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RESUMO Os processos de racionalização ocorridos na moderna sociedade oci-

dental vão produzir um estreitamento da concepção de razão, supervalorizando os 

aspectos cognitivo-instrumentais a despeito dos aspectos prático-morais e prático-

estéticos (ao nível da racionalização cultural), priorizando também a racional idade 

instrumental que se manifesta na economia e no Estado moderno por meio do 

dinheiro e do poder (ao nível da racionalização social).  

ABSTRACT The rationalization processes which happened in the modern western 

society will produce a narrowing of the reason conception, overestimating the cog-

nitive-instrumental aspects in spite of the practical-moral and practical-aesthetic 

aspects (at the level of the cultural rationalization) also prioritizing lhe instrumental 

rationality that shows in the economy and in the modern state by means of the 

money and of the power (at the level of the social rationalization).  
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1. Introdução  

O processo de racionalização que ocorreu no Ocidente a partir do sé-

culo XV no âmbito ou domínio da cultura (ciência e técnica, moral e direito, 

arte e erotismo) e no âmbito ou domínio da sociedade (economia e política) 

vai mostrar que, do ponto de vista histórico, essa racionalidade se revela 

seletiva, priorizando na racionalização cultural os aspectos cognitivo-

instrumentais a despeito dos aspectos prático-morais e prático-estéticos. O 

mesmo vai ocorrer na racionalização social, com a modernização capitalista 

priorizando uma racionalidade instrumental, onde a economia e o Estado, 

regidos pelos subsistemas dinheiro e poder, vão produzir na modernidade 

os fenômenos da monetarização e da burocratização, ditando as regras na 

vida cotidiana dos indivíduos. Aquilo que deveria ser decidido discursiva-

mente pelos participantes de uma interação mediada pela comunicação e 

pelo diálogo, passa a ser decidido por subsistemas deslingüistizados que 

são o dinheiro e o poder, gerando um processo de colonização do mundo da 

vida das pessoas.  

2. As duas vertentes do processo de modernização capitalista 

         A modernização capitalista se dá, concomitantemente, em duas 

frentes: na vertente da racionalização das visões tradicionais de mundo 

com a metafísica grega e as grandes religiões, e na vertente da autono-

mização de determinados processos de ação que vão se reestruturando 

nos moldes da racionalidade instrumental, com a burocratização do Esta-

do e a monetarização da empresa capitalista.  

O processo de monetarização e burocratização passa a imperar 

frente à primeira vertente que se dá na esfera da cultura. Isto é, a razão 

instrumental ou ação racional com respeito a fins (Zweckrationalität) in-

vade todos os espaços do mundo da vida moderno, com uma crescente 

burocratização e monetarização das esferas da vida social. Os espaços 

que demandam normas não técnicas para sua reprodução são agora 

desprovidos de toda normatividade.  

A questão que se coloca é a seguinte: o processo de racionalização 

como um todo é responsável pelos fenômenos modernos da monetari-

zação e da burocratização das relações cotidianas entre os indivíduos? 

Ou a absolutização do agir racional com respeito a fins é apenas um 

processo seletivo característico da modernização capitalista que ocorreu 

no Ocidente? Será que podemos pensar os processos históricos de ra-

cionalização em sentido mais amplo (nas esferas da cultura e do soci-

edade), mostrando que a hegemonia da Zweckrationalität no mundo mo-

derno é apenas um processo seletivo da modernização capitalista?  

Sem dúvida que a resposta de Habermas é afirmativa a essa per-

gunta. Max Weber em suas análises e estudos dos processos de racio-  
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nalização cultural já mostrava duas vertentes igualmente importantes que eram os 

aspectos "racionais com respeito a fins" (Zweckrational) e os "racionais com res-

peito a valores" (Wertrational)
1
. Ocorre que, segundo Habermas, ao passar da 

análise da modernização cultural para a modernização social, Weber pratica um 

estreitamento ao considerar a racionalização social estritamente sobre o aspecto 

da racional idade com respeito a fins, não demonstrando que, para que este se-

gundo aspecto pudesse empreender seu curso na história, primeiro teve que ser 

institucionalizado num quadro institucional que depende do agir racional com res-

peito a valores. Em outras palavras,  

... Weber dispõe de um conceito complexo de raciona lida de prática que 

parte de uma coordenação dos aspectos 'racionais com respeito a fins' e 

'racionais com respeito a valores' da ação. Mas, por outro lado, Weber con-

sidera a racionalização social exclusivamente sobre o aspecto da racionali-

dade com respeito a fins. Esse conceito compreensivo de racionalidade que 

Weber coloca na base de suas investigações sobre a tradição cultural não o 

aplica no plano das instituições. Para a racionalidade dos sistemas de ação 

somente parece ter importância o complexo de racionalidade cognitivo-

instrumental. Curiosamente, no plano dos subsistemas economia e política, 

somente teria efeitos geradores de estruturas o aspecto racional com respei-

to a fins, não o da ação racional com respeito a valores.
2
  

Habermas afirma que o conceito de racionalização de Max Weber, apesar de, 

nos Ensaios sobre sociologia da religião, apontar para esses dois caminhos (distin-

