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RESUMO 

 

 

A investigação presente é dedicada à teoria habermasiana da modernidade, em particular, no 

que se refere aos conceitos de racionalização, de reificação e de razão comunicativa. Tais 

conceitos são desenvolvidos a partir da reflexão crítica de Habermas a propósito de Max 

Weber e Georg Lukács, dado que estes constituíram fortemente o vínculo entre a teoria da 

modernidade e a teoria da sociedade. Razão pela qual, para perseguir os objetivos propostos, 

será examinada, sobretudo, a "Teoria do agir comunicativo" (1981). Com efeito, a teoria 

habermasiana da modernidade, ao defrontar-se com Weber e Lukács, constitui o objeto de 

pesquisa deste trabalho, cujo problema pode ser assim formulado: de que maneira a teoria 

habermasiana da modernidade fornece as bases de seu conceito de racionalidade 

comunicativa? Weber entende as patologias da modernidade em termos de “perda de sentido” 

e “perda da liberdade”, ambas decorrentes do processo de “racionalização social”. Lukács, em 

sua apropriação e transformação de Weber, elabora tais patologias sob o conceito de 

"reificação”. Habermas, por sua vez, põe o problema em termos de “colonização do mundo da 

vida” pelo sistema social. À medida que Habermas atribui aos dois primeiros o caráter de 

análise unilateral, por levarem em consideração somente o conceito restrito de racionalidade, 

ele busca desenvolver um diagnóstico que abarque as patologias da modernidade em toda a 

sua amplitude, oferecendo como resposta o peculiar conceito de racionalidade comunicativa. 

Deste modo, a teoria da modernidade fornece o diagnóstico de época, identificando as 

patologias da modernidade, cuja terapia é tarefa assinalada à racionalidade comunicativa. 

 

Palavras-chave: Habermas. Modernidade. Racionalização. Reificação. Razão comunicativa. 
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ABSTRACT 

 

 

The present paper is dedicated to Habermas’s theory of modernity, in particular as regards to 

the concepts of racionalization, reification and reason communicative. These concepts are 

devoloped from the Habermas’s critical reflection in dialogue with Max Weber and Georg 

Lukacs, considering these strongly constituted the link between theory of modernity and 

social theory. Reason whereby, to pursue the proposed aims, it will examined, especially the 

work “The theory of communicative action” (1981). Indeed, the Habermas’s theory of 

modernity, when face with Weber and Lukács, constitutes the research object this 

investigation, whose problem can be formulated as follows: how the Habermas’s theory of 

modernity provides the basis of his concept of communicative racionality? Weber understands 

the pathologies of modernity as “loss of meaning” and “loss of freedom, both resulting from 

the process of “social racionalization”. Lukács, in his appropriation and transformation of 

Weber, elaborates such pathologies under the concept of “reification”. Habermas, in turn, puts 

the problem in terms of “colonization of the life world” by social system. As Habermas 

attributes to both character unilateral analysis of time, by take in account only a narrow 

concept of rationality, he seeks to develop a diagnosis that encompasses the pathologies of the 

modernity in all its amplitude, offering like anwer the concept of communicative rationality. 

Thus, his theory of the modernity provides the diagnostic time, identifying the pathologies of 

modernity, whose therapy is task indicated to communicative racionality. 

 

Key words: Habermas. Modernity. Racionalization. Reification. Communicative action. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

Diante tanto da amplitude de sua obra quanto da complexidade de seu pensamento, 

Jürgen Habermas (1929), filósofo e sociólogo alemão, é caracterizado, muitas vezes, como 

um “autor de difícil compreensão” (REESE-SCHÄFER, 2012, p. 12), cujo quadro conceitual 

constitui-se num “labirinto temático” (FREITAG, 2005, p. 36). Labirinto porque engloba 

temas e conceitos que se entrecruzam e envolve áreas que vão desde as ciências humanas, 

como por exemplo, a filosofia, até as ciências sociais, como o direito e a sociologia, 

transversalmente. A dificuldade de compreensão reside no fato de a leitura da obra 

habermasiana exigir conhecimento prévio do leitor, seja sobre tema determinado, seja sobre 

conceitos específicos de dada área. Isto porque sua obra – como o mesmo adverte no prefácio 

de 1984 à Teoria do agir comunicativo: racionalidade da ação e racionalização social (volume 

1) e sobre a crítica da razão funcionalista (volume 2) – é direcionada para uma “opinião 

pública especializada” (HABERMAS, 2012, p. 3). 

A obra
1
 de Habermas tem início já no começo da década de 1950 e adquire maior 

relevância com a publicação de seu primeiro grande trabalho intitulado Mudança estrutural 

da esfera pública (1962) e continua em construção até o presente. Desta forma, são mais de 

cinco décadas de produção acadêmica em forma de livros, ensaios, entre outros, nos quais o 

autor aborda os mais variados temas que, com o desenvolvimento de seu pensamento ao 

longo do tempo, ora tomam a forma de teoria da sociedade, como se pode notar em Teoria e 

práxis (1963) e na própria Mudança estrutural; ora de teoria do conhecimento, presente em A 

lógica das ciências sociais (1967), Técnica e ciência como “ideologia” (1968) e 

Conhecimento e interesse (1968). Como afirma Dieter Heinrich, na década de 1970, 

Habermas estava “apenas no começo da teoria propriamente dita” (1974, p. 19 apud REESE-

SCHÄFER, 2012, p. 10). Com efeito, “é só com os dois volumes de Theorie des 

kommunikativen Handelns que existe uma forma elaborada de sua obra” (REESE-SCHÄFER, 

2012, p. 12). A Teoria do agir comunicativo sistematiza os principais temas e conceitos 

presentes em trabalhos anteriores, na medida em que é construída sob três eixos teóricos, a 

saber, o conceito de “agir comunicativo”, num primeiro momento; o conceito de “sociedade 

                                                           
1
  Sobre a bibliografia geral de Habermas, ver CORCHIA, 2013. O autor oferece o panorama geral das obras 

de Habermas publicadas entre 1952 e 2013. A listagem compreende não somente livros, mas também, 

artigos publicados em revistas, ensaios etc., ordenados por ano de publicação. Além disso, oferece um guia 

para consulta de estudos publicados sobre Habermas entre 1964 e 2013. 
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em dois níveis”; e, por fim, uma teoria da modernidade (HABERMAS, 2012, p. 10). O agir 

comunicativo que Habermas põe no centro de sua teoria social madura, presente na obra de 

dois volumes, já havia sido cogitado, em germe, no ensaio Trabalho e interação, de 1967. 

Recorrendo aos escritos do jovem Hegel de Iena e analisando suas relações dialéticas da 

“família”, do “trabalho” e da “linguagem”, põe a linguagem como a categoria fundante e 

originária do processo de interação, sua protoforma; já o conceito de sociedade em dois níveis 

aparece somente quando a teoria do agir comunicativo é formulada de forma sistemática 

apoiada em ampla reconstrução histórica e de época. Além disso, vale salientar que o próprio 

Habermas chama atenção, no prefácio de 1981, ou seja, na primeira edição de sua obra, para o 

fato de, já em 1967, ter prefigurado a teoria do agir comunicativo: “No prefácio à Logik der 

Sozialwissenschaften [Lógica das ciências sociais], há pouco mais de uma década, prefigurei 

o surgimento de uma teoria do agir comunicativo” (Ibid., p. 9). 

Quando Habermas, já em Mudança estrutural, torna objeto de preocupação teórica a 

mudança de estrutura pela qual passa a esfera pública no contexto das sociedades modernas, 

sob o pano de fundo, tanto do Estado moderno quanto da economia capitalista, com isso, já 

começa a desenvolver a teoria da modernidade. É teoria porque constrói um discurso sobre a 

realidade, neste caso, período histórico definido, século XVIII, com a finalidade de analisá-la 

em seu desenvolvimento e em suas principais características. Com esse discurso, ele oferece a 

chave de interpretação e compreensão para problemas políticos e econômicos da sociedade 

contemporânea a partir de sua origem moderno-burguesa, e desde suas principais categorias, a 

“opinião pública” e a “esfera pública” burguesa, como categorias típicas de época.  

A ideia central que Habermas expõe pormenorizadamente nessa obra é a de que a 

esfera pública – categoria tipicamente moderna e, por isso mesmo, categoria histórica da 

sociedade burguesa – formou-se em oposição ao poder dominante, o Estado moderno e com a 

finalidade de promover cada vez menos a interferência estatal na economia. No entanto, ao 

fim e ao cabo, deu-se precisamente o contrário, e é nisso que consiste a mudança estrutural da 

esfera pública. Com a crescente economia burguesa racionalizada, cujos fundamentos são a 

racionalidade formal e o cálculo, ocorre a correlação entre os dois sistemas, o político e o 

econômico, ou seja, correlação entre Estado moderno e capitalismo. O sistema econômico é 

formado pela burguesia, logo, ligam-se estreitamente o Estado, a economia capitalista e a 

classe burguesa. Disto decorre o problema da separação entre Estado e sociedade, entre esfera 

pública e privada, ou melhor, não somente é problema de separação, mas sim, da relação de 

domínio. Nesta relação, o Estado exerce forte domínio sob todos os aspectos da vida social, 

desde a economia controlando-a, até a forte interferência na vida privada familiar. Habermas 
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aponta esse fenômeno já em 1962, e William Outhwaite interpreta tal aspecto da Mudança 

estrutural como antecipação (anticipates) da tese habermasiana da “colonização do mundo da 

vida”, presente em a Teoria do agir comunicativa (OUTHWAITE, 2009, p. 9). É neste 

sentido que existe uma teoria da modernidade já na primeira grande obra de Habermas. 

Dessa forma, percebe-se que o tema da modernidade não é exclusividade de sua obra, 

como dissemos, mais elaborada e sistemática. Pelo contrário, é o problema que está presente 

em grande parte de sua construção teórica desde as primeiras obras até as mais recentes. No 

entanto, diante da extensão da obra desse autor e, ainda, da multiplicidade de temas 

contemplados em seu vasto trabalho, devemos fazer o recorte teórico em que seja possível 

delimitar ao máximo tema e obra a fim de nos movermos mais seguramente sobre nosso 

objeto de estudo, a saber, a teoria da modernidade de Habermas no contexto da Teoria do agir 

comunicativo. Com isso — ou seja, delimitando nossa pesquisa a um objeto, conceitualmente 

bem definido e determinado e, ainda, em obra específica — pretendemos caminhar mais 

firmemente no “labirinto teórico” do autor. 

Nos escritos de Habermas, a problemática da modernidade está presente, como vimos, 

na fase anterior a 1981. No entanto, é neste período, em que grande parte de seu quadro 

conceitual é sistematizado, que sua teoria da modernidade ganha densidade. Sobretudo, 

devido ao ponto de vista que adota a partir dos três eixos teóricos dos quais advém a teoria da 

modernidade, haja vista que as bases dos outros dois são fornecidas por esta. Além disso, o 

tema também percorre sua obra posterior àquela de 1981, como pode ser observado no 

prefácio ao Discurso filosófico da modernidade (1985): “‘Modernidade — um projeto 

inacabado’ era o título de um discurso que pronunciei em setembro de 1980, quando recebi o 

Prêmio Adorno. Esse tema, controvertido e multifacetado, não mais me deixou” 

(HABERMAS, 2010, p. 1).  

No entanto, esta pesquisa é delimitada elegendo somente a Teoria do agir 

comunicativo como o principal marco teórico de Habermas, a partir do qual se se pretende 

abordar sua teoria da modernidade. A escolha dá-se, primeiramente, tanto pela complexidade 

da obra quanto por sua sistematicidade. A obra é complexa no sentido de reunir, sob seus três 

principais eixos teóricos, o conjunto de temas tomado como o todo coerente, embora tratados 

minuciosamente em suas especificidades. Um destes temas é a modernidade como pano de 

fundo ora do conceito de agir comunicativo, ora do conceito de sociedade em dois níveis e, 

por fim, em forma de teoria. Além disso, Habermas condensa e sistematiza os principais 

conceitos de sua teoria expressos como “agir comunicativo”, “sistema”, “mundo da vida”, 

“razão comunicativa”, dentre outros, ao passo que oferece o panorama da sociologia e, 
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principalmente, da teoria da sociedade, por meio da releitura de seus clássicos (Weber, 

Lukács, Adorno, Horkheimer, Mead, Parsons, Durkheim). No tocante à sua teoria da 

modernidade presente nessa obra, detém-se aqui somente e de forma específica, ao exame 

feito por Habermas acerca de Weber e Lukács. Isto serve para delimitar este trabalho, dado 

que, na obra em questão, o foco de Habermas concentra-se estrategicamente nestes dois 

autores. Em Weber porque foi quem “introduziu de maneira sistemática” o conceito de 

racionalização na teoria social (NOBRE, 2008, p. 286) e, com isso, tematiza o racionalismo 

ocidental, na medida em que a teoria social que lhe sucede deixa-se guiar, desde Lukács até os 

primeiros representantes da Teoria Crítica, pelas sendas da racionalização. Dessa forma, 

determinando obra e objeto de estudo precisos num autor específico e levando em 

consideração apenas dois de seus principais interlocutores, pretende-se tornar exequível a 

presente investigação. 

Com efeito, Max Weber (1864-1920) é o principal teórico a partir do qual Habermas 

constrói e desenvolve sua teoria da modernidade, na obra em questão. De seu pensamento, 

nosso autor concentra-se principalmente no conceito de racionalização enquanto processo 

histórico-social por meio do qual Weber explicar a gênese e o desenvolvimento das 

sociedades modernas. Isso pode ser observado pela atenção que lhe é dispensada na Teoria do 

agir comunicativo: Habermas dedica-lhe toda a segunda parte do primeiro volume da obra e, 

ao tratar de outros teóricos, como Lukács, e também Adorno e Horkheimer, o faz a partir da 

teoria weberiana da racionalização, ao passo que constrói sua própria teoria da modernidade. 

No mais, é estampado, como subtítulo do primeiro volume de seu maior trabalho, 

“racionalidade da ação e racionalização social” em clara referência a Weber. Além disso, o 

Habermas aponta quatro motivos pelos quais o elege seu principal interlocutor. O primeiro diz 

respeito ao rompimento, operado pela teoria da racionalização weberiana, com a ideia da 

filosofia da história orientada pelos conceitos de progresso, perfectibilidade e esclarecimento, 

nos moldes de Condorcet. Diz respeito à ruptura com o evolucionismo marcado pelo 

determinismo evolutivo, como se pode constatar em seus próprios termos: “Weber abriga a 

temática da racionalidade em um contexto científico que já liquidou todas as hipotecas da 

filosofia da história e do evolucionismo do século XIX filosófico-historicamente marcado” 

(HABERMAS, 2012, p. 268). O segundo aspecto está relacionado ao caráter empírico da 

análise weberiana da história e da sociedade a partir da teoria da racionalização social em que 

“Max Weber tornou processos de racionalização acessíveis a uma investigação empírica 

abrangente, sem no entanto direcionar sua interpretação de maneira empirista” (Ibid., p. 265). 

O terceiro consiste na assertiva habermasiana de que Weber identifica o fenômeno da 
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racionalização como processo de modernização (cultural e social) que, por sua vez, culmina 

— na forma de diagnóstico da modernidade — em teoria da modernidade. A esses três 

aspectos, agregaríamos o quarto: a influência da teoria weberiana da racionalização na 

sociologia e sua recepção por parte da Teoria Crítica; para maior precisão e usando as 

palavras de Habermas, isto diz respeito à “recepção marxista da tese weberiana da 

racionalização, desde Lukács até Horkheimer e Adorno” (Ibid., p. 261). 

Para Habermas, a teoria weberiana da modernidade é tematizada a partir da reflexão 

sobre o processo de racionalização e é expressa em termos de patologias, as quais são 

compreendidas sob a formulação das teses da “perda de sentido” e da “perda da liberdade”. 

No centro do processo de racionalização está, segundo Habermas, o conceito restrito de razão, 

que se efetua como “racionalidade com respeito a fins” (Zweckrationalität). Justamente por 

deixar conduzir-se por essa “ideia restrita” (Ibid., p. 266) na análise do fenômeno do 

surgimento e do desenvolvimento das sociedades modernas, Weber é levado ao diagnóstico 

parcial das patologias da modernidade. Thomas McCarthy, nos passos de Habermas, observa 

esse conceito de racionalidade inerente ao processo weberiano de racionalização, 

relacionando à racionalidade formal, à técnica e ao cálculo: “Max Weber viu o processo de 

racionalização social como uma crescente hegemonia de Zweckrationalität, de técnica e 

cálculo, de organização e administração” (MCCARTHY, 1984, p. 177, tradução nossa). É 

nesse ponto que reside a principal crítica de Habermas ao diagnóstico weberiano de época, do 

qual não podemos nos ocupar no âmbito desta introdução, mas que abordamos no próximo 

capítulo. 

Georg Lukács (1885-1971), filósofo e sociólogo húngaro, desenvolve sua tese da 

reificação em História e consciência de classe (1923) sob os termos de racionalização e, neste 

sentido, incorpora elementos de Weber. O diagnóstico weberiano expresso nas teses da “perda 

de sentido” e da “perda de liberdade”, após transformações consideráveis sob impulsos de 

Marx, toma a forma do diagnóstico lukácsiano do “fenômeno da reificação”. Sendo assim, a 

importância de Lukács reside não somente no fato de ter seguido a mesma direção de Weber, 

mas também de sua herança compartilhada com a primeira geração da Teoria Crítica. Para 

Habermas, existe não somente a interpretação da teoria weberiana por parte de Lukács, mas 

também convergência entre a tese deste e a daquele. Para sermos mais exatos, a tese da 

reificação é vista como o “reverso” da teoria da racionalização (HABERMAS, 2012, p. 612). 

Por isso, segundo a crítica de Habermas, Lukács sucumbe à mesma “inconsistência” teórica 

da qual Weber foi vítima: deixa-se guiar pelo conceito restrito de racionalidade e, 
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consequentemente, formula diagnóstico unilateral da modernidade. Pretendemos desenvolver 

tal crítica a partir do segundo capítulo desta dissertação. 

Para Habermas, Lukács dá um passo à frente de Weber no que se refere ao diagnóstico 

de época. Nisto consiste sua importância na teoria social e, em conformidade com Habermas, 

também justifica nossa escolha aqui neste trabalho. Weber “não consegue reconhecer no 

dinheiro e no poder meios de comunicação que, ao substituírem a linguagem” (Ibid., p. 589), 

estabelecem relações puramente instrumentais de domínio. Lukács, pelo contrário – e nisso 

consiste seu mérito – consegue reconhecer isso de tal forma que, partindo da tese marxista do 

“fetiche da mercadoria”, formula seu diagnóstico da modernidade como fenômeno de 

reificação. Esta, enquanto patologia social burguesa-moderna, é sustentada como resultado do 

modo de produção capitalista originado da relação de trocas entre mercadorias, 

principalmente da dissimulação ocorrida entre as categorias “valor de uso” e “valor de troca” 

em suas relações mercadológicas. Grosso modo, neste contexto, a análise da mercadoria em 

circulação é o ponto de partida do diagnóstico lukácsiano, à medida que, segundo ele, em 

conformidade com Marx, “o que importa é saber aqui em que medida a troca de mercadorias 

e suas consequências estruturais são capazes de influenciar toda a vida exterior e interior da 

sociedade” (LUKÁCS, 2012, p. 194-195, grifo do autor). E acrescenta: “contudo, antes que o 

problema propriamente dito seja examinado, temos de esclarecer que a questão do fetichismo 

da mercadoria é específica de nossa época, do capitalismo moderno” (Ibid., p. 194). Sendo 

assim, Lukács estabelece a mercadoria em seu processo de troca típico do capitalismo 

moderno como o problema central de análise societária e, consequentemente, percebe o 

“dinheiro” e o “poder” como instrumentos de relação social por meio dos quais se desenvolve 

o “fenômeno da reificação” que consiste “no fato de uma relação entre pessoas tomar o 

caráter de uma coisa” (Ibid., p. 194), conforme pretendemos apresentar no segundo capítulo 

deste trabalho. 

Elegendo Lukács como interlocutor do autor de que trata este trabalho, além de 

dispensar a atenção que lhe é devida, apresentaremos um diferencial no tocante às análises do 

problema da modernidade no pensamento de Habermas. Reconhecemos a vasta bibliografia 

existente, tanto em âmbito nacional quanto internacional, que contempla o diálogo entre 

Habermas e Weber sobre a modernidade. Isso justifica, em certo sentido, nosso interesse pelo 

pensador húngaro quando o mesmo é tomado por Habermas como interlocutor cuja influência 

do pensamento está presente na teoria social contemporânea. 

No Brasil, merece destaque, no entorno do diálogo entre Habermas e Weber, a obra de 

Jessé Souza, Patologias da modernidade: um diálogo entre Habermas e Weber. Nesta, o autor 
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oferece um panorama geral dos conceitos de modernidade e de racionalização no pensamento 

dos dois filósofos. De forma mais específica, o que constitui o objetivo principal da obra é o 

fato de ela apresentar crítica à leitura crítica weberiana de Habermas. Para Souza, quando este 

elege aquele como interlocutor privilegiado e “tematizador do racionalismo ocidental” e, 

ainda quando o apresenta como teórico da racionalidade com respeito a fins por excelência, 

toma como ponto de partida apenas determinado aspecto específico de seu pensamento. Neste 

contexto, Habermas, na leitura crítica de Weber, não teria levado em consideração a obra 

deste último em seu conjunto, mas teria limitado-se, substancialmente, apenas aos seus 

escritos de sociologia da religião. Neste sentido, Jessé Souza afirma: “Minha argumentação ao 

longo deste trabalho procura refutar essa leitura unilateral” (1997, p. 20). A leitura unilateral à 

qual se refere diz respeito à interpretação weberiana de Habermas, sobretudo, quanto às 

patologias da modernidade. Para Habermas, ao identificar a modernidade com a crescente 

hegemonia da racionalidade formal segundo fins, Weber constrói análise pessimista da 

modernidade, em que a única conclusão é o diagnóstico encimado pelas teses da “perda de 

sentido” e da “perda de liberdade”. Opondo-se a essa leitura habermasiana, Jessé Souza 

sustenta: “Contrariamente, irei defender a tese de que Weber não elaborou de forma alguma 

apenas um diagnóstico pessimista da modernidade, como se depreende da leitura de 

Habermas” (Ibid., p. 114). Nesta assertiva, encontra-se a ideia central de sua obra.  

No âmbito internacional, é digna de atenção a obra organizada por Richard Bernstein, 

intitulada Habermas and modernity (1985). Esta obra é composta por nove Ensaios críticos, 

cujos temas giram em torno do aspecto da modernidade no pensamento de Habermas, e por 

uma introdução escrita pelo organizador do livro. Os temas, grosso modo, podem ser 

sumarizados em conceitos, como por exemplo, razão e dialética do esclarecimento (nos 

ensaios de Albrecht Wellmer e Anthony Giddens), modernidade (na Introdução, de 

Bernstein), modernismo e pós-modernidade (Martin Jay e Richard Rorty), racionalização e 

ação comunicativa (Thomas McCarthy). Ao passo que o último ensaio, de autoria do próprio 

Habermas intitulado Questões e contra-questões, apresenta respostas às críticas que lhe foram 

dirigidas nos ensaios precedentes. A obra, em seu conjunto, apresenta, além da exposição 

crítica de alguns aspectos da teoria da modernidade de Habermas, o quadro conceitual deste 

tema. Neste sentido, merecem atenção os conceitos de racionalização, modernidade e ação 

comunicativa. 

Na introdução que abre o volume, Bernstein considera que a Teoria do agir 

comunicativo constitui “síntese sistemática” do pensamento de Habermas, na qual se 

condensam os principais interesses teóricos já presentes desde as obras iniciais e, justamente 
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por isso, reconhece que essa, representa grande avanço — talvez o maior — na teoria social 

contemporânea (BERNSTEIN, 1985, p. 28). Levando isto em consideração, pode-se inferir 

que a teoria habermasiana da modernidade, aqui presente, goza de grande profundidade 

teórica, sendo que a própria questão da modernidade, tomada conjuntamente com a 

problemática da racionalização, acabam por se reunir para formar os fios condutores da obra 

no seu conjunto. Tomando isso como ponto de partida, Habermas dialoga com vários 

pensadores da sociologia, a respeito da modernidade, principalmente Weber e Lukács e, ao 

mesmo tempo, constrói e desenvolve sua própria teoria da modernidade. 

Enquanto é o ponto de partida e, de certa forma, também o de chegada, o conceito de 

racionalização merece particular atenção de Bernstein. Por isso, o autor não somente tece 

considerações sobre seu significado “ambíguo”, mas também, apresentá-lo a medida que está 

entrelaçado na obra de Weber com o conceito de racionalismo e de racionalidade, em sentidos 

especialmente restritos. De fato, no contexto da análise sociológica, alguma tentativa 

filosófica de conceituar a categoria da racionalização requer mais do que simples definição 

superficial que relacione o conceito a tipos de racionalidade somente. Mais do que isso, é 

necessário ligar o conceito ao seu lugar de origem, à prática social, ou seja, dar explicação que 

leve em consideração o modo como tal categoria está concretamente “hipostasiada” na vida 

cultural e social (Ibid., p. 4). Por isso, no primeiro capítulo deste trabalho, o processo 

weberiano de racionalização, englobando todas as esferas da vida social e da cultura, e tendo 

em seu fundamento o conceito restrito de racionalidade formal segundo fins, mostra sua 

origem na práxis religiosa cotidiana do “protestantismo ascético intramundano”. Determinada 

análise do conceito que não for capaz de descer até o terreno da práxis, muito provavelmente 

se apresentará como insuficiente, pois estaria negligenciando o contexto concreto do qual, 

segundo Weber, a categoria surgiu. Por isso, Bernstein chama a atenção para o fato de 

Habermas afirmar que racionalização significa “aumentar a racionalidade ou a razoabilidade” 

de uma forma de ação social, no sentido de planejamento prévio (mediante cálculo etc.) tendo 

em vista os objetivos a serem alcançados (Ibid., p. 20).  

Diferentemente do diagnóstico weberiano da modernidade centrado num modo restrito 

de racionalidade, Habermas constrói sua teoria da modernidade fornecendo as bases de um 

conceito de racionalidade capaz de oferecer tanto o diagnóstico das patologias da 

modernidade quanto sua terapia. Esse tipo de racionalidade consiste na racionalidade 

comunicativa. Para Habermas, as análises das sociedades modernas e de seus problemas, 

realizadas por Weber e por Lukács, resultaram em diagnósticos unilaterais, porque orientados 

somente pelo conceito reduzido de racionalidade formal [Zweckrationalität] (HABERMAS, 
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2012, p. 266) no caso do primeiro e pelo conceito limitado de racionalidade teleológica no 

caso do segundo. Habermas propõe solução relativamente otimista que, em sua opinião, é 

capaz tanto de libertar a sociedade ocidental prisioneira — com uma vida sem sentido e sem 

liberdade — da “gaiola de ferro” weberiana, quanto do domínio do dinheiro e do poder, 

presentes nas relações mercadológicas “reificantes”. Com o conceito de razão comunicativa, 

Habermas pretende fundamentar sua teoria da modernidade, conferindo à razão o poder 

regenerativo perdido desde as primeiras críticas da modernidade, com Weber e passando por 

Lukács, até a Teoria Crítica da Dialética do esclarecimento, de Adorno e Horkheimer. É por 

lançar os fundamentos do conceito peculiar de razão (i.e. comunicativa) que a teoria da 

modernidade de Habermas constitui o objeto de pesquisa deste trabalho. É nesse contexto 

também, que surge mais claramente o problema central que nos guia no desenvolvimento 

desta pesquisa: de que maneira a teoria habermasiana da modernidade fornece as bases de seu 

conceito de racionalidade comunicativa? E, deste problema norteador, surgem questões 

secundárias, porém, não menos importantes, e que visam contribuir para consecução do 

questionamento principal: que lugar as patologias da modernidade ocupam na teoria da 

modernidade de Habermas? Em que sentido a resposta habermasiana ao problema supera as 

patologias modernas, tal como detectadas nas teorias weberiana e lukácsiana? De que maneira 

a racionalidade comunicativa se apresenta como terapia às patologias da modernidade? 

Com efeito, levaremos em séria consideração a assertiva de Bárbara Freitag a quem 

devemos, em certa medida, a inspiração para o tema aqui proposto, que enfeixa muito 

claramente nossos objetivos neste estudo: “A Teoria da Modernidade é parte integrante da 

‘Teoria da Ação Comunicativa’” (FREITAG, 2005, p. 162)
2
. Sendo assim, observa-se que 

tomaremos a teoria habermasiana da modernidade como objeto de pesquisa nos limites da 

obra Teoria do agir comunicativo, para delimitar o campo de pesquisa de nosso estudo.  

O objetivo desta pesquisa é investigar a teoria habermasiana da modernidade que 

fundamenta o conceito de racionalidade comunicativa e apresentar tanto a teoria quanto o 

conceito de razão como uma proposta teórica diferenciada com relação a Weber e Lukács. No 

entorno do objetivo geral e como passos em sua direção, pretendemos: a) apresentar 

introdução geral à teoria da modernidade de Habermas, na medida em que esta se entrelaça 

com os conceitos de racionalização e de racionalidade. Assim, examinaremos a teoria da 

                                                           
2
  Entenda-se Teoria do agir comunicativo, a obra. Quando Bárbara Freitag publicou o ensaio Habermas e a 

teoria da modernidade (1995), não havia tradução, em língua portuguesa, da obra de Habermas, Teoria do 

agir comunicativo, sendo que a autora optou por traduzir o título da obra daquele modo. Por isso, há 

diferença entre os títulos da mesma obra, Teoria da ação comunicativa e Teoria do agir comunicativo. Mas, 

para evitar ambiguidades, nesse caso, e sempre que estiver grifado em itálico ou entre aspas, ambos se 

referem à obra e não à teoria especial do “agir comunicativo”, em Habermas. 
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racionalização de Weber como o ponto de partida da teoria habermasiana
3
 a fim de identificar 

o diagnóstico weberiano da modernidade como resultado do processo de racionalização que 

toma a forma das teses da perda de sentido e da perda da liberdade; b) investigar a relação 

crítica entre a teoria da racionalização de Weber e a teoria da reificação de Lukács. Neste 

contexto, analisaremos a crítica de Habermas ao conceito de racionalidade com respeito a fins 

e, além disso, apresentaremos o diagnóstico lukácsiano de época na forma da patologia da 

reificação; e, por fim, c) identificar as patologias sociais weberianas e lukacsianas desde o 

ponto de vista crítico de Habermas; em seguida, examinar a reformulação das patologias 

realizada por este autor em termos de “colonização do mundo da vida pelo sistema”, o que 

implica em apresentar o conceito de racionalidade comunicativa, enquanto é fundado na teoria 

habermasiana da modernidade, como terapia àqueles diagnósticos e às suas respectivas 

patologias. Sendo assim, levantaremos a seguinte hipótese de pesquisa deste trabalho: o 

conceito de razão comunicativa como elemento da teoria habermasiana da modernidade 

apresenta-se como terapia ao problema das patologias modernas. 

