
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 2.2 

REFERÊNCIA: HABERMAS, Jürgen. II. La teoría de la racionalización de Max Weber 

consideraciones previas: Max Weber y las ciencias sociales en el siglo xix; 2. 

Desencantamento de las imágenes religioso-metafísicas del mundo y nacimiento de las 

estructuras de conciência modernas In: HABERMAS, Jürgen. Teoria de La Accion Comunicativa – 

Tomo I.Trad.: Manuel Jimenez Redondo. Ed. Taurus. Madrid. 1987. 

Temas: Weber, Racionalização, Religiões Universais, Desencantamento., Imagens do mundo 

Tese: A diferenciação das esferas culturais de valor é a chave para a explicação do racionalismo 

ocidental. É preciso se considerar a filosofia neokantiana de valores como o pano de fundo para essa 

estruturação teórica. Segundo esse ponto de vista “o sociólogo pode aproveitar esta referência dos 

objetos aos valores para vincular a análise descritiva dos ordenamentos da vida social com uma 

reconstrução das ideias ou valores que esses ordenamentos encarnam”(p. 250) 

Objetivo: Demonstrar como Habermas interpreta a argumentação Weberiana sobre o processo de 

racionalização das imagens religioso metafísicas do mundo, identificando as principais características 

de um pano de fundo neokantiano sobre o qual weber supostamente estaria se apoiando.  

1 - Ideias e interesses  

Hipótese: Para Habermas, “a cultura Somente se torna empiricamente eficaz quando se convertem 

em racionalização das orientações da ação e dos ordenamentos da vida social”(p.251). Por um lado, 

os saberes acumulados se transformam em formas de vida dos indivíduos e dos grupos. Por outro 

lado, esses mesmos saberes se transformam em formas de vida social. Em outras palavras, os valores 

de uma comunidade nos quais os indivíduos são socializados se transformam em uma espécie de 

“segunda natureza”. “Weber entende essa transformação como uma transferência entre ideias e 

interesses” (p. 251). 

Segundo Habermas, Weber parte de um modelo teórico no qual “ os sistemas de ação social ou os 

ordenamentos da vida social integram ideias e interesses podendo assim ordenar as oportunidades 

legítimas de satisfação de interesses materiais e ideais.”  No ordenamento social são constituídas 

duas esferas, uma delas visa a satisfação de interesses materiais e ideais; a outra esfera está 

associada à construção de um aporte teorético com a intenção de significar a satisfação desss 

interesses. Estes, por sua vez, são de ordem material e ideail. Os primeiros dizem respeito aos bens  

terrenos (bem-estar, a seguridade, a saúde, a longevidade, etc.), os segundos estão voltados para os 

bens soteriológicos (a graça, a redenção, a vida eterna, o dentro do mundo, a superação da solidão, a 

efemeridade, a angústia ante a morte, etc.), a privação dos bens soteriológicos provoca uma penúria 
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interna, enquanto que a falta dos bens materiais acarretam uma penúria externa. Em todo caso essa 

permutabilidade entre as esferas é apontadas por Habermas como um pano de fundo essencial para 

a compreensão da vida social, segundo o escopo da teoria weberiana.  

Para empreender uma compreensão da racionalização das imagens religioso-metafísica do mundo, 

Weber construiu, segundo Habermas, uma tipologia da racionalização com bases em uma sociologia 

da religião. Tratava-se de entender que a satisfação dos interesses é a principal motivação para a 

ação dos homens, portanto, os ordenamentos sociais se orientariam pela satisfação dos interesses. 

Porém, como a vida social implica em uma permuta entre interesses e ideais, entre a orientação 

fática e a esfera dos valores, estes também aparecem como aporte motivacional que sustenta a 

explicação e a legitimação dos ordenamentos sociais.  

2 - Fatores internos e fatores externos na evolução da imagem do mundo  

Hipótese : Para se formular “a análise da evolução das imagens religiosas e metafísicas do mundo é 

de fundamental importância que a separação da questão de validade e questões de eficácia empírica 

seja feita de modo que a lógica das possibilidades evolutivas que as estruturas de imagens do mundo 

circunscrevem possam ser postas em relação com a dinâmica evolutiva das imagens do mundo, isto 

é, com os fatores que operam a seletivamente a partir de fora sobre essas imagens do mundo” (p. 