tos entre si), torna-se no final, principalmente em Economia e sociedade, limitado e 

reducionista ao identificar a racionalização com o campo técnico-estratégico ou 

técnico-instrumental, desprezando, inclusive, as bases valorativas e motivacionais 

que possibilitaram a transformação da racionalização cultural em racionalização 

social na esfera do sistema, isto é, a institucionalização no mundo da vida dos 

complexos sistêmicos (instrumentais e estratégicos - técnica e ciência à serviço da 

empresa capitalista, o direito formal à serviço do Estado moderno e a arte à servi-

ço do mercado). Portanto,  

na fase de emergência do capitalismo moderno, Weber centra sua 

 atenção na diferenciação das esferas de valor. Quanto ao desen-  

1  CI. TAC I, p. 233.  

2 Idem, pp. 329-330.  
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volvimento da sociedade moderna após o século XVIII, ele sublinha a auto-

nomização dos subsistemas de agir racional relativo a fins. Ora, a desconti-

nuidade da análise weberiana reside no fato de privilegiar o aspecto da ra-

cionalização ética e cultural no nível genético e o aspecto da racionalização 

das estruturas sociopolíticas e econômicas no plano do desenvolvimento da 

modernidade. A um processo fecundo de racionalização sucede um outro 

restritivo, o que retira, de cada qual, a devida amplitude
3
.  

Como já mostramos anteriormente, nas análises sociológicas que Weber faz 

da sociedade moderna, existe uma relação interna entre o processo de racionali-

zação e a questão emancipatória, ou seja, entre a racionalização formal e a idéia 

normativa de um modo de vida autêntico. Sua concepção ampla de razão que 

inclui os aspectos cognitivo-instrumental, prático-moral e prático-estético (fruto do 

desencantamento do mundo ou do descentramento das concepções de mundo) 

aponta em direção a uma vertente ilustrada no plano da cultura. Ocorre que, ao 

passar ao plano da sociedade, Weber restringe seu amplo conceito de razão ao 

aspecto cognitivo-instrumental, regido por imperativos sistêmicos (econômicos e 

administrativos). É com base nessa constatação que se pode falar de um "parado-

xo da racionalização" em Max Weber. Isto é,  

... uma vez que as estruturas cognitivas de uma consciência desencantada 

se institucionalizaram como sistemas secularizados do discurso cultural e da 

interação social, se coloca em movimento um processo de racionalização 

(no sentido weberiano) que tende a solapar a base social da existência dos 

indivíduos autônomos e racionais
4
.  

3. Do paradoxo de racionalização ao processo seletivo de racionalização  

A questão que se coloca não é, como pensava Weber, que a racionalidade em 

sua lógica interna, conduz necessariamente os homens a uma vida burocratizada e 

monetarizada, regida por imperativos sistêmicós. Antes, trata-se de um modelo seletivo 

de racionalização típico da sociedade capitalista ocidental que prioriza apenas um dos 

aspectos de racional idade, isto é, a racionalidade instrumental. Sabemos que o pro-  

3 ARAÚJO, L.B.L. Religião e modernidade em Habermas, op. cil, p. 140.  

4 WELLMER, A. Razón, utopia y dialectica de Ia ilustración, in: BERNSTEIN, R. (Ed.).Habermas y Ia moderni-
dad, op. cit., p. 77.  
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cesso de modernização capitalista mostrou uma superioridade da racionalidade 

sistêmica; isso não implica que esse processo pertença a uma lógica interna da 

razão, já que o processo de racionalização do mundo moderno ocidental foi o ca-

minho tomado entre vários possíveis. Para Habermas, Weber chega a uma con-

clusão pessimista sobre esse processo em função de não ter conseguido distinguir 

os dois modelos de racionalização bem distintos entre si: uma racionalização sis-

têmica e uma racionalização comunicativa. O primeiro conduzindo ao aumento de 

eficácia do sistema, com o desenvolvimento acelerado da empresa e do Estado 

através dos media dinheiro e poder, e o segundo conduzindo ao aumento de eficá-

cia mas, sobretudo, ao aumento de autonomia dos indivíduos e das instituições 

num mundo da vida racionalizado, com o desenvolvimento da ciência e da técnica, 

da moral e do direito e também da arte e sua institucionalização nas esferas da 

vida cotidiana.  

