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1 Problema  

Em que medida a teoria de Habermas dos três mundos fundamenta uma teoria da ação? O conceito 

habermasiano de ação comunicativa consegue abarcar, na perspectiva do entendimento, os outros 

três conceitos de ação que ele analisa? 

 

2 Objetivos 

1. Analisar a interpretação de Habermas do conceito popperiano de terceiro mundo e seu nexo 

com a teoria dos três mundos. 

2. Precisar as notas fundamentais dos três mundos investigados por Habermas. 

3. Apresentar a relação entre os três mundos e os três conceitos de ação. 

4. Elucidar a definição prévia de ação comunicativa em relação aos três conceitos de ação 

anteriores. 

 

3 Recorte do objeto proposto 

A proposta de Popper privilegia ontologicamente o primeiro mundo, tornando os outros dois seus 

derivados, razão pela qual se pode falar de um “estreitamento cognitivista” da interpretação 

popperiana. Assim, é necessário fazer uma modificação no uso do conceito popperiano de mundo 

para uma teoria da ação, entendida como manifestações simbólicas que entram em relação com ao 

menos um mundo. Nesse sentido, a ação comunicativa reflete a modalidade de ação, pautada pelo 

medium linguístico, que consegue abarcar as demais.  

 

4 Teses 

[1] 
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I) A proposta de Popper reconhece três mundos: o mundo dos objetos físicos, o mundo dos estados 

de consciência (episódios internos) e o mundo dos conteúdos objetivos do pensamento (produtos 

simbólicos: ciência, poesia, arte). “Popper se atem (…) ao primado do mundo frente a mente e 

entende o segundo e terceiro mundos ontologicamente por analogia ao primeiro” (p.113). Ao fazer 

esse movimento, Popper incorre num “estreitamento cognitivista”, de fundo empirista, acerca do 

terceiro mundo, pois este passa a compreender somente os elementos científicos da tradição 

cultural, estando a serviço de um saber teórico e tecnicamente utilizável. 

“Segundo Popper, tanto o primeiro mundo e o segundo, como o segundo e o terceiro estão 

diretamente em contato. Por outro lado, o primeiro e o terceiro só interagem através do segundo. 

Isso implica uma recusa de dois ideais empiristas que são fundamentais: por um lado, as entidades 

do terceiro mundo não podem ser reduzidas a estados mentais a força de formas de expressão do 

espírito subjetivo, ou seja, a entidades do segundo; por outro, as relações entre as entidades do 

primeiro mundo e as do segundo não podem ser entendidas exclusivamente segundo o modelo 

causal que rege as relações que guardam entre si as entidades do primeiro mundo. (…)” (p. 114) 

“Mas, em outro sentido, Popper permanece prisioneiro do contexto empirista de que se distancia. 

Pois também em seu caso as relações cognitivo-instrumentais entre sujeito cognoscente e agente, 

por um lado, e as coisas e sucessos com que nos deparamos no mundo objetivo, por outro, estão tão 

no centro da atenção que dominam o intercâmbio entre o espírito subjetivo e o objetivo. O processo 

de geração de, de estranhamento em, de penetração em e de apropriação de produtos do espírito 

humano está primariamente ao serviço do crescimento do saber teórico e da ampliação do saber 

tecnicamente utilizável.” (p. 115) 

II) “A transferência da teoria popperiana do terceiro mundo se seu contexto epistemológico a um 

contexto da teoria da ação” (p.116) revela-se inadequada e débil, pois restringe a análise das ações 

dos sujeitos ao modelo de procedimentos científicos que desenvolvem teorias e resolvem problemas 

(cf. p.116). Tal concepção (seguindo a proposta de Jarvie) apresenta as seguintes dificuldades: 

a) Não diferenciar entre atitude realizativa – cujas revisões dos padrões de investigação estão na 

busca de um consenso – e a atitude hipotético-reflexiva, própria da ciência. (cf. p. 117) 

b) Não reconhecer que os componentes do saber cultural não podem ser reduzidos a 

enunciados susceptíveis de verdade (sendo a verdade, para Habermas, associada a uma pretensão de 

validez inerente ao mundo objetivo). 

