sustenta um Modelo Prag¬ 
matista, que postula uma interconexão entre as técnicas disponíveis e as decisões políti
cas ou práticas, ou uma "inter-relação crítica", que não só desnuda o exercício da 
dominação, apoiado ideologicamente, de uma base legitimadora insuficiente, mas 
também o torna no seu conjunto acessível a uma discussão de cunho científico e, 
assim, o transforma de forma substancial. 

Essa "inter-relação crítica" baseia-se na seguinte premissa de Dewey: 

de que entre, por um lado, os valores que nascem da situação de inte
resses e, por outro lado, as técnicas que se podem utilizar para a satisfa
ção das necessidades orientadas por valores, existe uma relação de in
terdependência... a relação é de tal ordem que se os valores perdem a 
longo prazo a sua conexão com uma satisfação tecnicamente adequada 
das necessidades reais, tornam-se afuncionais e morrem como ideolo
gia; inversamente com novas técnicas e a partir da transformação da si
tuação de interesses, podem formar-se novos sistemas de valores... ou 
seja, a introdução de técnicas continuamente melhoradas não só per
manece ligada a orientações de valores indiscutíveis, mas também sub
mete, por seu lado, os valores delegados pela tradição a uma prova, por 
assim dizer, pragmática de verificação... por fim, só persistiriam as con
vicções valorativas que fossem compatíveis de modo controlável com as 
técnicas disponíveis ou pensáveis, isto é, com a realização possível de 
valor na produção de bens ou na modificação de situações (HABERMAS, 
1986:112). 

Neste modelo impõe-se uma comunicação permanente e recíproca entre os 
especialistas e os políticos, os primeiros aconselhando as instâncias que tomam deci
sões e os segundos encarregando os cientistas segundo as necessidades da prática. 

Controla-se assim aqui, por um lado, o desenvolvimento de novas técni
cas e estratégias, a partir de um horizonte tornado explícito de necessi¬ 



dades e de interpretações determinadas destas necessidades; e, por ou
tro lado, controlam-se igualmente os interesses sociais refletidos em sis
temas de valores pela comprovação nas possibilidades técnicas e meios 
estratégicos de sua satisfação. Assim, em parte se reforçariam e em par
te se rejeitariam; assim se poderiam articular e formular de novo, ou en
tão, se poderiam despir de sua transfiguração ideológica e do seu cará
ter obrigatório (HABERMAS, 1986:113). 

Para Habermas, essa comunicação recíproca entre técnicos e políticos deve 
efetivamente religar-se com os interesses sociais e as orientações de um mundo so
cial da vida já dado, o que eqüivale a afirmar que a opinião pública política deve 
mediar tal comunicação. Aduzindo novamente Dewey, Habermas sustenta que essa 
inter-relação nos dois sentidos apontados (determinação da direção tecnológica em 
virtude da definição das necessidades e exame e crítica dessa definição pela factibili-
dade técnica), encontra-se presa aos chamados value beliefs; isto é, "à pré-com-
preensão historicamente determinada e socialmente prescrita do que é praticamente 
necessário numa situação concreta" (HABERMAS, 1986:115). Tal pré-compreensão é 
articulada, em primeiro lugar, na comunicação dos cidadãos ligados pela convivên
cia, e, esta última pode derivar, num segundo momento, para sua institucionaliza
ção na forma democrática de discussões públicas sistemáticas. 

Assim, quando os políticos e os assessores procuram certificar-se da autocom-
preensão dominante das necessidades sociais devem inserir-se naturalmente no pró
prio diálogo que os cidadãos estabelecem entre si, se é que procuram representar 
suas necessidades. É evidente, por outro lado, que alguns passos da comunicação 
recíproca aludida, como é o caso da crítica técnica da definição de necessidades, 
podem implicar extrapolação do nível dialogai dos indivíduos, supondo uma anteci
pação. No entanto, tal antecipação de "novas" necessidades deve ser ratificada pelos 
próprios atores políticos, para que estas se tornem representativas (e viáveis). 

Ora, estas "considerações de princípio" não podem obscurecer o fato de que 
para o autor as condições empíricas para a aplicação do modelo pragmatista não 
existem, tendo em vista, particularmente, a questão da tradução dos assuntos técni
cos e das estratégias políticas para uma linguagem ordinária. 

Apesar desse diagnóstico, a análise de perspectivas de Habermas é otimis
ta. De um lado, o autor apresenta dados relativos à investigação militar e tecnológica 
dos E.U.A. que sugerem que a inter-relação entre especialistas e políticos não só é 
possível, como já existe na realidade, dando-se em torno de problemas objetiva
mente demarcados, já estabelecidos e, especialmente, em torno da política de in
vestigação de longo prazo (na qual é evidente a necessidade de uma formulação 
conjunta do deve ser normativo da sociedade e da factibilidade ou do desenvolvi
mento tecnológico). Por outro lado, confia no soerguimento da opinião pública 
(hoje em dia desmoronada) e no papel dos meios de informação na retradução dos 
assuntos científicos. 

No entanto, o modelo pragmatista obtém sua fundamentação precípua do fu
turo, da necessidade programática de um controle racional da sociedade, controle 
que suponha uma reflexão vinculante [geral] das questões práticas e teóricas e de 
sua relação recíproca. Só assim, poder-se-ia superar a relação irônica que existe 



atualmente entre técnica e práxis, assim caracterizada: a relação tensional entre for
ças produtivas e instituições sociais, que Marx descreve, está implícita na não tema
tização dos condicionantes práticos da técnica (os que assim atuam em termos de 
"uma história natural", espontaneamente), de modo que essa não tematização se re
flete na "permanente desproporção entre os resultados de uma racionalidade tensíssi¬ 
ma... [do desenvolvimento produtivo]... e objetivos irrefletidos, sistemas de valores rí
gidos e ideologias caducas" (HABERMAS, 1986:104). 

Relembrando, o modelo pragmatista se diferencia dos dois anteriores: pelo 
controle mútuo que entre si exercem os políticos e especialistas; pelo controle da re
lação anterior pela sociedade. Neste modelo, a racionalidade decisória caracteriza 
uma interação crítica entre a racionalidade finalística pura e a racionalidade política 
substantiva impregnada de legitimidade, não atribuindo-se a priori a primazia a ne
nhuma forma particular. Se alguma primazia está subentendida é a da comunicação 
legitimadora sobre a ação teleológica nas dimensões política e econômica. Condição 
básica para o exercício do modelo pragmatista é, ainda, a mútua tradutibilidade ou 
reversibilidade da linguagem teórica e prática. 