A redução da racionalização social ao plano cognitivo-instrumental vai gerar 

uma série de equívocos e conseqüências para a modernidade. Não se pode es-

quecer que a implantação da ação racional com respeito a fins no mundo moderno 

somente foi possível a partir de um quadro institucional com respeito a valores que 

o legitimou e institucionalizou
5
.  

Outra constatação importante nesse processo é que a passagem da compre-

ensão do mundo do plano da tradição cultural ao plano da ação social poderia ter 

sido analisado por Weber por três caminhos distintos, mas complementares entre 

si, que são os movimentos sociais, os sistemas culturais de ação e a institucionali-

zação da ação racional com respeito a fins. Weber fixa-se na última opção, identifi-

cando a racionalização social com a forma concreta que se desenvolveu na socie-

dade moderna ocidental através da empresa capitalista e do aparelho estatal do 

Estado. Ou seja,  

.,. quando se lê sua sociologia econômica e sua sociologia da organização, 

obtém-se a impressão de que, o que Weber tem em mente quando fala de 

racionalização social, é o modelo de organização que a empresa capitalista 

e o Estado moderno colocam em prática
6
.  

O modelo de racional idade da empresa capitalista e do Estado moderno consiste na 

"concentração dos meios materiais da organização nas mãos de empresários ou de dir i-

gentes obrigados ao cálculo contábil". A institucionalização do agir racional com respeito 

a fins é possibilitado pela concentração dos meios materiais ou forças produtivas nas  

5 CI. TAC I, p. 332. CI. tb. TCI, pp. 45, 84 e 87. 

6 TAC I, pp. 286-287.  
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mãos da empresa capitalista e do Estado moderno.  

Ocorre que, identificar a racionalização social com a Zweckrationali tät da em-

presa capitalista e com o aparelho estatal moderno do Ocidente, é praticar uma 

redução no conceito de racionalização social. Trata-se de um processo seletivo de 

racionalização (porque específico do mundo Ocidental moderno e capitalista) e não 

da racionalização social como um todo. Considerar o processo de racionalização 

social como hegemonia e aumento da Zweckrationalität, da técnica e do cálculo, da 

organização e da administração como faz Weber, é mostrar um caminho sem saí-

da que não corresponde à realidade dos fatos. Weber não consegue visualizar que 

trata-se de um fenômeno de "seletividade da racionalização capitalista". Os des-

contentamentos no mundo moderno não se originam da modernização enquanto 

tal, mas do fracasso para desenvolver e institucionalizar de uma maneira equilibra-

da todas as dimensões diferentes da razão inauguradas pela compreensão moder-

na do mundo
7
.  

3.1. Em que consiste o processo seletivo de racionalização 

Portanto, se a modernização capitalista não conseguiu, historicamente, equili-

brar e institucionalizar todas as dimensões da razão inauguradas pela compreen-

são moderna do mundo, podemos falar de um processo seletivo de modernização 

ou racionalização típico da sociedade ocidental. Mas, o que Habermas entende por 

"modelo seletivo de racionalização"?  

Um modelo seletivo de racionalização surge quando um (ao menos) dos três 

componentes constitutivos da tradição cultural (cognitivo-instrumental, práti-

co-moral e prático-estético, - A.R.C.) não é objeto de uma elaboração siste-

mática ou quando uma (pelo menos) das esferas culturais de valor (ciência, 

moral/direito e arte A. R. C.) somente chega institucionalizada de forma insu-

ficiente, isto é, sem que a institucionalização tenha efeitos estruturais para a 

sociedade global, ou quando uma (ao menos) das esferas da vida prevalece 

sobre as outras, submetendo as demais a uma forma de racionalidade que 

Ihes é estranha
8
.  

Um modelo seletivo de racionalização é aquele que desenvolve e institucionaliza apenas 

um ou alguns dos componentes ou uma ou algumas das esferas culturais de valor ou uma ou 

algumas esferas da vida, ficando o restante submetidos(as) à pressão dos(as) demais. Ocorre a  

7  Cf. McCARTHY, Th. "Reflexiones sobre Ia racionalizaçión en Ia Teoria de Ia Acción Comunicativa", in: 
BERNSTEIN, R. (Ed.).Habermas y Ia modernidad, op. cit., pp. 277-304.  