Para consecução dos objetivos pretendidos, nos valeremos do referencial teórico do 

qual nos provemos para tratar nosso objeto de estudo e que consiste em bibliografia 

especializada sobre o tema. Em primeira linha e devido sua relevância, daremos ênfase às 

obras de cada autor no tocante ao tema, dispostas da seguinte forma: de Habermas, 

principalmente, a Teoria do agir comunicativo; de Weber, seus ensaios de sociologia da 

religião, recolhidos na edição brasileira sob o título de Ensaios de sociologia (1982); e de 

Lukács, História e consciência de classe. Em segunda linha, e ampliando o repertório da 

investigação, faremos uso de outras referências, seja sobre Habermas, seja sobre algum dos 

outros dois teóricos. Neste último caso, constitui importante contextualização teórica as 

seguintes obras, às quais daremos particular atenção: Paradoxos da modernidade: cultura e 

conduta na teoria de Max Weber (2011), de Wolfgang Schluchter; Patologias da 

modernidade: um diálogo entre Habermas e Weber (1997), de Jessé Souza; e Lukács e os 

limites da reificação: um estudo sobre “História e consciência de classe” (2001), de Marcos 

Nobre. 

                                                           
3
  Entenda-se que a teoria weberiana da racionalização constitui apenas o ponto de partida para a formulação 

da teoria da modernidade em Habermas. Está é desenvolvida “a partir” daquela e não “como” aquela, no 

sentido de semelhança metodológica. Isto significa que Habermas toma o conceito de racionalização de 

Weber – pelos motivos que já apresentamos na introdução deste trabalho – como fio condutor para 

interpretação de sua obra e, a partir disso, identifica sua fragilidade teórica para, em seguida construir sua 

própria teoria crítica da modernidade desde novo instrumentário conceitual e, com isso, reformular tanto a 

referida teoria weberiana quanto seu diagnóstico e patologias de época, desde a perspectiva da racionalidade 

comunicativa e do mundo da vida, como veremos no capítulo desta dissertação intitulado “Patologias da 

modernidade e razão comunicativa como terapia”. 
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O primeiro capítulo tem o objetivo de investigar os conceitos de racionalidade e de 

racionalização na medida que os mesmos se entrelaçam no tocante ao tema da modernidade. 

Num primeiro momento, analisaremos os conceitos a partir dos Ensaios weberianos sobre a 

religião, cuja edição que traz consigo a famosa Introdução do autor. A grande lista de 

manifestações do racionalismo ocidental elencadas por Weber, presentes nas sociedades 

modernas são a principal chave de interpretação para o conceito de racionalismo na acepção 

do autor e, consequentemente, para a compreensão do conceito de racionalização. Por isso, 

partiremos da leitura da Introdução do autor com essa finalidade. Em seguida, recorreremos 

aos seus demais Ensaios de sociologia da religião para abordarmos questões mais específicas 

no entorno, ora do processo de racionalização de forma geral, ora acerca do tema da 

racionalização religiosa e da “conduta metódica da vida”. Num segundo momento, 

recorreremos à leitura da segunda parte do primeiro volume da Teoria do agir comunicativo, 

intitulada “A Teoria da racionalização de Max Weber”. Com isso, apresentaremos a leitura 

habermasiana do diagnóstico weberiano da modernidade, a partir do processo de 

racionalização, cuja exposição culmina na crítica ao diagnóstico weberiano. Portanto, além de 

investigarmos os conceitos de racionalização, racionalidade e racionalismo, apresentaremos a 

teoria weberiana da racionalização como fio condutor de sua análise da modernidade e, assim, 

mostraremos como Habermas toma a teoria de Weber como ponto de partida para a 

construção e o desenvolvimento de sua própria teoria, na medida que percebe o diagnóstico 

weberiano como resultado do processo encimado. 

O segundo capítulo visa investigar o conceito de reificação desenvolvido por Lukács 

ao passo que está entrelaçado ao conceito de racionalização. O filósofo húngaro desenvolve 

sua tese da reificação a partir da análise da mercadoria e, consequentemente, do “fetiche da 

mercadoria”, tal como proposto por Karl Marx (1818-1883). O ponto de partida de Lukács é a 

primeira seção do primeiro livro de O capital (1867). Por isso, num primeiro momento, a fim 

de nos mover melhor no encaminhamento da tese da reificação, partiremos da referida obra de 

Marx, para esclarecer em que sentido o autor de História e consciência de classe desenvolve 

sua tese a partir da tese marxista do “fetichismo”. Nesse ínterim, abordaremos os conceitos de 

“valor de uso” e de “valor de troca”, na proporção que fundamentam o processo de produção 

do capital que ocasiona o fenômeno da reificação. O marco teórico principal para nossas 

considerações sobre o fenômeno é constituído pelo ensaio lukácsiano, que compõe sua 

supracitada obra, cuja seção de interesse intitula-se “A reificação e a consciência do 

proletariado” e, mais especificamente, suas duas primeiras subseções “(I) O fenômeno da 

reificação” e “(II) As antinomias do pensamento burguês”. Em segundo momento, tomaremos 
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a quarta parte de Teoria do agir comunicativo, de Habermas, intitulada “De Lukács a Adorno: 

racionalização como reificação”, e a partir de sua leitura, seguindo Habermas, apresentaremos 

a ideia de que existe convergência entre a tese da reificação e a da racionalização. Em suma, 

apresentaremos a reificação como “reverso” da racionalização. Por último, mostraremos a 

crítica de Habermas dirigida ao diagnóstico lukácsiano da modernidade expresso em termos 

de reificação. Nessa crítica, enfatizaremos, mais uma vez, segundo Habermas, que a teoria de 

Lukács compartilha da mesma inconsistência teórica que a teoria de Weber: estar 

fundamentada num conceito restrito de racionalidade. 

O terceiro capítulo sustenta a tese central desta pesquisa: a teoria da modernidade em 

Habermas apresenta-se como uma resposta diferenciada ao problema das patologias da 

modernidade, na medida em que fornece as bases do conceito de racionalidade comunicativa 

com terapia. Esta parte do trabalho investiga os conceitos de racionalidade comunicativa no 

contexto da reformulação habermasiana daquelas patologias em termos de “colonização do 

mundo da vida” pelo sistema. Logo esses dois conceitos e o de racionalidade comunicativa 

ocupam o centro de nossas considerações nesta parte do trabalho. Habermas, 

semelhantemente a Lukács e a Weber, elabora diagnóstico de época e identifica sua respectiva 

patologia. No entanto, o faz em termos diferentes e a partir do quadro conceitual diverso 

daquele de seus interlocutores. A diferença não é apenas conceitual, mas, antes de tudo, 

metodológica, pois Habermas rompe com a tradição da Teoria Crítica cuja teoria da sociedade 

estava pautada, mutatis mutandis, na categoria da racionalização. As patologias da 

modernidade que na análise de Weber são identificadas em termos de “perda de sentido” e 

“perda de liberdade”, e na ótica de Lukács como reificação, na análise de Habermas são 

concebidas em termos de “colonização do mundo da vida” pelo sistema, como vimos. Não 

negligencia os problemas das patologias da modernidade, nem, muito menos, desconsidera o 

processo da racionalização ocidental analisado primeiramente por Weber. Contudo, sua crítica 

dirige-se ao conceito de racionalidade formal que subjaz às análises weberiana e lukácsiana. 

Por isso, juntamente com sua crítica, propõe o conceito da razão, capaz de realizar a análise 

de forma ampla tanto do processo de racionalização quanto das próprias patologias. Com isso, 

Habermas desenvolve “um poderoso e compreensivo entendimento crítico da modernidade 

cultural e social que esclarece nosso passado, presente e futuro” (BERNSTEIN, 1985, p. 3).  

O conceito de racionalidade comunicativa fundado em sua teoria da modernidade 

requer, por sua vez, o pano de fundo que constitua o contexto no qual se realize a ação 

comunicativa. É neste contexto que entra em cena o conceito fundamental de “mundo da 

vida”. Esta categoria assegura ao processo de comunicação o contexto em que a linguagem 
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estabeleça-se como o medium, por excelência, do modo de interação social. É o mundo da 

vida concebido como pressuposto básico do processo comunicativo que garante a interação 

simbólica da linguagem livre de “dominação” (BUBNER, 1982, p. 42). Por isso, 

analisaremos, também, não somente o conceito de mundo da vida, mas o conceito de 

“sistema”, como seu par. 

Com isso, oferecemos como resultado deste trabalho de pesquisa – e a partir da leitura 

e da compreensão dos principais marcos teóricos propostos, principalmente da Teoria do agir 

comunicativo – um ponto de vista sobre a teoria da modernidade em Habermas. Não é nossa 

pretensão apresentar novidade teórica sobre o tema.
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2   Modernidade e teoria da sociedade 

 

 

O presente capítulo pretende ser uma introdução à teoria da modernidade construída 

por Habermas, enquanto esta é formulada a partir da teoria da racionalização de Max Weber, 

envolvendo os conceitos de racionalização, de racionalismo e de racionalidade.  

No entanto, o tema da racionalização e mesmo o da modernidade constituem  labirinto 

teórico, principalmente quando os dois conceitos são entrelaçados da forma como estão na 

obra de Weber e da forma que Habermas interpreta-os. Por isso, faz-se necessário, antes de 

tudo, esclarecer conceitos que podem ser formulados a partir de respostas às seguintes 

perguntas: o que é e em que consiste a teoria da racionalização de Weber? Quais suas 

características principais? Como e em que sentido a categoria da racionalização entrelaça-se 

com o conceito de modernidade? 

A tese central que sustentamos neste capítulo pode soar assim: a teoria da 

modernidade de Habermas estabelece-se a partir da teoria da racionalização de Weber. Para 

isso, primeiramente, apresentaremos o modo como Habermas interpreta Weber, passando 

através da teoria weberiana da racionalização, presente na obra Teoria do agir comunicativo, 

tendo como pano de fundo o surgimento e o desenvolvimento das sociedades modernas 

(“Modernidade e racionalização”). Em consequência, dedicaremos uma seção para tratar do 

modo específico de racionalização que tem maior relevância na teoria weberiana da 

modernidade, a saber, a racionalização ético-religiosa (“Racionalização e ‘conduta metódica 

da vida’”). Em seguida, mostraremos, do ponto de vista de Habermas (crítico), como nessa 

relação e no diagnóstico weberiano da modernidade subjaz o conceito peculiar e de 

racionalidade, a saber: o de racionalidade teleológica, isto é, com respeito a fins 

(Zweckrationalität) (“Habermas e a crítica ao diagnóstico weberiano da modernidade”). Com 

isso, esclareceremos o conceito de racionalização e apresentaremos sua importância para o 

diagnóstico weberiano da modernidade, do modo como é interpretado por Habermas.  

 

2.1  Modernidade e racionalização         

 

 

Max Weber, na famosa Introdução aos seus Ensaios sobre sociologia da religião
4
, 

formula uma lista de “fenômenos culturais” através dos quais é possível observar-se algumas 

                                                           
4
  WEBER, M. Ensayos sobre sociología de la religión. Madri: Taurus, 1987. Doravante somente Ensaios. 

Sempre que fizermos referência a partes desta obra, entenda-se que a tradução dos textos é sempre nossa. 
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manifestações do racionalismo ocidental, ao passo que deixa claro seu objetivo principal: 

“nossa primeira preocupação é conhecer a peculiaridade específica do racionalismo ocidental 

e, dentro dele, do racionalismo ocidental moderno e explicá-lo em sua gênese” (WEBER, 

1987, p. 21). 

Ao estabelecer que “apenas no Ocidente existe uma ‘ciência’ num estágio de 

desenvolvimento que reconhecemos atualmente como ‘válido’” (Ibid., p. 11), põe como fulcro 

desse desenvolvimento a racionalidade inerente à ciência moderna cujos fundamentos são a 

observação, a experimentação e a calculabilidade. Por isso, embora reconheça que, em outras 

partes (sobretudo na Índia, China, Babilônia, Egito) tenha havido conhecimentos empíricos 

(Ibid.), afirma que as formas de conhecimento não ocidentais e pré-modernas “careciam de 

experimentação racional (um produto essencialmente do Renascimento).” (Ibid.). Em direção 

semelhante à análise da esfera da ciência, dá-se sua análise no tocante a outras esferas 

culturais modernas. Ele menciona que a “historiografia chinesa, altamente desenvolvida, não 

possuía método” (Ibid., p. 12); que “toda a teoria asiática do Estado carecia de um método 

sistematizado como o de Aristóteles e, de fato, de conceitos racionais” (Ibid.); e ainda que 

“nem todos os livros de leis da Índia e de outras partes possuíam formas estritamente 

sistemáticas de pensamento, tão essenciais a uma jurisprudência racional como a lei romana” 

(Ibid.). No que diz respeito às artes (neste caso, Weber restringe-se à análise da música e da 

arquitetura), apesar de reconhecer, quanto à música, que “o ouvido musical dos outros povos 

era, provavelmente, de sensibilidade até mais desenvolvida do que o nosso” (Ibid.) — 

ocidental —, argumenta que foi “nosso sistema de notação, que tornou possível a composição 

e o moderno trabalho musical” (Ibid.), por meio do conhecimento e do cálculo, pois, “todos os 

nossos intervalos racionais de tons eram conhecidos e calculados” (Ibid.). Quanto à 

arquitetura, admite que as bases técnicas da arquitetura ocidental são herança do Oriente. 

“Nelas, porém, faltava a solução do problema da cúpula e o tipo de racionalização de todas as 

artes — no caso da pintura a utilização racional das linhas e a perspectiva espacial que o 

Renascimento criou” (Ibid., p. 12-13). No que se refere à esfera da educação, afirma que 

instituições educacionais existiram em civilizações não modernas e não ocidentais, “mas a 

busca racional, sistemática e especializada da ciência por parte de pessoal treinado e 

especializado, existiu somente no Ocidente” (Ibid.). 

Habermas, comentando essas passagens de Weber, chama atenção para o fato de que 

“essa listagem das formas de manifestação do racionalismo ocidental é atordoante” 

(HABERMAS, 2012, p. 289); talvez chegue a essa conclusão devido à amplitude da listagem. 

Entretanto, não poderíamos desaperceber as três esferas às quais Weber deu maior atenção, 
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quando da análise do processo de racionalização, a saber, a política, a economia e a religião. 

Vale salientar ainda que, a princípio, chamamos atenção para essa listagem a fim do nos 

mover mais seguramente numa determinação do conceito weberiano de racionalização. 

Quanto à esfera da política, Weber é partidário da mesma linha de análise das outras 

esferas. Leva em consideração o modelo do Estado moderno que pode ser definido em termos 

burocrático-administrativos: “Também o Ocidente é o único que conheceu o ‘estado’ como 

organização política, com uma ‘constituição’ e um direito racionalmente articulados” 

(WEBER, 1987, p. 13). Dessa forma, atribui o surgimento do Estado moderno a mais uma 

forma de manifestação do racionalismo típico do Ocidente, pois, embora reconheça a 

capacidade de organização política de sociedades não ocidentais, afirma que a combinação 

entre os elementos constitutivos do Estado em sua acepção moderna dá-se “apenas no 

Ocidente” (Ibid.). O Estado é mais uma forma, junto com a ciência, as artes, entre as outras 

esferas que – tendo como esteio o racionalismo formal, próprio da modernidade ocidental, 

cujos atributos são o cálculo, a organização, a técnica e a obtenção de recursos para 

consecução de fins – apresenta-se como hipóstase desse modo específico de racionalidade. 

Portanto, o processo de racionalização no âmbito da política diz respeito à passagem de 

formas de governo, organizadas de modo não sistemático e não autônomo — no sentido de 

não estar desligadas de elementos “míticos” ou religiosos — à forma de organização política 

baseada na racionalidade formal e, por isso, orientada pelo cálculo, pela contabilidade, pelo 

planejamento e pela previsibilidade. Tais características marcam o caráter formal da 

racionalização aí existente. A racionalização da esfera política significa o desenvolvimento do 

tipo moderno de organização política, que se institucionaliza no Estado. 

A esfera na qual o racionalismo ocidental, segundo a acepção de Weber, mostra-se 

mais nítido é a econômica. É na economia que os elementos do cálculo, da técnica e da 

utilização de recursos plasmam-se institucionalizados no capitalismo e, semelhantemente às 

manifestações do racionalismo ocidental nas outras esferas, “o mesmo ocorre com o poder 

que determina o destino de nossa vida moderna: o capitalismo” (Ibid., p. 14). Para Weber, “o 

capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da 

empresa permanente, capitalista e racional” (Ibid.). Racional, neste contexto da esfera 

econômica, significa, sobretudo, pensar e agir conforme um método sistemático adotado para 

a consecução de determinado fim — o lucro — cuja base é o cálculo racional, como se pode 

notar nos termos do próprio Weber: “quando se persegue de modo racional o lucro do tipo 

capitalista, a atividade correspondente se baseia no cálculo de capital; isto é, a ação é 

adaptada à utilização sistemática dos recursos” (Ibid., p. 13-14). Desse modo, racional é 
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sinônimo de metódico, de algo que é calculado previamente ou sistematicamente organizado 

em vista de algum fim específico. Ainda com relação ao moderno capitalismo ocidental, 

Weber enfatiza que “sua racionalidade é hoje essencialmente dependente da calculabilidade 

dos fatores técnicos mais importantes” (Ibid.), o que o torna dependente daquele aparato da 

ciência moderna. Além disso, mostra que o “capitalismo racional moderno não necessita 

apenas dos meios de técnicos de produção, mas também de um sistema legal calculável e de 

uma administração baseada em termos de regras formais” (Ibid., p. 19-20). Grosso modo, a 

conclusão a que se pode chegar acerca da manifestação do racionalismo ocidental na esfera 

econômica — e também nas outras — pode ser resumida do seguinte modo: quanto mais uma 

ação for realizada em conformidade com o cálculo prévio, com um método sistemático ou, 

ainda, provida dos recursos ou meios necessários para consecução de sua finalidade, mais 

racional é esta ação. Portanto, a racionalidade da ação depende dos meios e instrumentos 

adotados para consecução de seus fins, de sua eficácia, elementos ausentes da organização da 

economia pré-moderna. A esfera econômica racionalizada, por sua vez, adquire autonomia e 

rege-se por sua lógica interna própria — embora ligada à esfera política (Estado) — e ganha 

forma institucional no capitalismo moderno. 

Pelo que se pode observar a partir da Introdução dos Ensaios, aquilo que Weber 

identifica como formas de manifestações do racionalismo, em sua acepção ocidental moderna, 

possui estreita relação com as categorias de cálculo, técnica e utilização de recursos como 

meios para determinados fins, em suma, com aplicação de um método sistemático nos moldes 

da ciência moderna. É por essa forma de racionalidade que Weber deixa-se guiar em sua 

análise da modernidade. Por isso, antes de entrarmos na problemática da racionalização 

propriamente dita, fez-se necessário esclarecer o conceito ambíguo de racionalismo que, 

segundo o próprio Weber, “pode significar coisas diversas” (Ibid., p. 21). 

Jessé Souza analisa o conceito weberiano da racionalização como a “passagem da 

sociedade tradicional à moderna” (SOUZA, 1997, p. 51) sob a forma de um processo histórico 

desenvolvido, gradualmente, em duas etapas, a saber, “do mito à teodiceia” e “da teodiceia à 

antropodiceia”. Delimitando sua análise somente à racionalização religiosa, a qual julga que 

“já propicia elementos suficientes” (Ibid.) para o fim a que se propõe: “explicitar os 

pressupostos da especificidade do desenvolvimento ocidental” (Ibid., p. 55), ou seja, do 

processo de racionalização.  

Para esse autor, partindo de sua interpretação — da qual nos valemos — dos Ensaios, 

a primeira etapa que forma o pressuposto processo  de racionalização é constituída do que 

denomina de passagem “Do mito à Teodiceia”. Nessa etapa, identifica-se a fase do mito com 
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a imagem de mundo, cujo fundamento é o naturalismo pré-animista. De acordo com essa 

visão de mundo, não existe separação entre a coisa e o que ela significa ou pode vir a 

significar e, dessa forma, às coisas inanimadas são atribuídas almas como se lhes fossem 

naturais. Jessé Souza afirma que “o naturalismo pré-animista baseia-se na crença de que 

criaturas determinam e influenciam o ‘comportamento’ de coisas ou pessoas” (Ibid., p. 56). 

No interior mesmo dessa etapa, ele nota que existe uma passagem interna que, embora não 

represente uma forma de racionalização, significa um “salto qualitativo”, pois o naturalismo 

pré-animista desenvolve-se no “simbolismo”. Este possibilita o salto do mito, representado no 

naturalismo, para a teodiceia. Isto porque o fundamento do simbolismo é a representação o 

que possibilita ao homem abandonar o pensamento mítico que atribuía alma à coisa. Pelo 

contrário, “o simbolismo pressupõe uma crescente abstração dos poderes sobrenaturais 

dispensando, dessa forma, qualquer relação como objetos concretos” (Ibid.) e é justamente no 

elemento sobrenatural do simbolismo que entra em cena a teodiceia. Nesse caso, a teodiceia é 

entendida como um aspecto do simbolismo, fruto de seu caráter sobrenatural e, ao mesmo 

tempo, como pressuposto do agir orientado religiosamente como chama atenção Souza 

citando Weber: “O aparecimento dos poderes sobrenaturais — alma, deuses e demônios — na 

sua relação com os homens possibilita a constituição da esfera ou do campo de ação religioso” 

(WEBER, 1985, p. 247 apud SOUZA, 1997, p. 57). No entanto, a ação religiosa presente na 

etapa da teodiceia refere-se somente ao âmbito da consciência, no sentido de não ter 

implicações sociais. Isso porque aí a conduta é orientada pela relação do crente com os 

poderes sobrenaturais de forma puramente mística, na qual não existe a exigência ética da 

divindade para que o mesmo aja de determinada maneira. Com efeito, como veremos adiante 

citando Schluchter, a ética religiosa passa a ter implicações sociais conforme a religião que a 

fundamenta constitui-se na forma peculiar do ascetismo protestante de caráter intramundano. 

À forma de ação religiosa da etapa da teodiceia, enquanto permanecia somente no plano do 

“ser”, faltou o elemento do “dever-ser”, ou melhor faltou a distinção entre ambos: “A 

distinção entre coisa e conceito, cuja importância já foi enfatizada, ainda não abrange a 

distinção entre ser e dever ser (Sein und Sollen)” (Ibid., p. 58). De fato, é somente da 

passagem da primeira etapa ocorrida entre mito e teodiceia para a etapa “Da Teodiceia à 

Antropodiceia” que é possível, como argumenta Weber — e Wolfgang Schluchter sublinha 

este elemento —, uma ética religiosa que implica conduta social dos homens 

(SCHLUCHTER, 2011, p. 248). Nesta etapa, concentra-se o ápice do fenômeno weberiano da 

racionalização. Esse fenômeno moderno tipicamente ocidental tem seu ponto de partida na 

racionalização religiosa. Noutras palavras, para Weber, a forma de conduta ética do 
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protestantismo ascético, também submetida ao processo de racionalização, possibilitou o 

surgimento da modernidade como produto do processo de racionalização cultural de um lado 

e social, do outro. Esse processo de desenvolvimento religioso constitui a forma de 

racionalização religiosa da conduta metódica da vida. 

A leitura weberiana de Jessé Souza expõe o processo de racionalização como a 

“passagem” do tipo de sociedade mítico-tradicional para a sociedade moderna. No centro 

dessa passagem, encontrase, principalmente a racionalidade formal. Desse modo, as 

sociedades pré-modernas, não racionalizadas nos moldes da racionalidade formal moderna, 

são orientadas pela racionalidade “substantiva” (WEBER, 1987, p. 535) e por imagens de 

mundo mágicas — nos termos de Habermas, “imagens de mundo religioso-metafísicas” 

(HABERMAS, 2012, p. 335) — já as sociedade modernas, racionalizadas, são orientadas por 

“estruturas de consciência moderna” (Ibid.), cujos princípios são a racionalidade formal, a 

diferenciação e a autonomização e a autolegitimação das esferas culturais de valor. Para 

Habermas, “a teoria de Weber estende-se à racionalização religiosa e social, ou seja, por um 

lado ela se estende ao surgimento universal histórico de estruturas modernas de consciência e, 

por outro, à corporificação dessas estruturas de racionalidade em instituições sociais” (Ibid., 

p. 286).  

Sendo assim, o processo de racionalização pode ser compreendido como 

desenvolvimento de formas de sociedades pré-modernas ou arcaicas em sociedades modernas, 

cujas esferas culturais são racionalizadas. Logo, surge o que Weber denominou de 

“desencantamento do mundo”
5
 (WEBER, 1987, p. 16-17). Desencantamento, grosso modo, 

significa a racionalização de uma imagem de mundo (nesse caso, entra em cena os 

constitutivos do mundo como um todo, como por exemplo, a religião, a cultura etc.) “mágica” 

em que era possível uma explicação do mundo em sua totalidade recorrendo, na maioria das 

vezes, à religião. Pode significar, também, a afirmação da racionalidade formal em detrimento 

do modo de racionalidade “religioso-metafísica”. Isto, por sua vez, pressupõe que havia 

encantamento anteriormente, do contrário, não seria possível desencantar. O modo de vida 

pré-moderno, tanto o antigo quanto o medieval, trazia, inerente à sua visão de mundo, uma 

referência substancial de orientação fundamentada, ora em elementos de religiosidade mítica, 

no caso de sociedades arcaicas, ora na “razão substantiva”, baseada no pensamento metafísico 

e portadora do referencial de orientação do mundo, isto é, do sentido do mundo, na medida 

                                                           
5
  Sobre a noção de desencantamento do mundo na obra de Weber, conferir: PIERUCCI, A. F. O 

Desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2005. 

Nessa obra o autor investiga o conceito em questão, em todas suas ocorrências na obra de Weber. 
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que se apresentava como um tipo de racionalidade capaz de explicar a totalidade do ser e, por 

meio da qual, os processos naturais ganham sentido em si mesmos. Com o processo moderno 

de racionalização e, consequentemente, com o desencantamento do mundo, esse modo de vida 

cede lugar àquilo que Habermas chama de “estruturas de consciência modernas”.  

Marcos Nobre observa que a problemática da racionalização no contexto do fenômeno 

do desencantamento constitui o ponto de partida weberiano: “O que está em causa 

fundamentalmente no processo de racionalização é o problema mais geral do sentido do 

mundo, ponto de partida de toda investigação de Weber” (NOBRE, 2008, p. 287). É nesse 

contexto que faz sentido o diagnóstico weberiano em termos de “perda de sentido” e de 

“perda de liberdade”, pois, se por um lado, a racionalização significa desenvolvimento, por 

outro, implica a perda de encantamento. Essa ambivalência presente no processo, Schluchter 

denomina de “paradoxo da racionalização” (1979, p. 11). Esta interpretação de Weber, mais 

precisamente acerca do tema do racionalismo ocidental e da racionalização, parte de três 

pontos básicos que giram em torno do conceito de racionalismo:  

 

Primeiro, racionalismo refere-se à capacidade de controlar o mundo através do 

cálculo [...]. Em seu segundo sentido, racionalismo refere-se à sistematização de 

padrões de significado [...] Terceiro e último, racionalismo refere-se à condução da 

vida de um modo metódico. (Ibid., p. 15). 

 

 

No primeiro caso, o racionalismo é definido nos moldes da racionalidade científica, 

cujo fundamento é a formalidade do cálculo e da previsibilidade em vista do domínio 

instrumental do mundo, por meio de um método seguro e sistemático, baseado na observação 

e na experimentação. Neste sentido, essa forma de racionalismo surge tendo a ciência 

moderna como seu pano de fundo e, por isso, apresenta-se como um “racionalismo científico-

tecnológico”. No segundo caso, o racionalismo é conceituado como “racionalidade 

substantiva” que se apresenta como o referencial de orientação do mundo, dotando-o de 

sentido e de significado, o que é próprio das “imagens de mundo religioso-metafísicas”. No 

terceiro caso, o racionalismo é definido a partir da prática social. Nesse caso, a racionalidade 

que lhe é inerente apresenta-se como a orientação sistemática e metódica a partir da qual o 

homem deve conduzir sua vida, ética e moralmente, em seu entorno social. Embora Weber 

leve em consideração as diversas acepções do racionalismo em sua forma ocidental moderna, 

sua análise enfatiza, marcadamente, este terceiro conceito, isto é, o aspecto prático-técnico em 

suas implicações na “conduta metódica de vida”, como nota Habermas (2012, p. 292). 
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Sobre o conceito de racionalismo e seu entrelaçamento com o conceito de 

racionalização, gostaríamos de passar a palavra ao próprio Weber: 

 

Temos de lembrar-nos, antes de mais nada, que “racionalismo” pode significar 

coisas bem diferentes. Significa uma coisa se pensarmos no tipo de racionalização 

que o pensador sistemático realiza sobre a imagem do mundo: um domínio cada vez 

mais teórico da realidade por meio de conceitos cada vez mais precisos e abstratos. 

Racionalismo significa outra coisa se pensarmos na realização metódica de um fim, 

precisamente dado e prático, por meio de um cálculo cada vez mais preciso dos 

meios adequados. Esses tipos de racionalismo são muito diferentes apesar do fato de 

que em última análise estão inseparavelmente juntos [...] “Racional” também pode 

significar uma “disposição sistemática”. (WEBER, 1982, p. 337-338). 

 

 

Partindo disso, pode-se afirmar que o processo de racionalização desenvolvido por 

Weber em sua tese do desencantamento envolve conceitos de racionalidade que estão 

presentes tanto na esfera da ciência quanto nas esferas da cultura, da religião e da ética. No 

entanto, o problema da teoria de Weber, segundo Habermas, reside no fato de ter dado ênfase, 

na análise sociológica da modernidade, principalmente, ao aspecto prático-científico do 

racionalismo e, mesmo quando aborda os outros dois aspectos, o faz na perspectiva da 

condução metódica da vida. 