A análise dos modelos decisionista e tecnocrático nos levou à caraterização 
da lógica do modelo pragmatista, assumindo como superior. Veremos agora qual é o 
diagnóstico que Habermas traça da evolução das lógicas da tomada de decisão. Este 
diagnóstico não é tão otimista e aponta para a preponderância fática da racionalida
de tecnocrática, estendida à própria ação político-interativa. 

Os estágios da racionalização que o autor identifica são os seguintes (HABER

MAS, 1974:253-82): 
A primeira fase da racionalização é tecnológica no estrito senso: empregam-se 

técnicas colocadas à disposição pela ciência para a realização de fins, os quais ainda são 
determinados valorativamente ou politicamente, nos moldes do decisionismo. 

A segunda fase se constitui diante da necessidade de escolher entre técnicas 
alternativas funcionalmente equivalentes e determinados fins. Neste nível atua a teo
ria da decisão, a qual analisa "normativamente" as possíveis decisões de acordo com 
a racionalidade da escolha definida como "econômica" ou "eficiente". A racionalida
de instrumental subjuga a dimensão finalístico-valorativa da escolha racional, na me
dida em que os sistemas valorativos que fundamentam os fins são excluídos de uma 
discussão cogente (subjetivados, portanto) ou são formalizados, ou seja, reduzidos a 
um único valor central, utilitário, que se define em relação ao sistema de trabalho 
social como sendo a própria produtividade. O problema dessa formalização é a im
possibilidade de explicitar a serviço de quem ou de que finalidades políticas e so
ciais se coloca a produtividade. Para Habermas, a adoção da racionalidade tecnoló
gica com "Valor" é um ato normativo, de tipo decisionista, pois o próprio positivismo 
sugere que a racionalidade da conduta é um valor que simplesmente podemos acei
tar ou rejeitar. Não sendo possível fundamentar esse valor ou respaldá-lo no plano 
da discussão ou da argumentação crítica (visto que o positivismo nega à argumenta
ção a capacidade de gerar "critérios de verdade" para as normas e os valores) deduz-
se que essa opção tem um núcleo de compromisso ou de ato de fé ("fé na ra
zão"). Neste nível, portanto, necessidades subjetivadas e valores formalizados entram 
como dados (irracionais) de um cálculo em que predomina a racionalidade dos 
meios (racionalidade finalística pura). 



O terceiro nível de racionalização está representado pelo cálculo da conduta 
racional em face de um oponente que também atua racionalmente. É o cálculo es
tratégico que se verifica em situações de conflito ou de concorrência e que se carac
teriza pela abertura do futuro a várias possibilidades de ação, não completamente 
determináveis. A incerteza e a informação incompleta são características deste nível. 
Para Habermas, as situações estratégicas (equacionadas pela teoria dos jogos) exer
cem uma peculiar compulsão técnica sobre os sistemas de valor. Inde
pendentemente da qualidade intrínseca dos sistemas de valor concorrentes, os joga
dores se comportam segundo a mesma perspectiva (avaliando as mesmas conse
qüências), qual seja, o sucesso na auto-afirmação contra um oponente, a segurança 
da sobrevivência. Os valores originários são assim relativizados em termos de um va
lor estratégico, formal, quase biológico: a adaptação, a reprodução da vida. 

Nas palavras de Habermas: 

A basic value also enters into the technical task itself, manely, sucessful 
self-assertion against an opponent, the securing of survival. The original
ly invested values, that is, those value systems with which decision theo
ry initially is solely occupied, are them relativized in terms of this strate
gic value, by wich the game or the conflict is given its orientation... Then 
ultimately it is sufficient to reduce all values systems to an, as it were, 
biological basic value, and to pose the problem of decision-making ge
nerally, in the following form: How must the systems by which decisions 
are made-wether by individuals or groups, specific institutions or entire 
societies - be organized in order to meet the basic value of survival in a 
given situation and to avoid risks. The goal functions, which together 
with the initially invested values furnished the program, here disappear 
in favor of formalized goal variables, such as stability or adaptability, 
which are bound solely to a quasibiological basic requirement of the 
system, that of reproducing life (HABERMAS, 1 9 7 4 : 2 7 3 ) . 

No quarto nível, todo o esforço da decisão pode ser delegado a uma máqui
na. Conquanto esta fase é ficcional, o autor estaria referindo-se à possibilidade de 
um controle racional total sobre a sociedade, à perspectiva de uma autonomização 
das técnicas de administração social, especificamente das máquinas cibernéticas, e à 
emergência de um processo de "auto-estabilização instintiva" que estreitaria ainda 
mais a base valorativa, sublimada na busca do máximo de poder e bem-estar, no 
ideal da ultraestabilidade 

Nas palavras do autor: 

The value systems excluded from the process of rationalization at a lo
wer level would themselves also be rendered interchangeable in accord
ance with the criteria of racional behavior; indeed, these values could 
only enter, as a liquid mass, into the adaptative procedures of a machi
ne wich estabilizes its own equilibrium and programs itself because the 
values had previously been rendered irrational qua values (HABERMAS, 
1974:274). 



Apesar do processo de racionalização dificilmente ter superado os dois pri
meiros estágios, Habermas identifica uma tendência perigosa para a tecnologização 
dos sistemas de valores e das escolhas (para a sua produção técnica), que inclui, 
como insinuamos anteriormente, o cálculo estratégico ou a racionalidade político-
substantiva. Tal tendência precisaria ser contrabalançada por uma razão pragmática 
e profundamente democrática. 

O principal problema verificado em relação ao cálculo estratégico diz respei
to, como se pode apreciar, a um deslocamento da preocupação com a validade in
trínseca dos sistemas de valor (ligados à decisão) em favor das estratégias do acerto, 
da vitória, da permanência a qualquer preço. 

Outro problema que o autor destaca é a pretensão "cibernética" de estabele
cer um controle sobre todas as incertas possibilidades do futuro (já presente embrio¬ 
nariamente na teoria da ação estratégica). Uma condição básica para a realização 
desta pretensão é a possibilidade de estabilização (ou controle) dos sistemas valorati¬ 
vos no horizonte temporal das políticas construídas. 