8 TAC I, p. 313  
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usurpação de um tipo de racional idade sobre as demais, sendo esse fenômeno 

típico da racionalização capitalista, com o predomínio de um tipo de racional idade 

cognitivo-instrumental, alicerçado na ciência e na técnica, portanto componente 

cognitivo-instrumental, operacionalizado na empresa capitalista e no aparelho esta-

tal moderno, a despeito do desenvolvimento e institucionalização dos demais as-

pectos de racionalidade, quais sejam, o prático-moral (alicerçados na moral e no 

direito) e o prático-estético (alicerçado na arte e na crítica artística). É o fenômeno 

denominado de invasão e subjugação de uma esfera da racional idade sobre as 

demais, extremamente prejudicial para o mundo da vida moderno, o qual vai gerar 

as patologias na modernidade
9
. Esse processo seletivo, característico dos proces-

sos de modernização capitalista, somente pode ser visualizado a partir da perspec-

tiva de um modelo não seletivo de racionalização
10

.  

3.2. Em que consiste um processo não seletivo de racionalização 

Em que consiste esse processo não seletivo de racionalização? Habermas 

mostra que é perfeitamente possível (apesar de Weber não ter empreendido tal 

tarefa) desenvolver considerações contrafáticas de um modelo (intuitivo, não sis-

temático, provisório) de três complexos de racionalidade com seus sistemas de 

ação correspondentes, uma herança dos processos de racionalização cultural es-

tudados por Weber e inaugurados pela compreensão moderna do mundo. Se par-

tirmos da idéia ou do pressuposto de que  

'" as estruturas de consciência modernas se condensam nos três (. . .) com-

plexos de racionalidade (cognitico-instrumental, práticomoral e prático-

estético - A.R.C.), então a racionalização social, estruturalmente possível, po-

de ser representada no sentido já indicado: as idéias correspondentes (per-

tencentes aos domínios da ciência e da técnica, do direito e da moral, da arte 

e do erotismo) se unem com os interesses e se materializam nas correspon-

dentes e diferenciadas ordens da vida. Este modelo bastante arriscado (res-

baladizo y no poco osado) nos permitiria deduzir as condições necessárias de 

uma forma de racionalização não seletiva: as três esferas culturais de valor 

tem que conectar-se com os sistemas de ação correspondentes de modo que 

se assegure a produção e a transmissão do saber, especializado segundo 

pretensões de validade; o potencial cognitivo desenvolvido pelas culturas de  

9    CI. TAC I. pp. 305, 314-315.  
10  CI. HABERMAS, J. "Cuestiones y Contraquestiones", in: BERNSTEIN, R. (Ed.). Habermas y Ia modem/dad,   
      op. cit., pp. 305-345. CI. especialmente as pp. 313, 316 e 329.  
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especialistas (expertos) tem, por sua vez, que passar efetivamente à prática 

comunicativa cotidiana para que possa ser utilizado nos sistemas de ação 

social; e, finalmente, as esferas culturais de valor tem que ser objeto de uma 

institucionalização equilibrada, de forma que as ordens da vida correspon-

dentes sejam suficientemente autônomas, evitando a subordinação às leis 

intrínsecas de ordens da vida heterogêneas (para no quedar sometidos a Ia 

legalidad interna de otros órdenes distintos)
11

.  

Partindo da citação acima, percebe-se que é possível, na modernidade, uma 

tematização não unidimensional da racionalidade, que não se restrinja a conceber 

o processo de racionalização social como aumento exclusivo da Zweckrationalität, 

isto é, do agir racional com respeito a fins ou da racional idade cognitivo-

instrumental. Essa característica pertence à modernização capitalista, tratando-se 

de uma usurpação, de um processo seletivo de racionalização que exclui os de-

mais tipos de racional idade.  

Habermas, com o conceito de racional idade comunicativa, vai recuper um 

modelo não seletivo de racionalização que permite uma compreensão descentrada 

do mundo, possibilitando a tomada, por parte dos participantes de uma interação, 

de atitudes objetivante, normativa e expressiva face aos mundos objetivo, social e 

subjetivo. Os três tipos de racional idade (cognitiva, normativa/valorativa e estética) 

vão se dando por processos cumulativos e permanentes de aprendizagem
12

.  

4. Conclusão  

Concluindo, percebemos que a racionalização capitalista ocidental deu su-

premacia à racionalização social (economia e Estado moderno, racionalidade 

instrumental/estratégica, agir racional com respeito a fins) a despeito da racionali-

zação cultural (nas esferas do mundo da vida, do agir racional com respeito a 

valores); a conseqüência é a emergência dos fenômenos da monetarização e da 

burocratização da vida cotidiana, da substituição das relações normativas por 

razões técnicas e instrumental/estratégicas; a ciência e a técnica é colocada a 

serviço da empresa capitalista, a moral e o direito a serviço do Estado moderno e, 

finalmente, a arte é colocada a serviço do mercado.  

11 TAC I, p. 313.  
12 CI. ARAÚJO. L.B.L. Religião e modernidade em Habermas, op. cil., pp. 139-140.  
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