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TEMAS: Max Weber; Racionalização; Racionalismo Ocidental.  

TESE: “Max Weber foi entre os clássicos da sociologia o único que rompeu com as premissas da 

filosofia da história e com os pressupostos do evolucionismo, sem renunciar a entender a 

modernização da sociedade européia, como resultado de um processo histórico-universal de 

racionalização”. A Teoria da Racionalização vista como fio condutor para a reconstrução de seu 

projeto pode ser tomada como “ponto de partida para se fazer um esboço de uma teoria da ação 

comunicativa nos termos da pragmática formal”. Em primeiro lugar, uma abordagem dos fenômenos 

interpretados por Weber como sintomas do processo de racionalização social pode ser útil para 

explicitar os diversos conceitos de racionalidade com que Weber, ao menos implicitamente, trabalha. 

 

OBJETIVOS 

1 - Apresentar preliminarmente as inconsistências diagnosticadas no pensamento de Weber; 

demonstrar como se relacionam os conceitos de racionalidade de Marx, Weber, Adorno e 

Horkheimer; apresentar os problemas que compartilham. 

2 - Fazer um resumo histórico para caracterizar o status quaestionis com que Weber se viu 

confrontado. Para isso, apresenta o problema da evolução social como herança da filosofia da 

história, tomando como exemplo o pensamento de Condorcet e as teorias evolucionistas do séc. XIX. 

Empreender, a exemplo de Weber, uma crítica dos pressupostos sob os quais essas teorias se 

assentam.  

3 - Referir-se aos “fenômenos que Weber interpreta como sintomas da racionalização social para 

clarear os diversos conceitos de racionalidade em que Weber, ao menos implicitamente, baseia suas 

investigações”. Para tanto, deverá se “obter uma visão de conjunto desses fenômenos” percorrendo 

três caminhos distintos: a classificação dos conteúdos em 3 âmbitos: sociedade, cultura e forma de 

vida (Quadro) [1]; a explicitação conceitual destes fenômenos através da reconstrução da noção de 

Racionalidade Prática, que na interpretação de Habermas, possui características globais na obra de 

Weber. [2]; e examinar se Weber enxerga o racionalismo ocidental como peculiaridade de uma 

determinada cultura ou como um fenômeno de significação universal[3]. 
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HIPÓTESES: 

1¹ - A Teoria da Racionalização de Max Weber, tomada como fio condutor de seu pensamento, 

apresenta duas inconsistências: 

a) “Para analisar o processo universal de desencantamento, que se cumpre na história das grandes 

religiões e que, a seu juízo, satisfaz as condições internas necessárias para a aparição do racionalismo 

ocidental, Weber se vale de um conceito complexo, embora não pouco confuso de racionalidade”. 

No entanto, b) “em sua analise da racionalização social, tal como essa se dá no mundo moderno, se 

deixa guiar por uma recortada idéia de racionalidade, pela idéia de racionalidade com respeito a 

fins”. 

1² - Weber compartilha o seu conceito de racionalidade com Marx por um lado, e com Adorno e 

Horkheimer por outro. Com efeito, as três perspectivas compartilham debilidades teóricas, assim 

como também os conceitos de ação que utilizam também se apresentam demasiadamente estreitos. 

a) A racionalidade nas três perspectivas: 

Marx – “A racionalização social se implanta diretamente com o desenvolvimento das forças 

produtivas, isto é, com a ampliação do saber empírico, com as melhorias das técnicas de produção e 

com a mobilização, qualificação e organização cada vez mais eficaz da força de trabalho socialmente 

disponível. Ao contrário, as relações de produção, ou seja, as instituições que expressam a 

distribuição do poder social que regulam o acesso diferenciado aos meios de produção, só 

experimentam revoluções graças a pressão racionalizadora das forças produtivas.” 

Weber – “Julga o marco institucional da economia capitalista e do Estado moderno de outra 

maneira: não como relações de produção que encadeiam o potencial de racionalização que as forças 

produtivas comportam, mas como aqueles subsistemas de ação racional com respeito a fins em que 

se desprende o racionalismo ocidental. Weber teme como seqüela ou resultado da burocratização, 

uma “coisificação” das relações sociais que acabe afogando os impulsos motivacionais de que se 

nutre o modo de vida racional (rationale Lebensführung).” 