Citando Horst Tirrel, Habermas desaconselha essa pretensão: 

value systems can no longer be regarded as stable over a longer period. 
What can be desired depends on what can be made possible, and 
what can be made possible depends on what one desires. Coals and 
utility functions are not independent variables. They are, in reciprocal 
interaction with the scope of decision-making. Within broad limits con
ceptions of value can be directed. In the face of incertainty wich marks 
the alternatives of future development there is no prospect for seeking 
to set up rigid models of decision-making and to offer strategies for lon
ger time... If proves more meaningful to view the problem of decision 
making in a more general way and to look into the suitability of deci
sion making sistems. How must an organization be constitued so that it 
will be equal to the uncertainty introduced by innovation and political 
vicissitudes? ...Instead of assuming a specific-making system and a valor 
system as definitely given, the suitability of this system for fulfilling its 
tasks must be investigated. What feed-back mechanisms to its object 
system are necessary? What data about the object system are needed 
and to what degree of precision? What devices are necessary for the 
preparation of this data? Which value systems are at all consistent and 
guarantee chances for adaptation, and therefore for survival (HABER
MAS, 1974:274-75). 

Segundo esta referência, o processo de tomada de decisão deveria prescindir 
de modelos rígidos e da definição de estratégias para períodos longos de tempo, já 
que os cursos de ação são extremamente incertos e os valores instáveis, depend
endo estes últimos das possibilidades de realização técnica, em contínua evolução. 
Mais importante do que isso seria perguntar-se sobre a adequabilidade do sistema 
de decisão aos objetivos do sistema; identificar formas organizacionais capazes de 
assimilar as vicissitudes e desenvolver continuamente a inovação; produzir informa
ção adequada aos objetivos; operar uma retroação permanente sobre os objetivos; 



e, principalmente, identificar consistentemente os valores que melhor expressam os 
interesses sociais e que têm mais oportunidades de adaptação e de sobrevivência. 
Chama a atenção, neste particular, a presença de semelhanças notórias entre estas 
recomendações e as idéias de alguns autores da moderna teoria administrativa. 

Destas recomendações, a mais proeminente parece ser a última: a necessida
de da definição de critérios para a validade dos sistemas éticos de satisfação de ne
cessidades humanas. Estes critérios devem derivar do complexo de interesses subja
centes e justificados comunicativamente em função deles. Isto pressupõe um con
ceito compreensivo de racionalidade, que inclua a validação das normas práticas, de 
maneira que estas últimas não sejam apenas "decididas", esquivando-se à razão. 

Lenk, discutindo os perigos do planejamento tecnocrático, tem destacado a 
obrigatoriedade da busca de normas, da discussão de objetivos e do julgamento va¬ 
lorativo, considerando que a medida normativa, o "deve-ser", do planejamento iden
tifica-se com "as condições de existência humana" e que esta fórmula "indefinida", 
vazia de conteúdo, precisa ser concretizada na sua especificidade. 

Este último autor adere ao modo pragmatista, afirmando: que as medidas 
normativas não são estáticas, dependendo também das decisões tecnológicas, o 
qual implica necessidade de uma compatibilização entre decisões e prognósticos 
técnicos e práticos; que não existe uma linha lógica de conclusão que leve do "será" 
e do "poderá" (planejamentos operativo e estratégico respectivamente) ao "deverá" 
(planejamento normativo) - isto seria um sofisma tecnocrático; que também não é 
possível uma dedução puramente lógica do tecnologicamente realizável a partir do 
"deverá";8 que, na realidade, as possibilidades tecnológicas são "apenas limitadas" 
pelo planejamento normativo, (assim como o operativo o é em relação ao estratégi
co); que esta "limitação" evidencia, por assim dizer, ligações necessárias do planeja
mento com "os níveis superiores" (decisórios), o qual não substitui a necessidade de 
que sejam produzidos projetos construtivos de planejamento nos "níveis inferiores"; 
que essa ligação com "níveis superiores" implica no modelo da comunicação entre o 
político e o especialista; que mesmo assim existe o perigo de uma tecnocratização 
do político, pela natural tendência para a especialização do técnico e pela busca do 
político de soluções administrativo-tecnocráticas efetivas, elegantes e rápidas que 
evitem, tanto quanto possível, dificuldades fundamentais. Isto torna necessários "cor
retivos críticos independentes". 

Nas palavras de Lenk: 

Corretivos críticos independentes e planejamento normativo (no sentido 
de Ozbekhan, do julgamento valorativo) dependem da comunicação e 
da cooperação - permanentes e institucionalizadas - com especialistas 
em generalidades, universalísticos e com capacidade de julgamento, 
que disponham de capacidade para a análise estrutural de normas e sis¬ 

8 Na nomenclatura de Ozbekhan, autor utilizado por Lenk, o planejamento normativo corresponde à 
definição valorativa de uma situação-objetivo; o planejamento estratégico representa a definição de 
metas derivadas e a análise de alternativas possíveis (cursos de ação); e o planejamento operativo 
corresponde à definição de seqüências de estratégias ou dos cursos de ação definitivos. O "será" 
(operativo) e o "poderá" (estratégico) são definidos como o tecnologicamente realizável. 



temas, para a formulação de objetivos fundamentais, para a compara
ção racional entre valores, para o julgamento crítico de preferências, 
além da fantasia para a fixação de objetivos parciais, assim como de co
nhecimentos empíricos e teóricos para a iniciativa e a divulgação de 
normas e objetivações. Em termos resumidos: sociólogos culturais, so
ciólogos organizacionais e filósofos da argumentação normativa, assim 
como, da análise de normas e valores devem participar duradouramen
te (isto é, institucionalizadamente) no grupo dos planejadores. Só assim 
serão efetivos os corretivos e as críticas racionais. Só assim poderá ser 
percorrida a estreita trilha entre a expertocracia e a tecnocracia de um 
lado, e, do outro lado, a arbitrariedade decisionística, e mesmo assim 
utilizar plenamente os níveis então já conquistados dos processos tecno
lógicos de comando ( L E N K , 1 9 7 5 : 1 4 4 ) . 

Concordando com esta última sugestão de Lenk, especialmente pela ênfase 
dada à dimensão normativa, acrescentaríamos que a melhor maneira de evitar o ris
co da tecnocratização e da centralização, decorrentes de um modelo de comunica
ção entre o político e o especialista circunscrito à cúpula, está representado pela ên
fase na participação popular corno inadiável "corretivo independente". 