Assim sendo, aquelas realizações tipicamente ocidentais elencadas por Weber, as 

quais foram mencionadas acima, e que consistem no desenvolvimento de formas societárias, 

constituem aquilo que se denomina processo de racionalização. 

 

Com o advento da modernidade e a ruptura dos laços tradicionais por uma série de 

fatores, inclusive no plano cultural e no da personalidade, Weber diagnostica uma 

importante inflexão no processo de racionalização ocidental: agora é possível 

conceber a esfera doméstica e a economia, a política e o direito, a vida intelectual e a 

ciência, a arte e a erótica, independentemente das fundamentações axiológicas 

religiosas. Cada esfera de valor, ao se racionalizar, se justifica por si mesma: 

encontra em si sua própria lógica interna — uma legalidade própria 

[Eigengesetzlichkeit] — que a leva a se institucionalizar autonomamente e a se 

consolidar e reproduzir socialmente pela formação de seus próprios quadros 

profissionais, encarregados de garantir precisamente sua autonomia (PIERUCCI, 

2005, p. 138). 

 

Quando fizemos referência à longa lista de Weber das realizações e manifestações do 

racionalismo ocidental, mencionamos, além das esferas até aqui tratadas, a esfera da religião e 

dá ética. No entanto, sobre estas, como se pode observar, por enquanto, quase nada versamos. 

Isso não se deu por descuido, mas, propositalmente, pela relevância que essas esferas 

possuem no processo de racionalização nos âmbitos cultural e social e ainda na teoria da 

modernidade, tanto na investigação de Weber, quanto na de Habermas, como veremos 

adiante. Por isso, resolvemos dedicar uma seção específica deste capítulo com o objetivo de 
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apresentar o papel da ética e da religião, mais precisamente da ética religiosa, na proporção 

em que sua prática implique “condução metódica da vida, por cujo fundamento motivacional 

Weber cultiva interesse central” (HABERMAS, 2012, p. 299, grifo do autor). Caminharemos 

na mesma direção de Habermas quando examina a racionalização em sentido weberiano, que 

tem como norte a ética protestante da condução metódica da vida. Além disso, 

acompanhamos a mesma tese de Pierucci: 

 

Em sua sociologia comparada das religiões, o que de fato lhe interessava não era 

principalmente a racionalização teórica, a racionalização do conhecimento, a 

especulação teológica, o racionalismo filosófico, nem mesmo a racionalidade 

científica enquanto tal, mas sim, e antes de mais nada, “a racionalização do agir” 

[...]. Do agir cotidiano, melhor dizendo, da conduta de vida. Noutras palavras, 

interessava a ele a racionalidade prática em seus dois leitos ou cursos principais: a 

racionalização prático-técnica e a racionalização prático-ética [...]. A 

intelectualização científica é sem dúvida fator decisivo do desencantamento do 

mundo. [...] Mas, [...] a racionalização prático-ética da conduta da vida 

[Lebensführung] empalma-lhe completamente a precedência na teorização 

weberiana (PIERUCCI, 2005, p. 146-147, grifo do autor). 

 
 

 

2.2 Racionalização e a “conduta metódica da vida”       

 

 

Habermas, ao abordar o processo de racionalização weberiano a partir de seu conteúdo 

e levando em consideração os âmbitos de suas manifestações, adota uma divisão tripartite 

usual desde Parsons, em sociedade, cultura e personalidade (HABERMAS, 2012, p. 289). No 

âmbito social, no qual Habermas enquadra os subsistemas da economia capitalista e o da 

política, ou seja, o Estado moderno, chama atenção para o fato de que, embora Weber 

enquadre-os como elementos constitutivos do processo de racionalização ocidental, “eles não 

assumem a posição de um explanandum” (Ibid., p. 291). Ou seja, uma maior relevância 

teórica se comparado à densidade a que coube ao tema da racionalização ético-religiosa. 

Como dirá Habermas noutra ocasião, a “ciência e a técnica perdem em sua teoria da 

racionalização a posição paradigmática” (Ibid., p. 285). No âmbito da cultura, Habermas 

integra as esferas da ciência e da técnica modernas, da arte, do direito e da moral e, a partir 

disso, aponta suas diferenciações e autonomizações como mais uma manifestação do processo 

de racionalização e afirma que “a história da ciência e da técnica é um aspecto importante da 

cultura ocidental; mas, Weber em sua tentativa sociológica de explicar o surgimento das 

sociedades modernas trata-as somente como condições adjacentes” (Ibid., p. 292). Dessa 

forma, enfatiza um maior interesse teórico de Weber pela racionalização ético-religiosa em 
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detrimento do interesse pela racionalização das outras esferas como a arte e a própria ciência. 

Nota-se isto, nos seguintes termos do próprio Weber, citado por Habermas:  

 

Weber considera “de um lado a história da ciência moderna e suas relações práticas 

com a economia, desenvolvidas apenas na Era Moderna, e de outro lado a história da 

condução da vida em seu significado prático para esta última [...] como coisas 

‘profundamente diferentes’”. Em seus trabalhos materiais, ele só se interessou pela 

última. (Ibid., grifo do autor). 

 

No âmbito da personalidade, Habermas enquadra a condução metódica da vida. Neste 

contexto, chama atenção para o fato de Weber estabelecer a racionalização ética, no sentido 

de uma condução metódica da vida, como o cerne de sua teoria da racionalização e de sua 

teoria da modernidade de forma geral. Weber argumenta que aquelas realizações típicas da 

modernidade deram-se menos por causa do processo de racionalização nas esferas culturais da 

ciência e da técnica ou da arte do que pela racionalização ético-religiosa. Assim sendo, teria 

razão Pierucci ao afirmar, no tocante à teoria da racionalização cultural de Weber, que “não é 

o racionalismo científico, e menos ainda o racionalismo teórico: é o racionalismo prático-

ético, a racionalização ético-ascética da conduta de vida, o verdadeiro xis da questão” 

(PIERUCCI, 2005, p. 148, grifo do autor). No entanto, o que é e em que consiste essa 

racionalização ética religiosa? Quais suas características e sua relação com o tema da 

modernidade? Em que sentido a racionalização ético-religiosa weberiana diz respeito à 

condução metódica da vida? 

O processo de racionalização social, como parte constitutiva do processo de 

racionalização geral, está no plano da personalidade, ou seja, é abordado separadamente tanto 

em função de sua relevância, quanto em função de sua característica subjetiva. Relevante 

porque este tema ocupa posição central em suas obras; porque, uma leitura atenta de seus 

Ensaios permite inferir que este tema é a chave de compreensão do processo de 

racionalização cultural que envolve a ciência e a técnica e a arte na modernidade; enfim, 

relevante também porque o processo de modernização cultural, cujo cume é a modernidade 

ocidental, tem como fulcro e ponto de partida o processo de racionalização social no plano da 

ética e da religião, mais precisamente, da ética protestante como condução metódica da vida. 

Weber estabelece como ponto de partida do processo da racionalização ético-religioso 

moderno as “imagens de mundo” (Weltbilder)
6
. Esta expressão é utilizada em seus Ensaios 

como sinônimo de “visões de mundo” (Weltanschauungen), como nota Pierucci. 

                                                           
6
  Sobre a sinonímia entre as expressões “imagens de mundo” e “visões de mundo” em Weber, conferir a nota 

em PIERUCCI, 2005, p. 90. 
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Independentemente da expressão, seu sentido no contexto dos Ensaios, na maioria das vezes, 

ocorre significando “interpretações religiosas do mundo” (WEBER, 1987, p. 527). Dessa 

forma, a expressão “imagens de mundo” diz respeito a uma forma de interação. Isso porque, 

enquanto interpretação religiosa, essa “imagem de mundo” deve ser formada a partir de uma 

visão de mundo, pertencente a determinada comunidade religiosa, em relação com sua 

divindade num dado contexto histórico-social. Consequentemente, é possível falar de uma 

interpretação, ou melhor, de uma “imagem de mundo” confucionista, hinduísta, budista, 

islâmica, judaica ou até mesmo cristã. Desse modo de interação religiosa que envolve aquele 

que crer, o mundo no qual está inserido e seu deus, Weber fixa sua investigação 

substancialmente no aspecto ético-moral dele. De fato, imbricado à crescente hegemonia da 

racionalidade formal fundamentada no cálculo, na técnica e na disposição do método 

sistemático, característica da modernidade, esteve o processo de racionalização ético-religioso 

como operador daquela passagem de “imagem de mundo” pré-moderna — que Weber 

denomina também de “antiga”, “mágica” e “religioso-metafísica” — para aquilo que 

Habermas denomina “estruturas de consciência modernas” (HABERMAS, 2012, p. 335).  

Weber, em seus Ensaios, menciona dois tipos básicos de “imagens de mundo” 

religiosas a partir das quais desenvolve sua teoria da modernidade, a saber, o ascetismo e o 

misticismo. O primeiro, devido a suas implicações na práxis cotidiana na conduta moral da 

vida do crente, constitui a principal “imagem” ou “visão de mundo”, a partir da qual Weber 

desenvolve sua teoria da racionalização de forma geral e, consequentemente, sua teoria da 

modernidade que se apresenta em forma de um diagnóstico da modernidade. O segundo, por 

seu caráter passivo que, ao invés de ter como essência a ação do sujeito no mundo tem a 

contemplação, sendo assim, em alguns aspectos, enquadrado por Weber dentro de “imagens 

de mundo” pré-modernas, primitivas ou mágicas. Neste sentido, nota-se que Weber interessa-

se cada vez mais pela natureza das ligações entre as distintas características econômicas e 

sociais no âmbito do Ocidente e pelo desenvolvimento de sua ética religiosa. Ao colocar a 

racionalização ética religiosa no centro de sua análise, ele, como chama atenção Wolfgang 

Schluchter, buscou “mostrar a religião como um poder interno e externo na vida e em sua 

relação cheia de tensões não só com a economia, mas também com a dominação política” 

(2011, p. 248). 

Weber, ao tratar dos “fundamentos religiosos da ascese intramundana”, quando 

examina os fundamentos da ética religiosa da “condução metódica da vida”, toma como 

referência as correntes ascéticas do calvinismo, do pietismo, do metodismo e das seitas 

anabatistas e batistas. Ali, afirma a tese de que a racionalização ética da “condução metódica 
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da vida” é responsável pelo processo de modernização cultural do Ocidente em termos de 

diferenciação e autonomização de esferas culturais de valor. Desta forma, investiga “a 

influência de certos conteúdos de fé religiosa na formação de uma mentalidade econômica, de 

um ethos econômico fixando-se no exemplo das conexões entre a moderna ética econômica e 

a ética racional do protestantismo ascético” (WEBER, 1987, p. 21).  

Ainda nesse ensaio, Weber lista, esparsamente, alguns traços do ascetismo protestante 

comum a todas suas correntes, que Habermas sintetiza em alguns pontos:  

 

- A condenação radical de recursos mágicos, de todos os sacramentos inclusive, 

enquanto meios da busca de salvação, e isso significa: o desencantamento definitivo 

da religião; - a isolação inexorável do crente individual em um mundo que é fonte 

do perigo de se idolatrar a criatura e em uma comunidade soteriológica que nega a 

identificação visível dos eleitos; - a ideia de profissão, inicialmente de acento 

luterano, segundo a qual o crente se assegura no mundo por meio do cumprimento 

mundano de suas obrigações profissionais, como obediente instrumento de Deus; - a 

reformulação da aversão judaico-cristã ao mundo enquanto uma ascese 

intramundana do trabalho profissional incessante, em que êxito exterior não 

representa a razão verdadeira, mas uma razão para o conhecimento do destino 

individual de salvação; por fim, o rigor metódico de uma condução da vida de um eu 

autônomo, pautada por princípios e autocontrolada, que perscruta sistematicamente 

todos os campos da vida, porque colocada sob a ideia do asseguramento da salvação 

(HABERMAS, 2012, p. 300-301). 

 

A leitura atenta desses aspectos peculiares ao ascetismo protestante permite inferir que 

este constitui uma “imagem de mundo”, ou melhor, uma forma de se ver mundo em que o 

partícipe de determinada fé religiosa, por meio da interação com seu deus, com o mundo e 

consigo mesmo diante do mundo, torna-se alheio à visão de mundo mística ao passo que 

conduz sua vida autorregrada e metodicamente, de forma que, não sendo alimentado pela 

ideia de uma vida místico-contemplativa — que pressupõe uma postura passiva diante do 

mundo; e, ainda, tendo uma ideia “supramundana” de deus, reconhece-se instrumento dele no 

mundo. Neste contexto, assume uma substancial importância a categoria sociológica do 

trabalho como “vocação” e como principal instrumento da ascese protestante em sua visão de 

mundo, principalmente, quando é considerado não somente como um recurso de conformação 

social, mas, sobretudo, um meio pelo qual a divindade é glorificada, como nota o próprio 

Weber: “o trabalho social do calvinista no mundo é exclusivamente trabalho in majorem Dei 

gloriam {para aumentar a glória de Deus} (WEBER, 2006, p. 99, grifo do autor); e continua: 

“Deus quer do cristão uma obra social porque quer que a conformação social da vida se faça 

conforme seus mandamentos e seja endireitada de forma a corresponder a esse fim” (Ibid.). 

Neste sentido, Weber afirma que “a práxis ética do comum dos mortais foi assim despida de 
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sua falta de plano de conjunto e sistematicidade e convertida num método coerente de 

condução da vida” (Ibid., p. 107, grifo do autor). 

Em seus Ensaios, Weber põe em seu cerne o ascetismo protestante uma vez mais. No 

primeiro, embora reconheça a existência, em certa medida, de um processo de racionalização 

religiosa no âmbito de religiões pré-modernas, desenvolvido a partir de contingências como o 

problema da morte e do sofrimento, como por exemplo, as posturas racionais assumidas pela 

doutrina indiana do Karma e do Mazdeísmo; reserva somente à modernidade, a especificidade 

do processo de racionalização ético-religioso, nos moldes da racionalidade formal, do método 

e da sistematicidade plasmados na ética e na moral do ascetismo protestante. No entanto, 

Weber chama atenção para o papel do crente em sua interação e, neste contexto, destaca dois 

modos de ação, os quais dizem respeito às formas de conduta da vida. De um lado, existe o 

papel do “profeta exemplar” que percorre “o caminho da salvação pela vida exemplar, 

habitualmente por uma vida contemplativa e apático-extática” (WEBER, 1982, p. 328) 

peculiar do misticismo. De outro lado, existe o papel como “profeta emissário” que, “pelo 

contrário, dirige suas exigências ao mundo em nome da divindade. Obviamente trata-se de 

exigências éticas que têm, com freqüência, um caráter ascético ativo” (Ibid., grifo do autor). 

Embora trate do primeiro tipo, o faz em função do segundo, ao qual dedica especial atenção, e 

com o qual identifica o tipo do ascetismo protestante moderno. 

O ascetismo do profeta emissário tem como principal característica uma imagem de 

mundo em que predomina a visão supramundana de deus e, decorrente disso, a ideia do fiel 

como instrumento dele no mundo. Dessa forma, pode-se resumir as características do 

ascetismo em duas: é supramundano; e é intramundano enquanto leva em consideração o agir 

do homem. O caráter supramundano consiste na fé numa ideia de divindade distante, 

transcendente e na relação do sujeito que crer com essa ideia a partir da qual reconhece-se 

instrumento seu instrumento no mundo, entenda-se, intra-mundo. O caráter intramundano do 

ascetismo ativo consiste na ação do crente em seu mundo histórico-social, na proporção que 

se percebe instrumento colaborador da obra de deus mediante o trabalho entendido como uma 

vocação. Dessa forma, contrariamente ao espírito de misticismo, “o caminho da salvação é 

desviado da ‘fuga contemplativa do mundo’, dirigindo-se ao invés disso para um ‘trabalho 

neste mundo’, ‘ativo e ascético’” (Ibid., p. 334). É nesse sentido que a ética religiosa 

racionalizada, como conduta metódica da vida, traz implicações sociológicas. Pois, a partir de 

uma determinada visão de mundo, quanto mais se busca conduzir sua vida pessoal, ao mesmo 

tempo, em sua ação, manifestam-se os pressupostos dos valores dessa conduta, tanto na esfera 
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social, quanto na esfera cultural. Isso, como nota Weber, devido ao caráter intramundano do 

ascetismo: 

 

No ascetismo do mundo, a graça e o estado escolhido do homem religiosamente 

qualificado submetem-se à prova na vida diária. Na verdade, não o fazem na vida 

cotidiana como existe, mas nas atividades metódicas e racionalizadas de vida de 

trabalho diário a serviço do Senhor. Transformada racionalmente numa vocação, a 

conduta cotidiana torna-se central para a comprovação do estado de graça (Ibid., p. 

335). 

 

 

Tal ênfase no aspecto da intramundanidade é dada no sentido de compreender o 

caráter do ascetismo como instrumentalização do fiel por vontade de deus. Justificando isto, 

Weber ratifica que o “ascetismo ativo funciona no interior do mundo, ao afirmar seu poder 

sobre o mundo, o ascetismo racionalmente ativo tenta dominar o que é animal e perverso por 

meio do trabalho em uma ‘vocação mundana (ascetismo intramundano)’” (Ibid., p. 328). 

Porém, chama atenção para o aspecto de ambivalência do ascetismo que, como visão de 

mundo, manifesta-se ora como renúncia ao mundo, ora como domínio do mundo. Esse 

aspecto, segundo Weber, põe a ética religiosa racionalizada em tensão direta com as esferas 

da cultura diferenciadas e autonomizadas. Isto se dá como consequência daquele processo de 

autonomização dessas esferas racionalizadas e que consiste na aquisição de uma lógica 

interna própria por parte de cada esfera, o que possibilita sua autolegitimidade. 

Wolfgang Schluchter analisa o processo weberiano de racionalização a partir de três 

grandes transformações histórico-sociais. Com isso, mostra tanto as “precondições históricas” 

nas quais o processo originou-se e desenvolveu-se, quanto analisar, a partir de dentro, a teoria 

weberiana nos aspectos da conduta e da cultura. Denomina essas transformações históricas
7
 

da seguinte forma: “primeira transformação: as três revoluções entrelaçadas” 

(SCHLUCHTER, 2011, p. 273) que compreende a revolução papal, a revolução feudal e a 

revolução urbana; “segunda transformação: o fundamento religioso da conduta burguesa”; e, 

por fim, “a terceira transformação: a nova casa da servidão”. A partir dessas três perspectivas, 

ele formula os pressupostos do processo de racionalização ocidental tal como empreendido 

por Weber. No caso da primeira transformação, mostra em que ela contribuiu para o 

surgimento e o desenvolvimento do processo tanto em seu aspecto econômico (capitalismo) 

quanto ético (conduta da vida). No âmbito da primeira, iniciada pelo papa Gregório VII e 

                                                           
7
  Vale salientar, aqui que Schluchter chama atenção para a terminologia “época”, “fase” e “estágio”. Isso para 

deixar claro que Weber não sucumbe ao evolucionismo e que, pelo contrário, busca superá-lo atacando seus 

conceitos veementemente. Portanto, quando nos referirmos aos conceitos de desenvolvimento histórico, 

entenda-se no contexto weberiano. Sobre a superação do evolucionismo no pensamento de Weber, conferir 

SOUZA, 1997, p. 54-55, inclusive as notas, e SCHLUCHTER, 2011, p. 256-257. 
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continuado pela Abadia de Cluny, aponta um salto significativo em relação ao modo de 

conceber-se a religião. Pois, na medida que essa revolução propunha uma conduta de vida 

baseada no monasticismo típico do cristianismo primitivo e, ao mesmo tempo, promulgou 

dogmas que, de certo modo, orientavam o modo de agir, ela preparava o terreno para o 

ascetismo intramundano do protestantismo, por isso, a esta revolução “‘veio’ ocupar uma 

posição única” (SCHLUCHTER, 2011, p. 278). Consequentemente, ela possibilita, mesmo 

que somente na esfera do catolicismo, uma mudança da postura religiosa em relação própria 

religião e, principalmente, em relação a divindade. Jessé Souza aponta essa mudança em 

termos de separação: “paralelamente a esse movimento, modifica-se fundamentalmente a 

relação homem/Deus, na medida em que se aumenta, crescentemente, a distância entre as 

duas partes” (SOUZA, 1997, p. 58). E, embora não se dê aí, já uma racionalização ética 

propriamente dita em termo de ascese protestante, já existem, pelo menos, seus pressupostos. 

“De um sistema solarengo que muito se baseava em uma economia natural, surgiu um 

feudalismo baseado no feudo” (SCHLUCHTER, 2011, p. 287). Como consequência disso, 

Schluchter aponta a “pluralização da cultura medieval” (Ibid., p. 290) em que se torna 

possível não somente a coadunação entre as diferentes esferas da cultura, mas, também, sua 

interpenetração. Toma como exemplo claro a interpenetração entre as esferas religiosa e 

política: “É bem verdade que a vida religiosa penetrava a vida política e vice-versa, por 

exemplo na feudalização da igreja ou na ‘burocratização’ da política por meio da integração 

do clero a equipes administrativas feudalmente organizadas” (Ibid.). Observa-se a partir disso 

que, semelhantemente ao modo como a revolução papal prepara o terreno da racionalização 

ético-religiosa, a revolução feudal prepara para a racionalização no âmbito da economia, ou 

seja, na esfera da racionalização social. A revolução urbana marca a mudança da forma de 

cidade pré-moderna para a forma moderna em que nesta ocorre a “passagem gradual a um 

‘novo’ princípio de organização e legitimação, o da democracia urbana, em especial pelas 

cidades orientadas principalmente para a economia” (Ibid., p. 295). Esse novo tipo de cidade, 

que tem como fundamento a esfera econômica, tem sua origem na principal classe de 

comerciante. Na proporção em que o comércio crescia e tornava-se cada vez maior, fazia-se 

clara a necessidade de um sistema que pudesse organizar essa crescente economia de forma 

racional e politicamente. A classe diz respeito à burguesia, o sistema refere-se ao Estado 

moderno. Portanto, as três revoluções que compõem a primeira transformação caracterizada 

por Schluchter constituem os antecedentes históricos (precondições) do processo de 

racionalização weberiano nos três âmbitos: ético-religioso, econômico e político.  
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Na segunda transformação, Schluchter demonstra, seguindo Weber, como a forma de 

conduta protestante-ascética, típica do modo de vida burguês religioso, é o pressuposto 

fundamental para o surgimento do capitalismo moderno, como decorrente do processo de 

racionalização. Tomando como ponto de partida o ascetismo intramundano do protestantismo, 

ele sustenta que embora outras religiões e suas “éticas”, como por exemplo, o judaísmo e o 

monarquismo católico, tenham desempenhado alguma importância no fenômeno de 

racionalização, somente a ética (éthos)
8
 protestante possibilitou o processo na forma como 

ocorreu no Ocidente:  

 

Nesse sentido, o ascetismo intramundano é uma virtude burguesa central. É a 

moderação racional do chamado impulso de aquisição que Weber coloca no centro 

de sua análise. O judaísmo promove a ação racional intramundana, mas não o 

ascetismo, ao passo que o monarquismo ocidental dá suporte ao ascetismo, mas não 

à ação intramundana. O protestantismo ascético foi o primeiro a unir esses dois 

“legados históricos” (SCHLUCHTER, 2011, p. 320). 

 

A terceira transformação diz respeito ao diagnóstico weberiano da época como um 

processo de dominação. Segundo Schluchter, “objetivação é a palavra que melhor resume 

esse processo” (Ibid., p. 321). No centro desse processo de dominação está a seguinte questão: 

o homem faz o capitalismo ou o capitalismo faz o homem? Com o capitalismo avançado, 

produto daquele processo de racionalização que atinge todas as esferas da vida humana, 

ocorre uma forma de dependência do homem em relação à economia capitalista e, desta 

forma, aquele perde seu status de sujeito e esta passa a ser a medida de todas as coisas. Neste 

contexto, compara a velha burguesia do capitalismo primitivo com a nova burguesia no 

capitalismo avançado nos seguintes termos: “enquanto para a burguesia do velho estilo o 

homem continua a ser a medida de todas as coisas (omnium rerum mensura homo) para a 

burguesia do novo estilo isso já não acontece” (Ibid.) e acrescenta: “não é o homem, mas o 

ganho, ou antes o negócio que ocupa o centro do palco” (Ibid.). É nesse contexto que ganham 

significado as teses weberianas da perda de liberdade e da perda de sentido como diagnóstico 

da modernidade
9
. 

Diante do exposto, conclui-se, que, de fato, a racionalização ético-religiosa como 

conduta metódica da vida, constitui o âmago, não somente do processo de racionalização 

                                                           
8
  Weber muitas vezes usa o conceito de éthos em lugar de conceito de “ética” na segunda versão de A ética 

protestante e o espírito do capitalismo, enquanto que o que está em questão é a ética praticada, a conduta 

moral, cf. SCHLUCHTER, 2011, p. 302, nota 129. 
9
  Trataremos dessas teses weberianas como patologias de seu diagnóstico de época mais detalhadamente na 

primeira seção do capítulo deste trabalho intitulado “Patologias da modernidade e razão comunicativa como 

terapia”, por isso, não nos deteremos a elas aqui. Na oportunidade, pretendemos tornar mais claras ambas as 

teses. 
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social de Weber, mas também, de sua teoria da racionalização de modo geral. Isso tanto pela 

substancialidade dada ao tema, quanto pelo lugar que o tema ocupa em sua obra de sociologia 

da religião. Dessa forma, Habermas teria razão ao afirmar que, examinando o processo de 

racionalização das esferas culturais nos planos social e cultural como tema adjacente, Weber 

aborda o processo de racionalização social da ética religiosa no plano da personalidade, como 

seu principal interesse. 

Até aqui, apresentamos a teoria da racionalização de Weber em seus conceitos, tipos e 

características. Neste intuito, mostramos a forma como estão entrelaçadas as categorias 

racionalização e racionalidade e racionalismo, a partir, principalmente, da obra de sociologia 

da religião de Weber (Ensaios). Mostramos, em geral, a forma como Weber examina o 

processo de racionalização ético-religioso protestante: como condução metódica da vida, o 

que constitui o fulcro de sua teoria da racionalização cultural e social.  

Na próxima seção, apresentaremos a teoria da modernidade de Habermas, enquanto 

esta é construída a partir da teoria da racionalização de Weber. Com este objetivo, por um 

lado, mostraremos a leitura habermasiana da teoria de Weber e, por outro lado, sua crítica ao 

diagnóstico weberiano da modernidade. Para tal, daremos ênfase, especificamente, à crítica de 

Habermas aos conceitos de racionalismo e de racionalidade, que constituem o cerne do 

conceito de racionalização. Mostraremos que a teoria da modernidade de Habermas, enquanto 

crítica ao diagnóstico de modernidade de Weber, enfatiza o conceito de racionalidade 

teleológica (Zweckrationalität). 

 

 

2.3 Habermas e a crítica ao diagnóstico da modernidade weberiano    

 

 

 Habermas dedica ampla atenção às considerações de Weber sobre a racionalização. 

Parte substancial da Teoria do agir comunicativo foi dedicada ao diálogo com ele — toda a 

segunda parte da obra – e ainda ao travar diálogo com outros pensadores como Lukács, 

Adorno, Parsons e Marx, o faz pela mediação de Weber. 

Para Habermas, aquele processo de modernização social weberiano, através do qual 

desenvolvem-se as sociedades modernas com esferas culturais racionalizadas respectivamente 

tem como características o desenvolvimento de dois sistemas: o econômico e político. O autor 

afirma que quando Weber analisa essas formas de instituição no contexto da modernidade e 

do desencantamento do mundo, entende-as como corporificadas de modo especial nas 
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estruturas de consciência, com base nas quais identifica de maneira exemplar os processos de 

racionalização social, na “economia capitalista e no Estado moderno” (HABERMAS, 2012, p. 

385). 

Do diálogo de Habermas travado com Weber, em sua Teoria do agir comunicativo, no 

tocante aos temas da racionalização, pode-se inferir que, embora aquele reconheça alguns 

aspectos relevantes do pensamento deste, não hesitou em dirigir-lhe críticas. As direções que 

essas críticas tomam, embora em alguns casos difiram entre si, possuem um elemento em 

comum, a saber, aquele conceito de racionalidade tomado por Weber para analisar e descrever 

os processos de modernização e de racionalização. Elementos teóricos do pensamento de 

Weber – com por exemplo, a caracterização da modernidade como passagem de uma visão de 

mundo mágica para a formação de estruturas de consciência – não constituem o foco da 

crítica Habermas. Mais do que isso, como nota Luiz Repa, “para Habermas o problema 

central da teoria da modernidade consiste não na dissolução das formas tradicionais de vida, 

mas antes na racionalização unilateral” (2008, p. 206). Isso significa que, segundo Habermas, 

ele desenvolve, mais acentuada e substancialmente, a análise do processo de racionalização 

por um único lado: o da racionalização social sob o plano específico da personalidade que, 

neste caso, diz respeito à racionalização da ética protestante ascética como conduta racional 

da vida. Dessa forma, a crítica de Habermas, nesse ponto, dirige-se ao fato de não haver na 

teoria weberiana, uma harmonia entre as outras esferas culturais de valor (ciência, arte, 

técnica etc.) e a esfera social da ética e da moral. Em suma, sua crítica se dirige à análise 

weberiana da modernidade, ao seu diagnóstico. Isso porque Habermas julga o diagnóstico 

weberiano como unilateral por tomar como fio condutor de sua análise o conceito restrito de 

racionalidade segundo fins. 

