
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 2.3 

Referência: HABERMAS, Jürgen. Modernisierung als gesellschaftliche Rationalisierung: Die Rolle der 

protestantischen Ethik. In: ________. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1. 

Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Vierte, durchgesehene Aufl. 

Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. pp. 299-331. 

Temas: Racionalização cultural e social; Ancoragem axiológica da ação racional voltada a fins; 

Parcialidade e autodestrutibilidade do modelo de racionalização social; Diferenciação e 

autonomização dos sistemas de ação social; Possibilidade contrafática de racionalização do mundo 

da vida. 

Problema: Em sua análise do processo de modernização social, Weber não teria sido fiel a sua 

própria proposta metodológica de dois níveis, que leva em conta a cooriginariedade de idéias e 

interesses. O sociólogo descreve o processo de modernização apenas da perspectiva “a partir de 

cima”, isto é, da materialização institucional de estruturas de consciência sugeridas pela sua 

sociologia da religião, deixando de explicar de que forma as estruturas do mundo da vida das 

sociedades tradicionais tiveram que mudar para que tais estruturas pudessem nelas tomar corpo. 

Isso levaria a uma contradição entre seus escritos maiores, nos quais o processo de modernização é 

mais amplamente trabalhado, e alguns escritos menores voltados a um diagnóstico de época, onde 

Weber se valeria de todo o potencial explicativo de sua abordagem metodológica em dois níveis. 

Objetivo: Preparar o terreno para demonstrar, por meio de uma crítica imanente à obra de Weber 

que parte de seus escritos de diagnóstico de época, que a modernização social capitalista representa 

apenas um modelo seletivo de racionalização social, não sendo equiparável à racionalização social 

tout court, de modo a entrever a possibilidade contrafática de racionalização do mundo da vida. 

Teses: 

(1) A compreensão de mundo que se expressa nas imagens eticizadas de mundo adentra na cultura 

vocacional protestante apenas de forma seletiva. A ética protestante não é uma forma exemplar de 

materialização daquela consciência moral que se expressa inicialmente na ética religiosa da 

fraternidade, mas sim uma forma desfigurada e altamente irracional dessa materialização. 

Argumento: Identificação do problema. Weber considera a ética protestante, ao lado do direito 

moderno, como variável chave para a institucionalização da orientação para a ação racional com 

respeito a fins que caracteriza a modernização ocidental. É a implementação de sua ética da intenção 

(Gesinnungsethik) que garantiu motivacionalmente essa orientação. Os estudos de Weber sobre o 

protestantismo possuem, todavia, limitações metodológicas de conseqüências decisivas: 
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a) Valem-se apenas da perspectiva de análise “a partir de cima” (ancoragem motivacional de 

idéias), carecendo de complementação “a partir de baixo” (fatores externos e dinâmicas de 

desenvolvimento); 

b) São dispostos de forma estruturalista (não em termos de relações causais, mas de afinidades 

eletivas): não preenchem a exigência do próprio Weber de uma análise de como a ascese 

protestante, por sua vez, foi influenciada pela totalidade das condições culturais sociais, 

especialmente as econômicas; 

c) Não permitem comparações entre os vários componentes de um mundo da vida de camadas 

específicas e que foram absorvidos pelo racionalismo (estilos de condução de vida cognitivo-

utilitarista, estético-expressivo ou moral-prático) e 

d) Não levam em conta a forma seletiva na qual essas compreensões de mundo adentram na 

cultura vocacional protestante. 

Para Habermas, importa, sobretudo, enfrentar o déficit do ponto “d” (modelo seletivo de 

racionalização da razão com respeito a fins). 