Em relação a essa afirmação, é importante salientar o ponto de vista comuni¬ 
cativo de Habermas, segundo o qual, a legitimidade da argumentação normativa de
pende da abrangência da participação e dos pressupostos da simetria e não-coer¬ 
ção. Esta reafirmação de uma racionalidade prática e crítica deve ser representada 
como alternativa aos modelos teóricos que existem no planejamento, especifica
mente: ao modelo weberiano da ação teleológica, o qual objetivista ou empírico-
analítico no que diz respeito aos meios e subjetivo ou "normativista" no que tange 
aos fins; e ao modelo da racionalidade objetiva dos modernos enfoques racional-sis¬ 
têmicos como o de Luhmann, por exemplo, caracterizado pela compreensão da ad
ministração com um sistema quase autônomo de condução, separado da política e 
da reflexão social, capaz de gerar, numa amálgama com a ciência, uma capacidade 
sempre alargada de seleção contingente e de produção de suas próprias estrutu
ras. Em ambos os casos, estes últimos dois modelos colocam a participação popular 
entre parênteses: o primeiro, por entender a decisão de uma perspectiva estratégica, 
monológica; o segundo, por pressupor "o fim do indivíduo" e a possibilidade de um 
controle racional da sociedade através de uma administração separada da política, 
onde o próprio poder é condicionado pela ciência (num contínuo entre poder e 
verdade). A este respeito, é importante a leitura da discussão sobre complexidade e 
democracia que Habermas realiza debatendo com Luhmann. (HABERMAS, 
1 9 8 0 : 1 6 3 - 1 7 6 ) . 

4 . O CONCEITO DE SITUAÇÃO 

O conceito de ação comunicativa destaca: o aspecto teleológico da realiza
ção de fins (ou de execução de um plano de ação) e o aspecto comunicativo de in
terpretação da situação e de obtenção de um acordo. À definição monológica da 



ação, de Weber, como uma simples relação de meios e fins, Habermas acrescenta, 
portanto, a dimensão comunicativa, referente à comum definição da situação, har¬ 
monizando-se, assim, os planos individuais. Esse duplo caráter da ação se expressa 
pela distinção entre ação e ato comunicativo, referindo-se à distinção entre o im
pacto efetivo da ação sobre o mundo externo, de um lado, e à organização prévia, 
comunicativa, da ação. O êxito na realização de um plano de ação se mede pelo 
impacto real atingido (pelo cumprimento efetivo do plano) e pelo grau de entendi
mento alcançado sobre o plano. Evitar o risco de que o entendimento fracasse é 
para Habermas uma condição necessária para evitar o risco do fracasso do plano 
posto em prática. 

Para explicar o conceito de situação, concebido em geral como o objeto de 
um plano de ação, o autor utiliza um exemplo simples, que discutiremos agora (HA
BERMAS, 1987:172-76). 

O pedreiro veterano que manda um colega mais jovem, recém-contratado, 
buscar cerveja e lhe pede que tenha pressa e retorne em dois minutos, parte da 
pressuposição de que os implicados, aqui o destinatário e os que escutam, têm clara 
a situação: a proximidade da hora do almoço é o tema; ir buscar cerveja é o fim re
lacionado com este tema; um dos colegas mais velhos concebe o plano de mandar 
um colega jovem apanhar a bebida; o jovem, dado seu status, dificilmente poderá 
subtrair-se a esta situação. A hierarquia informal do grupo de trabalhadores ocupa
dos na obra é o marco normativo a partir do qual uma pessoa pode exigir de outra 
que faça algo. A situação de ação vem definida pela pausa para o almoço no tocan
te ao tempo e pela distância entre a obra e o botequim mais próximo no que se re
fere ao espaço. Mas se ocorre que o botequim mais próximo não fica a dois minu
tos, isto é, o plano concebido só poderá ser implementado, dada essa restrição, caso 
se dispuser de um automóvel, talvez o interpelado responda: "mas eu não tenho 
carro". Neste caso, uma pressuposição de existência objetiva (um botequim que fica 
a dois minutos e/ou a existência de um carro) cai por terra, colocando a necessidade 
de uma redefinição da situação compartilhada por todos. O velho pedreiro se dá 
conta que tem que revisar a suposição de que o botequim mais próximo está aberto 
na segunda-feira. Ora, uma situação diferente ocorre quando o jovem interpelado 
responde: "hoje não tenho vontade de beber cerveja". Da reação de perplexidade 
dos colegas pode inferir-se que a cerveja para o almoço é ali uma norma social que 
transcende quaisquer desejos subjetivos. Ou talvez o mais jovem não compreenda o 
contexto normativo que pressupõe o pedido ou a ordem e se atreva a perguntar 
quem irá apanhar cerveja no dia seguinte. Ou talvez por desconhecer o ritmo local 
de trabalho (por ser de uma outra região) e o costume de um almoço tão cedo, re
truque: "e porque tenho eu que interromper agora meu trabalho?" 

Em todos os casos de falha de entendimento é necessário um reagrupamento 
ou uma ampliação dos elementos da situação da ação, visando restabelecer o enten
dimento. Nos dois primeiros casos, a suposição de que o botequim mais próximo 
está aberto na segunda-feira fica rebaixada a uma opinião subjetiva que resulta falsa; 
o suposto não desejo de tomar cerveja durante o almoço resulta ser uma transgres
são a uma norma de comportamento coletivamente reconhecida. Nos dois casos se
guintes, a interpretação da situação é objeto de uma ampliação no que diz respeito 
a elementos do mundo social: vai apanhar cerveja aquele que tem o status mais bai¬ 



xo e às onze horas aqui se almoça. A estas indefinições subjazem as pressuposições 
formais de comunidade (ou intersubjetividade) que são o mundo objetivo, o mundo 
social e um mundo subjetivo próprio de cada qual. Com esse sistema de referência, 
os participantes supõem que as definições da situação que em cada caso constituem 
o pano de fundo de uma emissão concreta regem intersubjetivamente. 