Horkheimer e Adorno - (Marx + Weber) Sob o signo da razão instrumental autonomizada, a 

racionalidade da dominação da natureza se amalgama com a irracionalidade da dominação de uma 

classes sobre as outras, a forças produtivas desencadeadas operam a estabilização de umas relações 

de produção alienadas. A Dialética do Esclarecimento dissipa a ambivalência que todavia havia 

alimentado Weber frente aos processos de racionalização e inverte a expectativa positiva que Marx 
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tinha deles. A ciência e a técnica, que para Marx representavam um potencial inequivocamente 

emancipatório, aparecem agora como meio de repressão social. 

b) Debilidades teóricas compartilhadas pelas três perspectivas: 

b¹ – Identificam a racionalização social com o aumento da racionalidade instrumental e estratégica 

dos contextos de ação.  

b² – “O três vislumbram um conceito mais amplo de racionalidade de que se valem como pano de 

fundo sobre o qual ajuízam a posição e o alcance relativos dos processo de racionalização que 

empiricamente descrevem. Tal conceito mais amplo de racionalidade deveria poder ser identificado 

no mesmo plano que forças produtivas, que os subsistemas de ação racional com respeito a fins e 

que os portadores totalitários da ação instrumental. Mas isto não acontece”.  

c) Estreitamentos dos conceitos de ação que utilizam: 

c¹ – “Os conceitos de ação em que se baseiam Marx, Max Weber, Horkheimer e Adorno não são 

bastante complexos para apreender nas ações sociais todos os aspectos que podem ser ligados a 

racionalização social”. 

c² -  “mesclam categorias de ação e categorias sistêmicas”. Para Habermas, “a racionalização das 

orientações de ação e das estruturas do mundo da vida não é o mesmo que o aumento de 

complexidade dos sistemas de ação”. 

2 - “A Sociologia já nasce com o tema da racionalização social elaborado”. “A situação em que se 

encontrava o debate interno nas ciências sociais (final do séc. XIX) resultava propícia para uma 

recolocação, em termo de ciência experimental, porém sem reduções do tipo empirista, da questão 

de como conceber o nascimento e desenvolvimento das sociedades modernas como processo de 

racionalização”. Assim,  “o ponto de partida em que Max Weber retoma a temática da racionalização  

e a converte em um problema sociologicamente elaborável pode ser definida na história das ciências 

sociais pela crítica às teorias evolutivas do Séc. XIX”. Estas concepções compartilham, por sua vez, 4 

pressupostos que deverão ser atacados, quais sejam: Determinismo evolucionista; Naturalismo ético; 

Universalismo; Racionalismo. 

3¹ – [1] Para classificar os conteúdos dos fenômenos interpretados como sintomas da racionalização, 

Habermas serve-se da divisão: a) Sociedade; b) Cultura; c) Personalidade. Vide quadro. 

A] Racionalização social: Surgimento do Estado e sua vinculação à empresa capitalista através do 

direito formal.  
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“Da mesma forma que Marx, Max Weber entende a modernização da sociedade como o processo 

pelo qual emergem a empresa capitalista e o Estado moderno, articulado pelo direito formal.” 

“Weber considera estes três elementos como expressões do racionalismo ocidental.” 

B] Racionalização cultural – Diferenciação das esferas de valor. A racionalização cultural é lida por 

Weber na ciência e na técnica (cognitiva), na arte autônoma (expressiva) e em uma ética regida por 

princípios e ancorada na religião (prático-moral). Ao longo do processo de modernização, essas três 

esferas de valor se diferenciaram, se autonomizaram, passando a operar por meio de uma lógica 

própria. Weber confere papel secundário à ciência e à arte, uma vez que ética e religião forneceriam 

os elementos centrais para o processo de racionalização ocidental.  

“A racionalização cultural, de que surgem as estruturas de consciência típicas das sociedades 

modernas, se estende aos componentes cognitivos, aos estético-expressivos e aos moral-valorativos 

da tradição religiosa. Com a ciência e a técnica, com a arte autônoma e os valores relativos à 

apresentação expressiva que o sujeito faz de si, com as idéias universalista que subjazem ao direito e 

à moral, se produz uma diferenciação de três esferas de valor, cada uma das quais obedece sua 

lógica própria. Com isso, não somente se cobra consciência da < legalidade própria, interna > dos 

componentes cognitivos, dos componentes expressivos e dos componentes morais da cultura, mas 

com sua diferenciação aumenta também a tensão entre as esferas. Enquanto que o racionalismo 

ético guarda inicialmente uma certa afinidade com o contexto religioso de que surge, ambas, religião 

e ética, entram em conflito com as outras esferas.”  

C] Racionalização das formas de vida: Modo metódico de vida. “À racionalização no plano da cultura, 

corresponde, no plano do sistema de personalidade, esse modo metódico de vida (methodische 

Lebensführung) a cujos fundamentos motivacionais Weber direciona um interesse máximo, e em que 

ele crê ver um fator, se não o fator mais importante, do nascimento do capitalismo.” 

“O racionalismo ético proporciona o fundamento para uma atitude cognoscitivo-instrumental frente 

aos processos intramundanos, e em especial, referente às interações sociais no âmbito do trabalho 

social. Também a racionalização cognitiva e jurídica penetram nas orientações valorativas deste 

estilo de vida, na medida em que afetam a esfera da profissão. Ao contrário, os componentes 

estético-expressivos da cultura racionalizada têm como correlatos específicos no sistema da 

personalidade disposições para a ação e orientações específicas no sistema da personalidade 

disposições para a ação e orientações valorativas que resultam contrárias à conformação metódica 

do modo de vida.” Os componentes estético expressivos aparecem, de certa forma, como uma 

reação (válvula de escape) à consolidação do estilo de vida metódico. Habermas enxerga uma 
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limitação do pensamento de Weber que não se deu ao trabalho de explorar os campos expressivos e 

cognitivos. 

