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Referência: HABERMAS, Jürgen. De Lukács a Adorno: La Racionalización como Coisificación. In: 

________. Teoria de La Accion Comunicativa. Trad.: Manuel Jimenez Redondo. Ed. Taurus. 

Temas: ação comunicativa; racionalização; mundo da vida; sistemas; perda de sentido; perda de 

liberdade 

Problema: Quais são os principais marcos teóricos do racionalismo ocidental e como contribuem 

para uma teoria da ação comunicativa? 

Objetivos: 

I) Análise crítica da herança do racionalismo ocidental (“A teoria da ação comunicativa não é uma 

metatoria, mas sim o princípio de uma teoria da sociedade que se esforça por dar razão aos cânones 

críticos de que faz uso” (p.9)) 

II) Apresentação e defesa da teoria da ação comunicativa. 

III) Análise crítica das investigações de Weber; 

IV) Apresentação e discussão das diferenças, semelhanças e continuidades das obras de Weber e 

Horkheimer em relação, de modo geral, à racionalidade. 

Recorte do objeto proposto: As investigações de Weber em relação ao racionalismo possuem alguns 

problemas metafísicos, reducionistas e paradoxais, que foram, em alguma medida, percebidos e 

criticados por representantes do marxismo ocidental, como é o caso de Horkheimer e Adorno e 

Lukács. Mas tais investigações, aliadas à essas críticas, conduzem à uma abrangente teoria da ação 

comunicativa. 

Teses: 

I) A sociedade moderna está dividida em duas esferas: o mundo da vida e os sistemas. O mundo da 

vida, que toma forma a partir das convicções constituídas comunicativamente e compartilhadas 

intersubjetivamente, responde a uma dinâmica consciente e normativa. Já os sistemas – mais 

especificamente, o sistema econômico e o político – respondem a uma dinâmica funcional e não-

consciente. O mundo da vida, segundo Habermas, tem sido colonizado pelos sistemas. 

II) Há de se mudar do paradigma teleológico para o da ação comunicativa. O “sentido” passa a ser o 

conceito básico dessa nova teoria da comunicação. Rejeita-se, pois, os princípios (em alguns casos 

implícitos) dos textos de Weber. A racionalização social não significa a difusão da ação racional com 

respeito a fins. “Na medida em que as ações sociais se dão coordenadas através do entendimento, 

são as condições formais do consenso racionalmente motivado as que determinam como podem 
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racionalizar-se as relações que os participantes na interação travam entre si” (p.433-434). A 

racionalização da prática cotidiana é dada na medida em que a produção institucionalizadas dos 

saberes especializados da ordem da ciência, da arte e das questões éticas (que têm pretensão de 

verdade) vai se tornando eficaz no plano da comunicação cotidiana. 

III) Nesse mundo da vida racionalizado, há uma descentralização da interpretação, da compreensão 

do mundo, da necessidade de consenso. O consenso, ao contrário, há de ser determinado através de 

acordos que, “ao terem que ser racionalmente motivados, comportam seus riscos (...) Deste modo, a 

ação comunicativa fica estabelecida com expectativas de consenso e riscos de discordâncias que 

exigem grandes exigências ao entendimento como mecanismo de coordenação da ação” (p.435). 

[Cresce, assim, o subjetivismo das opiniões, das obrigações e das necessidades. A comunidade 

religiosa por exemplo se descentraliza. Se forma uma opinião pública política – um espaço para 

crítica permanente] Alguns, como Parsons, celembram essas consequências da racionalização do 

mundo da vida como um “individualismo institucionalizado”, enquanto outros, como A. Gehlen, “as 

recusam como um subjetivismo que enterra as instituições consagradas pela tradição” (p.435). 

IV) Na teoria da ação comunicativa, a “emergência de subsistemas de ação racional com respeito a 

fins adquire um significado distinto que no contexto das investigações de Weber” (p.435-436). A 

racionalização comunicativa da ação cotidiana e a formação de subsistemas em que se 

institucionalizam a ação econômica e a ação administrativa racional com respeito a fins são 

desenvolvimentos complementares. 