As situações não ficam "definidas" no sentido de uma delimitação precisa. 
Uma situação é só um fragmento que os temas, fins e planos realçam e articulam em 
cada caso dentro dos plexos de remissões que constituem o mundo da vida e esses 
plexos estão dispostos concentricamente e se tornam cada vez mais anônimos e di
fusos ao aumentar a distância espacial, temporal e social. Assim, o caso de nossa pe
quena cena de pedreiros; o lugar onde está se construindo em uma determinada 
rua; o ponto no tempo que representa uma segunda-feira perto do almoço e o gru
po de trabalhadores de referência constitui o ponto zero de um sistema de referên
cia espaço-temporal e social de um mundo que os participantes "abrangem no ato". 
O entorno urbano da obra, a região, o país, o continente etc., constitui, no que tan
ge ao espaço, um mundo "acessível em potência", ao qual correspondem pelo lado 
do tempo o transcurso do dia, a própria história pessoal, a época etc., e pelo lado 
social, os grupos de referência que são a família, a comunidade local, a nação etc. 
etc., até a "sociedade mundial". 

O tema constituído pela iminente pausa para o almoço e o plano de ir apa
nhar cerveja, em relação com o qual se aborda o tema, delimitam uma situação no 
mundo da vida dos diretamente implicados. Esta situação se apresenta como um 
âmbito de necessidades atuais de entendimento e de possibilidades atuais de atua
ção: as expectativas que os colegas vinculam à pausa para o almoço, o status do co
lega recém-contratado, a distância entre a obra e o botequim, ter ou não ter um car
ro etc., figuram entre os componentes da situação. O fato de que ali se esteja cons
truindo um prédio de apartamentos de dois quartos: que o colega jovem, um es
trangeiro, não tenha seguro social, que outro colega tenha três filhos; ou que o pré
dio esteja sendo normatizado pelas regulações municipais são circunstâncias que 
não são relevantes para a situação dada. 

Mas os limites são fluidos. Isto fica manifesto quando aparece o dono do pré
dio com uma caixa de cervejas para agradar os trabalhadores; quando o trabalhador 
estrangeiro, ao aprontar-se para ir apanhar a cerveja cai da escada; ou quando surge 
o tema da regulação de um novo subsídio familiar; ou quando aparece um arquiteto 
da prefeitura para supervisionar o cumprimento das normas urbanísticas etc. etc. 
Nestes casos o tema se desloca e concomitantemente o horizonte da situação, isto 
é, o fragmento do mundo da vida relevante para a situação, para o qual surge uma 
necessidade de entendimento em relação com as possibilidades de ação; as situações 
têm seus limites que podem ser ultrapassados a todo instante; daí a imagem introdu
zida por Husserl de um horizonte que se desloca ao mudar o lugar em que a gente 
se situa e que quando a gente se movimenta em "uma paisagem que não é plana" 
pode dilatar-se ou contrair-se. 

Quando, por exemplo, o fato de que o colega estrangeiro (que cai da escada) 
não conta com um seguro social penetra subitamente no âmbito de relevância de 
um campo temático, pode aceder à linguagem e sob diferentes papéis ilocucioná
rios: um falante pode constatar que pode lamentar ou ocultar que p; pode repro¬ 



char que p. Quando o assunto se transforma em um ingrediente da situação, pode 
tornar-se sabido e ser problematizado como fato, como conteúdo de uma norma, 
como conteúdo de uma vivência. Antes disso, essa mesma circunstância só está 
dada como uma auto-evidência do mundo da vida com a qual o afetado está fami
liarizado intuitivamente sem contar com a possibilidade de uma problematização. 
Não é sequer algo sabido, considerando que o saber se caracteriza por ser funda
mentado e questionado. Só os limitados fragmentos do mundo da vida que caem 
dentro do horizonte (móvel) de uma situação constituem um contexto de ação 
orientada ao entendimento que pode ser tematizado e aparece sob a categoria de 
saber. Desde a perspectiva centrada na situação, o mundo da vida aparece como 
um depósito de auto-evidências e convicções inquestionadas, das quais os partici
pantes fazem uso nos processos cooperativos de interpretação. Mas só quando se 
tornam relevantes para uma situação pode este ou aquele elemento, podem deter
minadas auto-evidências ser socializadas na forma de um saber sobre o qual existe 
consenso e que ao mesmo tempo é suscetível de problematização. 

A situação, assim definida, representa o conjunto de meios, recursos e condi
ções (restrições ou obstáculos) que definem as possibilidades de ação, delimitadas 
em função de um tema, relacionado com um fim e um plano de ação. Sobre esses 
componentes da situação se impõe a necessidade de um entendimento, para o qual 
são mobilizadas as capacidades do mundo da vida relevantes. 

Uma característica importantíssima do conceito de situação se refere a que o 
ato de interpretar aqui assume uma posição pragmática. Citando Schutz, Habermas 
realça este aspecto: 

...Ya en Ia actitud natural me encuentro ante Ia tarea de interpretar el 
mundo. Tengo que entender mi mundo en el grado necesario para ac¬ 
tuar en él y obrar sobre él... el interés definido en relación con un plan, 
que deriva de Ia jerarquia de los planos que uno se ha propuesto en Ia 
vida, delimita la necessidad que hay de definir Ia situación. La situación 
sólo necessita ser definida en el grado necessario para dominaria ( H A 
BERMAS, 1 9 8 7 : 1 8 1 - 8 2 ) 

O conceito de situação, oriundo da fenomenologia, tem hoje em dia uma 
aplicabilidade direta especialmente no planejamento situacional que analisare
mos no cap. 4. Da análise deste conceito, segundo Habermas, resgatamos vários 
elementos: 

- o caráter ativo de toda explicação, no sentido desta responder a um projeto de 
ação de participantes diretamente envolvidos na situação; 

- o caráter policêntrico ou comunicativo da explicação, envolvendo vários atores 
que tematizam pretensões de validade; 

- a influência direta que a tradição e os referentes sociais e cognitivos dos atores 
exercem sobre a explicação situacional, fazendo com que ela seja sempre dirigi
da pelo contexto situacional; 

- o recorte espacial, temporal e social que toda explicação implica; 



- a evidência de que toda explicação implica na tematização de proferimentos di
ferenciados que dizem respeito ao cognitivo, normativo e subjetivo; 

- a idéia de que o nível de profundidade (ou rigor) da explicação se subordina ao 
tipo particular de intervenção que se pretende; 

5. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE PLANIFICAÇÃO 

A taxonomia atual da planificação na América Latina incorpora duas formas 
básicas, definidas por Matus (1987:51-56) como o enfoque normativo e o estratégi
co, este último englobando a vertente do planejamento estratégico-situacional, do 
autor referido. A apresentação da teoria do agir comunicativo de Habermas nos su
gere a necessidade de acrescentar um enfoque comunicativo. 

