
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 1.2, pontos (1) e (2) 

Referência: HABERMAS, Jürgen; Introducción: Accesos a la problemática de la racionalidad. 2 - 

“Algunas características de la comprensión mítica y de la comprensión moderna del mundo (1 e 2)”. 

In: Teoria de La Accion Comunicativa – Tomo I.Trad.: Manuel Jimenez Redondo. Ed. Taurus. Madrid. 

1987. 

Temas: compreensão mítica do mundo; compreensão moderna do mundo; pretensão de validade; 

tradição cultural 

Tese: O caráter fechado das imagens míticas do mundo impede a correta diferenciação entre 

atitudes fundamentais frente ao mundo objetivo, ao mundo social e ao mundo subjetivo e, ainda, 

impede a reflexão sobre a própria imagem do mundo, o que impossibilita que a imagem do mundo 

seja reconhecida como tradição cultural. Dessa forma, a compreensão mítica do mundo, 

diferentemente da compreensão moderna, não permite orientações racionais de ação. 

Objetivos: 

I – Apresentar a compreensão mítica do mundo; 

II – Comparar a compreensão mítica com a compreensão moderna do mundo; 

III – Demonstrar que a compreensão mítica impede orientações racionais de ação e que na 

modernidade trata-se de um modo de vida racional. 

Hipóteses: 

I – Motivo da comparação da compreensão moderna do mundo com a compreensão mítica: a partir 

do contraste espera-se que resulte visíveis os pressupostos não tematizados da mentalidade 

moderna.  

“A nossa compreensão ocidental do mundo é vinculada implicitamente a uma pretensão de 

universalidade. Para determinar o significado dessa pretensão de universalidade, o mais óbvio é 

recorrer a uma comparação com a compreensão mítica do mundo. Nas sociedades arcaicas os mitos 

cumprem de uma forma paradigmática a função de fundar unidade, própria das imagens do mundo. 

Dentro das tradições culturais que nos resultam acessíveis, oferecem o mais agudo contraste com a 

compreensão do mundo que prevalece na modernidade. As imagens míticas do mundo estão longe 

de permitir orientações racionais de ação no sentido que nós entendemos o termo “racional”. 

Constituem (...) uma antítese da compreensão moderna do mundo”. 71 
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II - Avaliação da racionalidade de pessoas particulares não se deve basear em uma ou outra emissão 

ou manifestação, mas sim avaliar se os indivíduos são racionais em diversas dimensões, ou seja, 

deve-se avaliar se é possível falar da racionalidade de um modo de vida. 

Deve-se averiguar “se cabe esperar sistematicamente que suas manifestações venham avalizadas por 

boas razões e que suas manifestações sejam corretas ou tenham êxito se se trata da dimensão 

cognitiva, sejam fiáveis ou sapientes se se trata da dimensão prático moral, sejam inteligentes ou 

convincentes se se trata da dimensão avaliativa, sejam sinceras ou autocríticas se se trata da 

dimensão expressiva, sejam compreensivas se se trata da dimensão hermenêutica, ou inclusive que 

sejam racionais em todas estas dimensões. Se nas diversas áreas de interação e durante longos 

períodos de tempo (inclusive talvez no espaço de todo uma vida) se delineia em todos esses aspectos 

um efeito sistemático, falamos também da racionalidade de um modo de vida”. 70 

III - Os sistemas culturais de interpretação ou imagens do mundo refletem o saber de fundo dos 

grupos sociais e garantem a coerência na diversidade de suas orientações de ação. Deste modo, 

Habermas pretende analisar as condições que têm que cumprir as estruturas das imagens do mundo 

em sua função de orientar a ação para que seja possível àqueles que compartilham esse mundo da 

vida configurar racionalmente suas vidas. Este passo possui a vantagem de não supor universalmente 

válida as estruturas de racionalidade determinantes da compreensão moderna do mundo e, ainda, 

considerá-las a partir de uma perspectiva histórica. 70-71 

IV – Caracterização da compreensão mítica do mundo feita com base nos resultados das 

investigações de Lévi-Strauss, sobretudo os sublinhados por Maurice Godelier. 

“Quanto mais profundamente se penetra na trama de uma interpretação mítica do mundo, tanto 

mais salta à vista a força totalizante da mentalidade primitiva. Por um lado, os mitos contêm 

informações abundantes sobre o entorno natural e social (..). Mas, por outro lado, essas experiências 

estão organizadas de forma que cada fenômeno individual se assemelhe em seus aspectos típicos a 

todos os demais fenômenos ou contraste com eles. Através dessas relações de semelhança e 

contraste a diversidade das observações se combina em uma totalidade”. “(...) o pensamento 

selvagem permanece apegado em termos concretos à superfície visível do mundo ordenando 

mediante formação de analogias e contrastes as percepções que assim obtém”. 73-74 

“Tal interpretação segundo a qual todo fenômeno está em correspondência com todos os demais 

fenômenos pela ação de poderes míticos, não somente possibilita uma teoria que explica e torna 

plausível narrativamente o mundo, mas também uma prática com que o mundo pode ser controlado 

de forma imaginária”. 76 
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V – Na mentalidade mítica há um peculiar nivelamento dos distintos âmbitos de realidade: a 

natureza e a cultura ficam projetadas sobre um mesmo plano.  