259)  

Apoiando-se em Trenbruck Habermas irá demonstrar que os estudos Weberianos, sobre a economia 

das grandes religiões, não pretendiam apenas corroborar as teses sobre o protestantismo, mas 

aprofundar a análises sobre o processo histórico universal do desencantamento. Em primeiro lugar, 

“Weber, com a sua tese de que a racionalização é unidiredional, em assuntos de religião se situa de 

súbito, ainda que pese o seu ceticismo frente as leis do progresso, na posição do evolucionismo 

contemporâneo.(p. 260)”. E em segundo Lugar Trenbuck teria percebido que Weber atribui eficácia 

empírica as pretensões internas de validade das imagens religiosas do mundo e a evolução que estas 

experimentam obedecendo a sua própria lógica interna (p. 260)”. E o terceiro e último ponto 

característico do modo como Habermas entende o processo de racionalização estaria no fato dele  

apresentar que as coações racionais as quais as religiões obedeceriam provém da necessidade de 

encontrar uma resposta racional ao problema da teodiceia, y as etapas da evolução religiosa são as 

versões cada vez mais articuladas  

Segundo Habermas o projeto Weberiano possuía duas limitações que talvez expliquem o porquê de 

Weber não esgotar “as possibilidades sistemáticas que seu enfoque oferece”. Por isso, antes de 

adentrar nas especificidades das imagens do mundo, Habermas julga conveniente demonstrar tais 

limitações. Elas consistem no fato de (i) Weber limitar sua análise da racionalização das imagens do 
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mundo ao ponto de vista de uma “etização”. Ele “estuda a formação da ética religiosa das intenção , 

e  no geral, a formação das concepções jurídicas e morais pos-tradicionais. Esta limitação resulta até 

certo ponto lógica se se considera que Weber se interessa pelos pressupostos racionais da 

instabilidade dos ordenamentos legítimos e, sobretudo, as condições racionais  que cumprirão a 

integração social no trânsito para as sociedades modernas” (p. 263). Além disso, (ii) Weber estuda os 

processos de desencantamento a partir de um ponto de vista histórico concreto. “Ao reconstruir a 

história das ideias morais e jurídicas, o que interessa não são as estruturas das éticas de la intenção 

em geral, mas o nascimento da ética econômica capitalista, uma vez que aquilo que Weber trata de 

aclarar são as contradições culturais sob aquelas que se efetuou a passagem para o capitalismo e, 

portanto, que permitiram resolver o problema evolutivo central, a saber: o de integrar socialmente 

um subsistema social diferenciado, especializado na ação racional com respeito à fins”(p. 263).  

Em se tratando da análise das imagens do mundo, Weber as entende como um processo que 

encampa três características fundamentais  

a) aponta na mesma direção em todas as religiões universais;  

b) por razões externas somente é levado radicalmente até o final em uma dessas linhas de tradição; 

c) somente no ocidente esse processo libera as estruturas de consciência que possibilitam a 

compreensão moderna do mundo.  

Essas estruturas da compreensão do mundo afetaram a tradição, porém isso não implicou na 

imediata adoção do protestantismo como religião oficial da cultura europeia, como se poderia supor. 

Essa adoção foi possível somente quando a ação racional com respeito a valores “foi elevado à 

princípio retor do comportamento intramundano” determinando, assim, as formas de vida de 

amplas castas sociais podendo dessa forma se converter em ancoragem para a ação econômica 

racional com respeito à fins.  

A formação das estruturas de consciência que possibilitam explicar o movimento de passagem para 

as sociedades modernas implicam o reconhecimento da necessidade de uma “análise sociológica da 

trama de interesses nos quais estão envoltos os agentes sociais que possibilitam explicar  

a) porque a racionalização da qual internamente eram susceptíveis todas as imagens do mundo 

somente foi conduzido até o final na tradição judaico cristã;  

b) porque somente no ocidente se cumpriram as condições para a institucionalização de estruturas 

universalistas da moral e do direito; e 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
3 



 

c) porque no ocidente se deu aos problemas sistemáticos que tipicamente emergem uma solução 

que conduz (com o modo metódico da vida e com o comércio jurídico moderno como ingredientes 

básicos)  a forma de integração social característica das sociedades capitalistas.  

