
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 1.2, pontos (3) e (4) 

REFERÊNCIA: HABERMAS, Jürgen. Introduction: Approaches to the Problem of Rationality. 2 -Some 

characteristics of the Mythical and the Modern Ways of Understanding the World(3 e 4). In: The 

Theory of Communicative action – Volume 1. Trad.: Thomas McCarthy. Ed. Beacon Press. Boston 

1984. 

TEMAS: pretensões de universalidade da racionalidade, desenvolvimento cognitivo, descentramento, 

mundo da vida.  

TESE: A tese de Habermas parece ser a de que o conceito de desenvolvimento cognitivo de Piaget 

permite compreender a racionalidade pressuposta na autocompreensão da modernidade. O conceito 

de desenvolvimento cognitivo de Piaget, em termos estruturais de níveis de habilidade, e de 

descentramento permitem explicar a relação interna entre a estrutura de uma visão-de-

mundo(Weltanschaaung), mundo da vida (Lebenswelt) e as possibilidades de uma conduta racional 

na vida. 

OBJETIVOS: 

1. Investigar se racionalidade pressuposta na visão de mundo da modernidade não é o 

mero reflexo particular de uma cultura marcada pela ciência e que [a racionalidade] 

pode legitimamente clamar por pretensões de universalidade. 

2. Evidenciar que a mudança nas visões-de-mundo não pode ser explicada apenas por 

fatores externos, mas pode ser traçada internamente em uma reconstrução do 

desenvolvimento do conhecimento. 

3. “procurar fazer como que o desenvolvimento de visões religiosas do mundo seja 

compreendido como o desenvolvimento de conceitos formais, ou seja, como 

processo de aprendizagem”. 

4. “Aplicar o conceito de descentralização para explicar a relação interna entre a 

estrutura de uma visão-de-mundo(Weltanschaaung)e o mundo da vida (Lebenswelt), 

como o contexto dos processos de entendimento, e as possibilidades de uma 

conduta racional na vida, nós encontramos novamente o conceito de razão 

comunicativa”. 

HIPÓTESES 

1. A contraposição entre “mentalidade selvagem” e moderna permite descobrir 

importantes características da nossa compreensão de mundo, mas não prova que a 

racionalidade pressuposta pode legitimamente clamar por pretensões de 

universalidade. 
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 “Até agora, discutimos o “fechamento” das visões de mundo míticas a partir de dois pontos de 

vistas: (1) insuficiente diferenciação entre os mundos objetivo, subjetivo e social e (2) a falta de 

reflexividade sobre as visões de mundo – que não são identificadas justamente como tais, como 

tradições culturais. (...). Pela contraposição de estruturas da “mentalidade selvagem” podemos 

descobrir importantes características da nossa compreensão de mundo. Apenas isso, no entanto, não 

prova que a racionalidade pressuposta nela não é o mero reflexo particular de uma cultura marcada 

pela ciência e que [a racionalidade] pode legitimamente clamar por pretensões de universalidade”. 

 

2. O debate inglês acerca das pretensões de universalidade da racionalidade está 

inserido na perspectiva de uma compreensão distorcida da racionalidade, 

“Essa questão ganhou atualidade a partir do fim do séc. XIX nas reflexões sobre os fundamentos das 

ciências do espírito. A discussão se dá em dois aspectos. De um ponto de vista metodológico, ela se 

concentra sobre a questão da objetividade da compreensão (Verstehen).Ao mesmo tempo, sob a 

rubrica do problema do historicismo, os esforços se concentraram na singularidade ou 

comparabilidade de civilizações e visões de mundo. (...) As ciências do espírito não confrontaram a 

questão fundamental: se – e em que medida – os padrões de racionalidade do investigador podem 

clamar por pretensões de universalidade. Na antropologia cultural, essa questão é sublinhada desde 

o seu nascimento.” 

“O debate inglês sobre a racionalidade sugere que a auto-compreensão da modernidade é, de fato, 

baseada em padrões de racionalidade, mas que as sociedades ocidentais, fomentaram uma 

compreensão distorcida da racionalidade, centrada nos aspectos cognitivo-instrumentais e, nesse 

sentido, apenas particulares. Eu devo concluir esta seção, apontando algumas consequências desta 

concepção.” 

 

3.  A racionalidade das visões de mundo pode ser explicada nos termos da reconstrução 

do processo de conhecimento. 

“Se a racionalidade das visões-de-mundo pode ser julgada formal-pragmaticamente, – 

especificamente, na dimensão, de “fechamento” /abertura –, reconhecemos mudanças sistemáticas 

nas visões-de-mundo que não podem ser explicadas apenas em termos psicológicos, econômicos, ou 

sociológicos. Ou seja, a explicação não se dá apenas por fatores externos, mas pode ser traçada 

internamente em uma reconstrução do desenvolvimento do conhecimento. É claro que os processos 
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de aprendizagem devem ser explicados com a ajuda de mecanismos empíricos. Mas, ao mesmo 

tempo, eles devem ser concebidos como solução de problemas, de modo que estejam abertos a uma 

avaliação sistemática segundo condições internas de validade.A posição universalista nos força 

assumir que a racionalização das visões-de-mundo ocorre por meio de processos de aprendizagem. 

De maneira alguma, isto implica que o desenvolvimento das visões-de-mundo é contínuo ou linear, 

ou que ele é necessário em função de uma causalidade idealista. No entanto, se nós vamos conceber 

as transições históricas entre as diversas configurações dos sistemas de interpretação como 

processos de aprendizagem, precisamos satisfazer a necessidade de uma análise formal dos nexos de 

sentido, que permitem reconstruir a sucessão empírica de visões-de-mundo como uma sequencia de 

passos na aprendizagem, que podem ser criteriosamente recapitulados a partir da perspectiva do 

participante, podendo ser submetidos a testes intersubjetivos”. 