c) Não permite distinguir entre os valores culturais e a materialização institucional dos valores 

nas normas. 
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“(…) antes de poder fazer uso do conceito de mundo para uma teoria da ação é preciso modificá-lo 

nos três sentidos mencionados” 

 

Para a), introduzir o conceito de mundo da vida: 

“Em primeiro lugar vou substituir o conceito ontológico de mundo por um conceito de mundo 

apresentado em termos da teoria da constituição da experiência e adotar a parelha conceitual 

‘mundo’ e ‘mundo da vida’. São os próprios sujeitos socializados os que, quando participam em 

processos cooperativos de interpretação, fazem uso implícito do conceito de mundo. (…) Este mundo 

da vida compartilhado intersubjetivamente constitui o pano de fundo da ação comunicativa.” (p.119) 

Para b), substituir a versão unilateral cognitivista da verdade por um conceito de saber cultural 

diferenciado em distintas pretensões de validez. Desse modo, é possível afirmar que “as ações sociais 

se orientam por valores culturais. Mas estes não guardam relação alguma com a verdade.” (p.120). 

Para c), se Popper distingue três mundos, mas insiste, contudo, que não se deve falar de um só 

mundo, Habermas segue falando de três mundos: mundo objetivo, mundo social e mundo subjetivo. 

 

[2] 

III) O mundo da vida não deve se confundir com os três mundos. (cf. p. 121). A partir da distinção dos 

três mundos é possível fundamentar três tipos de ação segundo a relação ator-mundo. 

a) Ação teleológica: “o ator realiza um fim o faz que se produza o estado de coisas desejado 

elegendo uma situação dada dos meios mais congruentes e aplicando-os de maneira adequada.” (p. 

122) Conceito central: decisão entre alternativas de ação. Caso especial é a ação estratégica, quando 

há confronto entre os objetivos de dois agentes. Refere-se ao mundo objetivo, cujo objeto é um 

“estado de coisas” existente. Juízo objetivo dessa referência: verdade dos estados de coisas. 

b) Ação regulada por normas: “o ator particular observa uma norma (ou a viola) tão logo numa 

situação dada se dão as condições a que a norma se aplica. As normas expressam o acordo existente 

em um grupo social.” (p.123). Conceito central: observância de normas: significa cumprir uma 

expectativa de comportamento. Refere-se ao mundo social, cujo objeto é a vigência das normas, mas 

pressupõe uma certa referência ao mundo objetivo. Juízo objetivo dessa referência: validade ou 

correção das normas. 

É no âmbito da ação regulada por normas que Habermas insere a problemática acerca dos valores: 

estes possuem pretensão validez na medida em que são candidatos a serem incorporados em 

normas. 
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A luz dos valores culturais as necessidades de um indivíduo resultam também plausíveis para outros 

indivíduos que se encontram na mesma tradição. Porém tal interpretação conveniente das 

necessidades só se transforma em motivos legítimos pode ação quando os correspondentes valores 

se voltam normativamente vinculantes para um círculo de afetados mediante regulação de 

determinadas situações problemáticas. Os membros de um grupo podem esperar então uns dos 

outros que cada um deles, na correspondente situação, oriente sua ação pelos valores 

normativamente fixados para todos os afetados. (pp. 128-129). 

Pode-se dizer que Habermas sustenta um cognitivismo débil para os valores e um cognitivismo forte 

para as normas. 

Há uma relação de complementaridade entre normas e valores: as normas possibilitam  

um modelo de aprendizagem que dá conta da interiorização dos valores. Segundo este modelo as 

normas vigentes só adquirem força motivadora da ação na medida em que os valores materializados 

nelas representam padrões conforme os quais se interpretam as necessidades nos círculo de 

destinatários das normas (p. 129).  