A luz da discussão anterior, podemos associar o planejamento normativo ao 
modelo da ação instrumental e o estratégico ao próprio modelo da ação estratégica. 

O enfoque normativo, em planificação, é um enfoque técnico-econômico 
que lida com a realidade como problemática bem estruturada. Tomamos este termo 
aqui como sinônimo de problemática objetiva. A relação que se estabelece entre o 
sujeito da planificação e a realidade planejada é aquela relação típica do paradigma 
da consciência. Um único sujeito - o Estado - instrumentaliza uma ação sobre um 
sistema social concebido de maneira objetual, em uma relação não interativa. Não 
há outros atores. Ao sistema social são atribuídas leis objetivas, de caráter econômi
co. A partir do conhecimento destas leis, o sujeito que planeja pode prever com. 
precisão os efeitos de um estímulo ou de uma atuação sobre seu objeto. Este apenas 
reage de maneira comportamental, produzindo efeitos estáveis, repetitivos. Dada a 
inexistência de outros atores, o sistema de planejamento considera uma única situa¬ 
ção-objetivo e uma única definição de situação. A trajetória se define como o cami
nho ótimo do ponto de vista da eficiência econômica. 

O enfoque estratégico se constitui como uma crítica ao enfoque normativo, 
por ser este último um enfoque monológico, comportamental, e por supor exclusi
vamente os fins do Estado. Como reação ao economicismo do normativo (muito 
mais preocupado com a racionalidade dos meios), o enfoque estratégico irá realçar 
a importância do elemento político-interativo. A realidade planejada não pode ser 
considerada objetualmente: é uma realidade semi ou mal estruturada na medida em 
que inclui o projeto de outros atores (que é uma realidade interativa, portanto) e na 
medida em que esses projetos representam fins valorativamente diferenciados, con
cepções de sociedade e criações imaginativas e ativas. Por outro lado, o enfoque es
tratégico irá questionar a posição de externalidade que o enfoque normativo atribui 
ao Estado em sua relação com o sistema social, afirmando que esse sujeito também 
faz parte desse sistema, sendo condicionado por ele: está em "situação". Neste senti
do o sistema planejado é um sistema criativo que interatua com o ator que planeja, 
o qual interpreta a situação e formula suas intenções desde dentro de uma situação 
que o determina. Sujeito e Objeto se entrelaçam ativamente. Ao ser um sistema in
terativo, ainda, o planejamento se abre à possibilidade de várias explicações, situa¬ 
ções-objetivo e trajetórias, lidando com a incerteza. 



Este enfoque de planificação estratégica, tal como Matus o delimita, sem dú
vida inova em várias áreas, ao readaptar o paradigma da consciência, tornando-o 
mais dialético e dinâmico, e, ao reconhecer a necessidade de uma explicação "poli¬ 
cêntrica" e de um cálculo interativo (levar em conta o projeto dos outros), mas conti
nua apresentando problemas, como é o nosso objetivo demonstrar no capítulo 4. 
Mantém-se preso ao paradigma da consciência privilegiando o conhecer e o agir fi¬ 
nalístico ao entendimento intersubjetivo. O agir estratégico ainda é concebido, do 
ponto de vista da seleção dos fins, como uma racionalidade subjetiva da ação, no 
sentido weberiano. Por outro aspecto, esta concepção estratégica, de natureza ego
cêntrica, implica considerar os outros como simples recursos ou restrições para o 
projeto próprio. Esta objetualização dos outros se expressa no conceito de estraté
gia, entendida como uma atuação empírica de poder que visa a redução do campo 
de ação dos outros, de modo a torná-los simples comportamentos previsíveis. Não 
há o devido reconhecimento da possibilidade de uma coordenação normativa da 
ação e, se ela existe, é de caráter parcial, pela tendência a uma absolutização da 
perspectiva do conflito e por uma compreensão ainda "positivista" das questões prá
ticas, como questões que não supõem um tratamento cognitivo (ou uma análise ba
seada no critério de correção normativa). 

Em face destes dois enfoques propõe-se uma compreensão comunicativa do 
planejamento. Isto implica concebê-lo como um sistema de fala ou de pretensões 
de validade, que opera uma coordenação intersubjetiva da ação no nível da defini
ção comum de uma situação (momento explicativo) e das intenções dos atores (defi
nição normativa). Neste segundo caso, trata-se da realização de acordos sobre pre
tensões de validade referentes a atos regulativos voltados para o futuro, isto é, a 
compromissos de ação dotados de legitimidade. A visão comunicativa do planeja
mento implica, finalmente, o resgate do próprio mundo interno no nível do proces
so decisório. 

Ao trazer à tona a racionalidade normativa e expressiva, omitidas pelo mode
lo finalístico, a compreensão comunicativa revaloriza as questões da legitimitade e 
autenticidade dos planos de ação, introduzindo a necessidade do entendimento. 

Autores como Flores (1989) defendem, hoje em dia, esta visão lingüística do 
planejamento organizacional. As organizações passam a ser compreendidas como 
redes de conversações recorrentes que visam a adoção de compromissos (corres
pondentes aos atos regulativos na taxonomia habermasiana). Centralmente, as orga
nizações priorizariam as diretivas ou petições e os compromissos ou promessas. Nes
ta perspectiva, os atos de fala predominantes no planejamento organizacional se
riam os de caráter compromissário. Mas o planejamento organizacional incorporaria 
subordinamente outros atos de fala como os assertóricos (ligados à descrição e à ex
plicação de situação) e os declarativos (correspondentes à designação de responsabi
lidades, à definição de prioridades etc.). 

No capítulo 4, veremos como o próprio Matus abraça a taxonomia dos atos 
de fala de Austin e Searle (que Flores aplica em termos de uma reconceptualização 
da racionalidade organizacional) e sustenta uma compreensão do planejamento ba
seada na distinção ato de fala-ação. Os atos planejados e produzidos suporiam a 
precedência de atos de fala. 