Grosso modo, os pontos da teoria de Weber contra os quais Habermas direciona suas 

críticas podem ser resumidos: a) no conceito de racionalidade (i.e., formal, cujos fundamentos 

são o cálculo, a técnica, o método, previsibilidade, sistematicidade, disposição para aquisição 

de recursos em vista de um determinado fim, ou seja, racionalidade como capacidade de 

planejamento sistemático-metódico), a partir do qual Weber explica o processo de 

racionalização e, ainda, no interesse apenas pelo aspecto prático-técnico dessa racionalidade, 

plasmado na ética ascético-protestante; b) na inconsistência de guiar-se por um conceito 

bastante restrito da razão ao identificar e desenvolver a análise da racionalização social; c) na 

desarmonia teórica entre a racionalização cultural e a social que constitui, segundo Habermas, 

uma inconsistência teórica na medida que identifica a racionalização social com o 

crescimento da Zweckrationalität, ou seja, identifica o desenvolvimento da modernidade com 
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a crescente hegemonia da racionalidade teleológica; e, finalmente, d) no diagnóstico da 

modernidade weberiano que consiste nas teses da perda de sentido e de liberdade.  

a) Segundo Habermas, Weber, ao analisar o processo de racionalização cultural do 

Ocidente, “deixa-se conduzir pela ideia bastante restrita de racionalidade teleológica 

[Zweckrationalität]” (Ibid., p. 266). Esse tipo específico de racionalidade cuja essência é a 

ação em vista de um determinado fim, Weber denomina também de racionalidade formal. Ele 

havia definido esta “sob o aspecto instrumental, a eficácia dos meios disponíveis; e sob o 

aspecto estratégico o acerto da escolha dos meios segundo preferências, meios e condições 

periféricas dadas” (Ibid., p. 593-594). Ela tem como fundamento o aspecto prático-técnico, o 

uso de um método sistemático e a capacidade de prever e, a partir disso, planejar determinada 

ação com o objetivo de realizar o fim a que se propõe. De acordo com esse tipo de 

racionalidade, pode-se inferir que, quanto mais sistemática, metódica e planejada for uma 

ação em vista de seu êxito, mais racional ela torna-se. A racionalidade entendida nessa 

acepção, segundo Weber, é produto exclusivamente da modernidade como consequência do 

processo de racionalização ética ascético-protestante e do advento da ciência moderna. 

Noutras palavras, a racionalidade nesses termos é fruto da ética protestante racionalizada 

como conduta metódica da vida. É a esse ponto que se dirige a crítica de Habermas. Portanto, 

mesmo reconhecendo que “‘racionalismo’ pode significar coisas bem distintas” (Ibid., p. 305-

306), Weber “se interessa em primeira linha pela racionalidade prática, no sentido de 

parâmetros pelos quais os sujeitos agem e aprendem a controlar o seu entorno” (Ibid., p. 306). 

Ao interessar-se principalmente pelo aspecto prático-técnico da racionalidade em suas 

implicações na “conduta metódica da vida”, acaba por desconsiderar outros aspectos que, 

possivelmente, direcionariam o viés de sua análise da racionalização social para um quadro 

menos parcial. De fato, partindo de um conceito bastante restrito de racionalidade prático-

técnico, para análise do processo da racionalização, não haveria de existir espaço para outras 

características da racionalidade senão apenas seu aspecto formal. A crítica de Habermas a 

Weber, nesse aspecto, consiste em afirmar que toma-se um conceito demasiado reduzido de 

racionalidade ao levar em consideração apenas seu aspecto prático-técnico a partir da ética 

protestante: “O complexo conceito de racionalidade prática, que Max Weber faz estrear como 

um tipo ideal a partir do exemplo da condução metódica da vida nas seitas protestante, 

continua sendo parcial” (Ibid., p. 316). O alvo da crítica de Habermas é o conceito de 

racionalidade inerente ao conceito de “racionalismo científico-tecnológico”, para o qual 

Schluchter chama atenção (1979, p. 14). 



44 
 

b) Para Habermas, a assunção, por parte de Weber, de um conceito restrito de 

racionalidade com o intuito de, a partir desse conceito, analisar o surgimento das sociedades 

modernas por meio principalmente da racionalização social, torna sua teoria da sociedade, por 

um lado, inconsistente; embora, por outro lado, deixe-se guiar por um conceito diferente de 

racionalidade.  

 

Para analisar o processo histórico-religioso de desencantamento que deve satisfazer 

as condições internas necessárias ao surgimento do racionalismo ocidental, Weber 

recorre a um conceito de racionalidade complexo, ainda que amplamente 

inexplicado; por outro lado, ao fazer a análise da racionalização social tal como ela 

se impõe na modernidade, deixa-se conduzir pela ideia bastante restrita da 

racionalidade teleológica (HABERMAS, 2012, p. 266, grifo do autor). 

 

Dessa forma, a crítica de Habermas dirige-se ao fato de Weber pôr no centro do 

processo de racionalização – por meio do qual desenvolverá seu diagnóstico da modernidade 

– este conceito unilateral de racionalidade. 

c) A crítica de Habermas, nesse ponto específico, é exposta por Repa nos seguintes 

termos: “Para ele [Habermas, JA], ocorre um desequilíbrio entre racionalização cultural e 

social, um predomínio da racionalidade cognitivo-instrumental sobre a racionalidade prático-

moral e a estético-expressiva [que também é racionalidade prática, porém, em sua acepção 

estética]” (2008, p. 206, grifo nosso). Com isso, o intérprete chama atenção para aquele 

aspecto da crítica de Habermas contra Weber, que consiste no caráter unilateral da 

racionalização social, calcada apenas num aspecto da racionalidade, a saber, o prático em sua 

acepção técnica. Isso se dá porque o processo de racionalização weberiano, embora englobe o 

universo da cultura de forma geral, toma somente, segundo Habermas, como ponto de partida 

o aspecto prático da racionalidade em sua acepção técnico-científico, ainda que, nesse caso, 

interiorizada como da conduta metódica de vida. Desta visão parcial de racionalidade, 

reduzindo-a apenas à racionalidade formal, não poderia brotar uma análise não restrita do 

processo de racionalização. Por isso, a análise weberiana da modernidade, na qual subjaz esse 

conceito restrito de racionalidade, torna-se, também, uma análise parcial e, dessa forma, 

pessimista, pois, assumindo uma forma de diagnóstico, identifica “a racionalização social com 

o crescimento da racionalidade instrumental” (HA BERMAS, 2012, p. 267). Noutras 

palavras, identifica o surgimento e o desenvolvimento da modernidade com a hegemonia da 

racionalidade formal moderna somente em seu aspecto prático-técnico. É a esse aspecto a que 

se dirige a principal crítica de Habermas à teoria de Weber. Nesse sentindo, tem razão Repa 

ao afirmar que ele “quer se contrapor ao diagnóstico weberiano de época” (2008, p. 206). 
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d) O diagnóstico weberiano da modernidade é dado pelas suas teses da perda de 

sentido e da liberdade. Esta, como resultado de sua análise do desenvolvimento da 

modernização social, ou seja, do surgimento e do desenvolvimento das sociedades (economia 

capitalista e Estado); aquela, como resultado do processo de modernização cultural, isto é, 

como resultado da diferenciação e autonomização das esferas culturais de valor. Noutros 

termos, essas duas teses weberianas poderiam ser descritas assim respectivamente: a perda de 

sentido na modernidade dá-se pelo fato de estas constituírem a institucionalização de 

estruturas de consciência modernas baseadas no conceito moderno de racionalidade formal, 

como rompimento com aquelas imagens de mundo metafísico-religiosas fundamentas na 

“racionalidade substantiva”. Weber define a perda de sentido como fruto da cisão entre 

diferentes imagens ou visões de mundo: 

 

A unidade da imagem primitiva do mundo, em que tudo era mágica concreta, tendeu 

a dividir-se em conhecimento racional e domínio da natureza, de um lado, e em 

experiências “místicas”, do outro. O conteúdo inexprimível dessas experiências 

continua sendo o único “além” possível, acrescido ao mecanismo de um mundo sem 

deuses. [entenda-se, valores] (WEBER, 1982, p. 325). 

 

A perda de sentido estaria estreitamente relacionada à perda de referência à 

racionalidade metafísico-substantiva. A perda de liberdade acontece no âmbito da cultura, 

mas, por sua vez, tem sua origem no âmbito da cultura tomado estritamente a partir do plano 

ético-pessoal, ou seja, da personalidade. Isso significa que a tese da perda da liberdade, como 

diagnóstico weberiano da modernidade, é resultado direto daquele processo de racionalização 

ético-religioso nos moldes ascético-protestantes, que constitui o cerne do processo de 

racionalização cultural. No centro da racionalização, encontra-se a máxima moral da conduta 

metódica da vida baseada na racionalidade prático-formal. Neste caso, Habermas chama 

atenção para o fato de essa ética ser orientada por princípios — condução metódica da vida, 

obediente instrumento de deus no mundo através do trabalho como vocação etc. — e, 

consequentemente, enfatiza: “a concepção de Weber de que essa ética guiada por princípios 

seria mesmo o fundamento da reprodução cultural da individualidade” (HABERMAS, 2012, 

p. 603). E ainda: “Weber concebe a ‘perda da liberdade’ sob conceito da teoria da ação” 

(Ibid., p. 604), dito de outro modo, sob o aspecto prático da racionalidade formal, “portanto, é 

uma ética monológica do sentimento moral, de consequências antifraternas” (Ibid., p. 398). A 

análise do processo de racionalização do Ocidente realizada com base na concepção unilateral 

de razão teleológica não possibilitaria espaço para valores como o da liberdade e o do sentido. 
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No contexto da razão comunicativa, as patologias da identificadas por Weber da 

“perda de sentido” e da “perda da liberdade” cedem lugar à patologia da “colonização do 

mundo da vida” pelo sistema, identificada por Habermas. Com essa mudança de diagnóstico, 

Habermas visa não sucumbir — como ocorreu com grande parte dos sociólogos 

contemporâneos, inclusive com a primeira geração da Teoria Crítica — à análise sociológica 

da a partir do processo de racionalização unilateral. Por isso, apresenta o peculiar conceito de 

racionalidade, a partir do qual constrói e desenvolve sua teoria da modernidade. 

Nesta seção, apresentamos a leitura habermasiana de Weber no tocante às suas 

considerações críticas ao processo de racionalização e ao conceito de racionalidade 

weberiano. Com isso, enfatizamos a relevância do pensamento de Weber na construção da 

teoria habermasiana. Além disso, neste capítulo, fazemos uma introdução geral à teoria da 

modernidade de Habermas, ao passo que está entrelaçada à teoria da racionalização de Weber. 

No próximo capítulo, apresentaremos em que sentido o conceito de racionalidade teleológica 

operado por Weber, agora sob uma nova perspectiva, esteve presente na análise sociológica 

de Lukács. Com isso, nosso objetivo é apresentar como e em que sentido, a partir do diálogo 

de Habermas com Lukács, a tese da racionalização e a tese da reificação coadunam-se, em 

suma, mostrar a racionalização como reificação. A nova perspectiva proposta aqui consiste 

em tentar alcançar o pretendido não mais através do diálogo de Habermas com Weber, mas 

com Lukács. 
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3  Modernidade e reificação 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a afirmação de Habermas (2012, p. 612), 

segundo a qual o fenômeno da reificação é a face “reversa” da racionalização. Para tanto, não 

pretendemos examinar o conceito de reificação, percorrendo todo o conjunto da obra de 

Lukács. Fixar-nos-emos, especificamente, na “primeira fase marxista”
10

 do autor. Isso 

significa que, para perseguir o objetivo proposto, examinaremos, sobretudo, História e 

consciência de classe (1923). Tanto por tratar-se da obra na qual o autor sistematiza o 

conceito em questão quanto pelo fato de Habermas tomá-la como foco único de sua análise, 

em Teoria do agir comunicativo, constatando em Horkheimer, por exemplo, o quanto este se 

apoia na interpretação realizada por Lukács da racionalização capitalista como reificação, em 

apropriação e transformação de Weber (Ibid., 595).  

A obra de Lukács mencionada é composta pelos seguintes ensaios: O que é marxismo 

ortodoxo? (1919), A mudança de função do materialismo histórico (1919), Consciência de 

classe (1920), Legalidade e ilegalidade (1920), Rosa Luxemburgo como marxista (1921), 

Notas críticas sobre a Crítica da Revolução Russa, de Rosa Luxemburgo (1922), Observações 

metodológicas sobre a questão da organização (1922) e A reificação e a consciência do 

proletariado (1922). Examinaremos somente este último, sobretudo, suas duas primeiras 

partes: “(I) O fenômeno da reificação” e “(II) e As antinomias do pensamento burguês”. Isso 

porque nesse ensaio encontram-se as principais análises do autor sobre o tema deste capítulo e 

que envolvem os conceitos de reificação e racionalização.  

Para Lukács, o mundo moderno racionalizado, cujas principais características são a 

autonomização e a diferenciação das esferas culturais da sociedade produz, por tais 

características, a fragmentação entre sujeito e objeto e a oposição entre classes nas relações 

sociais, como veremos adiante. Considera que na sociedade racionalizada essa fragmentação, 

especificamente no âmbito econômico, se dá por causa da produção especializada e com a 

troca mercantil. Sob essa perspectiva e analisando as consequências do processo de 

racionalização no âmbito social, Lukács conclui que o ser humano (como ser social) é 

                                                           
10

  No âmbito dos estudos sobre Lukács e sua obra, atribui-se à sua trajetória intelectual três fases distintas. A 

primeira refere-se ao período de investigação denominado de “fase pré-marxista”; a segunda diz respeito à 

fase que recebeu o nome de “primeira fase marxista” e, por fim, a terceira que se refere ao período que se 

convencionou chamar de “segunda fase marxista”. Marcos Nobre (2001, p. 11), além de chamar atenção 

para essa distinção, relaciona cada fase à produção de obras específicas do autor, como pode-se notar: a 

primeira fase é marcada por A alma e as formas (1910) e por Teoria do romance (1916); a segunda gira em 

torno de História e consciência de classe (1923); e a terceira “cujo marco inicial é dado pelo silêncio de 

Lukács à avalancha de críticas ao volume de 1923”, e pelas obras posteriores a esse período. Sobre as fases 

da obra e do pensamento de Lukács, ver Marcović (1986, p. 84-88). 



48 
 

reduzido à máquina e, assim, é incorporado ao sistema mecânico de produção e, além disso, 

sua atividade, independentemente do campo no qual ela é desenvolvida – político ou 

econômico – torna-se puramente formal, mensurada por critérios meramente quantitativos e 

ainda subordinada a regras impostas pelo poder hierárquico da classe dominante. 

No cerne e na origem do problema, segundo Lukács, está o sistema econômico 

capitalista que, por sua própria lógica interna, produz a visão de mundo que não consegue 

englobar a totalidade do ser social, mas, pelo contrário, possui em si a contraposição entre 

forma e conteúdo, sujeito e objeto, fato e valor, indivíduo e sociedade, classe burguesa e 

classe proletária. Nessa concepção de mundo, a individualidade, a fragmentação e a 

subjetividade são estabelecidas em detrimento da totalidade. Disso deriva o domínio de uma 

categoria sobre a outra, por exemplo: do sujeito sobre o objeto no plano epistemológico e, no 

plano social, entre classes: isto é, do domínio da classe burguesa, detentora do capital e 

regente do modo de produção, sobre a classe proletária. De fato, é nesse sentido que constrói 

sua teoria da modernidade e analisa o fenômeno da reificação como patologia tipicamente 

moderna. Isso porque esta surge da relação unilateral de poder e domínio. Essa dominação é 

caracterizada pela aplicação cada vez mais crescente de meios e técnicas racionalizadas em 

vista da maior produção especializada; logo, pelo processo de produção e troca de 

mercadorias. Aquilo que sobressai como consequência do processo de aplicação do trabalho – 

imposto pela classe burguesa à classe operária, meramente de forma mecânica e puramente 

quantitativa – na qual a própria atividade do sujeito é incorporada e reduzida a máquina ou 

coisa – pode ser caracterizado como fenômeno de reificação. Mostrar a compreensão deste 

processo, segundo o pensamento de Lukács, é o que nos propomos nas considerações 

seguintes. Primeiramente, a fim de movermo-nos mais seguramente em apontamentos 

posteriores, abordaremos a tese da reificação tal como defendida por Lukács. Mais 

precisamente, sobre seu conceito e em que consiste, suas principais características e qual seu 

papel no diagnóstico lukácsiano da modernidade (3.1); em seguida, apresentaremos a 

convergência existente entre a reificação e a tese weberiana da racionalização (3.2); e a partir 

disso, mostraremos, a crítica de Habermas a este diagnóstico, tratado em termos de reificação 

(3.3). 
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3.1  Lukács e a tese de reificação 

 

Georg Lukács, na primeira parte de seu ensaio “Reificação e consciência do 

proletariado”, analisa “o fenômeno da reificação” (Das Phänomen der Verdinglichung) na 

sociedade moderna ocidental desde a análise do problema da mercadoria. Toma como ponto 

de partida para o desenvolvimento de sua análise a tese do fetichismo da mercadoria de Karl 

Marx (1818-1883), tal como este a expõe na primeira parte do primeiro livro de O capital 

(1867). Partindo disto, Lukács põe ênfase, seguindo a direção do próprio Marx, o papel 

fundante da mercadoria no processo da reificação. Por isso, chama a atenção para o fato de 

que Marx tenha dado o devido relevo à análise da mercadoria no desenvolvimento final de sua 

obra: “não é de modo algum causal que as duas grandes obras da maturidade de Marx, que 

expõem o conjunto da sociedade capitalista e revelam seu caráter fundamental, comecem com 

a análise da mercadoria” (LUKÁCS, 2012, p. 193). Com isso, Lukács enfatiza fato de que, na 

sociedade capitalista e moderna, o problema da mercadoria assume amplitude e complexidade 

que ultrapassa os limites de uma determinada esfera isolada da vida e abrange as mais 

variadas e diferenciadas esferas da vida social que englobam desde a política (o Estado 

burocrático) e a própria economia, o direito e a ciência moderna, o trabalho, entre outras.  

Para ele, “o problema da mercadoria não aparece apenas como um problema isolado 

[...] mas como o problema central e estrutural da sociedade capitalista em todas as suas 

manifestações vitais” (Ibid.). Por isso, antes de expormos em que consiste o conceito central 

aqui em questão, propomo-nos a apresentar, grosso modo, as considerações de Marx sobre a 

mercadoria, sua relação com as categorias de valor de troca e valor de uso e seu fetichismo. 

Isso constitui uma das mais controvertidas questões no entorno do pensamento de Marx e do 

marxismo e, por isso, não pretendemos fazer considerações exaustivas a respeito desse 

assunto. Apenas apresentaremos suas linhas gerais em vista de mover-nos melhor enquanto 

perseguimos o objetivo proposto. 

 

*** 

 

Marx inicia o primeiro livro de O capital justificando a sua investigação sobre o 

processo de produção de mercadorias. Ele observa o fato de que as sociedades capitalistas, 

possuem sua riqueza na acumulação de mercadorias. Nas palavras dele: “A riqueza das 

sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em ‘imensa acumulação de 

mercadorias’, e a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza” 
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(MARX, 2013, p. 57) e acrescenta justificando: “Por isso, nossa investigação começa com a 

análise da mercadoria” (Ibid.). Dessa forma, observa-se que este conceito que Marx leva em 

consideração é aquele próprio do modo de produção capitalista. A partir disso, para Marx, ela, 

possui dois valores denominados, respectivamente, “valor de uso e valor de troca”. Este 

denotando seu aspecto quantitativo; aquele seu aspecto qualitativo.  

 

A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem 

delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa 

satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de 

consumo, ou indiretamente, como meio de produção (MARX, 2013, p. 57). 

  

A partir dessa definição, pode-se observar que a acepção de mercadoria dá-se sob dois 

aspectos principais: ela é, “antes de mais nada, objeto externo” e é “coisa que satisfaz as 

necessidades humanas”. Ambos os aspectos levados em consideração, tanto um quanto o 

outro, mostram que a mesma não é definida, por Marx, em si mesma e a partir de si mesma, 

mas, a partir de sua função. Ora como objeto externo que pressupõe a existência do sujeito e 

sem o qual essa objetividade não existiria, ora como satisfação de necessidades humanas, sem 

o que não existiria. 

O primeiro está estritamente ligado ao seu aspecto qualitativo. Mas, o que isso 

significa? Significa o valor não quantitativo, mas de utilidade – que a coisa traz em si mesma 

materialmente independente de fatores externos à própria mercadoria. Noutras palavras, diz 

respeito àquele fator ou aspecto do objeto em seu sentido puramente qualitativo, 

independentemente de seu aspecto quantitativo. Com relação a esse aspecto, Marx observa 

que “a própria mercadoria, como ferro, trigo, diamante etc., é, por isso, um valor de uso, um 

bem. Esse caráter da mercadoria não depende da quantidade de trabalho empregado para obter 

suas qualidades úteis” (Ibid., p. 58). Marx chama atenção:  

 

O valor de troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores de uso de 

espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda 

constantemente no tempo e no espaço. Por isso, o valor de troca parece algo casual e 

puramente relativo, e, portanto, uma contradição em termos, um valor de troca 

inerente, imanente à mercadoria (Ibid.). 

  

 Para Marx, mesmo na relação de troca entre mercadorias com seus respectivos valores 

de uso de espécies diferentes, existe relação de igualdade. Essa igualdade consiste no 

elemento comum a ambas as mercadorias trocadas “que não pode ser uma propriedade das 

mercadorias, geométrica, física, química, ou de qualquer outra natureza” (Ibid., p. 59), 

embora sejam de tipos diferentes. Em O capital, a modo de exemplo, Marx identifica a 
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relação de troca entre duas mercadorias distintas, trigo e ferro, e mostra com isso que, apesar 

de diferentes, têm algo em comum: 

 

Tomemos duas mercadorias, por exemplo, o trigo e o ferro. Qualquer que seja a 

proporção em que troquem, é possível sempre expressá-la com uma igualdade em 

que dada quantidade de trigo se iguala a uma quantidade de ferro, por exemplo, 1 

quarta de trigo = n quintais de ferro. Que significa essa igualdade? Que algo comum, 

com a mesma grandeza, existe em duas coisas diferentes, em uma quarta de trigo e 

em n quintais de ferro (Ibid.). 

 

Que fator ou característica das mercadorias envolvidas em dada troca ou que aspecto 

dessa mesma troca determina a equivalência de valores na troca de mercadorias? Consiste na 

categoria do trabalho social. Marx observa que “se prescindirmos do valor de uso da 

mercadoria, só lhe resta ainda uma propriedade, a de ser produto do trabalho” (Ibid., p. 60). 

Dessa forma, o trabalho constitui o elemento gerador de valor da mercadoria, mais 

precisamente, a quantidade (medida em tempo) de trabalho aplicado em sua produção e “a 

quantidade de trabalho, por sua vez, mede-se pelo tempo de sua duração, e o tempo de 

trabalho, por frações de tempo, como hora, dia etc.” (Ibid.). O valor de troca é medido pela 

quantidade de trabalho aplicado na produção da mercadoria, assim “o que determina a 

grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente necessária ou o tempo de 

trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso” (Ibid., p. 61). O 

elemento do trabalho (comum a todas mercadorias envolvidas na troca) é posto como a 

substância do valor da mercadoria em detrimento de seu valor de uso.
11

 

Dessa forma de sociedade e do modo de produção modernos, surge a categoria do 

trabalho como o elemento que determina o valor da coisa e que o constitui como a substância 

de valor. Com isso, o próprio trabalho, enquanto força produtiva, também adquire valor e, 

assim, é transformado em mercadoria. Marx coloca-se como o primeiro a perceber o trabalho 

tanto como a substância de valor que, por sua vez, imprime a forma equivalente, quanto, por 

isso mesmo, a perceber sua transformação, como uma mercadoria, ou seja, assumindo a 

condição de uma coisa juntamente com as demais mercadorias: “fui quem primeiro analisou e 

pôs em evidência essa natureza dupla do trabalho contido na mercadoria” (Ibid., p. 63). 

Lukács, ao tratar do fenômeno da reificação, abre o ensaio “Reificação e consciência do 

                                                           
11  Collin chama a atenção para o fato de que essa teoria do trabalho não é originária de Marx: “A teoria do 

‘valor-trabalho’ não é, propriamente falando, descoberta de Marx, visto que Marx, aparentemente, apenas 

retoma as proposições da economia política clássica de Smith e Ricardo” (COLLIN, 2010, p. 116). No 

entanto, afirma Collin, Marx traz à tona o problema do valor da troca situando-o no âmbito do trabalho 

social. Isso significa que o autor de O capital deu uma solução capaz de ir além da teoria clássica do “valor-

trabalho”, encontrando, no trabalho, a “substância do valor”, o que a economia clássica ainda não havia 

conseguido (Ibid.). Essa solução realiza-se na tese da “forma equivalente”.  
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proletariado”, chamando a atenção para esse aspecto da análise da mercadoria do autor de O 

capital: 

 

A essência da estrutura da mercadoria já foi ressaltada várias vezes. Ela se baseia no 

fato de uma relação entre pessoas tomar o caráter de uma coisa e, dessa maneira, o 

de uma “objetividade fantasmagórica” que, em sua legalidade própria, rigorosa, 

aparentemente racional e inteiramente fechada, oculta todo o traço de sua essência 

fundamental: a relação entre os homens (LUKÁCS, 2012, p. 194). 

 

Para explicar a “forma fantasmagórica” que a mercadoria assume na aposição de seu 

aspecto quantitativo sobre o qualitativo, Marx usa o termo fetichismo (Fetischismus): 

 

Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um símile, temos que 

recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro parecem dotados de 

vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres 

humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das 

mercadorias. Chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do 

trabalho, quando são gerados como mercadorias. É inseparável da produção de 

mercadorias (MARX, 2013, p. 94). 

 

O fetiche diz respeito ao caráter fantasmagórico que a mercadoria assume a partir do 

valor quantitativo. Isso porque a mercadoria apresenta-se, falsa e misteriosamente, como algo 

autônomo independente do processo histórico-social de sua produção, ou seja, não são 

apresentadas as relações sociais do trabalho empregado na produção de dada mercadoria. 

Portanto, o fetiche da mercadoria impede que se torne patente o duplo aspecto da mercadoria 

em sua totalidade o que consiste, por sua vez, numa visão parcial da mesma e, por isso, falsa. 

Marx chama atenção para esse aspecto utilizando o adjetivo misterioso:  

 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 

próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 

relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao 

refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu 

próprio trabalho. Através dessa dissimulação, os produtos do trabalho se tornam 

mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos 

sentidos (Ibid.). 
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 Se tomarmos como exemplo duas mercadorias distintas, A e B, e, na relação de troca, 

determinarmos que, quantitativamente, 1A vale 2B, fica estabelecido que aquele reflete 

apenas o valor de troca deste. O primeiro, nesta equação, não reflete seu próprio valor e, nesse 

caso, para ser avaliado, o 1A depende do valor de 2B, ou seja, para ser reconhecido em termos 

valorativos, depende de algo que lhe é externo, que não está em si próprio. Portanto, a forma 

equivalente, nesse caso 1A, reflete apenas o valor de troca da forma relativa, 2B. Levando em 

consideração a categoria do trabalho como o elemento de equivalência, de forma estrita, na 

relação de troca entre mercadorias, pode-se inferir que, no âmbito do valor de uso, para que a 

mercadoria 1A possa ser avaliada como valor de troca, a quantidade de trabalho simples 

concreto, inerente a ela realizado em sua produção, tem de ser desconsiderada ou 

transformada, quantitativamente, em mero tempo de trabalho, pois, do contrário, não seria 

possível avaliá-la como valor de troca. 

 No fenômeno do fetichismo da mercadoria, ocorre a passagem da “forma simples” do 

valor (de valor de uso, qualitativo) para a “forma complexa” do valor (valor de troca, 

quantitativo). Assim sendo, passa-se da circulação simples para circulação complexa que 

desemboca consequentemente: de um lado, na igualdade entre forma relativa e forma 

equivalente (se A1 = B2, então B2 = A1); de outro lado, a forma relativa é determinada a ser 

igual a outras formas equivalentes (A1 = B2; A1 = B3; A1 = B4 ...). Além disso, a forma 

relativa, justamente por ser relativa, assume a característica de ser geral e A1 pode equivaler, 

tanto a B2, quanto a C3, D4 etc. e, nesse caso, a forma relativa apresenta-se como forma 

relativa geral de valor. As categorias trabalho e dinheiro assumem uma considerável 

importância na medida que ambas, no modo de produção capitalista burguês-moderno, 

constituem essa forma relativa geral. A primeira, estritamente, enquanto elemento comum do 

processo de produção de mercadorias; a segunda, enquanto forma equivalente geral. Nos 

termos de Marx, 

 

Sendo as mercadorias, como valores, encarnação de trabalho humano e, por isso, 

entre si comensuráveis, podem elas, em comum, medir seus valores por intermédio 

da mesma mercadoria específica, transformando esta em sua medida universal do 

valor, ou seja, em dinheiro. O dinheiro, como medida do valor, é a forma necessária 

de manifestar-se a medida imanente do valor das mercadorias, o tempo de trabalho 

(Ibid., p. 121). 

  

Portanto, o dinheiro pode valer várias formas equivalentes e, ao mesmo tempo, 

constitui o instrumento principal pelo qual se pode realizar a troca (compra e venda) 
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estabelecendo a equivalência entre valores de diversas mercadorias e, com isso, reflete a 

forma equivalente geral que substitui quaisquer mercadorias concretas. Logo, o dinheiro 

surge, no modo de produção capitalista, como a forma equivalente geral de valor através da 

qual o valor da mercadoria pode ser mensurado. Apresentando-se de tal forma, não pode 

representar qualquer trabalho específico porque ao mesmo tempo representa todos. Por isso, 

em sua afirmação como forma equivalente geral de valor, o trabalho torna-se puramente 

abstrato e, por isso, sem concretude, desvinculado de sua realidade histórica-social, ao passo 

que o dinheiro constitui um símbolo, espelho. 

 O economista russo Isaak Illich Rubin (1886-1937), em A teoria marxista do valor 

(1923), ao tratar da teoria marxista do fetichismo da mercadoria, coloca a seguinte questão: 

“em que ela consiste”? Em resposta ele afirma:  

 

Consiste em Marx ter visto relações humanas por trás das relações entre coisas, 

revelando a ilusão da consciência humana que se origina da economia mercantil e 

atribui às coisas características que têm sua origem nas relações sociais entre as 

pessoas nos processo de produção [...] A teoria do fetichismo elimina da mente dos 

homens a ilusão, o grandioso engano originado pela aparência dos fenômenos, na 

economia mercantil, e a aceitação dessa aparência (o movimento das coisas, das 

mercadorias e seus preços de mercado) como essências dos fenômenos econômicos 

[...] Marx não mostrou apenas que as relações humanas eram encobertas por relações 

entre coisas, mas também que, na economia mercantil, as relações sociais de 

produção assumem inevitavelmente a forma de coisas e não podem se expressar 

senão através de coisas (1987, p. 19-20). 