Ética protestante. Para a doutrina calvinista, a graça divina é absolutamente incerta, sendo apenas 

indicada pelo sucesso profissional. A condução metódica de vida (ascese) passa a ser vista como 

caminho para a salvação. Com a bíblia traduzida para o vernáculo e a deposição da igreja de sua 

condição de intérprete autêntico da vontade divina, resta aos indivíduos regular sua vida de forma 

autônoma, segundo diretivas de uma moral pós-convencional e sem poder repartir seu mundo da 

vida em esferas relevantes ou não para a salvação. A convicção ética (etische Gesinnung) abrange 

todas as esferas da vida. A partir dessa forma metódica de condução da vida as interações 

profissionais são neutralizadas e a ação social se desprende de normas e valores, sendo reorientadas 

à perseguição racional com respeito a fins do sucesso dos próprios interesses. A busca do sucesso 

profissional se torna dramatizada e carregada eticamente, pois ele está ligado à salvação individual. 

A ética protestante oferece, portanto, a âncora racional com respeito a valores para a 

institucionalização da racionalidade com respeito a fins. 

Autodestrutibilidade da racionalização. A ética da intenção do protestantismo implica num 

individualismo que entra em choque com a idéia de comunhão fraternal em Deus. As relações 

interpessoais são objetificadas, o que possibilita a neutralização ética necessária à institucionalização 

da racionalidade com respeito a fins. Para Habermas, esse mero fato, inerente à ética protestante, já 

destrói as bases legitimatórias da piedade cristã, não sendo necessário para isso sequer o próximo 

momento de objetificação, aquele exigido funcionalmente pelo capitalismo. Habermas sustenta que 

o abandono do tradicionalismo também poderia ter se dado sem a formação de um sistema de ação 

neutralizado eticamente, o que Weber nega explicitamente. Para Weber, há uma incompatibilidade 
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estrutural entre qualquer religião de redenção reelaborada eticamente e as ordens impessoais de 

uma economia racionalizada e uma política objetificada. A Zwischenbetrachtung de Weber pode ser 

lida como um argumento nesse sentido, apontando a contradição entre a esfera autônoma 

(eigengesetztlich) da economia capitalista e a ética religiosa da fraternidade. A partir dessa 

contradição, apenas dois caminhos de desenvolvimento seriam possíveis: um recuo à fraternidade 

“acosmística” da mística cristã, ou, o que foi o caso, um passo à ética protestante, que renuncia à 

idéia de redenção como fim a ser perseguido pelo homem e a substitui pela de uma graça particular 

e sem fundamento. 

A ética protestante oferece a condição inicial para ancoragem axiológica da orientação da ação com 

respeito a fins, mas não assegura a sua estabilização. Pelo contrário, Weber crê que o 

desenvolvimento dos subsistemas de racionalidade voltada a fins criam um ambiente destrutivo para 

a ética protestante. 

Conflito entre a racionalização da moral e da religião e a da ciência. Weber explica esse modelo 

autodestrutivo de racionalização social pelo choque entre a racionalização da esfera da religião com 

a da ciência. À medida que a ciência se desenvolve, a religião passa cada vez mais a ser vista como 

algo irracional. A causalidade da natureza, na qual se apóia a ciência, e a causalidade ética de 

compensação, na qual se apóiam as religiões, entram em contradição, com a ciência saindo vitoriosa. 

Habermas crê que essa explicação é insatisfatória, porque Weber não é capaz de demonstrar que 

uma consciência moral guiada por princípios (pós-convencional) não poderia sobreviver fora do 

contexto da religião. Não haveria nem evidências empíricas, nem argumentos sistemáticos para 

sustentar isso. 

Possibilidade de uma moral pós-convencional não religiosa. Para Habermas, o estudo de 

Groethuysens sobre a formação de uma consciência moral não religiosa na burguesia ilustrada 

francesa oferece um contra-exemplo empírico para a tese de Weber. Por outro lado, Habermas cita 

as éticas da responsabilidade contemporâneas (entre elas a ética do discurso) como possibilidade de 

fundamentação secular da moral. 

Weber, no entanto, não leva a sério essa possibilidade, em conexão metodológica com o positivismo 

de seu tempo, que qualifica qualquer juízo ético de valor como mera posição subjetiva. 