3. Aspectos de conteúdo  

Hipótese: No esforço de trilhar o caminho tracejado pela racionalização das imagens do mundo, 

Weber elabora uma comparação entre as três grandes religiões universais sobre as quais pode se 

debruçar (o confucionismo, o Budismo/Hinduísmo e o Judaísmo) e identifica os conteúdos 

sociológicos fundamentais para a passagem das imagens religiosas para a imagem que as sociedades 

modernas fazem do mundo : 

 

a) O Tema: a racionalização das imagens religiosas do mundo tem como tema central a explicação 

que cada uma das religiões pode elaborar para a existência terrena da desigualdade entre os 

homens. “Esse problema fundamental, que rompe os limites do mito provém da necessidade de 

buscar uma explicação para o sofrimento que se percebe como injusto.”(p. 267). A problemática da 

desigualdade material desencadeou novas noções que contribuíram para a derruição da imagem 

mítica do mundo, uma dessas noções é o surgimento da  “ideia de de que o infortúnio pessoal possa 

não ser merecido e que o indivíduo possa abrigar esperanças de ser redimido de todos os males, da 

enfermidade, da pobreza, da miséria e  inclusive da morte”(p. 267) Além disso, surgia também uma 

novidade no tocante à formação de comunidades religiosas independentes dos grupos étnicos, ou 

seja, “o estabelecimento de comunidades religiosas do destino soteriológicos dos indivíduos” (p. 

267) voltadas principalmente para socorrer as massas que se encontravam em carências materiais e 

espirituais.  

Conforme exposto por Habermas, essa valorização dos sofrimentos individuais na composição das 

imagens do mundo está associada ao surgimento de “processos de aprendizagem postos em marcha 

quando os ideais de justiça presentes nas sociedades tribais chocam frontalmente com a nova 

realidade das sociedades de classe” (p. 268).  

 

b) As imagens teocêntricas do mundo Vs. As Imagens Cosmocêntricas do mundo:  Assim como o 

processo de racionalização as religiões universais também partem do tema da desigualdade enrte os 

homens “em vista da patente desigualdade na distribuição da fortuna entre os homens, tratam de 

satisfazer 'o interesse racional pela compreensão ideal e material' por meio de explicações que 

satisfazem pretensões sistemáticas cada vez mais rigorosas” (p. 269).  
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c) A afirmação do mundo Vs a negação do mundo:Além da divisão das religiões universais baseada 

no critério teocêntrico/cosmocêntrico Weber efetua uma terceira distinção desta vez baseado na 

atitude de afirmação ou negação do mundo. O que temos em jogo nesse novo critério é a questão de 

saber se o crente atribui valor negativo ou positivo à sociedade e a natureza que constiui seu meio 

circundante. As religiões dualistas possuem uma visão radical da salvação são aquelas que assumem 

que recusam o mundo. Em contrapartida, uma atitude de afirmação do mundo do mundo tende a 

existir somente em culturas nas quais o pensamento mágico não foi radicalmente superado e onde 

não se alcançou ainda a etapa de uma explicação estritamente dualista do mundo.  

4. Aspectos estruturais: desencantamento e sistematização 

Habermas vai tratar o que este desencantamento significa, tendo em vista as posturas frente ao 

mundo que Weber distingue. Tratará da etização das imagens de mundo e da transformação de seus 

componentes cognitivos para tratar depois dos aspectos estruturais da passagem das imagens 

religioso-metafísicas do mundo já maduras ao pensamento moderno. 

Hipótese: “Se as posturas frente ao mundo, que, sobre a base de uma afirmação cosmológico 

metafísica do mundo, se diferenciam em acomodação ao mundo e contemplação do mundo tiverem 

para a racionalização cognoscitiva das imagens do mundo uma significação similar à que segundo 

Weber tem para a racionalização ética a dominação do mundo e a fuga do mundo, caberia adiantar 

hipótese de que as imagens cosmocêntricas do mundo, quando se unem com uma postura de 

contemplação do mundo, mais espaço oferecem para uma objetivação do mundo sob os aspectos de 

ser e devir. Segundo este hipótese a forma passiva de separar-se do mundo permite uma profunda 

descentralização daquelas imagens do mundo que, por seu conteúdo, tendem a uma racionalização 

cognoscitiva do mundo, enquanto a forma ativa de busca de salvação permite uma profunda 

descentralização das imagens do mundo que tendem a uma racionalização ética. E juntamente, a 

partir das dimensões de racionalização e das posturas frente ao mundo, poder-se-ia estimar o 

potencial de racionalização das imagens de mundo”. Figura 7, p. 280.  

Weber mede  a racionalização de uma imagem de mundo pelos critérios de grau de superação do 

pensamento mágico; e grau de sistematização (dogmatização – Rothacker) da questão da relação de 

Deus com o mundo e sua própria relação ética com o mundo. 