  

Na sociedade mercantil, o dinheiro constitui a forma equivalente geral de valor, 

tornando-se a medida de todas as coisas. A aquisição de bens (coisas ou mercadorias 

quaisquer) é feita pela quantidade de dinheiro empregado no processo de troca, por isso, 

torna-se compreensível a relação sinonímica entre as expressões “ter dinheiro” e “ter poder 

aquisitivo”. Disso decorre a falsa impressão de que o dinheiro, enquanto matéria (cédula ou 

moeda), possui valor por e em si mesmo naturalmente. Ou seja, crê-se que o valor que lhe é 

atribuído é valor de uso, não se percebendo que é apenas seu valor de troca. E, além disso, 

não ocorre, devido à dissimulação da forma de valor (uso) em outra (troca), a consciência de 

que para o dinheiro refletir valor de determinada mercadoria, houve a redução da categoria do 

trabalho concreto – enquanto força empregada em seu processo de produção – em categoria 

de trabalho meramente abstrato. O próprio trabalho, atividade inerentemente humana, é 

concebido como algo que lhe é externo e alheio ao próprio homem enquanto sujeito. Noutras 

palavras, o trabalho torna-se objeto em relação ao homem que o produz como parte de seu ser 

individual e social e, assim, “a produção é administrada diretamente pelos produtores de 
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mercadorias isolados e não pela sociedade” (Ibid., p. 21). Nessa forma de sociedade onde 

predomina a crença de que o dinheiro é a medida de valor de todas as coisas, as pessoas que a 

constituem não reconhecem, nas próprias coisas que elas mesmas produzem com seu trabalho, 

o seu próprio trabalho. É desse fenômeno social e ao mesmo tempo econômico do fetichismo 

da mercadoria, que Marx constrói sua teoria da alienação. Como nota Karl Löwith (1897-

1973), “a expressão econômica da alienação humana é a ‘mercadoria’ enquanto representa o 

verdadeiro caráter de todos os objetos do mundo moderno” (2007, p. 86, grifo do autor). E, 

chamando a atenção para o conceito de mercadoria em Marx, acrescenta: “a mercadoria, no 

sentido de Marx, significa não uma forma de objeto entre outras, em vez disso, para ele, a 

mercadoria encarna o caráter ontológico fundamental de todos os nossos objetos em sua 

totalidade: sua objetividade, sua forma de mercadoria” (Ibid., grifo do autor). Com efeito, o 

fetiche apresenta-se como forma de manifestação da alienação e sua primeira expressão dá-se 

na relação de troca, que consiste na crença de que a mercadoria existe por si mesma de forma 

autônoma ou, como nota Rubin: “parece que a coisa mesma possui a capacidade, a virtude, de 

estabelecer relações de produção” (1987, p. 34); que a mercadoria existe somente em relação 

à outra mercadoria mediante a troca, mas não, em relação com o trabalho. No fundo, 

mercadoria é trabalho – social e historicamente – aplicado; e o fetiche e a alienação que 

dissimulam essa verdade têm sua origem na institucionalização do modo de produção 

capitalista, dominado pela classe burguesa. 

 

*** 

 

 Lukács, partindo da análise da mercadoria, reformula o conceito marxista 

(coisificação, Versachlichung) de reificação “como forma de objetividade” 

(Gegenständlichkeitsform), de um lado, e desde o “comportamento do sujeito” 

(Subjektsverhalten) submetido a ela, de outro (LUKÁCS, 2012, p. 194). A partir disso, 

demonstra, analisando a reificação e o fetiche da mercadoria como fenômenos específicos do 

capitalismo moderno, “em que medida a troca de mercadorias e suas consequências 

estruturais são capazes de influenciar toda a vida exterior e interior da sociedade”
12

 (Ibid., p. 

                                                           
12

  Nesse caso, antinomia é entendida por Lukács como a contradição ao pensamento burguês. Inerente a esse 

pensamento está a racionalidade formal moderna que teve início na “dúvida metódica” e no “cogito ergo 

sum” de Descartes, passando por “Hobbes, Spinosa e Leibniz” e que foi radicalizada pela “revolução 

copernicana” de Kant (LUKÁCS, 2012, p. 242). A característica principal dessa forma de racionalidade é a 

fragmentação, que impossibilita a totalidade. Daí as oposições de “sujeito e objeto”, “ser e dever-ser” entre 

outras. Marcos Nobre denomina-as de “oposições célebres” e enumera três principais: “a oposição 

forma/conteúdo [...] a oposição sujeito/objeto [...] a oposição teoria/práxis” (NOBRE, 2001, p. 25). O 
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194-195). Com efeito, como veremos mais adiante, a “forma de objetividade” enquanto 

aspecto do fetiche refere-se ao processo de exteriorização (objetivação) que alheia o valor de 

uso da mercadoria em proveito do valor de troca. Nesse processo de exteriorização, aquilo 

que na coisa é subjetivo, é subsumido ao seu aspecto objetivo, refletido puramente em seu 

valor de troca. Ocorre, portanto, a sobreposição da objetividade com relação à subjetividade. 

 Para Lukács, o fenômeno da reificação expresso como forma de objetividade e 

derivado do fetiche é um processo tipicamente moderno que, embora ele reconheça que o 

mesmo tenha existido, ainda que, de forma tímida em épocas pré-modernas (como por 

exemplo, na Antiguidade e na Idade Média), surgiu somente no capitalismo moderno 

mediante a hegemonia do valor de troca. Afirma: “a questão do fetichismo da mercadoria é 

específica de nossa época, do capitalismo moderno” (LUKÁCS, 2012, p. 194); e acrescenta, 

ainda, que: “esse desenvolvimento da forma mercantil em forma de dominação efetiva sobre o 

conjunto da sociedade surgiu somente com o capitalismo moderno” (Ibid., 197). Dessa 

afirmação pode-se, grosso modo, concluir que a modernidade é identificada com a 

impregnação do fenômeno do fetichismo da mercadoria e, consequentemente, da reificação. 

Nos termos do próprio Lukács: “esse fato básico e estrutural é preciso reter sobretudo que, por 

meio dele, o homem é confrontado com sua própria atividade, como seu próprio trabalho 

como algo objetivo, independente dele e que o domina por leis próprias que lhes são 

estranhas” (Ibid., p. 199). Noutras palavras, levando-se em consideração a alienação como 

sinônimo de exteriorização, objetivação e estranhamento, o próprio ser humano torna-se 

alheio a si mesmo: sua vida, objetivamente, o produto de seu trabalho, não é reconhecida. E 

isso se dá com a universalização da forma mercantil própria do modo de produção capitalista: 

“a universalidade da forma mercantil condiciona, portanto, tanto sob o aspecto objetivo 

quanto sob o subjetivo, uma abstração do trabalho que se objetiva nas mercadorias” (Ibid., p. 

200). 

 Nesse caso, além de a racionalização ter lugar relevante envolvendo todo o modo de 

produção, tem substancial ênfase a racionalização do trabalho. É nesse contexto que tem 

sentido a tese de Habermas que apresenta o fenômeno de reificação como racionalização. Por 

ora, o que no interessa aqui é examinar o diagnóstico lukácsiano a partir da crítica ao 

fenômeno da reificação e, em seguida, apresentar seus limites. 

                                                                                                                                                                                     
pensamento burguês traz em si, portanto, limites, mediante os quais pode ser criticado e superado pelo modo 

de pensamento que seja capaz de desfazer a dissociação entre partes em vista da totalidade. É nesse sentido 

que Lukács sustenta “a consciência de classe” como modo de superação da reificação, enquanto fenômeno 

fruto das antinomias do pensamento burguês. 
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 Para Lukács, racionalização é sinônimo de cálculo e de especialização, pois “a 

racionalização é impensável sem a especialização” (Ibid., p. 202) e, por isso mesmo, nos 

âmbitos do modo de produção de forma geral e no do trabalho especificamente, ela constitui 

um princípio de fragmentação. O diagnóstico lukácsiano da modernidade apresenta a 

reificação como esse processo de racionalização por meio do qual se dá a dissociação entre 

sujeito e objeto. Como nota Marković: “os principais problemas que Lukács combateu na 

primeira fase de seu pensamento, e que tentou superar, mas nunca conseguiu, foram a 

fragmentação, a subjetividade e a parcialidade” (1986, p. 85). O pensamento de Lukács surge, 

assim, como crítica daquela forma de racionalidade inerente ao racionalismo moderno 

plasmado no modo de produção burguês. Parte da detecção desses problemas, cujas causas 

são atribuídas à institucionalização do capitalismo moderno como sistema dominante. 

Categorias como fragmentação, parcialidade, subjetividade, objetividade, exteriorização e 

alienação formam o arcabouço do fenômeno da reificação. Como solução do problema, 

propõe a categoria da totalidade por meio da qual busca a superação da fragmentação, tanto 

no âmbito social quanto no do conhecimento.  

  

Com a especialização do trabalho, perdeu-se toda imagem da totalidade. E como a 

necessidade de apreender a totalidade – ao menos cognitivamente – não pode 

desaparecer, tem-se a impressão (e formula-se essa reprovação) de que a ciência, 

que trabalha igualmente dessa maneira [...] teria despedaçado a totalidade da 

realidade, teria perdido o sentido da totalidade por força da especialização 

(LUKÁCS, 2012, p. 228-229). 

  

O empecilho que impede a verdadeira consciência burguesa de classe está em sua 

própria lógica interna: “a barreira que faz da consciência de classe da burguesia uma ‘falsa’ 

consciência é objetiva; é a situação da própria classe” (Ibid., p. 147), por causa da 

“antinomia” inerente a sua própria lógica interna. Isso tanto no âmbito cognitivo, entre sujeito 

e objeto, quanto na esfera social. Como enfatiza Marcos Nobre, “Lukács passa a investigar as 

estruturas da consciência correspondentes a essa condição, de modo justamente a poder 

encontrar uma forma de subjetividade que não seja a do portador
13

 e que, portanto, coloque-se 

como sujeito capaz de superar a reificação” (2001, p. 50), isto é, que avance além de seus 

                                                           
13

  O termo “portador”, empregado por Marcos Nobre, refere-se à seguinte passagem de O capital: “Marx inicia 

o segundo capítulo do livro I d’O capital dizendo que as mercadorias não podem ir por si mesmas ao 

mercado e se trocar (e, portanto, é preciso que alguém as carregue), transformando assim os agentes do 

processo produtivo em portadores (Träger) das relações de produção” (MARX apud NOBRE, 2001, p. 49-

50). Nobre enfatiza a ideia de Lukács de que o proletariado forma as estruturas da consciência que não 

sucumbem ao fetichismo da mercadoria. Portanto, esta é a classe não portadora e capaz de superar a 

patologia da reificação. 
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“limites”. Nesse caso, a solução deve consistir em algo que seja portador da totalidade que, 

sendo sujeito com consciência não dissimulada, não estabeleça relações fragmentadas como 

aquilo que se lhe apresenta como algo externo a si; que, cognitivamente, consista numa 

entidade coletiva em que haja a unidade entre sujeito e objeto
14

. 

Levando em consideração que a patologia moderna da reificação é fruto da lógica das 

estruturas da consciência da classe dominante (a burguesia) que traz em si antinomias 

internas, entre elas, a principal, a fragmentação entre sujeito e objeto, Lukács propõe como 

solução ao problema da reificação, a fim de superá-lo, outra classe (a proletária) que, 

contrariamente àquela, traz em si a unidade entre sujeito e objeto e, por isso, reflete a 

totalidade. Pode-se observar isso a partir da seguinte leitura: 

 

Ora, a reação racional adequada, que deve ser adjudicada a uma situação típica 

determinada no processo de produção, é a consciência de classe. Essa consciência 

não é, portanto, nem a soma, nem a média do que cada um dos indivíduos que 

formam a classe pensam, sentem etc. E, no entanto, a ação historicamente decisiva 

da classe como totalidade é determinada, em última análise, por essa consciência e 

não pelo pensamento do indivíduo; essa ação só pode ser conhecida a partir dessa 

consciência (LUKÁCS, 2012, p. 142, grifo do autor). 

  

Da leitura acima, não se percebe, de forma clara, que o autor de História e consciência 

de classe faça referência à consciência de uma classe específica. Ele simplesmente propõe a 

consciência de classe como portadora do atributo da totalidade. No entanto, ao perceber a 

consciência da classe burguesa como falsa consciência pelo fato de estar desprovida da 

totalidade, justamente por que tem como lógica interna a fragmentação e, por isso, limitada à 

lógica do modo de produção capitalista, indica a consciência da classe proletária como aquela 

que traz consigo a referência à totalidade. Essa consciência surge tanto como consequência da 

relação dialético-fragmentária inerente à lógica da classe burguesa, quanto como uma 

necessidade histórica dessa mesma relação: “essa autocontradição dialética interna à 

consciência de classe da burguesia intensifica-se ainda mais, visto que o limite objetivo da 

organização capitalista da produção não permanece no estado de simples negatividade” (Ibid., 

p. 165). Disso se pode observar que, por causa de sua própria lógica interna, a consciência de 

classe burguesa, além de impor a si mesma limites estruturais, firma seu próprio óbito, como 

                                                           
14

  Para análise mais aprofundada do proletariado como a entidade coletiva portadora da totalidade e, por isso, 

como instrumento de superação da patologia da reificação, ver Nobre (2001, p. 39-67). Com efeito, em 

Lukács e os limites da reificação, Nobre responde às seguintes questões: “Com que direito podemos dizer 

que a reificação pode ser superada e por que o proletariado é o sujeito dessa transformação” (Ibid., p. 37). 
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nota Lukács em concordância com Marx: “quando o Manifesto comunista salienta que a 

burguesia produz seus próprios coveiros, isso é correto não apenas no plano econômico, mas 

também no plano ideológico” (Ibid., p. 168). Para Lukács, dessa limitação objetiva imanente à 

autocontradição dialética da consciência da classe burguesa nasce a consciência de classe do 

proletariado, como se pode notar: o limite objetivo da organização capitalista “não somente 

faz nascer, segundo ‘leis naturais’, as crises inapreensíveis pela consciência, mas também 

adquire uma forma histórica própria consciente e ativa: o proletariado” (Ibid., p. 165). Diante 

disso, fazem-se necessários alguns questionamentos: por que a consciência da classe 

proletária e não de outra? Em que consiste essa consciência? Em que sentido esta é superior à 

consciência de classe burguesa? E, por fim, como a consciência de classe apresenta-se como 

limite de reificação? 

 Ao tratar o problema da consciência de classe, Lukács tem em mente as duas 

principais classes sociais da modernidade (burguesia e proletariado) envolvidas numa relação 

dialética entre classe dominante (burguesia) e classe dominada (proletariado). Isso é 

apresentado por ele em termos de interesses: enquanto uma representa e é movida pelos da 

minoria, isto é, de apenas parte ou de substrato específico da sociedade, a outra representa o 

interesse do todo:  

 

A razão disso (da questão da totalidade) é sobretudo o fato de que a dominação 

burguesa só pode ser a dominação de uma minoria. Como sua dominação não é 

exercida apenas por, mas também no interesse de uma minoria, resta a ilusão das 

outras classes, sua permanência numa consciência de classe confusa como 

pressuposto indispensável para a manutenção do regime burguês (Ibid., p. 167, grifo 

nosso). 

  

Em contrapartida, de acordo com Lukács, a consciência do proletariado distingue-se 

tanto da burguesia como das outras classes. Isso porque, como antítese e superação da 

consciência da classe burguesa, o proletariado (consciente) toma como categoria fundante a 

totalidade da sociedade em sua essência: “para o proletariado, e somente para o proletariado, 

uma noção correta da essência da sociedade é um fator de poder de primeiríssima ordem, 

talvez até a arma decisiva” (Ibid., p. 171). Desse aspecto da consciência da classe proletária, 

deriva sua superioridade em relação à consciência da classe burguesa, pois ao tomar como 

arma decisiva a essência da sociedade, ela abarca o ser social como um todo. Essa 

superioridade é enfatizada por Lukács – embora ele reconheça a superioridade da classe 

burguesa em relação à proletária em quase todos outros aspectos – nos seguintes termos:  
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A superioridade do proletariado em relação à burguesia, que, aliás, é superior ao 

primeiro sob todos os pontos de vista (intelectual, organizacional etc.), reside 

exclusivamente no fato de ser capaz de considerar a sociedade a partir do seu centro, 

como um todo coerente e, por isso, agir de maneira centralizada modificando a 

realidade; no fato de, para sua consciência de classe, teoria e práxis coincidirem e 

também, por conseguinte, de poder lançar conscientemente sua própria ação na 

balança do desenvolvimento social como fator decisivo (Ibid., p. 172). 

 

Dessa forma, a afirmação da totalidade coloca-se como superação do problema da 

alienação enquanto forma de objetivação, exteriorização e estranhamento, pois, com isso, 

suprime-se a distinção entre sujeito e objeto e desfaz-se a falsa consciência da fragmentação. 

Logo, totalidade é capaz de unir, sem confundir, as categorias sujeito e objeto, ser e existir, 

teoria e prática. O próprio Lukács indica claramente o “limite” da racionalização-reificação: 

“essa racionalização do mundo, aparentemente integral e penetrando até o ser físico e 

psíquico mais profundo do homem, encontra seu limite no caráter formal de sua própria 

racionalidade” (Ibid., p. 223). 

Portanto, nota-se que, na tese da reificação de Lukács, o ponto de partida é, também, 

sob determinados aspectos, o ponto de chegada. Se o fetiche da mercadoria constitui o 

problema a partir do qual diagnostica a patologia da modernidade em termos de reificação, 

sua solução, pondo a consciência da classe proletária como limite ao fenômeno, é ponto de 

chegada. 

A tese da reificação, como foi dito, tem como pano de fundo o fetiche. No entanto, 

esse modo de produção originou-se e desenvolveu-se a partir do processo de racionalização 

típico da modernidade, como vimos introdutoriamente no capítulo dedicado a Weber neste 

estudo. Mostrar como e em que sentido as categorias racionalização e reificação entrelaçam-

se, ou melhor, apresentar o fenômeno da reificação como racionalização, é o objetivo 

principal da seção seguinte. 
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3.2  Racionalização e reificação 

 

Ao afirmar a “interpretação da tese weberiana da racionalização por Lukács”, 

Habermas (2012, p. 610) o faz, indicando que há convergência entre a tese da reificação e a 

tese da racionalização. Habermas parte justamente da análise da expressão “formas de 

objetualidade”
15

. Chama atenção para o fato de que 

 

Lukács utiliza a expressão neokantiana “formas de objetualidade” 

[Gegenständlichkeitsformen] em um sentido cunhado por Dilthey 

como “forma de existência [Daseinsform] ou forma de pensamento” 

gerada historicamente e designadora da “totalidade dos níveis de 

desenvolvimento da sociedade em seu todo” (Ibid.). 

 

A interpretação habermasiana da reificação entendida como “forma de objetividade” 

denotando forma de existência leva a sua compreensão como modo de existência e, nesse 

caso, refere-se ao problema da interação. Noutras palavras, os termos modo de existência e 

modo de pensamento (Denkform), aos quais Lukács faz referência e a partir dos quais 

considera a reificação, podem ser interpretados como a maneira através da qual o ser humano 

interage, existencialmente, com o meio social em que o homem relaciona-se consigo mesmo, 

com os outros e com a natureza.  

Como foi dito, a interpretação habermasiana de Lukács afirma que o fenômeno da 

reificação é o lado “reverso da racionalização [Kehrseite]” (HABERMAS 2012, p. 612, grifo 

nosso). A categoria da totalidade que o filósofo húngaro sustenta apresenta-se como forma de 

superação do problema moderno da reificação – salvo a crítica que Habermas empreende 

atribuindo-lhe o caráter de “idealismo objetivo” (Ibid., 628) –, justamente, por ser capaz de 

fazer referência à realidade em sua totalidade, tanto em todas suas formas de existência, 

quanto em suas formas de pensamento. Para Habermas, “Lukács vê a causa dessa deformação 

em um modo de produção que se baseia no trabalho assalariado e que demanda que ‘uma 

função do ser humano se torne mercadoria’” (Ibid., p. 612). Partindo disso, Habermas 

interpreta Lukács a partir de três aspectos básicos: 

 

                                                           
15

  A tradução brasileira da Teoria do agir comunicativo verte a expressão alemã Gegenständlichkeitsform 

como formas de objetualidade. Por outro lado, na tradução brasileira de História e consciência de classe, 

verte-se por “formas ou forma de objetividade”. Para manter a uniformidade, sempre que fizermos 

referência à parte da obra em que apareça objetualidade, entenda-se objetividade. 
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Lukács funda sua tese em diversos passos. Investiga o efeito de reificação que a 

forma da mercadoria evoca na medida em que vai avançando processo de produção 

adentro, e demonstra que a reificação de pessoas e das relações interpessoais na 

esfera do trabalho social representa somente o reverso da racionalização desse 

sistema de ação (a). À medida que concebe racionalização e reificação como dois 

aspectos de um mesmo processo, [...] Lukács valoriza essa análise [da importância 

que a racionalização na estrutura da sociedade moderna, JA] e a interpreta no 

sentido de que a forma da mercadoria assume um caráter universal, tornando-se na 

sociedade capitalista a forma de objetualidade por excelência (b) [...] Lukács 

reinsere o conceito da forma de objetualidade na teoria do conhecimento (de onde o 

conceito tacitamente havia sido subtraído), para então proceder à crítica da 

reificação, perspectiva filosófica da crítica hegeliana a Kant. De Hegel, Lukács 

assume o conceito de totalidade de um nexo vital racionalmente organizado e o 

utiliza como parâmetro de irracionalidade para se avaliar a racionalização social (c) 

(Ibid., p. 612-613). 

  

Ao detectar as patologias da modernidade como produtos da concepção de mundo 

unilateral e fragmentária, somente o remédio da totalidade pode saná-las.  

Do problema de saber se a solução lukácsiana via totalidade é suficiente ou não, dados 

os limites do presente trabalho, não podemos nos ocupar. O que nos interessa, em 

conformidade com o pensamento de Habermas, é apresentar como e em que sentido Lukács 

constrói sua tese da reificação, partindo da tese weberiana da racionalização transformando-a. 

Para isso, tentaremos responder às seguintes questões: o que Lukács entende por 

racionalização? Em que sentido racionalização e reificação convergem entre si? Qual o papel 

do trabalho humano no processo de racionalização e de reificação? 

O conceito de racionalização é tratado por Lukács, em História e consciência de 

classe, partindo dos desenvolvimentos basicamente no mesmo sentido que é tomado por 

Weber – embora com significativas mudanças a partir de elementos do pensamento marxista: 

“para nós, o mais importante é o princípio que assim se impõe: o princípio da racionalização 

baseada no cálculo, na possibilidade do cálculo” (LUKÁCS, 2012, p. 202, grifo do autor). 

Para Lukács, o processo de racionalização, devido ao elemento de calculabilidade, 

desempenha papel central no surgimento do fenômeno da reificação. No contexto, assume 

papel fundamental o trabalho humano – com todos os atributos que esse termo traz consigo no 

âmbito da análise da mercadoria – que existe a convergência entre racionalização e reificação, 

pois a base daquela é o cálculo ou sua possibilidade. Nesse caso, como afirma o próprio 

Lukács, “para poder calcular o processo de trabalho, é preciso romper com a unidade orgânica 

irracional, sempre qualitativamente condicionada, do próprio produto” (Ibid.). Nota-se, a 

partir disso, que aquele processo de alienação do trabalho, no qual o próprio trabalhador não 

se reconhece (ou não reconhece seu próprio trabalho) no produto que ele mesmo produziu, é 
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fruto do processo de racionalização. Por isso, para Lukács, em conformidade com Marx: “a 

racionalização deve, por um lado, romper com a unidade orgânica de produtos acabados, 

baseados na ligação tradicional de experiências concretas do trabalho” (Ibid., grifo do 

autor). E conclui: “o produto que forma uma unidade, como objeto do processo de trabalho, 

desaparece. O processo torna-se a reunião objetiva de sistemas parciais racionalizados, cuja 

unidade é determinada pelo cálculo” (Ibid., p. 202-203). 

Se, por um lado, o processo de racionalização objetivamente opera o rompimento entre 

a unidade existente entre a mercadoria produzida e o trabalhador que a produziu devido ao 

fato de ser levado em consideração apenas o aspecto quantitativo do processo; 

subjetivamente, reduz o homem, enquanto portador do trabalho, a mera peça não autônoma do 

processo geral de produção. E assim, não somente o trabalho e o próprio trabalho em si são 

equiparados ao nível de coisa ou mercadoria, mas também o próprio homem é reduzido a 

reles máquina, instrumento de produção. Lukács afirma esse aspecto do processo de produção 

nos seguintes termos:  

 

O homem não aparece, nem objetivamente, nem em seu comportamento em relação 

ao processo de trabalho, como verdadeiro portador desse processo; em vez disso, ele 

é incorporado como parte mecanizada num sistema mecânico que já encontra pronto 

e funcionando de modo totalmente independentemente dele, e a cujas leis ele deve 

obedecer (Ibid., p. 203-204). 

 

Além disso, o processo de racionalização, fundamentado nos princípios de cálculo e de 

quantidade, exerce reviravolta nas relações entre espaço e tempo e sua relação com o trabalho. 

Para Lukács, o processo de racionalização “transforma também as categorias fundamentais da 

atitude imediata dos homens em relação ao mundo: reduz o espaço e o tempo a um mesmo 

denominador e o tempo ao nível do espaço” (Ibid., p. 204). No modo de produção 

racionalizado, 

 

Não se pode dizer que uma hora [de trabalho] de um homem vale a mesma hora de 

outro, mas que, durante uma hora, um homem vale tanto quanto outro. O tempo é 

tudo, o homem não é mais nada; quando muito, é a personificação do tempo. A 

qualidade não está mais em questão. Somente a quantidade decide tudo: hora por 

hora, jornada por jornada (Ibid., p. 204-205). 
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Mais uma vez sobressai, no processo de racionalização, o aspecto puramente 

quantitativo na forma de ação desse modo de produção moderno. Juntamente com o trabalho e 

o próprio trabalhador, enfim, todos os elementos que constituem o modo de produção da 

mercadoria (inclusive o tempo e o espaço) são racionalizados e, com isso, reduzidos a meras 

peças da grande engrenagem, cujo único objetivo é produzir cada vez mais em quantidade 

mínima de tempo possível. Com efeito, de acordo com Lukács, “o tempo perde, assim, o seu 

caráter qualitativo, mutável e fluido: ele se fixa num continuum delimitado com precisão, 

quantitativamente mensurável” (Ibid., p. 205), e acrescenta: “(os ‘trabalhos realizados’ pelo 

trabalhador, reificados, mecanicamente objetivados, minuciosamente separados do conjunto 

de personalidade humana); torna-se um espaço” (Ibid.).  

Para Habermas, o “pensamento básico” envolvido na teoria lukácsiana da reificação 

entendida como racionalização consiste na forma de interação social. Isto é, indica dois meios 

básicos: o meio de interação cuja base é a comunicação dirigida tradicionalmente, ou seja, por 

regras pré-modernas e não racionalizadas, tendo como característica principal o fato de ser 

natural; e um modo de interação cuja base são as relações de troca mercantil. Na primeira 

forma, segundo Habermas, a interação torna possível a relação do homem com a natureza de 

maneira não unicamente instrumental, de forma que “os indivíduos mantêm diante dos outros 

e de si mesmos relações comunicativas que estabeleceram de forma intencional” 

(HABERMAS, 2012, p. 615). Na segunda, diferentemente, que é típica da sociedade burguesa 

e que constitui a ótica pela qual Lukács construiu sua tese da reificação, ao invés de existir o 

meio de interação que torne possíveis modos de existência não objetivantes e objetivadores, 

ocorre uma relação de alienação. Dessas duas formas básicas de interação que Habermas 

afirma a partir das quais torna-se “fácil entender de forma intuitiva o pensamento básico aí [na 

tese lukácsiana da reificação, JA] envolvido” (Ibid.). Estas, por serem “regradas de maneira 

tradicional, por meio de normas que tenham surgido naturalmente” (Ibid.), têm como 

fundamento, além da predisposição da intencionalidade nas ações dos sujeitos, o fato de 

serem orientadas por “normas e valores”; aquelas, baseadas unicamente no valor de troca 

como instrumento, são fundadas em relações objetivadoras, segundo Habermas:  

 

À medida que as interações não forem mais coordenadas por meio de normas e 

valores, mas pelo medium valor de troca, os que agem vão tendo de assumir um 

posicionamento objetivador uns em relação aos outros (e em relação a si mesmos). 

Diante disso, o próprio mecanismo da coordenação de ações defronta com ele como 

algo externo. As transações que se dão no medium do valor de troca esquivam-se da 

intersubjetividade própria ao entendimento mútuo linguístico, transformam-se em 

algo que tem lugar no mundo objetivo, em pseudonatureza (Ibid., 615-616). 
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Tanto racionalização quanto reificação são, como vimos, fenômenos tipicamente 

modernos que se institucionalizaram, por um lado, hipostasiados no Estado e, por outro, no 

sistema econômico capitalista burguês. Habermas chama a atenção: “é com os termos 

objetivação ou ‘coisificação’ [Versachlichung] que Marx descreve o efeito de equiparação do 

que é normativo e do que é subjetivo ao status de coisas perceptíveis ou manipuláveis” (Ibid., 

p. 616). Assim, Lukács considera a reificação como o processo histórico-social imanente ao 

modo de produção capitalista. Esse processo, por sua vez, é caracterizado pela transformação 

experimentada na atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade 

humana, sujeitadas e identificadas cada vez mais ao caráter quantitativo e automático das 

coisas ou mercadorias circulantes no mercado. O quanto tem de racionalização na tese da 

reificação, pode ser medido pelo fato de que, como nota Habermas, o pensador húngaro 

enfatiza unicamente o aspecto do valor de troca afetando prejudicialmente a interação:  

 

Lukács, como dá atenção a um único medium, o valor de troca, e como atribui a 

reificação tão somente à “abstração de troca”, interpreta todos os fenômenos do 

racionalismo ocidental como sinais do “processo de ocupação plena de toda a 

sociedade pelo capital” (HABERMAS, 2012, p. 619). 