V) Weber tem razão ao decifrar a modernização como uma racionalização em si contraditória. Mas, 

na verdade, partindo da conceitualização própria da ação comunicativa se chega à perspectiva de 

que a contradição é uma marca existente desde o início do processo de racionalização social. A 

contradição se dá entre a racionalização da comunicação cotidiana (sendo a linguagem o meio de 

entendimento) e a crescente complexidade dos subsistemas de ação racional com respeito a fins (os 

meios de controle, como dinheiro e poder, é que coordenam a ação) 

VI) Um equivalente da dialética da racionalização social pode ser encontrado na dialética entre 

trabalho morto e trabalho vivo em Marx. O sistema econômico capitalista tem como base o trabalho 

assalariado (trabalho que é feito por aqueles que só podem oferecer como mercadoria sua própria 

força de trabalho) e organiza sobre essa base “a produção de bens como geração de valores de troca 

e que por essa via ataca e desintegra o mundo da vida das classes implicadas nessas 

transações”(p.437-438). Aqui, o que mais importa é a apropriação que alguns representantes do 

marxismo ocidental (sobretudo Lukács e depois Horkheimer e Adorno) fazem da teoria weberiana da 
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racionalização, colocando-a em relação com essa dialética trabalho morto/trabalho vivo, sistema e 

eticidade, estudada por Hegel e Marx. 

 

1. Max Weber na tradição do marxismo ocidental 

VII) A racionalidade formal, utilizada também como sinônimo de racionalidade com respeito a fins, 

significa, em Weber, “as determinações que fazem possível a ‘calculabilidade’ e ‘previsibilidade’ das 

ações” (p.439). Weber vê com bons olhos a diferenciação das esferas de valor e a ‘evolução’ 

científica. Para ele, isso possibilita que “maiores cadeias de ações podem agora ser valorizadas 

sistematicamente sob o aspecto de validez que constitui a verdade e a eficácia, e ser calculadas e 

melhoradas no sentido da racionalidade formal” (p.440). Horkheimer, ao contrário, ressalta que à 

medida que as ações só podem ser julgadas, executadas e justificadas sob aspectos cognoscitivos, há 

uma perda de racionalidade. Horkheimer equipara ‘racionalidade com respeito a fins’ e ‘razão 

instrumental’. O filósofo frankfurtiano busca em na tese lukacsiana da racionalização capitalista 

como coisificação as diferenças da fundamentação das duas teses que constituem os componentes 

explicativos do diagnóstico que Weber faz da atualidade: a perda de sentido e a perda da liberdade. 

a. Tese da perda de sentido: Horkheimer observa que a teoria da razão objetiva acaba situando o 

homem como parte de uma ordem cosmológica, metafísica. Horkheimer apresenta a razão 

instrumental como ‘razão subjetiva’ na contraposição dessa razão objetiva. Mas, na leitura de Weber 

do processo de desencantamento do mundo, a razão instrumental como forma dominante da 

racionalidade se constitui nas imagens religioso-metafísicas. “À subjetivação da razão corresponde a 

irracionalização da moral e da arte”(p.442) 

b. Tese da perda da liberdade: Recorre-se aos processos de racionalização social. Apesar de terem 

como pontos de referência diferentes etapas históricas (Weber: século XVI e XVII e Horkheimer: 

última etapa do século XIX), os dois compartilham várias ideias. Por exemplo: “a ética guiada por 

princípios se converte na base sobre a que culturalmente se reproduzem a independência pessoal e a 

individualidade”; a ação econômica racional dos empresários capitalistas possui fundamentos 

ascético-religiosos; a relação da tendência da ‘decadência (em esp.:ocaso) do indivíduo’ com a 

progressiva burocratização; enfim, a perda da liberdade: Weber: “as ações racionais com respeito a 

fins ficam governadas pelo juízo moral e pela vontade autônoma de um indivíduo que se rege por 

princípios (...), mas com o avanço da burocratização (...), a ‘racionalidade com respeito a fins’ das 

ações há de ser assegurada com independência em relação aos juízos e decisões ‘racionais com 

respeito a valores’ dos membros da organização” (p.447-448). Horkheimer: “concebe a perda da 

liberdade de modo semelhante, embora mais em termos psicoanalíticos do que em termos da teoria 
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da ação: o controle do comportamento passa tendencialmente da instância da consciência dos 

indivíduos socializados às instâncias planificadoras das organizações sociais. Os sujeitos sentem cada 

vez menos necessidade de orientar-se conforme seu superego e cada vez mais necessidade de 

acomodar-se aos imperativos de seu entorno” (p.448) 

Mas também há divergências: Enquanto Weber propõe um modelo de organização de ‘caudilhos 

plebiscitários’, com carisma, com orientação valorativa, Horkheimer e Adorno dão um passo a mais: 

“perguntam pelo significado dessa autonomização dos subsistemas de ação racional com respeito a 

fins e, consequentemente, pelo significado dessa ‘autoalienação dos indivíduos, que têm que 

adaptar-se em corpo e alma às exigências do aparato técnico’(...) Adorno e Horkheimer se 

interessam precisamente pela irônica conexão que a racionalização social parece estabelecer entre a 

transformação dos âmbitos tradicionais da vida em subsistemas de ação racional com respeito a fins, 

por um lado, e o ‘atrofiamento da individualidade’, por outro” (p. 450-451). 
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