Weber dá mais importância à superação das práticas mágicas que à superação do pensamento mítico 

que as sustenta. Isso ocorre pelo interesse do sociólogo na influência das imagens de mundo sobre o 

comportamento prático. 
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“A transformação dos componentes cognitivos que as imagens religiosas de mundo herdam do mito 

é menos relevante para a racionalidade do modo de vida que a transformação dos componentes 

prático-técnicos e, sobretudo, dos prático-morais. O mundo de representações mágicas impede aqui 

uma atitude objetiva frente às inovações técnicas, frente ao crescimento econômico, etc., e 

sobretudo obstaculiza nos âmbitos nucleares do culto o desenvolvimento de uma comunicação 

pessoal  entre o crente e Deus ou o ser divino. Em vez da adoração e da pregação, dominam aqui as 

técnicas manipulativas de coação à divindade, que em forma sublimada sobrevivem todavia nos 

sacramentos”. P. 272 

4.a) Fuga mística do mundo vs. Dominação ascética do mundo 

As imagens religioso-metafísícas de mundo fundamentam posturas básicas frente ao mundo. 

Quando estas unificam natureza e sociedade supondo um conceito de mundo sistematizado, nisso há 

expressão de um processo de racionalização. As imagens do mundo podem considerar-se mais 

“racionais” quanto mais univocamente permitem conceber o mundo dos fenômenos como uno, 

indiviso do mundo supramundano. Aqui Weber se concentra no aspecto normativo do dever-ser, 

consequentemente nas estruturas de consciência prático-morais, que levam a uma ética da intenção. 

A etização leva a considerar-se uma imagem de mundo racionalizada na medida em que faz do o 

mundo uma esfera de acreditação ética sob princípios práticos, abstraindo-se todos os demais. Uma 

imagem do mundo eticamente racionalizada apresenta o mundo: 

 - a. como campo de lida prática; 

- b. como cenário em que o agente pode fracassar eticamente; 

-c. como totalidade das situações que devem ser julgadas conforme princípios morais “últimos” e 

dominadas conforme ditames os ditames dos juízos morais; 

-d. como um âmbito de objetos e ocasiões de ação ética 

O mundo “objetivizado” se contrapõe aos princípios morais e à consciência moral de sujeitos falíveis, 

como externo e alheio a eles. Weber distingue em dois passos a postura frente ao mundo 

correspondente a este tipo de racionalização ética da imagem de mundo: 

� As religiões de redenção, que dão maior contraste ao dualismo Deus/ mundo cumprem melhor 

as condições da racionalização ética que as imagens de mundo menos salvacionistas. Quanto mais 

superavam o ritualismo, a tensão Deus/mundo se tornava mais forte, tanto mais quanto progredia a 

racionalização e sublimação da posse de bens interiores e exteriores de caráter mundano. Mas uma 

postura negativa quanto ao mundo não resultaria “automaticamente” numa maior racionalização 

ética do modo de vida. A negação do mundo só conduziria a uma objetivização ética do mundo 
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quando reunida a um teor (tenor) de vida ativamente voltado ao mundo. 

� Entre as posturas de negação do mundo, Weber seleciona as que tendem a dominação do 

mundo a partir do tipo de promessa e os caminhos de salvação prescritos pelas religiões. Para o 

resultado de dominação, as religiões ascéticas, que entendem o crente como instrumento de Deus 

no mundo, são mais eficientes que as que o vêem com “recipiente” do divino no mundo. No âmbito 

da negação do mundo, há o aspecto da ascese ativa e o da posse contemplativa. Nessa última 

privilegia-se o “conter” ao fazer. A ação aparece como ameaça ao estado salvídico individual. Essa 

busca passiva de redenção conduz à fuga do mundo. Só as religiões da interioridade de orientação 

ascética vinculam crença religiosa à ação ética no mundo. O místico se vê separado do mundo, o 

asceta, atuando no mundo. 

4.b) Visão teorética do mundo vs. Acomodação prática ao mundo 

Se na análise da negação do mundo Weber o faz quanto a duas formas, na análise da afirmação do 

mundo o faz de uma única forma, a acomodação ao mundo de orientação prática, usando o exemplo 

da China. Ele só considera o confucionismo e o taoísmo e por isso chega a uma controvertida 

conclusão do escasso potencial de racionalização dessas imagens de mundo.  Habermas incorpora as 

pesquisas de J. Needham para contrapor as conclusões de Weber.  

Até o século XV os chineses conseguiram muito mais êxito que os orientais no desenvolvimento do 

saber teórico e sua aplicação prática que os ocidentais. Isso leva à investigação do potencial de 

racionalidade cognoscitiva em detrimento da racionalidade ética. A postura de afirmação do mundo 

dos chineses, como também a dos gregos, impulsiona a racionalização na direção da teoria. Mas a 

ciência de ambas se chocaram com os mesmos limites: a atitude não intervencionista, de raiz ética, 

frente à natureza e a sociedade impediu sua evolução.  