“Da recíproca assimilação da natureza à cultura e, ao inverso, da cultura à natureza, surge, de uma 

parte, uma natureza dotada de traços antropomórficos, incluída na rede de comunicação dos objetos 

sociais, e neste sentido humanizada, e, por outra parte, uma cultura que, de certo modo naturalizada 

e coisificada, se resume na trama causal objetiva de poderes anônimos”. 76 

“(...) as categorias de ação adquirem uma significação constitutiva para as imagens míticas do 

mundo. O ator e a capacidade de ação, a intenção e a finalidade, o êxito e o fracasso, o ativo e o 

passivo, o ataque e a defesa – estas são as categorias com que ficam elaboradas as experiências 

fundamentais das sociedades arcaicas: a experiência, definitiva, de um sentir-se exposto, sem defesa 

alguma, às contingências de um entorno não dominado. Estes riscos não podem ser postos sob 

controle nesse estado ainda não desenvolvido das forças produtivas. Torna-se urgente, pois, a 

necessidade de por um dique, se não fático, ao menos imaginário, contra a avalanche de 

contingências, isto é, de pará-las por via da interpretação: por meio da formação de analogias as 

causas e poderes invisíveis que geram e regulam o mundo não-humano (natureza) e o mundo 

humano (cultura) revestem-se de atributos humanos, isto é, se apresentam espontaneamente ao 

homem como seres dotados de consciência, de vontade, de autoridade e de poder, isto é, como seres 

análogos ao homem que, entretanto, distinguem-se dele pelo fato de que sabem o que ele não sabe, 

fazem o que ele não pode fazer, controlam o que ele não pode controlar e que, em consequência, se 

distinguem dele no que lhe são superiores”. 75 

VI – Do ponto de vista da mentalidade esclarecida, a mentalidade mítica incorre em dupla ilusão, 

uma ilusão sobre si mesma e uma ilusão sobre o mundo: uma ilusão sobre si mesma porque o 

pensamento dota as idealidades que espontaneamente gera de uma existência fora do homem e 

independente dele, com o qual se estranha de si mesmo em suas próprias imagens do mundo; e uma 

ilusão sobre o mundo, pois povoa de seres imaginários análogos ao homem, que podem responder a 

suas preces atendendo-as ou rechaçando-as. 76 

VII – Na compreensão mítica do mundo há uma mescla de dois âmbitos de objetos, os âmbitos da 

natureza física e do entorno sociocultural. 

“O mito não permite uma clara distinção categorial entre coisas e pessoas, entre objetos que podem 

manipular-se e agentes, sujeitos capazes de linguagem e ação, aos que imputamos ações e 

manifestações lingüísticas. Daí que seja de todo conseqüente que as práticas mágicas ignorem a 

distinção entre ação teleológica e ação comunicativa, entre uma intervenção instrumental nas 

situações objetivamente dadas efetuada com vistas a realizar um propósito e o estabelecimento de 
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relações interpessoais. Assim, a imperícia que é a causa do fracasso técnico ou terapêutico de uma 

ação realizada para conseguir um determinado fim cai sob a mesma categoria que a culpa devida ao 

erro normativo-moral que representa uma interação que viola as ordenações sociais vigentes (...)”. 

77 

VIII – A desmitologização da imagem do mundo significa ao mesmo tempo uma dessocialização da 

natureza e uma desnaturalização da sociedade. Este processo conduz a uma diferenciação categorial 

entre os âmbitos natureza e cultura. No entanto, a distinção categorial entre os âmbitos de objetos 

depende, por sua vez, de um processo de diferenciação que pode analisar-se melhor recorrendo-se a 

atitudes básicas frente a mundos. 77 

“O conceito mítico de “poderes” e o conceito mágico de “conjuro” impedem sistematicamente a 

separação entre a atitude objetivante frente a um mundo de estados de coisas existentes e a atitude 

de conformidade ou não conformidade frente a um mundo de relações interpessoais legitimamente 

reguladas”. 77 

“Somente podemos estabelecer os cortes conceituais adequados entre nexos causais da natureza e 

ordenações normativas da sociedade na medida em que adquirimos consciência da mudança de 

perspectivas e de atitudes que realizamos quando passamos da manipulação ou da observação de 

objetos para a observância ou a violação de normas legítimas de ação”. 78 

IX – A mentalidade mítica confunde nexos internos de sentido e nexos objetivos externos. Relações 

internas são as que se dão entre expressões simbólicas, e relações externas as que se dão entre as 

entidades que figuram no mundo. 