Articulação empírica que Weber enxerga entre os fenômenos:  A racionalização das imagens de 

mundo se converte, através do modo metódico de vida, em racionalização das instituições sociais: 

“Weber pretende explicar a institucionalização da ação racional com respeito a fins em termos de um 

processo de racionalização. E é este processo de racionalização (Quadro), o que tem como resultado 

a difusão da ação racional com respeito a fins. Para a situação de partida da modernização resultam 

especialmente importantes dois momentos: O modo metódico de vida de empresários e 

funcionários, orientado conforme uma ética da profissão, e o meio de organização que representa o 

direito formal. Do ponto de vista formal, a ambos subjazem as mesma estruturas de consciência: 

representações jurídicas e morais póstradicionais. Enquanto que as idéias jurídicas modernas, as 

quais acabam sistematizadas sob a forma do direito natural racional, penetram no sistema jurídico e 

na organização jurídica das relações econômicas e da administração do Estado, através de uma 

publicidade jurídica fomentada pelos próprios especialistas, etc., a ética protestante se transforma 

em orientações de ação a serviço do exercício acético da profissão e acaba motivacionalmente 

ancorada nas camadas portadoras do capitalismo através das agencias de socialização que são a 

comunidade religiosa e a família – esta última também de profunda inspiração religiosa. Por ambas 

as vias se materializam, pois, estruturas de consciência prático-morais em instituições no primeiro 

caso, e em sistema de personalidade no segundo. Este processo conduz a difusão de orientações de 

ação racionais com respeito a fins, sobretudo nos sistemas de ação econômico e administrativo.” 

Nesse sentido esse processo possui relação com a RRF. “Mas para Weber o decisivo é que esse 

processo, em virtude do tipo de estruturas de consciência às que presta eficácia institucional e 

motivacional, é, ele mesmo, um processo de racionalização.” 

Fig. 3. FORMAS EN QUE SE MANIFIESTA EL RACIONALISMO OCCIDENTAL EN EL MOMENTO EN QUE 

EMERGE LA MODERNIDAD 

3² – [2] Explicitar o complexo conceito de racionalidade empregado por Weber: Faz distinção entre  

os âmbitos Teórico e Prático. Porém o que lhe interessa é, notadamente, o âmbito da “Racionalidade 

Prática no sentido dos critérios conforme os quais os sujeitos aprendem a controlar o seu entorno”. 

O conceito de ação racional com respeito a fins é a chave do complexo conceito de racionalidade 

(Racionalidade Prática) que Weber tem em vista. No entanto, esta racionalidade compreensiva que 

está na base do processo de racionalização típico do Ocidente não deve considerar-se de modo 

algum como sinônimo de RRF.  Este conceito típico-ideal remete, com efeito, a um conceito de 

racionalidade que abrange tanto a racionalidade teórica quanto a prática.  
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Reconstrói o conceito de racionalidade prática em 3 aspectos: utilização de meios; eleições dos fins; 

orientação por valores.  

“A racionalidade instrumental de uma ação se mede pela eficácia no planejamento do emprego de 

meios para fins dados; a racionalização eletiva de uma ação se mede pela correção do cálculo dos 

fins para valores articulados com precisão e para meios e condições cujo contorno está dado: a 

racionalidade normativa de uma ação se mede pela força sistematizadora e unificante e pela 

capacidade de penetração que tem os padrões de valores os princípios que subjazem às preferências 

de ação. As ações que cumprem as condições da racionalidade no emprego dos meios e da 

racionalidade efetiva, Weber as chama de racionalidade com respeito a fins, e às ações que cumpram 

as condições de racionalidade normativa, racionalidade com respeito a valores. A conexão de ARF e 

ARV produz um tipo de ação que cumpre todas as condições da racionalidade prática”. 

3³ – [3]Universalização do processo de racionalização:  “Da colocação conceitual de Weber, tal como 

temos exposto até agora, se depreende uma posição universalista”, apesar de Weber se mostrar 

receoso com este tipo de pretensão e ressaltar que sua abordagem diz respeito a um processo 

característico do Ocidente. Os argumentos a respeito de uma posição relativista não se sustentam. 

“Se abordarmos o racionalismo ocidental, não da perspectiva conceitual da racionalidade com 

respeito a fins e da dominação do mundo, mas escolhermos como ponto de partida a racionalização 

das imagens de mundo que termina em uma decentração da compreensão do mundo, então, nas 

esferas culturais de valor (que se desenvolvem segundo sua própria legalidade interna conforme os 

critérios de valor abstratos que são a verdade, a retidão normativa e a autenticidade expressiva) se 

expressa um fundo formal de estruturas universais de consciência.” 

 “Toda cultura deveria compartilhar das propriedades formais da consciência moderna de mundo” 
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