Na perspectiva do enfoque comunicativo, as racionalidades normativa (instru¬ 



mental) e estratégica suporiam um saber passível de ser expressado sob a forma de 
enunciados e atos de fala explícitos. A questão que Habermas coloca é a subordina
ção de um tipo de racionalidade teleológica à uma racionalidade comunicativa. Esta 
última operaria uma sorte de coordenação indireta do próprio agir teleológico puro. 
Toda ação teria, nesta moldura, um caráter profundamente lingüístico. A linguagem 
teria uma dimensão de compromisso imanente, na medida em que permitiria aco
plar a intenção dos agentes da ação. 

O enfoque comunicativo subentende uma mudança paradigmática, um ques
tionamento profundo do paradigma do sujeito. O planejamento, na nova visão, dei
xa de relacionar sujeitos isolados com objetos, sob a forma de conhecer ou do atuar. 
Haveria uma substituição da categoria sujeito pela figura de uma intersubjetividade 
lingüística mediada, que conhece e atua sobre estados de coisas do mundo objetivo, 
configurações normativas do mundo social e vivências internas do mundo subjetivo. 

O conceito de situação de Habermas é o conjunto de meios, recursos e con
dições (restrições) que definem as possibilidades de ação, tendo em vista um fim, 
um plano de ação. Este conjunto supõe um recorte social, temporal e espacial, reali
zado em razão daquele fim. Sua definição supõe a necessidade do entendimento. É 
o entendimento sobre os elementos objetivos, normativos e expressivos da situação 
a condição básica para o êxito de um plano. O plano comporta, assim, a utilização 
de atos de fala diversos, de natureza cognitiva, regulativa e expressiva. 

Matus, como se verá nos capítulos 3 e 4, utiliza o conceito de situação, consi
derado como um recorte problemático, de natureza explicativa, definido pela ne
cessidade de uma ação. A definição situacional matusiana, como adiantamos, impli
caria o requisito do policentrismo, sucedâneo da categoria entradimento. Nossa crí
tica a esta visão do conceito de definição situacional refere-se a uma sorte de gene
ralização do conflito, considerada como uma outra característica da "situação" que 
estaria a exigir um tipo de procedimento predominantemente estratégico. Matus, 
desta maneira, enfrenta a contradição inerente a uma tentativa de inclusão de ele
mentos comunicativos dentro de um paradigma de base que continua preso à filoso
fia do sujeito. Uma determinada postura objetivamente (ou reificadora) dos outros 
deixaria transparecer uma sorte de falta de convicção quanto as possibilidades do 
agir comunicativo nos casos de conflito de posição. Sobre este particular, é impor
tante revalorizar o papel do Discurso como um tipo de agir estratégico sui generis, 
que supõe a resolução (ou tentativa de resolução) do conflito imanente através de 
um processo argumentativo. 

O planejamento, na moldura comunicativa, seria um sistema de atos de fala 
que precederia à ação teleológica, uma forma de coordenação intersubjetiva desta 
última. Supondo sempre situações problemáticas ou de rompimento, este sistema 
de comunicação evoluiria predominantemente no campo da argumentação discursi
va. Na área social, o planejamento estaria dominantemente ligados à esfera de um 
discurso prático, normativo. 

É interessante reparar que Matus, em que pese sua moldura estratégica, ten
de a revalorizar a dimensão comunicativa, ao assentar a idéia de que um plano é 
uma série de argumentos fundamentados sobre a causalidade dos fenômenos que se 
quer enfrentar e sobre as apostas representadas pelos prognósticos condicionados da 
eficácia de ação de um plano propositivo. Neste sentido, Matus procura elementos 



da teoria de argumentação de Toulmin, de modo a propor um esquema de análise 
da vulnerabilidade dos planos, baseada no rigor dos argumentos subjacentes às defi
nições situacionais (do que é e do que deve ser) (MATUS, 1992:192). 

Retornando à análise da taxonomia atual dos enfoques de planejamento na 
América Latina, é importante assinalar que uma absolutização do enfoque normati
vo e/ou do enfoque estratégico comporta dois problemas: o reducionismo do con
ceito da racionalidade da ação a uma perspectiva objetivamente, tendo em vista 
que o paradigma estratégico tende a reificar a interação social; e a sugestão de uma 
polaridade entre um modelo tecnocrático e um modelo de planificação política de
cisionista, que implica dissociação entre questões técnicas e práticas. 

O modo pragmatista de decisão de Habermas chama a atenção para a inter
dependência crítica que se estabelece entre essas duas ordens de questões, com os 
valores definindo a orientação do desenvolvimento técnico e com a técnica condi
cionando a possibilidade de realização dos valores. Destaca, ainda, a necessidade 
de uma associação entre a linguagem especializada, científica, e a linguagem ordiná
ria da opinião pública dos cidadãos. 

Traduzindo esta discussão para o campo do planejamento, deduzimos que a 
racionalidade do mesmo é alargada ou diversificada, contendo elementos "normati
vos" ou instrumentais, elementos típicos de uma racionalidade material ou político-
substantiva e elementos subjetivos, todos eles subordinados a um agir comunicativo 
de base. Não haveria, assim, uma única racionalidade do planejamento, mas várias, 
entrelaçadas criticamente pela comunicação. 

Junto com Matus, aceitamos a idéia de um sistema de decisão múltiplo em 
razão de tipos distintos de problemas. Esse autor fala em problemas bem estrutura
dos, semi-estruturados e mal estruturados. Um problema bem estruturado seria um 
problema objetivo, de variáveis causais conhecidas e enumeráveis, de possibilidades 
de intervenção também conhecidas e enumeráveis, e de um alto nível de consenso 
quanto a sua valoração como problema e a sua forma de enfrentamento. Um pro
blema semi ou mal estruturado comportaria um nível de incerteza maior, em rela
ção à precisão de suas formas de causalidade e de suas formas de enfrentamento e 
um nível de dissenso significativo entre os atores ligados a esse problema no tocante 
a seu valor e forma de intervenção. A gênese de um problema semi-estruturado ou 
criativo, assim como o seu enfrentamento, suporiam um embate dinâmico entre ato
res, que concede a esse tipo de problema um caráter mais incerto e menos determi¬ 
nístico ( M A T U S , 1987:124-6). 

Matus sustenta, via de conseqüência, uma adequação dos modelos de deci
são ao tipo de problemática predominante: um subsistema normativo para a proble
mática bem estruturada e um subsistema estratégico para a problemática semi ou 
mal estruturada. 