“(...) a confusão de natureza e cultura não significa somente a confusão conceitual de mundo 

objetivo e mundo social, mas também uma diferenciação que a nós se apresenta como deficiente 

entre linguagem e mundo, isto é, entre o meio de comunicação “linguagem” e aquilo sobre o que em 

uma comunicação lingüística pode chegar-se a um entendimento”. 78 

“As relações mágicas entre o nome e os objetos designados, a relação concreta entre o significado da 

expressão e os conteúdos e estados de coisas representados por ela, confirmam a confusão 

sistemática entre nexos internos de sentido e nexos objetivos externos”. 78 

X – No pensamento mítico, conceitos de validade tais como moralidade e verdade estão misturados 

com conceitos relativos a nexos empíricos, como são os conceitos de causalidade e saúde. Daí que a 

imagem do mundo constituída linguisticamente possa ser identificada ate tal ponto com a ordem 

mesma do mundo, que não pode ser reconhecida como tal em sua qualidade de interpretação do 

mundo, isto é, de uma interpretação sujeita a erros e suscetível de crítica. Neste aspecto, a confusão 

de natureza e cultura adquire o significado de uma reificação da imagem do mundo. 79 
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XI - A comunicação lingüística e a tradição cultural que a ela aflui somente emergem como uma 

realidade com direito próprio frente à realidade da natureza e da sociedade à medida que se 

diferenciam conceitos formais de mundo e pretensões de validade não empírica. Nos processos de 

entendimento parte-se hoje das pressuposições formais de comunidade ou intersubjetividade que 

são necessárias para referir-se a algo no mundo objetivo, idêntico para todos os observadores, ou a 

algo no mundo social, que é um mundo intersubjetivamente compartilhado. 

As pretensões de validade resultam em princípio suscetíveis de crítica porque se apóiam em 

conceitos formais de mundo. Pressupõem um mundo idêntico para todos os observadores possíveis 

ou um mundo intersubjetivamente compartilhado por todos os membros de um grupo, e isso em 

forma abstrata, ou seja, desligada de todos os conteúdos concretos. Além disso, as pretensões de 

validade exigem uma tomada de postura racional por parte de um oponente.  79 

Sob o pressuposto de conceitos formais de mundo e de pretensões universais de validade, os 

conteúdos da imagem lingüística do mundo têm que ficar separados da ordem mesmo que se supõe 

ao mundo. Somente então pode formar-se o conceito de uma tradição cultural, de uma cultura 

temporalizada, e se adquire consciência de que as interpretações variam frente à realidade natural e 

social, de que as opiniões e valores variam, respectivamente, frente ao mundo objetivo e ao mundo 

social. 80 

XII – O pensamento mítico não consegue fornecer com clareza um âmbito do subjetivo. 

“Somente à medida que se desenvolve o conceito formal de mundo externo, o qual compreende o 

mundo objetivo de estados de coisas existentes e o mundo social de normas vigentes, pode formar-

se o conceito complementar de mundo interno ou de subjetividade, a que se atribui tudo aquilo que 

não pode ser incorporado ao mundo externo e ao que o indivíduo tem um acesso privilegiado”. 80 

“(...) os membros das sociedades arcaicas ligam sua identidade aos detalhes do saber coletivo fixado 

miticamente e às particularidades formais dos preceitos dos rituais. Pois, assim como não dispõem 

de um conceito formal de mundo que seja capaz de garantir a identidade da realidade natural e 

social frente às cambiantes interpretações de uma tradição cultural temporalizada, tampouco o 

indivíduo pode contar com um conceito formal de eu que possa assegurar sua própria identidade 

frente a uma subjetividade autonomizada e que se tornou movediça”. 81 

O conceito de mundo subjetivo tem um status semelhante ao de seus conceitos complementares. O 

qual fica também de manifesto que este conceito pode ser analisado introduzindo-se outra atitude 

básica e sua correspondente pretensão de validade. Assim, A atitude expressiva de um sujeito que 

revela o que está pensando, que dá a conhecer um desejo, que expressa um sentimento, ou que 

revela ante os outros uma parcela de sua subjetividade, distingue-se de forma característica, tanto 
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da atitude objetivante que o sujeito que manipula ou observa adota frente às coisas e eventos, como 

da atitude de conformidade (ou não conformidade) que frente às expectativas de seu entorno adota 

um participante na interação. No mais, também às manifestações expressivas vincula-se uma 

pretensão de validade suscetível de crítica, a saber: uma pretensão de veracidade. Daí que os 

mundos subjetivos possam ser incluídos na discussão pública como âmbito de elementos não 

comuns, aos que cada qual tem um acesso privilegiado. 81-82 
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