“MacIntyre objetou que Winch teve de reinterpretar o desenvolvimento cognitivo como saltos 

estruturais descontínuos.(...) Outra parte da objeção, é claro, é o ônus da prova que MacIntyre 

coloca sob a posição universalista. Nesse sentido, nós teríamos de assumir que uma cientista 

moderno não conseguiria realmente entender  a crença dos Zande em bruxas, ou até mesmo, a 

crucificação de Jesus, a não ser que ele tenha reconstruído os processos de aprendizagem, que 

possibilitarama transição mito para a religião mundana ou de uma religião metafísica para a 

compreensão moderna de mundo.” 

“Eu vou procurar fazer como que o desenvolvimento de visões religiosas do mundo seja 

compreendido como o desenvolvimento de conceitos formais, ou seja, como processo de 

aprendizagem.Ao fazer isso, usarei tacitamente o conceito de aprendizagem que Piaget expõe na 

ontogenia da estrutura da consciência. (...) Piaget distingue estágios de desenvolvimento cognitivos 

que não são caracterizados em termos de novo conteúdo, mas em termos estruturais de níveis de 

habilidade (capacidade) de aprendizagem. É possível que aconteça algo semelhante no caso da 

emergência de novas estruturas nas visões de mundo. As diferenças [cesuras] entre os modos de 

pensamento mítico, religioso-metafísico e moderno consistem no sistema básico de conceitos. A 

teoria de Piaget não nos serve apenas para distinguir entre conteúdo e estruturas de aprendizagem, 

mas para conceituar um desenvolvimento que abarca simultaneamente diferentes visões de mundo. 

Stricto sensu, desenvolvimento cognitivo se refere a estruturas do pensamento e de ação que a 

criança adquire construtivamente na lide com a realidade externa, com processos que se localizam 

no mundo objetivo. Mas Piaget conjuga o desenvolvimento da inteligência com a construção do 

universo interno e externo. A criança constrói simultaneamente os conceitos do mundo interno e 

externo. Piaget, além disso, distingue lidar com objetos físicos e socais. Assim, o universo exterior é 

diferençado no 1) mundo dos objetos perceptivos e a manipuláveis e no 2) mundo das relações 
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interpessoais normativamente reguladas.  Assim, Piaget conceitua desenvolvimento cognitivo em um 

sentido lato. Desenvolvimento cognitivo não seria, então, apenas como a construção de um universo 

externo, mas como a construção de um sistema de referencia para a simultânea demarcação do 

mundo objetivo e social do mundo subjetivo. Desenvolvimento cognitivo significa, em geral, o 

descentramento de uma compreensão do mundo egocêntrica. Só à medida que se diferencia o 

sistema forma de diferença que constitui os três mundos, pode-se formar um conceito reflexivo de 

mundo e com ele obter acesso ao mundo por meio de esforços interpretativos comuns, no sentido 

de uma definição compartilhada da situação.” 

 

4. Mundo da vida pode ser apresentado como correlato dos processos de aprendizagem. 

“Toda ação orientada para o entendimento pode ser concebida como de um processo cooperativo, 

visando à definição de situações que são reconhecidas intersubjetivamente. Pode-se introduzir, aqui, 

o conceito de mundo da vida como correlato dos processos de aprendizagem. O mundo da vida é 

formado por um horizonte de convicções mais ou menos difusas e não problematizadas.O mundo da 

vida também permite o trabalho interpretativo de fazer generalizações. Ele é o contrapeso 

conservador ao risco de desacordo que surge processo de busca por entendimento, porque os 

agentes comunicativos só podem alcançar o entendimento por meio da afirmação ou negação de 

pretensões de validade criticáveis. Em uma visão de mundo mítica, o ônus da interpretação é 

retirado dos membros individuais bem como de se alcançar um acordo criticável. O horizonte 

linguístico da visão de mundo é reificado, pois a ordem do mundo não pode ser vista como um 

sistema interpretativo aberto a críticas.” 

5.  O conceito de descentralização pode lançar luz sobre a correlação interna entre 

mundo da vida e visão de mundo bem como sobre a diferença entre visão mítica e 

moderna do mundo. 

“Se nós aplicarmos o conceito de descentralização para explicar a relação interna entre a estrutura 

de uma visão-de-mundo(Weltanschaaung)e o mundo da vida (Lebenswelt), como o contexto dos 

processos de entendimento, e as possibilidades de uma conduta racional na vida, nós encontramos 

novamente o conceito de razão comunicativa. Esse conceito relaciona uma compreensão 

descentrada do mundo à possibilidade de se resgatar (Einlösung) discursivamente pretensões 

criticáveis de validade”.  

“O horizonte linguístico das visões-de-mundoé reificado [na visão mítica], pois a estrutura do mundo 

não é vista como um sistema interpretativo aberto à criticas” 
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Se alguém compreender o conceito de egocentrismo com a mesma amplitude que o conceito de 

descentralização e supor que o egocentrismo se renova a cada etapa, os processos de aprendizagem 

veem acompanhados pela sombra dos erros sistemáticos. Então, poderia ser muito bem o caso de 

uma compreensão descentrada do mundo produzir uma ilusão especial: a ideia de que a 

diferenciação do mundo objetivo significa a excluir completamente os mundos social e subjetivo do 

domínio do consenso racional motivado. Essa é a ilusão do pensamento reificado que será discutida 

no próximo capítulo.  
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