Habermas distingue dois juízos de validez quanto a ação em relação às normas. São corretas (critério 

de correção) as ações conforme as normas vigentes. São legítimas (critério da justificação) as normas 

que estão justificadas, ou seja, que são reconhecidas intersubjetivamente como tais. 

c) Ação dramatúrgica: “O ator suscita em seu público uma determinada imagem, uma 

determinada impressão de si mesmo, ao desvelar mais ou menos de propósito sua própria 

subjetividade” (p.123-124). Conceito central: auto-encenação. Refere-se ao mundo subjetivo. 

Pressupõe, assim, dois mundos: um interno e um externo ao sujeito. Juízo objetivo dessa referência: 

veracidade das orações emitidas pelo sujeito. 

É possível que o público avalie adequadamente a veracidade dos desejos e sentimentos do ator na 

cena dramatúrgica?  

Enquanto se trata de opiniões e intenções, a questão de se alguém pensa realmente o que diz é 

univocamente uma questão de veracidade. Porém quando se trata de desejos e sentimentos, nem 

sempre esse é o caso. Em situações em que importa a exatidão da expressão, resulta às vezes difícil 

separar a questão da veracidade da questão da autenticidade. Freqüentemente nos faltam as 

palavras para dizer o que sentimos. Isso lança, em contrapartida, uma luz duvidosa sobre os nossos 

sentimentos. (p. 135) 

Por se tratar de um mundo interno que se remete a um mundo externo, a ação dramatúrgica é 

passível de traços estratégicos latentes, quando o sujeito não considera os outros como 

espectadores, mas como oponentes, gerando assim a manipulação. Aqui, a ação dramatúrgica se 
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distingue da estratégica pelo juízo objetivo que dela se faz: ela tem que manifestar, frente a um 

público, uma pretensão de veracidade subjetiva. 

 

[3] 

Finalmente, Habermas introduz o conceito de: 

d) Ação comunicativa: “interação de pelo menos dois sujeitos capazes de fala e de ação que 

travam uma relação interpessoal”. Conceito central: interpretação. Refere-se de um modo reflexivo 

aos três mundos. 

Os outros três conceitos de ação manifestam unilateralmente casos limites da ação comunicativa (cf. 

p. 138). Por isso se pode falar numa “tripla relação da ação comunicativa com o mundo” (p. 139) 

Conceito de ação: 

(…) aquelas manifestações simbólicas em que o ator (…) entra em relação ao menos com um mundo 

(porém sempre também com o mundo objetivo). Distingo dela os movimentos corporais e as 

operações que se co-realizam nas ações e que só secundariamente podem chegar a adquirir a 

autonomia que caracteriza as ações, a saber: por inclusão ou em um jogo ou em uma aprendizagem. 

(p. 139). 

Para Habermas, “um movimento corporal é um elemento de uma ação, porém não uma ação.” 

Assim temos: 

IV) Cada um dos três conceitos de ação é orientado por três distintas pretensões de validez: verdade, 

correção e veracidade. (cf. p. 144). Estas pretensões refletem “o ajuste ou desajuste entre os atos de 

fala, por um lado, e os três mundos com que o ator contrai relações com sua manifestação, por 

outro.” (p. 144). Assim: verdade em relação ao mundo objetivo; correção em relação ao mundo 

social; e veracidade em relação ao mundo subjetivo. As pretensões de validez mediam, assim, a 

relação ator/mundo. 

A ação comunicativa, portanto, se orienta pela pretensão de validez da busca de um entendimento 

num processo intersubjetivo de comunicação, efetuados em termos de interpretação. Porém, “a 

ação comunicativa não se esgota em ato de entendimento (…) a ação comunicativa designa um tipo 

de interações que vem coordenadas mediante atos de fala, mas que não coincidem com eles.” (p. 

146). 
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