5. Desencantamento e compreensão moderna do mundo  

Hipótese: Entre os resultados da racionalização das imagens do mundo e a compreensão do mundo 

especificamente “moderna”, cabe um passo mais que Weber não deu. As imagens de mundo 

racionalizadas em bases teológicas ou metafísicas estruturam-se em princípios que estão ao abrigo 

de toda dúvida argumentativa. Neles persistem, pois um fragmento de pensamento mítico cuja 

função é proteger as imagens de mundo de qualquer ameaça à fé religiosa ou contemplação 

reverente em que se funda a tradição. Por outro lado, o pensamento moderno, com a força do 

pensamento hipotético, não conhece limites, nem no âmbito da ética, nem no da ciência. Mas para 

eliminar estas barreiras deve haver primeiro uma generalização da racionalização ética e 

cognoscitiva que se aplique aos âmbitos profanos da vida e da experiência. 
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A dimensão da racionalização ética analisa o desencantamento estudando principalmente a 

interação entre o crente e Deus. Quanto mais esta relação se configura como puramente 

comunicativa entre pessoas, melhor o indivíduo pode sistematizar suas relações intramundanas sob 

o ponto de vista abstrato de uma moral ou dos eleitos, ou dos virtuosos, ou dos crentes por igual. 

Isto significa: “a) a diferenciação e revisão de um conceito de mundo, abstraído sob um único 

aspecto, para a totalidade das relações interpessoais normativamente reguladas; b) a diferenciação 

de uma atitude puramente ética em que o agente pode obedecer e criticar normas; c) formação de 

um conceito universalista e individualista de pessoa, com os correlatos da consciência, da 

responsabilidade moral, da autonomia, da culpa, etc. Com isso a vinculação, impregnada de piedade, 

às ordens concretas da vida consagrados pela tradição pode ser substituída por uma livre orientação 

por princípios universais”. 

Na dimensão cognoscitiva o desencantamento da manipulação de coisas e a acontecimentos 

acompanha a desmitologização do conhecimento do ente. “Quanto mais se separam entre si a 

intervenção instrumental em, e a interpretação teórica de, os processos empíricos, mais estritamente 

pode o indivíduo sistematizar suas relações em seu mundo da vida, agora sob o ponto de vista 

abstrato de uma ordem cosmológico-metafísicos a cujas leis estão sujeitos todos os fenômenos sem 

exceção. Isto implica: a) a diferenciação e revisão de um conceito formal de mundo para o ente (ser?) 

em seu conjunto, com universais que cubram a conexão regular das entidades no espaço e no 

tempo, b) a diferenciação de uma atitude puramente teórica (separada do prático) na qual o sujeito 

que conhece pode separar-se contemplativamente da verdade e discutir enunciados, e c) a formação 

de um eu epistêmico que livre de paixões, de interesses próprios do mundo da vida, de prejuízos, 

etc,, pode entregar-se à contemplação do ente. Com isso, pode superar-se a fixação mítica à 

superfície dos fenômenos concretos  e ser substituída por uma livre orientação por leis gerais que 

subjazem aos fenômenos”. 

Não se pode reduzir a religião cristã à ética e nem a filosofia grega à cosmologia. O que há é uma 

tendência maior de racionalização da dimensão ética na primeira e da dimensão cognoscitiva na 

segunda. Mas o encontro das duas visões de mundo na mesma tradição européia gerou uma 

produtiva tensão na cultura medieval. Há uma polarização entre as categorias de uma ética religiosa 

da intenção de um lado e uma cosmologia de base teórica de outro. Isso leva a uma síntese dos 

conceitos formais de mundo sob aspectos éticos ou ontológicos. 

Na fundamentação weberiana há dois problemas a resolver antes que o potencial de racionalização 

da tradição ocidental se desencadeasse e a racionalização cultural se transformasse em 

racionalização social. A ascese religiosa tem que estender-se aos âmbitos extra-religiosos da vida 

para submeter as ações mundanas às máximas de uma ética da intenção. A isso Weber identifica o 
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nascimento da ética protestante. No entanto, ao processo paralelo, o surgimento da ciência, ele não 

presta tanta atenção. “Aqui tem que ser superada a separação da teoria com relação aos âmbitos 

experienciais da prática, e em especial dos relacionados ao trabalho social. A argumentação teórica 

tem que ser re-conectada sobretudo com aqueles âmbitos  de experiência que se tornam acessíveis 

na atitude técnica do artesão. Este segundo problema foi resolvido em forma de ciência 

experimental da natureza” 
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