O anterior sugere uma adaptação dos modelos de decisão de modo a se prio
rizar um determinado tipo de enfoque de acordo com as características predomi
nantes de uma situação problemática. Mas isto não deve levar à conclusão de que a 
predominância de um modelo de decisão implique o abandono da lógica dos ou
tros. Ou seja, priorizar uma orientação teórica, técnica ou objetivante vis-à-vis uma 
problemática dominante do mundo objetivo, não significa que as questões práticas 
tenham desaparecido e devam ser desconhecidas. 



Desde a nossa perspectiva, essa taxonomia da categoria problema guarda 
uma certa correlação com a problemática imanente aos três mundos de Habermas. 
Haveria uma problemática objetiva, uma problemática normativa (semi-estruturada) 
e uma subjetiva (mal estruturada). A problemática normativa seria característica das 
organizações sociais e estaria representada pela aplicação de valores à definição de 
necessidades e à definição de compromissos de ação dotados de legitimidade. O 
enfoque pertinente a essa problemática não seria o estratégico, nos moldes defini
dos pelo paradigma da consciência, mas um enfoque de política do tipo pragmatis
ta, baseado na negociação cooperativa. A problemática subjetiva corresponderia ao 
fator liderança, englobando as capacidades cognitivas, comunicativas e de negocia
ção adquiridas pelos dirigentes, sua experiência acumulada, o grau de desenvolvi
mento de sua intuição gerencial e a autenticidade do exercício de sua posição. 

Matus abona a concepção de um sistema múltiplo e integrado de tomada de 
decisão. Operacionalmente, porém, esse autor reduz as formas de cálculo ao cálcu
lo (normativo no sentido de instrumental) e ao estratégico. 

Entretanto, uma leitura mais apurada da obra desse autor revela uma amplia
ção da racionalidade da ação planejada. Ao analisar a racionalidade da tomada de 
decisão, endossa a visão das múltiplas perspectivas de análise de Allison, a qual des
taca uma racionalidade política, representada pela negociação política entre os ato
res, uma racionalidade burocrática, dominada pela implementação de procedimen
tos institucionais, e uma racionalidade subjetiva, definida pelas características da 
personalidade dos dirigentes (MATUS, 1987:631). Em um outro momento, Matus re
fere-se à existência de três tipos de racionalidade da explicação situacional: científi
ca, burocrática e vital. A razão científica estaria dominada pelo conhecimento ense
jado pela economia, a sociologia etc. A razão burocrática corresponderia à razão nor
mativa de um dirigente moldado pela estrutura e tradição organizativas. A razão vital 
seria aquela dominada pelo cálculo dos recursos de poder em geral, tal como eles 
operam praticamente. Ora, em cada tipo de racionalidade haveria vários fatores 
possíveis e alguns dominantes: político, econômico, organizativo, lingüístico-comu¬ 
nicativo e outros. Para Matus: 

la explicación de un actor social no es nunca una razón pura e estricta¬ 
mente parcial; es siempre una explicación dominada por una razón cen
tral y segun su capacidad intelectual e formación cultural el que explica 
Ia enriquece en mayor o menor medida con otras perspectivas... Pero 
esas otras perspectivas son articuladas como apoyo a Ia razón dominan
te. En toda explicación del hombre hay una razón articuladora y razones 
articuladas... En Ia explicación situacional domina alguna de Ias tres ra
zones: Ia científica, Ia burocrática o Ia vital. Ε dentro de ellas existe tam¬ 
bién um fator dominante: político, economico, organizativo, linguístico-
comunicacional o particular a un dominio situacional ( M A T U S , 
1987:390-91). 

Esta visão nos permite reforçar a perspectiva da racionalidade da negociação 
política entre os atores (coordenação normativa da ação) e a racionalidade subje
tiva, como duas formas essenciais ao planejamento organizacional. Também nos 



permite ressaltar o conceito de uma razão vital, que para nós estaria representada 
pela comunicação política dos cidadãos, que subordinaria cálculos científicos ou bu
rocráticos. Por fim, nos permite distinguir mesmo no arcabouço teórico daquele 
autor o fator lingüístico-comunicacional, que, dada a perspectiva filosófica de 
base, estaria subordinado e diluído. Para nós, esse fator seria uma razão domi
nante de caráter mais permanente, que permearia as outras racionalidades, as 
quais teriam uma ênfase maior ou menor em função do tipo de problemática 
predominante a ser enfrentada. 

A sugestão de Habermas no sentido de uma adaptação do sistema de decisão 
aos objetivos organizacionais parece coincidir com a idéia de Matus de uma adapta
ção do modelo de decisão à problemática situacional. A outra recomendação de 
Habermas sobre a necessidade de formas organizativas adequadas à inovação, inse
re-se em uma outra perspectiva do que seria um modelo de planejamento comuni
cativo (no nível do desenho organizacional). A idéia de estruturas descentralizadas, 
dotadas de grande autonomia e criatividade, corresponderia naturalmente a uma 
proposição do gênero. Nossa hipótese é a de que a própria evolução das caracterís
ticas predominantes do processo de produção econômica, de um modelo fabril para 
um modelo de prestação de serviços, sugere modelos interativos, valorativos, comu¬ 
nicativos, de gestão. No campo social, as características peculiares de suas organiza
ções (analisadas no cap. 3) reafirmam essa necessidade. De qualquer maneira, per
manece válida a idéia de que o modelo de decisão de gestão deve adaptar-se à rea
lidade situacional, conquanto isto não significa que apenas uma única racionalidade 
decisional esteja implicada em cada caso. 

Conclusivamente, podemos afirmar que a contribuição de Habermas no cam
po decisional está vinculada à sua proposta de alargamento do conceito de razão. 
Esta visão ampliada da racionalidade, além de reconhecer a racionalidade teleológi
ca - desdobrada na racionalidade instrumental e na racionalidade estratégica - dis
tingue a racionalidade normativa e a expressiva, todas elas consideradas especifica
ções ou estruturas indiretamente derivadas da razão comunicativa. Assumindo que o 
conceito de racionalidade corresponde ao saber capaz de fundamentar a ação, sa
ber passível de enunciados, Habermas reconhece três tipos de saber, não completa
mente dissociados: o teórico, o prático e o expressivo. A idéia de uma interdepen
dência ou de uma inter-relação crítica destas formas de saber é um forte argumento 
a favor do diálogo interdisciplinar, diálogo esse que também marcaria significativa
mente o campo da decisão e do planejamento organizacional. 