 

Ao identificar o processo da reificação em termos de racionalização como um 

fenômeno inerente às sociedades modernas e capitalistas, ao mesmo tempo que desenvolve, 

com isso, sua teoria da sociedade, Lukács desenvolve também uma teoria da modernidade 

cujo diagnóstico é dado pela patologia da reificação. No cerne desse ponto de vista, inerente 

tanto à sua acepção de racionalização, quanto à de reificação, está o conceito do trabalho 

como categoria fundante, seja como característica essencial do homem, seja como o medium 

originário (“protoforma”), o único, segundo Habermas, que Lukács leva em consideração 

como forma de interação social. Habermas, no entanto, assume postura e afirma o modo de 

interação fundamentado no paradigma comunicativo. Mostrar em que consistem as críticas 

habermasianas a Lukács; a que pontos específicos do pensamento de lukácsiano elas referem-

se; e, ainda, apresentar a solução dada por Habermas como uma proposta de superação da 

patologia identificada por Lukács, constituem o objeto da próxima seção. 
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3.3  Limites do conceito “restrito” de reificação 

 

Aquele modo de interação que Lukács propõe na obra de sua “primeira fase marxista” 

a ponto de defender o proletariado como o sujeito histórico que impõe limites à patologia da 

reificação é, em sua obra de maturidade, radicalmente sustentado. Isso pode ser observado a 

partir da seguinte leitura:  

 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de 

transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e 

natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) como 

orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que nos 

referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que trabalha, do ser 

meramente biológico ao ser social [...]. No trabalho estão contidas in nuce todas as 

determinações que, como veremos, constituem a essência do novo ser social. Desse 

modo, o trabalho pode ser considerado o fenômeno originário [Urphänomen], o 

modelo [Modell] do ser social. (LUKÁCS, 2013, p. 43, grifo nosso). 

 

A categoria do trabalho é, assim, exposta pelo filósofo húngaro como essência da 

forma de interação através da qual – e sem a qual não seria possível – se dá a socialização do 

homem, sua passagem de ser biológico para ser social. Por isso, vale salientar que o conceito 

de trabalho tomado não se refere àquele em sua acepção meramente abstrata que, no âmbito 

da troca de mercadoria, é a referência de medida quantitativa do valor de troca. O trabalho na 

acepção em que Lukács toma-o refere-se àquele em seu aspecto qualitativo e que está 

relacionado ao valor de uso, ou seja, enquanto essência e substância e não enquanto aparência 

ou dissimulação. Em suma, compartilha o conceito de trabalho no mesmo sentido tomado por 

Marx, logo, difere da forma de trabalho assalariado típico do trabalho abstrato da concepção 

burguesa. Em conformidade com o autor de O capital e citando-o, observa: 

 

Com razão, diz Marx: “Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o 

trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, independente de todas as 

formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre 

homem e natureza e, portanto, da vida humana” (Ibid.). 

 

Habermas, já em seu ensaio “Trabalho e interação” (1967), publicado juntamente com 

outros ensaios em 1968 na obra que recebeu o título de Técnica e ciência como “ideologia”, 

expõe sua crítica ao paradigma do trabalho, exposto por Lukács como o modo de interação 

par excellence. Certamente, quando da publicação desta obra, Habermas não tinha 

conhecimento do texto da “terceira fase” de Lukács Para uma ontologia do ser social (2 

volumes), porque seu segundo volume seria publicado, postumamente, em 1984. Isso 

significa que a crítica tecida por Habermas em Técnica e ciência, restringe-se àquela 
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concepção de trabalho tomada por Lukács antes de sistematizá-la em sua Ontologia. Sendo 

assim, o aspecto essencial ao qual a crítica habermasiana dirige-se não diz respeito a que tipo 

ou concepção específica de trabalho propriamente Lukács refere-se – ainda que seja levada 

em consideração sua concepção emprestada do pensamento do jovem Hegel dos escritos de 

Iena, 1804/1805 e 1805/1806, e de Marx – mas, principalmente e antes de tudo, ao fato de 

colocar essa categoria no centro do processo de interação social. 

Em “Trabalho e interação” cujo subtítulo é “Notas sobre filosofia do espírito de Hegel 

em Iena”, Habermas, a partir de aspectos específicos do pensamento do jovem Hegel, levanta 

uma crítica ao pensamento de Lukács no que diz respeito à centralidade do trabalho no 

processo de interação
16

. Se de Hegel toma textos do período de Iena, do filósofo húngaro 

considera O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista (1945).  

Habermas, a partir da leitura dos textos do jovem Hegel dirige sua crítica a Lukács. No 

entanto, em que consiste basicamente essa crítica? Justamente no fato de, ao tratar do 

problema da interação, Lukács levar em consideração em demasia o trabalho e, além disso, 

colocá-lo como categoria fundante em detrimento de outras formas de interação. Para 

Habermas, o trabalho é também uma forma de interação, porém, não lho confere, nesse 

âmbito, a centralidade dada por Lukács. Retornando aos textos do jovem Hegel, aponta para 

três modos distintos no processo de relação que os homens travam entre si, a saber: trabalho, 

família e linguagem; os quais associa às “relações dialéticas: processo de trabalho e interação, 

relação ética e representação simbólica [...] desdobradas em cada caso como uma figura 

especial de mediação” (HABERMAS, 1987, p. 12).  

Habermas fixa-se no aspecto instrumental do trabalho que, por sua vez, implica o 

processo de interação fundado na relação monológica sujeito-objeto: o homem relaciona-se 

com a natureza, dominando-a por meio de instrumentos de trabalho. Logo, o trabalho 

consistiria no modo de interação preso à “filosofia de consciência ou filosofia da reflexão”, 

em detrimento da relação intersubjetiva (sujeito-sujeito). Por isso, diferentemente de Lukács, 

afirma a linguagem como forma de interação fundante, central, ou seja, o modo de interação 

por excelência. No entanto, ele não deixa de observar aspectos em comum existentes entre 

ambos (trabalho e linguagem), em conformidade com o pensamento de Hegel: 

 

Hegel chama trabalho à forma específica de satisfação das necessidades, que 

distingue da natureza o espírito existente. Assim como a linguagem infringe a 

                                                           
16

  No ensaio “Trabalho e interação”, Habermas explicita a quem se dirige, sobre que aspecto trata e a partir de 

que obra: dirige-se ao Lukács de O jovem Hegel, bem como à investigação marxista de Hegel 

(HABERMAS, 1987, p. 11, nota). 
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imposição da intuição e ordena o caos das múltiplas sensações em coisas 

identificáveis, assim o trabalho infringe a imposição do desejo imediato e suspende, 

por assim dizer, o processo de satisfação das necessidades. E assim como o meio 

era, além, constituído pelos símbolos linguísticos, aqui, é o mesmo constituído pelos 

instrumentos, nos quais se sedimentam as experiências generalizadas dos que 

trabalham com os seus objetos. O nome é o permanente perante o momento fugaz 

das percepções. Igualmente, o instrumento é universal frente aos momentos 

evanescentes dos desejos e do gozo (Ibid., p. 25, grifo do autor). 

 

A categoria lukácsiana, devido ao seu aspecto instrumental, não possibilita uma 

relação interativa que se sobreponha a uma relação entre sujeito e objeto. E, com isso, a 

racionalidade subjacente a modo de interação que Lukács cristaliza, não consegue ser outra, ir 

além da racionalidade com respeito a fins, ou seja, uma racionalidade meramente 

instrumental. E é nesse ponto que, segundo Habermas, reside sua “inconsistência teórica”. Ele 

não nega essa forma de racionalidade, porém, não está de acordo que a instrumentalidade seja 

seu único aspecto ao qual deva ser dada atenção de maneira a apresentá-lo como a forma de 

interação por excelência. Pelo contrário, dá ênfase ao aspecto hegeliano da linguagem, o qual 

Lukács não relevara como a categoria do trabalho. Com efeito, a linguagem, não o trabalho, é 

o modo de interação primário e, por isso, fundante da relação do homem com seu entorno. 

Isso porque a linguagem pressupõe uma relação dialógica e não monológica, no processo de 

interação em que se dá a intersubjetividade. Noutras palavras, com isso, a interação não se dá 

por uma relação de domínio ou de sobreposição por meio de instrumentos que envolvem 

sujeito de um lado e objeto de outro. Mas se dá numa relação que envolve sujeitos por meio 

de sua capacidade comunicativa que significa a disposição para a interação mediatizada pela 

representação simbólica. De fato, a instrumentalidade do trabalho exime-o do caráter da 

representação simbólica: 

 

A dialética do trabalho estabelece, sem dúvida, uma mediação entre sujeito e objeto, 

mas não como a dialética da representação. No início, não se encontra a sujeição da 

natureza a símbolos autogerados mas, inversamente, a sujeição do sujeito ao poder 

da natureza externa. O trabalho exige a suspensão da satisfação imediata dos 

desejos; transfere as energias de realização para o objeto trabalhado, sob as leis que 

a natureza impõe ao Eu. Neste duplo aspecto, Hegel fala que, o sujeito se transforma 

em coisa (Ibid., p. 25-26, grifo do autor). 

 

Com efeito, sustenta, inclusive, que há sobreposição da racionalidade comunicativa 

com relação à racionalidade instrumental do trabalho quando da afirmação de que “a ação 

instrumental é também sempre, enquanto solitária, uma ação monológica” (Ibid., p. 31). Isso 

mostra que o trabalho, mesmo o realizado individualmente, exige um processo de 

simbolização que só é possível pela presença da linguagem. 
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Portanto, a crítica de Habermas é dirigida aos conceitos de interação e de 

racionalidade. Indica os limites do conceito restrito da reificação. Limites porque o 

diagnóstico lukácsiano é realizado a partir do conceito restrito de racionalidade formal, cujos 

fundamentos são o cálculo e instrumentalidade. Nosso autor interpreta a reificação como uma 

disjunção no processo de interação e, por isso, ele depõe a categoria do trabalho da 

centralidade como paradigma no processo de interação, deslocando-o em favor do paradigma 

da linguagem. Isso porque a racionalidade inerente àquele se refere somente ao aspecto 

restrito da racionalidade: a instrumentalidade, ou seja, a teleologia. O paradigma da 

linguagem, por sua vez, refere-se ao aspecto de racionalidade que torna capaz todas as formas 

de interação intersubjetivamente, ou seja, sem pressupor relação monológica de domínio entre 

sujeito-objeto: a racionalidade comunicativa. Posteriormente a “Trabalho e interação”, em seu 

ensaio “Técnica e ciência como ‘ideologia’” (1968), Habermas enfatiza, mais uma vez, o 

caráter instrumental do trabalho no contexto da interação social e lança mão do paradigma 

comunicativo: “por ‘trabalho’ ou acção racional-teleológica entendo ou a acção instrumental 

ou a escolha racional ou, então, uma combinação das duas” (Ibid., p. 57, grifo do autor) e 

acrescenta: 

 

Por outro lado, entendo por acção comunicativa uma interação simbolicamente 

mediada. Ela orienta-se segundo normas de vigência obrigatória que definem as 

expectativas recíprocas de comportamento e que têm de ser entendidas e 

reconhecidas, pelo menos, por dois sujeitos agentes. O seu sentido objetiva-se na 

comunicação linguística cotidiana (Ibid., grifo do autor). 

  

Para Habermas, a racionalidade formal inerente ao processo de racionalização 

weberiano através do qual Lukács observa o fenômeno moderno da reificação como patologia 

assume, na primeira geração da Teoria Crítica, a forma do conceito de “racionalidade 

instrumental”: “Horkheimer e Adorno identificam a racionalização social com o crescimento 

da racionalidade instrumental” (HABERMAS, 2012, p. 267). Com efeito, a racionalização 

constitui o elemento por meio do qual tanto o diagnóstico lukácsiano quanto o de Horkheimer 

foram formulados. Ao apropriarem-se do conceito weberiano e, consequentemente, 

sucumbirem à sua lógica interna da racionalidade formal, ambos compartilharam da mesma 

“fragilidade teórica” de Weber: ao analisarem a modernidade desde o processo de 

racionalização social, deixam-se “conduzir pela ideia bastante restrita da racionalidade 

teleológica” (Ibid., p. 266). 

Por isso, com o objetivo de apresentar o diagnóstico de época que seja capaz de 

abarcar o processo de racionalização social em sua complexidade, Habermas propõe a 
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mudança de paradigma na teoria social da ação conduzida pela Zweckrationalität para o 

paradigma da ação comunicativa. E, nesse caso, o aspecto linguístico-comunicativo da 

racionalidade da ação constitui o principal medium de interação e a representação simbólica 

da linguagem fundamentada na racionalidade comunicativa constitui a forma, por excelência 

de ação. É a partir desse aspecto que ele constrói tanto sua crítica ao conceito restrito de 

reificação, identificando formas de racionalidade teleológico-instrumental e teorias 

monológicas da ação. Apresentar a crítica habermasiana a essa forma de racionalidade 

constitui nosso objetivo na próxima seção. 
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4  Patologias da modernidade e razão comunicativa como terapia 

 

 

O objetivo do presente capítulo é apresentar a teoria habermasiana da modernidade na 

medida que fornece as bases do conceito de razão comunicativa. Para isso, apresentaremos a 

crítica de Habermas aos diagnósticos weberianos e lukácsianos, ao passo que analisaremos o 

diagnóstico de nosso autor expresso na patologia da “colonização do mundo da vida” tendo 

em vista oferecer uma proposta diferenciada ao problema do “paradoxo da modernidade”. 

Logo, as categorias “racionalização”, “reificação”, “sistema” e “mundo da vida” constituem-

se os conceitos chaves para os quais nossa atenção será dirigida. 

Segundo a interpretação habermasiana do diagnóstico weberiano de época, como 

observamos no capítulo deste trabalho intitulado “Modernidade e teoria da sociedade”, a 

racionalidade que define a modernidade é a Zweckrationalität, ou seja, racionalidade com 

respeito a fins. A partir dessa definição, Weber formula sua teoria identificando duas 

patologias modernas as quais são expressas nos seguintes termos: “perda de sentido” e “perda 

da liberdade”. Dessa forma, para Habermas, o autor dos Ensaios elabora um diagnóstico 

pessimista e unilateral da modernidade. Pessimista porque no centro de sua investigação 

encontram-se o processo de racionalização e o fenômeno do desencantamento. Unilateral 

porque, para analisar a racionalização social — conceito central e fio condutor de sua teoria 

— deixa-se guiar pela “ideia restrita” de Zweckrationalität. Nesse aspecto, reside a 

inconsistência ou fragilidade teórica de Weber (HABERMAS, 2012, p. 267). 

Em contrapartida, as considerações de Habermas presentes na Teoria do agir 

comunicativo sobre o diagnóstico lukácsiano sustentam que Lukács entende a modernidade, 

no contexto de História e consciência de classe, semelhantemente a Weber assumindo sua 

teoria da racionalização, embora com significativas mudanças a partir de elementos do 

pensamento marxista – conforme apresentamos na seção desta dissertação, cujo título é 

“Modernidade e reificação”. Segundo Habermas, Georg Lukács usou a chave da “reificação” 

(Verdinglichung) para, “diante da análise da racionalização social proposta por Weber, 

desembaraçá-la de seu enquadramento, em uma teoria da ação e relacioná-la a processos de 

valoração no sistema econômico” (Ibid., 609-610). Sendo assim, a modernidade é definida, 

não somente desde aquela forma de racionalidade restrita analisada por Weber e inerente ao 

processo de racionalização, mas, sobretudo, a partir do “fenômeno da reificação” identificado 

como sua principal patologia. Neste contexto, por um lado, ganha consistência a tese 
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habermasiana de que existe convergência entre racionalização e reificação, mais precisamente 

sua afirmação de que, no âmbito das análises lukácsianas da modernidade, aquela é o reverso 

desta. 

Habermas, em diálogo com Weber e Lukács, analisa seus diagnósticos de época e suas 

respectivas formas de patologias modernas enquanto constrói sua própria teoria da 

modernidade. Esta se apresenta como crítica porque identifica as fragilidades teóricas de seus 

dois interlocutores, conforme pretende superá-las. Para isso, coloca como parte integrante de 

sua teoria um conceito de razão não restrito, a saber, o de razão comunicativa. Assim, sua 

teoria da modernidade precede seu conceito de racionalidade; esta é apresentada como pano 

de fundo daquela, como resposta às patologias modernas. Com efeito, o problema da 

modernidade, na esfera da obra Teoria do agir comunicativo, é o ponto de partida de sua 

teoria da sociedade e, a partir da formulação do problema, o agir comunicativo, enquanto 

fundado na racionalidade comunicativa, segundo as palavras de nosso autor, “deve possibilitar 

uma conceitualização do contexto social da vida que se revele adequada aos paradoxos da 

modernidade” (Ibid., p. 11). Noutras palavras, as patologias da modernidade que constituem 

seu paradoxo devem ser sanadas por meio da terapia de seu conceito de racionalidade e, sendo 

assim, a teoria habermasiana da modernidade traz consigo o elemento da razão comunicativa. 

Portanto, Habermas não parte da questão da racionalidade em direção à formulação de 

uma teoria da modernidade, pelo contrário, parte do problema da modernidade, desde a 

análise societária. Ou seja, por meio de sua teoria da sociedade, com a finalidade de construir 

a solução ao problema das patologias modernas que não seja consequência de análise 

unilateral ou parcial do problema, mas, que, por sua vez, seja capaz de apresentar uma 

resposta mais ampla levando em consideração a concepção de sociedade em dois níveis, o 

sistema e o mundo vivido. De forma crítica, Habermas identifica a patologia da modernidade 

em termos de “colonização do mundo da vida” pelo sistema e, com isso pretende apresentar, 

não somente um diagnóstico que se sobreponha aos de Weber e Lukács, mas também que se 

coloque além das patologias indicadas por eles. 
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4.1 As patologias da modernidade e a colonização do mundo da vida 

 

 

Habermas chama a atenção para o mérito de Weber de, em sua teoria da modernidade, 

abrigar a temática da racionalidade em contexto científico sem que esteja em dívida nem com 

a filosofia da história, nem com o evolucionismo do século XVIII (Ibid., p. 268). Disso 

depreende-se que, de um lado, a temática deixa de delinear-se pelas ideias de progresso e de 

perfectibilidade marcadamente presentes no pensamento iluminista. Por outro lado, infere-se 

que o processo de desenvolvimento histórico deixa de ser concebido como necessidade do 

processo automático da evolução orgânica e por ela determinado, e passa a ser analisado 

como processo de racionalização, tanto no âmbito da cultura como no social. Desta forma, o 

termo racionalização é inserido no quadro conceitual da sociologia (NOBRE, 2008, p. 286). 

Desses méritos atribuídos a Weber, interessa-nos aqui somente o primeiro, mas não em si 

mesmo, e sim na medida que se constitui o ponto de partida para o diagnóstico weberiano da 

modernidade expresso por suas teses da “perda de liberdade” e “perda de sentido”.  

Com a inserção do conceito de racionalização como o processo histórico por meio do 

qual Weber desenvolve sua teoria da sociedade, a ideia de progresso impregnada no 

pensamento da filosofia da história do século da Ilustração é posta em dúvida
17

. Essa dúvida 

gira em torno do diagnóstico weberiano da modernidade e da forma como analisou o 

desenvolvimento histórico-social através da passagem de formas de vida pré-modernas para 

as sociedades modernas. Dúvida porque, conforme a leitura do desenvolvimento histórico 

desde a perspectiva filosófica do Iluminismo, existia coadunação entre progresso científico e 

progresso moral de forma que aquele implicava necessariamente este. E tal crença abria 

espaço para a outra crença de que quanto mais existir desenvolvimento científico mais existe 

progresso moral, ou seja, existindo avanço científico, em conformidade, a humanidade 

marcharia necessariamente para o aperfeiçoamento moral. Situando essa ideia iluminista de 

progresso no contexto da racionalidade científica, mais precisamente na “ideia de razão 

                                                           
17

  Em Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, a perspectiva do quadro histórico de 

Condorcet (1993) é a de que os progressos do espírito humano fornecem o fio condutor da história. O 

Esboço é desenvolvido a partir de duas ideias fundamentais: o homem é um ser indefinidamente perfectível 

e a história mostra seu aperfeiçoamento, o que permite pensar em sua continuidade. A lei que rege a história 

é a lei da perfectibilidade indefinida. E o dever do filósofo e particularmente dele é de trabalhar, não 

somente para o curso do progresso, mas, sobretudo, para acelerá-lo em vista do aperfeiçoamento dos 

homens e a construção de uma sociedade mais feliz. Portanto, a perspectiva da obra é oferecer uma 

compreensão da história em que não se perca de vista: que, apesar das crises, a perfectibilidade humana 

manifestou-se por um progresso geral. 
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modelada conforme a física de Newton”, Thomas McCarthy resume essa ideia de progresso 

da seguinte forma: 

 

Em particular, a crença — para nós hoje escassamente plausível — de que o 

progresso da ciência viria necessariamente acompanhado de um progresso na 

moralidade, se baseava não só numa assimilação da lógica das questões teóricas às 

questões práticas, mas também, na experiência histórica das vigorosas ressonâncias 

que os inícios das ciências ecoaram nas esferas da religião, da moral e da política 

(MCCARTHY, 1998, p. 456-457). 

 

Weber, diferentemente, não guiando suas investigações sobre a modernidade nas 

sendas da filosofia da história, rompe esse modo de pensamento ao tomar como fio condutor 

do processo histórico da racionalização, realizando, por sua vez, a mudança de método na 

análise societária. Sendo assim, a análise do autor dos Ensaios não poderia ter resultados 

semelhantes à forma do pensamento “histórico-filosoficamente” marcado. O otimismo 

proveniente das ideias de progresso e de perfectibilidade na análise histórica de época recebe 

a forma de diagnóstico acompanhado das duas patologias sóciais weberianas. 

E aquela racionalidade esclarecida tipicamente moderna, na medida que identifica a 

lógica da racionalização com a Zweckrationalität, não conduz necessariamente ao progresso 

da humanidade e a sua emancipação, como supunha-se o ideal Iluminista. Pelo contrário, essa 

racionalidade não faz a cultura moderna avançar nessa direção demasiado otimista provida de 

sentido, mas, ao invés disso, leva à perda de sentido e à perda de liberdade através do 

fenômeno do desencantamento do mundo. Nesse contexto é que são sustentadas as duas teses 

weberianas como patologias da modernidade. 

Desde a interpretação habermasiana do diagnóstico moderno de Weber, depreende-se 

que este é dado por duas formas de patologias sociais as quais são sustentadas nas teses da 

“perda de liberdade” e na da “perda de sentido”, como se pode observar nas palavras do 

próprio Habermas:  

 

Em sua análise do presente, Weber atém-se mais estritamente do que nunca à 

perspectiva teórica a partir da qual a modernização se apresenta como continuidade 

do processo universal-histórico de desencantamento. A diferenciação de esferas de 

valor culturais autônomas, importante para a fase de surgimento do capitalismo, e a 

autonomização dos subsistemas de agir racional-teleológico, que desde a fase final 

do século XIX caracteriza o desdobramento da sociedade capitalista, são as duas 

tendências que Weber vincula a uma crítica existencial-individualista do presente. O 

primeiro componente pode ser verificado na tese da perda de sentido, o segundo, na 

tese da perda de liberdade. As duas teses tomadas em conjunto determinam até hoje 

uma ideologia cética ante o progresso (HABERMAS, 2012, p. 427, grifo do autor). 
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A partir da citação acima, observa-se que o autor de Teoria do agir comunicativo 

interpreta o diagnóstico weberiano da modernidade desde a perspectiva da modernização 

como elemento do fenômeno do desencantamento ambos como vimos
18

, elementos do 

processo de racionalização que engloba tanto o âmbito da cultura quanto o da sociedade. Com 

isso, Habermas demonstra que as duas teses weberianas estão relacionadas entre si e que 

constituem as partes essenciais do processo de racionalização. Além disso, entende que cada 

uma das patologias está vinculada a âmbitos específicos desse processo. Segundo ele, a tese 

da perda de sentido aparece como consequência da racionalização cultural (arte, moral, 

ciência) enquanto a tese da perda de liberdade surge como resultado da racionalização social 

(economia e política). O que isso significa? Significa que aquele mesmo processo pelo qual, 

por um lado, desenvolve-se a modernidade cultural no ocidente é também, por outro lado, o 

responsável pelo surgimento das patologias modernas. Nesse caráter ambivalente da 

racionalização e da própria modernidade reside seu “paradoxo”. 

Para Schluchter, o diagnóstico de Weber é formulado com base nos seguintes 

fenômenos modernos: na “política socioeconômica”, na análise “sociocultural do capitalismo” 

e no “racionalismo ocidental”, e com isso apresenta o processo de racionalização como a 

passagem do modo “pré-moderno” de sociedade para a forma “moderna” através do processo 

de “desencantamento”. Portanto, seu diagnóstico apresenta-se positivamente no sentido de a 

racionalização como desencantamento possibilitar a autonomização, autolegitimação e a 

diferenciação das “esferas culturais de valor”. No entanto, a análise de Weber “é também o 

diagnóstico do paradoxo desse processo, que apresenta à sociedade moderna não somente um 

problema de liberdade, mas também de sentido” (SCHLUCHTER, 1979, p. 13). Em que 

sentido a racionalização cultural e social causam as patologias modernas? 

Habermas, nesse ponto, seguindo direção semelhante à de Schluchter, chama a atenção 

para o caráter ambivalente das consequências do processo de diferenciação e autonomização 

de esferas culturais de valor. Se por um lado as “autolegitimidades” de cada uma das esferas 

“ficam acessíveis à consciência”, por outro, “corrói a unidade metafísico-religiosa das 

imagens de mundo, a qual se prestava a gerar sentido” (HABERMAS, 2012, p. 428). Nesse 

contexto ganha significado a tese da perda sentido, enquanto dissolução das “imagens de 

mundo arcaicas” em “imagens de mundo modernas”. Isso porque a racionalidade que funda 

aquelas imagens de mundo é constituída pela “razão substancial”, cuja principal característica 

                                                           
18

  Ver a relação entre o processo de racionalização e desencantamento no capítulo deste trabalho intitulado 

“Modernidade e racionalização”. 
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é capacidade de orientação metafísico-religiosa do mundo; as imagens de mundo modernas, 

por sua vez, têm como principal característica a racionalidade formal teleológica. 

Dessa dissolução realizada por meio do desencantamento há a sobreposição da 

racionalidade teleológica à racionalidade substantiva ao passo que acontece a passagem de 

uma forma de sociedade para a outra. A patologia weberiana da perda de sentido surge desse 

processo justamente porque aquela forma de racionalidade sobrepondo-se a esta, não se 

apresenta capaz de substituí-la, exercendo o papel de referencial de orientação e de princípio 

norteador impregnado de sentido. Como percebe McCarthy: “este desencantamento do 

mundo, como Weber o chamou, não substitui as cosmovisões religiosas tradicionais por nada 

que possa cumprir as funções de, por exemplo, dar sentido e unidade à vida” (1998, p. 457). 

Portanto, a tese da perda de sentido como consequência da racionalização cultural 

pode ser entendida no contexto da dissolução das imagens de mundo e suas respectivas 

formas de racionalidade. A diferenciação das esferas de valor culturais, como a arte, a ciência, 

a moral, racionalizadas nos moldes da racionalidade formal, adquirem lógica interna própria 

por meio da qual independem de algo externo para certificar sua legitimação e, portanto, 

passam a ter capacidade e critério de legitimidade próprios. 

A patologia da perda de liberdade ocorre no âmbito da racionalização social. 

Habermas enquadra nesse entorno as esferas economia e política. Identifica esta com o Estado 

moderno e aquela com o capitalismo. No processo moderno de racionalização, ambos, como 

esferas racionalizadas, também se diferenciam e autonomizam-se de modo a se 

institucionalizarem em sistemas com suas respectivas lógicas internas próprias interferindo 

diretamente na vida social, de modo a colocar o capitalismo “como o poder que determina o 

destino de nossa vida moderna” (WEBER, 1987, p. 14). A perda de liberdade vincula-se aos 

dois subsistemas porque ambos exercem o domínio sobre todas as esferas da vida social na 

modernidade. Jessé Souza, interpretando a leitura habermasiana de Weber observa esse 

fenômeno de ocupação do contexto social por parte tanto da economia capitalista quanto do 

Estado moderno da seguinte forma: 

 

A tese da perda de liberdade afirma que os espaços de ação individuais reduzem-se 

crescentemente no mundo moderno, como consequência da intensa burocratização 

da sociedade produzida, antes de tudo, pelas esferas da economia e da política. Uma 

lógica estranha e externa aos homens impõe-se no mundo institucional e passa a 

dominar a totalidade das esferas da vida. Nesse contexto, as relações sociais perdem 

cada vez mais, seja no mundo do trabalho, nas relações de poder ou nas esferas da 

cultura, o conteúdo ético que possuíam no mundo tradicional o que precisamente 

pretende expressar a tese da perda do sentido (SOUZA, 1997, p. 105-106). 
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A origem mesma do diagnóstico weberiano encontra-se principalmente na perspectiva 

a partir da qual é analisada a economia capitalista e, juntamente, seus desdobramentos na vida 

social moderna. Weber concebe o Estado e o capitalismo de maneira diferente: “como 

subsistemas de um agir racional-teleológico nos quais o racionalismo ocidental se desenvolve 

socialmente” (HABERMAS, 2012, p. 267). A patologia derivada daquela autonomização dos 

subsistemas de agir racional-teleológico ocupa o centro da crítica de Habermas. Isso porque 

embora Weber tenha ocupado-se também do processo de racionalização das esferas culturais 

de valor, a ênfase de sua análise societária recai, sobretudo, nos subsistemas que compõem o 

âmbito da racionalização social. Como nota William Outhwaite, comentando a supracitada 

passagem de Habermas: “é principalmente a economia capitalista e o Estado moderno, 

observa Habermas, que Weber tem o objetivo de explicar em termos de racionalização” 

(OUTHWAITE, 2009, p. 73). 

 Para Habermas, no centro da teoria weberiana da modernidade, cujos desdobramentos 

culminam nas duas referidas patologias está o processo de racionalização. E na base desse 

processo está o conceito limitado de racionalidade formal. Embora Habermas reconheça que 

Weber recorra a um “conceito complexo de racionalidade” quando de suas considerações 

sobre racionalização cultural; ao analisar o processo de racionalização social, Weber “deixa-

se conduzir pela ideia bastante restrita de racionalidade teleológica” (HABERMAS, 2012, p. 

266). É a partir tanto desse conceito quanto somente da racionalização destas esferas, segundo 

Habermas, que o autor dos Ensaios identifica o racionalismo ocidental e constrói seu 

diagnóstico de época. 

As observações de Richard Bernstein seguem a mesma direção de Habermas sobre o 

tipo de racionalidade envolvida no pensamento de Weber e merecem atenção porque recorrem 

à expressão weberiana “gaiola de ferro” para expressar o estado da cultura ocidental 

proveniente da patologia da perda da liberdade. Assim, com o conceito de racionalidade 

teleológica, a “esperança” e as “expectativas” otimistas dos pensadores do Iluminismo 

tornam-se mera “ilusão” (BERNSTEIN, 1985, p. 5). Aquela crença de que o crescimento da 

racionalidade científica moderna conduz à “liberdade humana universal” é desfeita. Com 

efeito, quando “desmascarado” e “entendido”, segundo Bernstein interpretando Weber, o 

“legado” do Iluminismo foi o “triunfo da Zweckrationalität — intencional — racionalidade 

instrumental” (Ibid.). E acrescenta: “essa forma de racionalidade afeta e influencia 

inteiramente os âmbitos da vida cultural e social abrangendo estruturas econômicas, direito, 

administração burocrática, e as artes” (Ibid.). A “hegemonia da Zweckrationalität não leva à 

realização concreta da liberdade universal, mas à criação de uma ‘gaiola de ferro’ da 
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racionalidade burocrática da qual não se pode escapar” (Ibid.). Depreende-se das 

considerações de Bernstein que a tese weberiana da perda de sentido constitui a patologia pela 

qual seu diagnóstico da modernidade é dado, embora também defenda a perda de sentido 

como efeito da perda de orientação proveniente da racionalização das esferas culturais de 

valor. Isso porque sua ênfase recai principalmente na institucionalização do Estado moderno e 

da economia capitalista. É justamente esse aspecto que Habermas leva em consideração para 

construir sua crítica à teoria de Weber e também para formular tanto seu próprio diagnóstico 

da modernidade quanto para oferecer uma terapia. 

Habermas observa que o fenômeno histórico-universal do desencantamento e o 

processo da racionalização – do modo como foram dispostos por Weber – impõem-se na 

modernidade como forma unilateral de diagnóstico porque é analisado da perspectiva de 

apenas um nível da sociedade, a saber, o sistema. Assim, tendo em vista a formulação de um 

diagnóstico diferenciado e, a partir disso, a identificação da patologia não parcial, Habermas 

propõe uma teoria da modernidade que se apresente capaz de dar conta da correlação das 

diferenciações sistêmicas e dos diferentes aspectos culturais, societários e interpessoais do 

mundo da vida, ou seja, que busque superar a parcialidade e unilateralidade do diagnóstico 

expresso nas patologias da modernidade caracterizadas por Weber. Ele reformula as teses da 

perda de sentido e da perda da liberdade nos termos de sua tese da “colonização do mundo da 

vida”
19

 pelo sistema (HABERMAS, 2012, II, p. 587). 

Os subsistemas econômico e político racionalizados e institucionalizados apresentam-

se, segundo a leitura habermasiana de Weber, como “meios reguladores” do entorno social. 

Essa regulação ora se dá por meio do “dinheiro”, ora pelo “poder” expresso na “burocracia” 

estatal. Os dois subsistemas integram-se e dessa integração o Estado e o capitalismo 

institucionalizam o Sistema detentor tanto do poder — no sentido de autoridade — quanto do 

controle social por meio da economia. Sendo assim, ocorre a diferenciação entre poder e 

instrumento de controle hipostasiados nos dois sistemas e o “contexto social” — como um 

dos aspectos do que Habermas chama de “mundo da vida” — sobre o qual aquele exerce 

domínio. No entanto, o ponto ao qual sua crítica dirige-se principalmente é o fato de Weber, 

situando “sua teoria da ação em uma via por demais estreita”, não ter reconhecido “no 

dinheiro e no poder meios de comunicação que, ao substituírem a linguagem, tornam possível 

                                                           
19

  Trataremos sobre o conceito habermasiano de “mundo da vida” numa seção à parte (a última deste 

capítulo). Isso tanto pela posição central que o conceito ocupa no pensamento geral do autor quanto por ser 

conceito imprescindível no contexto de sua teoria da modernidade e das patologias modernas. 
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a autonomização e diferenciação de sistemas parciais do agir racional teleológico” 

(HABERMAS, 2012, p. 589, grifo do autor). 

Habermas enfatiza o fato de, diante da diferenciação entre sistema e o “complemento 

social do mundo da vida”, o medium de interação ou de comunicação não se dá pela 

linguagem, mas por instrumentos que, consequentemente, impedem a integração social e 

causam a “disjunção sistema e mundo da vida” da qual deriva o fenômeno da “colonização”. 

Colonização porque enquanto mediação sujeitada aos meios de controle do sistema social 

burocrático, o mundo da vida é desintegrado e marginalizado incorrendo em relação de 

dominação, sendo instrumentalizado. Isto é, quando os meios interativo-sociais cristalizam-se 

unicamente dispostos em formas parciais e instrumentais em detrimento da forma 

comunicativa por meio da linguagem, não ocorre relação “dialógica” em que existam 

entendimento e consenso entre as partes envolvidas no processo de interação, pelo contrário, 

acontece relação “monológica” em que o interesse dos subsistemas sociais se sobrepõe aos do 

mundo vivido, colonizando-o. 

 

Se introduzirmos tal interpretação da teoria weberiana em nosso complexo 

explicativo, o paradoxo da racionalização social que transparece nos fenômenos da 

burocratização poderá ser interpretado de outro modo. A perda de liberdade 

atribuída por Weber à burocratização já não pode ser entendida como fruto de uma 

mudança ocorrida na racionalidade prática e racional-teleológica (wertrational), a 

qual se transforma em racionalidade teleológica destituída de raízes éticas. Em nosso 

modelo, os respectivos fenômenos já não podem ser descritos como orientações 

altamente racionalizadas da ação. Eles são interpretados como efeitos de uma 

disjunção entre mundo da vida e sistema (HABERMAS, 2012, II, p. 575, grifo do 

autor). 

 

Aquilo que em Weber é consequência da burocratização, em Habermas, 

conceitualmente, é identificado como efeito da disjunção (Entkoppelung) entre ambos. 

Essa reformulação consiste basicamente em afirmar que a principal patologia da 

modernidade não é a perda da liberdade como efeito da racionalização societária, nem a perda 

de sentido causada pelo processo de racionalização cultural, mas, sobretudo, a “penetração de 

formas da racionalidade econômica e administrativa em esferas de ações que resistem à 

transferência para os meios “‘dinheiro’e ‘poder’” (Ibid., p. 597). Essas esferas significam 

justamente o âmbito das ações no contexto do mundo da vida realizadas com base no 

entendimento. Dessa forma, para Habermas, os fenômenos do desencantamento e da 

racionalização transparecidos na “secularização das cosmovisões” e na “diferenciação 

estrutural da sociedade” não significam em si mesmos, causas de patologias. Estas consistem, 

antes de tudo, na racionalização do mundo da vida realizada pelo sistema social econômico-
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burocrático. Portanto, o Estado moderno e a economia capitalista racionalizados, ou seja, 

institucionalizados como sistema, segundo Habermas, por mais burocráticos (poder) que se 

apresentem e por mais economicamente instrumentais e controladores (dinheiro) que sejam, 

por si, não constituem a verdadeira patologia moderna, mas sim, o que essa 

institucionalização implica na esfera do mundo da vida. A unilateralidade da análise 

weberiana dá-se por estar baseada na perspectiva apenas do sistema; noutras palavras, em seu 

processo de racionalização social são levados em consideração apenas os subsistemas político 

e econômico e, com isso, a esfera do “mundo da vida e sua segmentação em ciência, moral e 

arte”, são disjungidas de toda a integração social (Ibid.). Dessa disjunção, através dos meios 

de controle, o sistema social invade as esferas que compõem o mundo vivido, 

instrumentalizando-o e colonizando-o. Isso porque enquanto leva-se em consideração, como 

no caso da racionalização social weberiana, que aqueles dois subsistemas parciais 

representam o todo do sistema social em sua integralidade, abstraindo-se a esfera do mundo 

vivido, torna este, além de desintegrado do contexto societário, sem significado, como 

observa Habermas citando Andrew Arato: “à medida que o sistema se cobre com as vestes do 

mundo da vida, este é devorado (aufgesogen) pelo sistema” (Ibid., p. 695, grifo nosso). 

No âmbito da racionalização do mundo vivido pelo sistema, ganham importância as 

esferas sociais que Habermas define já em Mudança estrutural da esfera pública (1962) e às 

quais se refere na Teoria do agir comunicativo para explicar o processo de diferenciação e 

troca entre mundo da vida e sistema. Isto porque enquanto substratos sociais compostos por 

indivíduos, essas esferas constituem os subsistemas que são controlados pelos subsistemas da 

economia e da política através do dinheiro e do poder, como percebe Jessé Souza (1997, p. 

107). 

Para Habermas, a sociedade burguesa é composta pela “esfera privada” 

(Privatsphäre), cujo “núcleo institucional é a família como entorno das economias domésticas 

privadas” e pela “esfera pública” (Öffentlichkeit) formada pelas “redes de comunicação 

intensificadas pelas atividades culturais, pela imprensa e, mais tarde, pelos meios de 

comunicação de massa” (HABERMAS, 2012, II, p. 577). Desde a perspectiva do sistema 

social que opera a racionalização do mundo da vida, enquanto essas esferas são forma de 

“mediatização” (Mediatisierung), ocorrem relações de troca, cujo poder regulador é 

concentrado nos subsistemas econômico e político. Essas relações instrumentais através do 

poder econômico e da burocracia são, segundo Habermas, a causa principal da patologia da 
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colonização (Ibid., p. 576). Por isso, estabelece
20

 de que forma o poder sistêmico penetra 

todos os substratos da vida social desintegrados daqueles dois subsistemas sociais. Ou seja, 

invade as esferas de cultura, da reprodução simbólica do mundo vivido, enfim, o mundo 

sociocultural como um todo. 

A reformulação habermasiana da tese da perda da liberdade nos termos da 

“colonização” não somente analisa criticamente o diagnóstico unilateral de Weber, já que este 

investiga a racionalização dos sistemas de ação “apenas sob o ângulo da racionalidade 

teleológica” (Ibid., p. 548); nem pretende unicamente afirmar que o autor dos Ensaios, em seu 

diagnóstico de época, reduz a “racionalização social em geral” ao “padrão capitalista de 

modernização” (Ibid., p. 549). No tocante ao problema da modernidade em Teoria do agir 

comunicativo – percebendo esses “problemas” na teoria weberiana – o objetivo principal de 

Habermas é reformular tal teoria para que possa oferecer não somente um diagnóstico 

diferente, cujas patologias sociais são detectadas na integralidade do sistema e do mundo da 

vida entendido como dois níveis integrados da sociedade, mas, sobretudo, oferecer uma 

terapia através de seu peculiar conceito de razão comunicativa. No entanto, antes de 

apresentar a racionalidade comunicativa como terapia às patologias da modernidade, 

retomaremos a categoria lukácsiana da reificação como diagnóstico de época, examinado sua 

reformulação, por parte de Habermas, como “colonização do mundo da vida”. Como observa 

Thomas McCarthy ao afirmar que um dos principais objetivos da Teoria do agir 

comunicativo é: 

 

Construir, nesta base (num conceito de sociedade em dois níveis: que integre mundo 

da vida e o paradigma do sistema), uma teoria crítica da sociedade moderna que 

reconceitualize reificação como “colonização do mundo da vida” por forças que 

emanam dos subsistemas econômicos e políticos, ou seja, entenda as patologias 

sociais da vida moderna como subordinação do mundo da vida aos imperativos 

sistêmicos da reprodução material (MCCARTHY, 1990, p. 120, grifo nosso). 

 

 

 

                                                           
20

  A relação instrumental entre sistema e mundo da vida, segundo Habermas, acontece da seguinte forma: da 

perspectiva do subsistema da economia; este se relaciona com o mundo da vida (no âmbito de sua esfera 

privada) por meio de relações de troca (compra da força de trabalho que resulta em pagamento de salário) e, 

com isso, nesse âmbito, a relação dada por meio do “dinheiro” estabelece-se, sobretudo, como relação entre 

“trabalhador” e “consumidor”. Da perspectiva do subsistema político-administrativo; este se relaciona com 

o mundo vivido (no âmbito de sua esfera pública) por meio de relações de troca “mediatizadas” pelo poder 

burocrático e, nesse caso, o indivíduo mantém ralação de “cliente” (impostos) e “cidadão” (decisões 

políticas) com o Estado (HABERMAS, 2012, II, p. 579, conferir a figura 39). O que é comum e — por isso 

nos interessa — nessa relação entre sistema e mundo da vida, independentemente das perspectivas e dos 

âmbitos, é que as relações estabelecidas são sempre de troca e por meios instrumentais não comunicativos 

por meio dos quais aquele exerce o domínio sobre este, colonizando-o. 



82 
 

4.2 Reificação como patologia 

 

O diagnóstico lukácsiano de época, segundo Habermas, é formulado em direção 

semelhante ao weberiano, embora com o acréscimo significativo do aspecto marxista da 

reificação: “a realização peculiar de Lukács consiste em associar Marx e Weber para poder 

considerar sob os dois aspectos ao mesmo tempo (da reificação e da racionalização)” 

(HABERMAS, 2012, p. 617, grifo do autor). Em contrapartida, de Weber, herda a 

racionalização como fio condutor de sua teoria de modernidade, como vimos no capítulo 

deste trabalho intitulado “Modernidade e reificação”. É justamente o aspecto weberiano 

presente em seu diagnóstico, o alvo para o qual a crítica de Habermas é dirigida. Isso porque, 

quando de sua análise societária deixa conduzir-se pelo processo de racionalização, 

consequentemente, é guiado pelo conceito restrito de racionalidade a ela inerente incorrendo, 

assim, como Weber, em diagnóstico unilateral. Além disso, segundo Habermas, Lukács 

“comete o erro decisivo, já sugerido por Marx, de recobrar teoricamente aquele ‘tornar-se 

prática’ e apresentá-lo como efetivação revolucionária da filosofia” (Ibid., p. 626, grifo do 

autor). Noutras palavras, esse erro consistiria na pretensão do autor de História e consciência 

de classe de unir teoria e prática a partir da crítica do racionalismo antinômico burguês 

reificante, superando-o por meio da “consciência de classe” do proletariado. No entanto, antes 

de apresentar o desdobramento da crítica de Habermas, mostraremos algumas considerações 

sobre o diagnóstico lukácsiano de época e a reificação como sua patologia, que é o aspecto de 

seu pensamento que nos interessa aqui. 

O diagnóstico lukácsiano da modernidade assume caráter de ambivalência: é 

pessimista enquanto diagnóstico propriamente, no sentido da análise crítica de época; é 

demasiado otimista quando, diferentemente de Weber, segundo Habermas, propõe uma saída 

para a patologia impondo-lhe limites. Esses limites podem ser impostos tanto pela antinomia 

lógica interna que rege o pensamento burguês quanto pela práxis da consciência da classe 

proletária, como chama a atenção Lucien Goldmann, referindo-se ao ensaio “Reificação e 

consciência do proletariado”: “o problema da reificação se atém à transformação da 

consciência, à estruturação de uma consciência inadequada” (GOLDMANN, 1973, p. 77). E 

acrescente ainda: “o proletariado é o único grupo social que pode abolir a reificação e 

alcançar uma consciência não reificada” (Ibid.). Diante disso, vale salientar o seu caráter 

diferenciado com relação ao diagnóstico weberiano. Referindo-se às semelhanças entre ambos 

(Weber e Lukács) e Horkheimer sobre a análise da sociedade e das patologias modernas desde 
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a perspectiva da racionalização entendendo reificação como um “movimento” interno ao 

pensamento burguês, Habermas observa:  

 

Essa perspectiva, Lukács partilha-a tanto com Weber quanto com Horkheimer; 

diversamente deles, no entanto, está convencido de que não apenas se pode refrear 

aquele desenvolvimento, mas que o próprio desenvolvimento terá de colidir com 

barreiras internas, por razões teoricamente comprováveis: pois a “racionalização” do 

mundo aparentemente total, capaz de alcançar o ser físico e psíquico mais profundo 

do homem, encontra seu limite no caráter formal da própria racionalidade que 

apresenta (Ibid., p. 621, grifo do autor). 

 

Outra diferenciação que Habermas observa é que, enquanto Weber não consegue 

reconhecer no dinheiro e no poder os meios instrumentais de domínio dos quais o sistema se 

vale, Lukács “dá atenção a um único medium, o valor de troca” e “atribui a reificação tão 

somente à ‘abstração de troca’” e, dessa forma, interpreta “todos os fenômenos do 

racionalismo ocidental como sinais ‘do processo de ocupação plena de toda a sociedade pelo 

capital’” (Ibid., p. 619). Sendo assim, os meios instrumentais não observados pela análise 

weberiana são afirmados veementemente pelo pensador húngaro. No entanto, a análise de 

época expressa na reificação como patologia ganha importância no pensamento de Habermas 

menos por ter observado a modernidade pela perspectiva do “valor de troca” — embora 

reconheça nisso o mérito de Lukács com relação a Weber —, do que pelo seu efeito na 

primeira geração da Teoria Crítica. 

Sobre o tema da reificação como diagnóstico lukácsiano, merecem atenção as 

considerações de Axel Honneth, em direção semelhante à de Habermas, quando argumenta 

que o fenômeno analisado por Lukács constitui-se em uma “patologia da razão”. 

Para Honneth, o conceito lukácsiano de que reificação “significa nada mais do que o 

fato de ‘a relação entre pessoas assumir o caráter de uma coisa’” (HONNETH, 2008, p. 21) 

está ancorado em aspectos específicos da práxis cotidiana e situada no âmbito cognitivo. 

Assim também interpreta Habermas ao afirmar que Lukács reinsere e entende a expressão 

“formas de objetividade” no contexto da teoria do conhecimento: “em sua forma elementar, o 

conceito designa claramente uma ocorrência cognitiva em que algo que não possui 

características de coisa (o ser humano, por exemplo) venha a ser considerado como tal” 

(Ibid.). Observa-se isso a partir das afirmações do autor de História e consciência de classe 

sobre as antinomias do pensamento burguês pelas quais se apresenta a deficiência desse 

padrão de racionalidade. A teoria de Lukács é uma análise crítica da sociedade porque, por 

um lado, realiza o diagnóstico identificando a patologia e, por outro, elabora uma crítica aos 

fundamentos do pensamento que origina a deformidade da reificação. Além disso, propõe sua 
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superação através da terapia da “consciência de classe”. Essa panaceia apresenta-se na práxis 

cotidiana da classe proletária. Dessa forma, depreende-se que o problema da reificação, 

embora surja do âmbito da teoria, ou seja, como “categoria” epistêmica, tem implicações 

práticas. Isso porque, enquanto patologia da razão, é colocada tanto como uma forma 

distorcida da práxis quanto pelo fato de implicar atitude prática para sua superação. Essa 

forma distorcida diz respeito àquela falsa consciência produzida pelo fenômeno da 

Verdinglichung, por meio da qual ocorre a relação dissimulada entre pessoas e coisas. Por 

isso, ou seja, por seu caráter de práxis, é que Honneth não se limita a interpretar o conceito 

lukácsiano somente no âmbito epistêmico: 

 

A princípio, não está claro se Lukács sustenta que reificação é uma categoria de 

mero erro epistêmico, um ato moralmente censurável ou uma forma inteiramente 

distorcida da práxis. No entanto, em seguida, torna-se claro que ele a entende mais 

além do que uma mera categoria de erro na mente, porque a ocorrência da reificação 

assume uma qualidade de muitas camadas e de estabilidade que não pode ser 

rebaixada a mero erro cognitivo (Ibid., p. 21-22).  

 

Sendo assim, os dois aspectos (teórico e prático) da tese lukácsiana expressam a 

dialética “teoria-prática” presente em seu pensamento. Dialética não no sentido de oposição, 

mas de unidade na totalidade da realidade em que é possível unir a “história” e a “consciência 

de classe”. Para Lukács, a reificação apresenta-se como uma patologia na medida que desfaz 

essa totalidade, ou melhor, quando implica uma deformação da práxis humana e com isso, 

constrói uma falsa consciência reificante da realidade social.  

Para Habermas, se por um lado existe esse diferencial de Lukács com relação a Weber, 

por outro, aquele incorre em diagnóstico semelhante ao deste. Isso porque, enquanto guiado 

pelo fio condutor da racionalização, sua análise apresenta um resultado unilateral, ou seja, da 

perspectiva de um único nível da sociedade, a saber, o sistema. Aquela disjunção entre 

sistema e mundo da vida que o diagnóstico weberiano opera também ocorre em Lukács, o que 

o leva ao diagnóstico negativo, cuja patologia assume implicações semelhantes à perda de 

liberdade. Com efeito, numa realidade em que todas as esferas sociais da vida são ocupadas 

pelo capital e pela relação de troca mercantil, de modo que até as próprias pessoas tomam 

forma de coisas, ocorrendo, inclusive, a reificação de sua própria consciência — ou seja, até a 

profundidade dos aspectos psíquico e cognitivo do homem — não haveria espaço para a 

liberdade. 

Desde essa perspectiva unilateral, os “mecanismos sistêmicos” controlam todas as 

relações sociais unicamente através dos meios do dinheiro e do poder, ou seja, não levando 
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em consideração os aspectos das esferas culturais de valor presentes no contexto do mundo da 

vida. Aquela “forma de objetividade”, para qual Habermas chama a atenção que Lukács usa 

significando “forma de existência”, diz respeito ao modo como se dá o diagnóstico 

lukácsiano. Isto é, a reificação, enquanto patologia, é apresentada como a forma de existência 

por excelência da sociedade moderna resultante do modo de produção capitalista que deforma 

os modos de interação homem-mundo e, sobretudo, homem-homem. Isso significa, antes de 

tudo, que é uma “patologia social” de época originária da “realidade institucional do 

capitalismo moderno, cujo padrão de racionalidade é limitado” (HONNETH, 2009, p. 33). É 

social porque, quanto mais essa “forma de existência” tem como base o pressuposto lógico da 

antinomia do pensamento burguês, mais traz, “necessariamente” (NOBRE, 2001, p. 100), 

implicações diretas para as relações sociais de forma a penetrar até as esferas mais íntimas do 

mundo da vida. É a esse ponto especificamente que se dirige a crítica de Habermas ao 

diagnóstico lukácsiano o qual “reformula”. 

Essa reformulação lança mão de um componente peculiar à sua Teoria do agir 

comunicativo e ao mundo da vida, cuja pretensão é superar a disjunção entre este e o sistema 

operado pela teoria da modernidade (entenda-se da sociedade) de Lukács na medida em que 

segue a linha de Weber. No centro da proposta habermasiana está a substituição do conceito 

(mas, não apenas no plano conceitual) de “forma de objetividade” pelo conceito de “formas 

de entendimento” (Verständigungsformen): 

 

Lukács tinha determinado certas formas de objetividade como constituindo 

princípios que predeterminam, por meio da totalidade social, a luta dos indivíduos 

com a natureza objetiva, com a realidade normativa e com sua própria natureza 

subjetiva. Lukács fala em formas a priori de objetividade porque, no âmbito da 

filosofia da consciência, tinha de tomar como ponto de partida as relações 

fundamentais entre um sujeito cognoscente ou agente e a esfera dos objetos 

perceptíveis e manipuláveis. Entretanto, na teoria da comunicação, que muda de 

paradigma, as características formais da intersubjetividade do entendimento possível 

podem assumir o lugar das condições de objetividade da experiência possível. 

Formas de entendimento constituem respectivamente um compromisso entre as 

estruturas gerais do agir orientado pelo entendimento e as pressões da produção 

(HABERMAS, 2012, II, p. 338, grifo do autor). 

 

Segundo a leitura habermasiana das formas de objetividade lukácsianas, sugere-se que 

as mesmas sejam interpretadas como modo de interação social desde a perspectiva da relação 

sujeito-objeto, por isso presa ao paradigma da filosofia da consciência. Isso significa que, 

mesmo diante da pretensão lukácsiana de superar a “fragmentação” inerente à racionalidade 

burguesa através da “totalidade social” envolvendo todas as relações sociais possíveis 

(homem-mundo-natureza subjetiva-natureza objetiva-entorno social), ele o faz desde o plano 



86 
 

lógico da relação sujeito-objeto. Dessa interpretação habermasiana, pode-se inferir, ainda que 

com certa dose de cautela, que, na tentativa de superar a principal antinomia do pensamento 

burguês, Lukács acaba por tornar-se vítima dessa mesma forma de racionalidade monológica, 

pois, a reificação assume a acepção de “uma categoria da filosofia da consciência, sendo 

detectada nas ideias e nos modos de comportamento dos indivíduos” (Ibid., p. 683). É nesse 

contexto que ganha sentido a crítica de Habermas à unilateralidade do diagnóstico lukácsiano, 

pois, um resultado que seja produto da análise desde essa forma restrita de racionalidade não 

poderia ser dado de outro modo diferente. 

Por isso, Habermas propõe a mudança do paradigma da “filosofia da consciência” para 

o “paradigma comunicativo” na teoria da sociedade (entenda-se da modernidade). Com isso, 

constrói sua teoria da modernidade que traz consigo uma racionalidade não restrita e que seja 

capaz de abarcar tanto a esfera do sistema quanto a do mundo da vida, sem com isso, incorrer 

na disjunção entre ambos e, consequentemente, formular um diagnóstico não parcial da 

modernidade, a saber, o conceito de racionalidade comunicativa. É nesse contexto que o autor 

de Teoria do agir comunicativo pretende reformular a patologia da reificação em termos de 

colonização do mundo da vida por meio da substituição das formas de objetividade pelas 

formas de entendimento a fim de poder “capturar” (eingeholt), da perspectiva da teoria da 

comunicação, a “problemática da reificação” (Ibid., II, p. 217). 

Com a mudança de paradigma dirigida à linguagem, Habermas pretende oferecer um 

“instrumentário conceitual” que em sua lógica subsista relações intersubjetivas mediadas por 

meio da linguagem tendo em vista entendimento. Sendo assim, a relação monológica sujeito-

objeto cede lugar à relação dialógica sujeito-sujeito, isto é, às relações intersubjetivas. 

Transpondo essa mudança de paradigma do âmbito epistemológico, ou seja, da teoria para a 

práxis do mundo da vida levando em consideração os contextos de interação, inclusive com 

relação ao sistema, isso significa que aqueles “meios sistêmicos” de controle e de domínio 

dados objetivamente e que, desde um diagnóstico unilateral, opera o desacoplamento entre 

sistema e mundo da vida, cede lugar ao meio de interação linguística. Dessa forma, nas 

relações sociais em que estejam integradas sistema e mundo da vida não existe algo dado ou 

imposto objetivamente, mas uma relação baseada no entendimento mútuo entre as partes 

envolvidas no processo comunicativo, donde surge o “consenso”. Portanto, não se exerce a 

vontade arbitrária de uma das partes específicas no âmbito da integração social, mas sim, 

prevalece o acordo que é validado consensualmente. Sendo assim, no contexto das patologias 

da modernidade, enquanto conceito de razão que fundamenta o paradigma comunicativo, a 

razão comunicativa apresenta-se como terapia.  
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4.3 Razão comunicativa como terapia 

 

Nas duas seções anteriores, subintituladas “As patologias da modernidade e a 

colonização do mundo da vida” e “Reificação como patologia”, apresentamos as patologias da 

modernidade presentes nas teorias de Weber e de Lukács a partir do pensamento crítico de 

Habermas, na medida que o mesmo propõe tanto um diagnóstico quanto uma forma de 

patologia da modernidade diferenciados enquanto traz consigo o conceito peculiar de razão 

comunicativa. Portanto, ganha importância, como vimos, o conceito de mundo da vida como 

complemento de sua Teoria da razão comunicativa. Por isso, nas considerações que se 

seguem, é dele que nos ocuparemos para, em seguida, mostrar em que sentido a razão 

comunicativa pode ser compreendida como terapia às patologias da modernidade. 

A superação do paradigma da filosofia da consciência pelo paradigma comunicativo 

tal como proposta por Habermas, pressupõe, antes de tudo, a transformação daquela forma de 

pensar em favor desta. Noutras palavras, é o modo de pensamento que não se identifica nem 

com a racionalidade instrumental, nem muito menos com a formal que a lógica consiste na 

relação monológica sujeito-objeto. Pelo contrário, significa que, em seu procedimento, as 

interações dão-se entre sujeitos, linguisticamente “mediatizadas”, que acontecem no processo 

comunicativo cotidiano, “pois racionalidade tem menos a ver com a posse do conhecimento 

do que com a maneira pela qual os sujeitos capazes de falar e agir adquirem e empregam o 

saber” (HABERMAS, 2012, p. 31, grifo do autor). É nesse ponto que entra em cena o 

conceito habermasiano de “mundo da vida” (Lebenswelt) como o contexto de interação social 

onde se dá o processo de comunicação intersubjetivamente através do qual deve se 

desenvolver a inter-ação social que, por estar fundamentada na racionalidade comunicativa, 

recebe o nome de ação comunicativa ou agir comunicativo: “podemos sustentar, em primeiro 

lugar, que o conceito de racionalidade comunicativa deva ser analisado segundo o fio 

condutor de um entendimento linguístico” (Ibid., p. 147). Com isso, observa-se que o 

paradigma da linguagem (i.e. da razão comunicativa) que ocupa o fulcro do pensamento de 

Habermas, é indissociável do tema da interação. Com efeito, pensar ou agir 

comunicativamente pressupõe, além de sujeitos interagindo linguisticamente, o “horizonte” 

que seja capaz de envolver todos os sujeitos, levando em consideração tanto seus aspectos 

pessoais (físicos, psíquicos etc.) quanto os sociais. Por isso, já em “Trabalho e interação”, 

quando Habermas lança mão da linguagem — dentre as três relações dialéticas colocadas por 

Hegel, a saber, família, trabalho e linguagem — como a forma de interação originária, 

estabelece um dos principais temas de seu escopo teórico: “Trabalho e interação: termos 
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inócuos, mas em torno dos quais Habermas consolidou alguns dos principais temas de seu 

pensamento” (GIDDENS, 1982, p. 149). Sendo assim, o conceito de mundo da vida constitui-

se essencialmente o contexto de interação e, por isso, segundo Habermas, “nessa linha, ele 

constitui complementar ao do agir comunicativo” (HABERMAS, 2012, II, p. 218). No 

entanto, em que consiste necessariamente esse complemento tal como Habermas o formula? 

Qual seu papel no paradigma comunicativo? 

Habermas, com o conceito de mundo da vida, pretende complementar sua teoria da 

razão comunicativa colocando-o como seu pano de fundo. Para isso, parte, por um lado, da 

teoria dos três mundos de Karl Popper (1902-1994) — embora tome emprestado o conceito de 

mundo da fenomenologia de Edmund Husserl reformulando-o significativamente — e, por 

outro, de quatro conceitos distintos de ação que, a pesar de diferentes entre si, estão 

relacionados àqueles três tipos mundo. Os três mundos, Habermas chama-os de “mundo 

objetivo”, “mundo subjetivo” e “mundo social”. Para Habermas, os mesmos referem-se a 

modos determinados de interação e, dessa forma, para cada tipo existe a forma de relação 

específica, ou seja, formas de ação que o homem adota para interagir com seu entorno. As 

interações especificamente são denominadas de “ator-mundo” (HABERMAS, 2012, II, p. 

220). As formas de ações próprias de cada relação “ator-mundo” são chamadas de “agir 

teleológico”, “agir normativo”, “agir dramatúrgico”. O primeiro refere-se à ação orientada por 

uma finalidade que busca alcançar dado objetivo e diz respeito à ação do ator-mundo 

objetivamente. “Aí, se supõe que o ator escolhe e calcula os meios e fins segundo aspectos da 

maximização de proveito ou das expectativas de proveito” (HABERMAS, 2012, p. 164). O 

segundo refere-se ao agir que tem como referência grupos que orientam sua ação a valores 

comuns, ou seja, “não se refere ao comportamento de um ator, em princípio solitário, que 

encontra outros atores no entorno, mas a membros de um grupo social” (Ibid.) e por isso é a 

ação própria da relação ator-mundo socialmente. O terceiro diz respeito à ação do sujeito, 

cujo objetivo é sua autorrepresentação. Segundo Habermas, neste caso, não se refere 

“primeiramente ao ator solitário, nem ao membro de um grupo social, mas aos participantes 

de uma interação que constituem uns para os outros um público a cujos olhos eles se 

apresentam” (Ibid., 165). E acrescenta: “o ator suscita em seu público uma determinada 

imagem, uma impressão de si mesmo, ao desvelar sua subjetividade em maior ou menor 

medida” (Ibid.). Portanto, esse tipo de ação constitui o agir típico da relação ator-mundo 

subjetivamente. É nesse contexto que tanto o agir comunicativo, quanto o mundo da vida são 

desenvolvidos. Aquele construído, conforme observa Walter Reese-Schäfer, como um 

conceito “diferenciado dos outros conceitos de ação” (REESE-SCHÄFER, 2012, p. 46); e o 



89 
 

conceito de mundo da vida formulado, não somente como distinto dos três mundos, mas 

principalmente como um conceito de mundo que engloba aquelas três enquanto constitui-se o 

pano de fundo, tanto da racionalidade quanto do agir comunicativos. 

O mundo da vida constitui o contexto ou lugar onde o processo de interação 

intersubjetiva, intermediada linguisticamente, acontece e por meio do qual os mundos 

objetivo, subjetivo e social são integrados. Em formas de interações em que os três tipos de 

mundos são concebidos isoladamente, existe uma visão parcial da ação, ora sendo 

privilegiada a ação do mundo objetivo (teleológica), ora a do mundo social (normativa) ou 

ainda a ação do mundo subjetivo (dramatúrgica). Ao propor o conceito de racionalidade 

comunicativa, Habermas tem em mente o objetivo de superar os tipos de ação, cujas formas 

de interação são unilaterais. E, ao propor o conceito de mundo da vida, oferece o conceito de 

mundo no qual possam ser integrados os diversos tipos de mundo e seus respectivos modos de 

ação. Para Habermas, “o agir comunicativo depende de um processo de interpretação 

cooperativo em que os participantes se referem simultaneamente a algo no mundo subjetivo, 

no mundo social e no mundo objetivo” (HABERMAS, 2012, II, p. 221). No entanto, mais 

adiante, adverte: “por conseguinte, o status da categoria ‘mundo da vida’ não coincide com o 

dos ‘conceitos formais de mundo’ analisados há pouco” (Ibid., p. 230). Grosso modo, no 

contexto da práxis social cotidiana, mundo da vida refere-se ao modo como os atores 

vivenciam e percebem seu entorno social. Habermas, ao afirmar o agir comunicativo em 

detrimento dos tipos de ação daquelas três relações “ator-mundo”, não exclui estes do 

processo de interação, mas apenas retira-os do centro da teoria social clássica que teve seu 

ponto de partida em Weber (Ibid., p. 3). Pelo contrário, ao colocar a racionalidade 

comunicativa no centro desse processo, não somente são levadas em consideração as 

pretensões inerentes a cada uma das formas de agir de cada um dos atores-mundos, mas, 

principalmente, agrega o agir próprio ao mundo da vida aos três. Logo, àqueles três mundos e 

suas relações ator-mundo, Habermas interpõe o mundo da vida; e, àquelas três formas de agir 

referentes a cada um dos três mundos; entremeia o agir comunicativo. Sendo assim, o agir 

comunicativo está para o mundo da vida, como aquelas três formas de agir estão para cada um 

de seus respectivos mundos: objetivo, social e subjetivo. Em si mesmos, os três primeiros 

visam objetivos isoladamente e, por isso, a comunicação não obedece à lógica da 

intersubjetividade, mas da relação sujeito-objeto presa ao paradigma da filosofia da 

consciência. Porém, no contexto da interação da racionalidade comunicativa cada uma das 

formas de agir passa a ter pretensões que superam seus interesses próprios por meio do 
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entendimento intersubjetivo entres os atores que compõe o mundo da vida e que visa aquilo 

que Habermas chama de “consenso” (Einverständnis). 

 

Tais relações “ator-mundo” reaparecem nos tipos puros do agir orientado pelo 

entendimento. A análise dos modos de utilização da linguagem permite esclarecer o 

que significa o fato de um falante, ao realizar um ato da fala padrão, entabular uma 

ralação pragmática: - com algo no mundo objetivo (enquanto totalidade das 

entidades sobre as quais são possíveis enunciados verdadeiros); - com algo no 

mundo social (enquanto totalidade das relações interpessoais reguladas 

legitimamente); e, - com algo no mundo subjetivo (enquanto totalidade das 

vivências às quais os falantes tem acesso privilegiado e que ele pode manifestar de 

modo veraz diante de um público). De sua parte, os referentes do ato de fala 

revelam-se ao falante como algo objetivo, normativo ou subjetivo (HABERMAS, 

2012, II, p. 220-221). 

 

No contexto da ação orientada pelo paradigma da comunicação linguística, as 

pretensões isoladas que, ora visam a realização de um dado objetivo, ora se referem a 

orientações de ações a valores comuns ou ainda que almejem a autorrepresentação subjetiva, 

assumem caráter de amplitude. Isso ocorre porque, alheia a uma pretensão específica e 

realizada linguisticamente, a racionalidade comunicativa não visa objetivos unilaterais. O 

mundo da vida significa justamente o local onde (lugar transcendental, que, na verdade, está 

em “lugar” algum) acontece esse processo de interação. Nesse caso, significa, por um lado, “o 

espaço social em que a ação comunicativa permite a realização da razão comunicativa calcada 

no diálogo e na força do melhor argumento em contextos interativos, livres de coação” 

(FREITAG, 2005, p. 165); ou, por outro lado, como o define Axel Honneth: “Habermas chama 

de ‘mundo da vida’ um horizonte de suposições de fundo intersubjetivamente partilhadas, no 

qual todo processo de comunicação está previamente inserido” (1991, p. 288). E deste último, 

depreende-se que o mundo da vida, mesmo sendo “espaço social”, é também “horizonte de 

suposições de fundo”, ou seja, está além da definição que o relaciona somente com o contexto 

social. O entendimento como o medium e o consenso como propósito do processo de 

interação do processo de racionalidade comunicativa, possibilitam que os interesses 

particulares presentes em cada tipo de pretensão daqueles três mundos sejam subsumidos em 

pretensões universais geradas consensualmente. Por entendimento, Habermas entende “a 

união dos participantes da comunicação sobre a validade da exteriorização” (2012, II, p. 221); 

e por consenso entende que “tem a ver com o reconhecimento intersubjetivo da pretensão de 

validade que o falante une a uma exteriorização” (Ibid.). Sendo assim, no contexto do mundo 

da vida, a pretensão dos atores é a validade de suas exteriorizações. Inerente a essa pretensão, 

segundo Habermas, existem outras pretensões: “inteligibilidade, verdade, correção e 

veracidade” (HABERMAS, 2012, p. 57). Portanto, a racionalidade comunicativa enquanto 
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orientada para o entendimento e visando o consenso, transpassando as pretensões das outras 

três formas de agir, constitui referência reflexiva a todos os mundos.  

As pretensões dos atores-mundos (objetivo, social e subjetivo) dão lugar às pretensões 

formadas comunicativamente no mundo da vida. Ocorre, pois uma relativização, pois, a ação 

comunicativa não se dá visando um mundo objetivo, social ou subjetivo especificamente, mas 

visa, sobretudo, o mundo da vida em que os interesses e pretensões diferentes e divergentes 

são colocados em mesma medida e intensidade. Ou seja, relativizadas, para, a partir disso, 

serem discutidas e, após esse processo de discussão, serem postas, consensualmente, como 

paradigma. Esse pressuposto da racionalidade comunicativa de, num primeiro momento, não 

se referir a algum dos três mundos cujas pretensões são unilaterais, mas sim, ao mundo da 

vida — e, assim, referir-se a todos ao mesmo tempo — onde essas pretensões são 

relativizadas e postas em discussão, constitui o grande diferencial em relação às outras formas 

de racionalidade fundamentadas na lógica da filosofia da consciência. De fato, no contexto de 

mundos presos ainda a essa forma de racionalidade, cujas ações visam objetivos isolados, não 

há espaço para relações intersubjetivas, mas, somente para formas de interação entre sujeito e 

objeto nas quais predomina sobreposição de partes. Por isso, Habermas apresenta o conceito 

de razão comunicativa como superação daquele conceito restrito de razão inerente à filosofia 

da reflexão. No entanto, para fundamentar seu conceito de razão no contexto da práxis e como 

categoria fundante da ação social comunicativa, ele precisa, antes de tudo, como vimos, 

estabelecer o pano de fundo dessa racionalidade. Esse contexto é o mundo da vida. 

Finalmente, podemos passar a palavra novamente ao próprio Habermas e, com isso, podemos 

concluir que: 

 

O mundo da vida constitui, pois, de certa forma, o lugar transcendental em que os 

falantes e ouvintes se encontram; onde podem levantar, uns em relação aos outros, a 

pretensão de que suas exteriorizações condizem com o mundo objetivo, social ou 

subjetivo; e onde podem criticar ou confirmar tais pretensões de validade, resolver 

seu dissenso e obter consenso. Numa palavra, no que tange à linguagem e à cultura, 

os participantes não conseguem atingir in actu o mesmo distanciamento possível em 

relação à totalidade dos fatos, das normas e das vivências, os quais podem ser objeto 

de um possível entendimento (Verständigung) (HABERMAS, 2012, II, p. 231). 

 

No contexto da teoria crítica da modernidade de Habermas e no âmbito do conceito de 

sociedade, a categoria que se distingue ao do mundo da vida é a de sistema. Com efeito, as 

patologias da modernidade tais como Habermas as diagnostica, só podem ser compreendidas 

se levada em consideração não somente a disjunção entre “mundo da vida” e “sistema”, mas 

também, sua diferenciação. Dessa forma, enfatizaremos a distinção entre ambos no contexto 
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do problema central da teoria da modernidade de Habermas: a “colonização do mundo da 

vida” pelo sistema. 

Como vimos, o conceito de racionalidade comunicativa, cujas bases são fornecidas 

pela teoria habermasiana da modernidade, necessita ser complementado com o conceito de 

mundo da vida que, por sua vez, significa “um horizonte de suposições de fundo 

intersubjetivamente partilhadas” e que se constitui como pressuposto básico do entendimento 

e o elemento a priori dessa forma de racionalidade. Em contrapartida, tanto o conceito de 

mundo da vida quanto o de razão comunicativa são concebidos por Habermas, 

principalmente, desde o ponto de vista da ação, ou seja, da práxis cotidiana. Com efeito, no 

contexto de sua teoria da modernidade e no âmbito da obra Teoria do agir comunicativo, 

tentar superar, dentro da esfera sociológica da teoria da ação, o paradigma do agir teleológico 

pelo agir comunicativo é a grande empreitada de Habermas com sua teoria societária. No 

entanto, para isso, no contexto das sociedades modernas produto do processo de 

racionalização já identificado por Weber, Habermas vê-se levado a entender a sociedade de 

forma bipartite, a saber, em “sistema” e “mundo da vida”. Somente a partir dessa concepção 

de sociedade, torna-se possível a pretensão habermasiana de junção entre o paradigma social 

da ação (i.e. comunicativa) e o paradigma do sistema. Sendo assim, Habermas propõe o 

conceito de sociedade que não seja somente mundo da vida, nem muito menos, unicamente 

sistema, mas que se trata “de um conceito de sociedade em dois níveis, que vincula, de 

maneira não apenas retórica, os paradigmas ‘mundo da vida’ e ‘sistema’” (HABERMAS, 

2012, p. 10). E acrescenta: “por isso, proponho que a sociedade seja concebida, ao mesmo 

tempo, como mundo da vida e como sistema” (HABERMAS, 2012, II, p. 220). Disso pode-se 

inferir que Habermas constrói uma teoria da modernidade baseada no conceito de razão 

comunicativa e num conceito dual de sociedade no qual é possível realizar a junção entre 

“mundo da vida” e “sistema”. 

O sistema, enquanto um dos substratos da concepção habermasiana da sociedade, 

corresponde, diferentemente do mundo da vida, à forma de interação social obtida por meios 

não comunicativos. Noutras palavras, diz respeito ao modo de interação baseado na 

racionalidade teleológica institucionalizada tanto na economia capitalista, quanto no Estado 

burocrático, cujos meios de controle, como vimos são o dinheiro e o poder. Dessa forma, a 

distinção entre ambos enquanto dois níveis constitutivos da sociedade como categorias 

complementares, torna-se o ponto chave para a análise da teoria crítica da modernidade de 

Habermas ao afirmar que as linhas de pesquisas de cunho histórico e social, em suas análises 

comparativas da sociedade, justamente por não levar em consideração a sociedade em dois 
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níveis, são incapazes de perceber as “patologias da modernidade” desde a perspectiva 

bilateral: 

 

Seguindo as pegadas de Weber e, em parte, da historiografia marxista, formou-se 

uma linha de pesquisa de cunho histórico e social, de orientação comparativa e 

tipificadora, caracterizada como história da sociedade (Gesellschaftsgeschichte) [...] 

É que nela [a linha de pesquisa, JA] os processos de modernização são referidos ao 

nível de diferenciação estrutural [...] Sem dúvida alguma, as ramificações da 

modernização da sociedade são analisadas; porém, certas dimensões do processo 

global de diferenciação estrutural não são levadas na devida conta. Passe-se por alto 

o fato de que ele constitui um processo de diferenciação de segunda ordem em que 

se dá uma disjunção progressiva entre o mundo da vida e o sistema, fazendo com 

que os subsistemas controlados por meios consigam, após ter atingido um suficiente 

nível de desenvolvimento, influenciar os mundos da vida, que também atingiram um 

nível de diferenciação estrutural. É por isso que essa linha de pesquisa não consegue 

tematizar as patologias da modernidade enquanto tais; falta-lhes um instrumentário 

conceitual adequado para captar as diferenças entre: a) a diferenciação estrutural do 

mundo da vida, especialmente a de seus componentes sociais, b) autonomização de 

sistemas de ação diferenciados através de meios de controle, bem como a 

diferenciação interna desses subsistemas, e c) os processos de diferenciação que 

“desdiferenciam” ao mesmo tempo esferas de ação integradas socialmente no 

sentido de uma colonização do mundo da vida (HABERMAS, 2012, II, p. 675, grifo 

do autor). 

 

Diante dessa passagem, pode-se observar que, no centro do problema moderno da 

disjunção entre sistema e mundo da vida, encontra-se o processo de racionalização como 

colocado por Weber e as linhas de pesquisa sociológicas que desenvolveram teorias da 

sociedade de forma a enfatizarem somente um dos aspectos da racionalização, ou seja, de 

forma unilateral, seguiram, os mesmos passos de Max Weber. Habermas entende esse modo 

de pesquisa como “história da sociedade” que, na análise do processo histórico-social de 

racionalização, leva em consideração apenas um de seus aspectos incorrendo, com isso, numa 

visão unilateral do processo. 

Como vimos, Weber entende o processo de racionalização sob uma dupla perspectiva: 

de um lado, sob o ponto de vista da racionalização cultural e, do outro lado, sob a perspectiva 

da racionalização social. Na primeira, apesar de apontar o processo de racionalização cultural 

como o fenômeno moderno da diferenciação das esferas culturais de valor (arte, ciência, 

moral etc.), não lhes dá a mesma ênfase dada ao aspecto da racionalização social. Pelo 

contrário, na segunda perspectiva, dedica grande atenção — enquanto processo de 

racionalização social — à hegemonia da racionalidade teleológica. Dessa forma, ele 

desenvolve seu diagnóstico da modernidade levando em consideração, marcadamente, a 

racionalização social em detrimento da racionalização cultural. Ao enfatizar apenas um dos 

aspectos do processo de racionalização, Weber opera uma separação entre as esferas sociais 

que constituem cada um dos substratos de cada uma das formas de racionalização. Noutras 
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palavras, separa o mundo das esferas culturais de valor do mundo da esfera social. É nesse 

contexto que ganha sentido a tese habermasiana da disjunção entre mundo da vida e sistema 

como produto de processo de racionalização unilateral. De fato, o mundo da vida 

habermasiano, como vimos, mesmo constituído do caráter transcendental a priori, consiste no 

contexto vital dos participantes da comunicação, ou seja, composto da experiência cultural 

(língua, religião, tradições etc.) dos sujeitos envolvidos na interação intersubjetiva. 

Diferentemente, a esfera social é constituída por dois sistemas: a economia capitalista e o 

Estado burocrático. E, enquanto as esferas culturais de valor, à medida que constituem, 

também, o mundo da vida, têm como medium de interação o agir comunicativo fundamentado 

na racionalidade comunicativa dada intersubjetivamente, a esfera social representada no 

sistema economia-estado relaciona-se por meio da ação segundo fins baseada na racionalidade 

teleológica. Portanto, a disjunção entre sistema e mundo da vida presente na teoria social e 

que Habermas identifica com o objetivo superá-la através do paradigma comunicativo, 

remonta ao processo de racionalização weberiano. No entanto, somente essa disjunção não 

constitui aquilo a que ele atribui o status de principal patologia da modernidade: a 

colonização do mundo da vida, consequência direta da disjunção e, ao mesmo tempo, o fulcro 

da teoria crítica da modernidade de Habermas. Essa colonização é entendida como 

autonomização do sistema em relação ao mundo da vida por meio de sistemas de meio 

controle, logo, justamente na diferenciação, dá-se o processo de submissão deste àquele. 

A tese habermasiana da colonização consiste na hipótese de que, por conta do 

processo de racionalização tomado unilateralmente, as instituições sociais Estado e mercado 

exercem o domínio sobre o Lebenswelt. Esse domínio ocorre através dos meios de controle 

pelos quais o sistema, na forma institucionalizada da economia capitalista e do Estado 

burocrático, exerce poder sobre todo o contexto vital da sociedade. Sendo assim, no âmbito 

das sociedades modernas centradas no sistema econômico capitalista e no Estado moderno-

burocrático, o dinheiro e o poder são as formas por excelência de integração social sistêmica. 

Por isso, Habermas atribui a esses meios, uma vez que são meios de controle do sistema sobre 

o mundo da vida, o caráter de categorias reificantes: “o padrão capitalista da modernização 

deforma as estruturas simbólicas do mundo da vida, submetendo-as aos imperativos de 

subsistemas que se diferenciam e se autonomizam por meio do dinheiro e do poder, o que 

equivale a uma reificação” (Ibid., p. 512). Assim sendo, a tese da colonização do mundo da 

vida pelo sistema operada pelo dinheiro e o poder (meios capitalistas) assemelha-se à tese 

lukácsiana da reificação. No entanto, se se aproxima quanto ao diagnóstico, se distanciam 

quanto à panaceia. Por isso, Habermas, ao referir-se à semelhança de sua tese com a de 
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Lukács, propõe a retomada do problema da reificação num novo contexto em que o mesmo 

“será retraduzido em termos de patologias do mundo da vida induzidas pelo sistema” (Ibid., 

p. 355, grifo do autor). 

Para Habermas, os diagnósticos weberiano e lukácsiano, embora apresentem, sob 

determinados aspectos, contribuições à teoria social, sofrem de um mesmo mal, o qual 

pretende superar por meio de seu próprio diagnóstico. Esse mal refere-se à forma de abordar o 

problema da modernidade que, desde Weber, ocorre a partir do processo de racionalização 

tomado de forma fragmentária, inclusive as abordagens de Lukács que segue os rastros 

daquele tanto no que diz respeito ao aspecto da racionalização unilateralmente tomada, quanto 

por estarem em dívida com a filosofia da consciência e, consequentemente, preso ao tipo de 

racionalidade inerente e essa forma de pensamento. 

A partir disso, Habermas oferece, além do diagnóstico e de identificar a patologia, 

uma solução diferenciada para o problema em questão. No cerne dessa solução está seu 

conceito peculiar de racionalidade comunicativa que, por sua complexidade, apresenta-se 

como capaz de superar tanto o paradigma da consciência e, assim, fundamentar a forma de 

pensamento na intersubjetividade comunicativa, quanto desfazer a disjunção entre mundo da 

vida e sistema e, dessa forma, libertar este das amarras reificantes do dinheiro e do poder 

imposto por aquele. Nessa solução oferecida por Habermas, consiste sua proposta de mudança 

de paradigma na teoria social da modernidade. 

A Teoria habermasiana da modernidade, portanto, na medida que fornece as bases da 

racionalidade comunicativa, fundamentada em seu peculiar “instrumentário conceitual” que 

envolve o mundo da vida e suas características, apresenta-se, conforme seu objetivo de nosso 

autor, como uma teoria diferenciada da própria modernidade e, ainda, como uma terapia 

capaz de reformular seus diagnósticos e suas patologias. É diferenciada porque, em relação às 

teorias de Weber e de Lukács que apresentam diagnósticos unilaterais, é formulada desde uma 

perspectiva que leva em consideração o conceito de sociedade em dois níveis em que é 

possível a integração social entre sistema e mundo da vida sem disjunção. Esta é desfeita por 

meio da razão comunicativa na medida que se orienta pelo entendimento e pelo consenso 

linguístico como medium de interação diferentemente do “imperativo sistêmico”. A 

racionalidade comunicativa apresenta-se, portanto, como terapia diferenciada e abrangente de 

época. 

Não é nosso objetivo, neste trabalho, sustentar o pensamento de Habermas como 

postura teórica definitiva afirmada categoricamente. Pelo contrário, o objetivo principal desta 

pesquisa é apresentar e, em certa medida, demonstrar que Habermas, no tocante ao candente 
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tema da modernidade, propõe um ponto de vista teórico diferenciado do de Weber e de 

Lukács. 
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5 Considerações finais 

 

 

Nesta dissertação, esperamos ter apresentado a teoria da modernidade de Jürgen 

Habermas formulada em sua obra Teoria do agir comunicativo, desde os recortes teóricos de 

sua crítica a propósito da teoria da racionalização de Max Weber e da tese da reificação de 

Georg Lukács. Isso na medida em que a teoria habermasiana fornece as bases de seu conceito 

de racionalidade comunicativa. 

Para alcançar o pretendido, examinamos História e consciência de classe deste último 

e os textos weberianos que constituem seus Ensaios sobre sociologia da religião, sobretudo, 

sob a luz da referida obra de Habermas. Expusemos os conceitos de racionalização, reificação 

e racionalidade comunicativa, ao passo que, no desenvolvimento deste trabalho, pretendemos 

mostrar o modo como esses conceitos estão entrelaçados no âmbito de sua teoria da 

modernidade. 

Com isso em mente, esforçamo-nos para responder o problema desta pesquisa que 

mencionamos no início do trabalho, cuja resposta assume a forma da seguinte hipótese: a 

teoria habermasiana da modernidade fornece as bases de seu conceito de racionalidade 

comunicativa, na medida que, ao formular seu diagnóstico de época no âmbito do problema 

da modernidade, cuja principal patologia é a colonização do mundo da vida pelo sistema, 

Habermas sustenta esse conceito de racionalidade como terapia. 

Sendo assim, quisemos sustentar o tema da modernidade enquanto traz consigo o 

conceito peculiar de racionalidade comunicativa como o objeto de estudo da presente 

pesquisa. E, por isso, pretendemos ter feito recair a ênfase de nosso estudo e de nossas 

considerações mais na problemática da modernidade do que no referido conceito de 

racionalidade. 

A partir da análise da Teoria do agir comunicativo, mostramos que, dos três eixos 

teóricos que a compõem, a saber, o conceito de agir comunicativo, a concepção de sociedade 

em dois níveis (sistema e mundo da vida) e a teoria da modernidade, o ponto de partida de 

Habermas gira em torno deste último, embora os três eixos apresentem-se estreitamente 

entrelaçados. Portanto, a modernidade não constitui somente o entorno da preocupação de 

nosso autor, mais precisamente, diz respeito ao seu principal foco de análise. Isso porque 

enquanto o agir comunicativo – fundamentado na racionalidade comunicativa – e a concepção 

dual de sociedade são afirmados como pano de fundo, como complementos ou resposta ao 
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problema das patologias modernas, o tema da modernidade constitui a origem da teoria social 

habermasiana. É partindo da questão da modernidade, primeiramente, que são identificadas 

suas principais patologias, suas causas e, principalmente, terapia. 

Apresentamos de início, o conceito de racionalização e suas principais caraterísticas 

no processo do desenvolvimento cultural e social do ocidente e com isso, em conformidade 

com Habermas, expor esse conceito como o fio condutor do desenvolvimento histórico-social 

que caracterizou a cultura ocidental de forma geral. Além disso, pretendemos ter enfatizado a 

origem desse processo no âmbito da ética protestante enquanto ascese, isto é, como condução 

metódica da vida. Com isso, nossa pretensão foi tornar claros os nexos existentes entre 

racionalidade formal ou teleológica e a racionalização weberiana. 

Em contrapartida, em seguida, intentamos expor a relação existente entre a teoria da 

racionalização e a tese da reificação; em suma, apresentar, de acordo com Habermas, que 

Lukács em seu diagnóstico de época, deixou-se guiar por caminho semelhante ao de Weber 

tomando a racionalização como fio condutor das análises histórico-sociais na modernidade. O 

diagnóstico lukacsiano de época identifica, por sua vez, a reificação como patologia. No cerne 

dessa deformidade social em que pessoas assumem caráter de coisa está o modo de 

pensamento burguês próprio do modo de produção capitalista. Demonstramos, de acordo com 

a leitura habermasiana de Lukács, que o fenômeno da reificação tem sua origem no fenômeno 

do fetichismo da mercadoria, a partir da relação dissimulada da lógica da economia capitalista 

entre valor de uso e valor de troca. Além disso, tentamos expor que, segundo Habermas, este 

teórico dá um passo adiante com relação a Weber, pois não apenas se limita a identificar o 

diagnóstico do tempo, mas também propõe uma saída ao problema: pôr limites tanto à 

patologia da reificação quanto superar a lógica das antinomias do pensamento que a produz. 

Isso por meio da consciência de classe proletária. 

Vimos que Habermas realiza leitura crítica dos dois teóricos e, embora reconheça seus 

méritos, tem o objetivo de superar sua inconsistência teórica: ambos, em suas análises de 

época, deixam-se guiar pelo processo da racionalização e, consequentemente, orientam-se 

pelo conceito restrito de racionalidade teleológica e monológica. Por isso, não são capazes de 

construir diagnósticos não parciais e, por sua vez, identificam as patologias da modernidade 

desde somente um dos níveis da sociedade, a saber, o sistema social institucionalizado na 

economia capitalista e no Estado, cujos únicos meios de interação e de controle são o dinheiro 

e o poder, respectivamente. 

Por isso, pretendemos ter apresentado que Habermas oferece uma teoria de 

modernidade que se apresente não somente capaz de criticar diagnósticos e patologias 
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unilaterais, mas, sobretudo, que seja capaz de superá-las por meio do conceito de 

racionalidade comunicativa como terapia. 

Para Habermas, a verdadeira patologia da modernidade não é a perda de liberdade e a 

perda de sentido, nem a reificação como afirmara Weber e Lukács respectivamente, como 

diagnósticos provenientes da análise unilateral desde o processo de racionalização social. 

Diferentemente, afirma que a verdadeira patologia da modernidade é a colonização do mundo 

da vida. Apresentamos que a tese da colonização de Habermas dá-se da seguinte forma: como 

o processo geral de racionalização em que todas as esferas da vida (cultural e social) são 

racionalizadas o mundo da vida também o é. Da perspectiva do sistema social (composto 

pelos subsistemas econômico e político), o mundo vivido é racionalizado de forma 

instrumental pela ação estratégica, cujos meios são o dinheiro e o poder, o que realiza a 

disjunção entre os subsistemas e mundo da vida. Dessa forma, as relações estabelecidas entre 

o sistema e o Lebenswelt são meramente instrumentais, o que leva à relação de domínio 

daquele sobre este; dessa relação instrumental, através daqueles dois meios de controle, surge 

sua colonização pelo sistema. Com isso pretendemos mostrar que Habermas desenvolve um 

diagnóstico diferenciado, pois não o faz somente da perspectiva sistêmica, mas também, 

desde o mundo vivido. 

Como terapia a fim de superar o problema da colonização, Habermas propõe o 

paradigma da racionalidade comunicativa. Isso porque, os diagnósticos unilaterais são frutos 

do conceito restrito de racionalidade que subjaz àquelas análises de época. Mostramos que a 

racionalidade comunicativa apresenta-se como capaz de desfazer aquela disjunção entre 

sistema e mundo vivido e realizar a integração social entre ambos e, com isso integrar as 

diferentes formas de agir no cotidiano. É como elemento de integração social dada 

intersubjetivamente que a racionalidade comunicativa apresenta-se como terapia à patologia 

moderna da colonização e a teoria habermasiana da modernidade fornece suas bases. 

Portanto, a teoria da modernidade em Habermas traz consigo o conceito de 

racionalidade comunicativa. Esta, por sua vez, é complementada pela concepção de sociedade 

em dois níveis integrados socialmente por meio da comunicação mediatizada 

linguisticamente. Essa comunicação deve visar, primordialmente, o entendimento 

intersubjetivo entre os sujeitos que compõem a discussão em vista do consenso que, em 

seguida, como vontade comum, é validado, ou seja, legitimado. E assim se dá, grosso modo, 

não somente o processo comunicativo, mas também, a integração entre o mundo da vida e o 

sistema. E, com isso, estar-se-ia desfeita aquela patologia social que Habermas aponta como a 

principal da modernidade, a saber, a colonização do mundo da vida pelo sistema. 
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