Irracionalidade da ética protestante e caráter parcial da racionalização social. Demonstrada, para 

Habermas, a possibilidade de uma fundamentação da moral compatível com as exigências do 

pensamento científico moderno, resta demonstrada também a possibilidade de outro caminho 

possível de racionalização. A dissonância entre a consciência cotidiana esclarecida e a ética 

protestante passa a carecer de outra explicação, por exemplo, quanto ao caráter peculiar de seu 
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particularismo da graça. A doutrina da predestinação, isso na visão do próprio Weber, possui um 

caráter irracional, e nela se fundamenta a forma de condução de vida própria da ética protestante. 

Daí Habermas conclui que a ética protestante é, na verdade, uma forma extremamente irracional de 

materialização da consciência moral que se expressa inicialmente na ética religiosa da fraternidade. 

Complementação da análise weberiana. Com a ética protestante, estruturas de consciência que até 

então possuíam, de certo modo, apenas uma importância extraterritorial se ancoraram em camadas 

sociais “portadoras” do capitalismo, que dela se valeram apenas de uma forma seletiva. Essa 

explicação lança outra luz em movimentos protestantes como o dos Anabatistas, que não 

prescindiram da ética fraternal universalista e fracassaram já num primeiro momento. 

Habermas julga, por fim, pertinente questionar se: a) a forma de condução metódica de vida não 

obteve sua relevância histórica por que deu efetividade a um modelo de moralidade pós-tradicional 

que era funcional para a empresa capitalista;  e b) se a sua instabilidade não remonta ao fato de que 

o desenvolvimento capitalista permite a orientação pós-tradicional da ação apenas numa forma 

limitada, isto é, exige um padrão de racionalização que faz com que a racionalidade instrumental 

penetre, para além da economia e do Estado, em outras esferas da vida, obtendo prevalência em 

relação à racionalidade prático-moral e prático-estética. 

(2) O modelo de diferenciação de esferas culturais autônomas (eigengesetztlich) traçado por Weber 

na Zwischenbetrachtung permite explicar a seletividade do processo de racionalização social e 

visualizar as condições para um padrão não-seletivo de racionalização. 

Argumento: Tese da Zwischenbetrachtung. As estruturas de consciência diferenciadas entre si se 

materializam em ordens da vida que entram em choque. Devem então surgir necessariamente 

conflitos de vínculo interno entre uma ética da fraternidade, tomada de forma conseqüente, e as 

ordens seculares de uma sociedade diferenciada funcionalmente. 

Sistemática das ordens da vida.  Weber não diferencia de forma precisa, na Zwischenbetrachtung, o 

nível da tradição cultural e o dos sistemas de ação institucionalizados. A sistemática de seus 

conceitos fundamentais sugere, todavia, a seguinte diferenciação: 

Esferas culturais de 

valor 
Ideias cognitivas Ideias normativas Ideias estéticas 

Sistemas culturais de 

ação: Posse de bens 

ideais 

Organização social da 

ciência 
Comunidade religiosa 

Organização social do 

cultivo da arte 
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Os três sistemas culturais de ação acima regulam a posse de bens ideais. Existem também esferas 

que regulam a posse mundana de bens, compondo as cinco ordens da vida que entram em tensão 

com a ética religiosa da intenção: 

                              Ideias 

culturais 

 

Interesse pela posse de 

Cotidianas Extracotidianas 

Bens ideais 
Saber: Organização social da 

ciência 

Arte: Organização social do 

cultivo da arte 

Bens materiais 
Riqueza: 

Economia 

Poder: 

Política 

Amor: Contraculturas 

hedonistas 

 

A tensão entre as ordens da vida não resulta da incompatibilidade entre interesses, ou seja, de forma 

externa, mas da incompatibilidade das distintas estruturas, isto é, de forma interna. 

A lógica própria das ordens da vida. Weber contrapõe as esferas da ciência e da arte à da ética. A 

essas três esferas correspondem, respectivamente, os componentes cognitivo, expressivo e 

normativo da cultura, que se diferenciam, em cada caso, conforme a uma pretensão universal. Nas 

esferas da ciência, da arte e da ética se expressam as estruturas de consciência que emergiram da 

racionalização das imagens de mundo. Correspondência com os três mundos (v. parte I, cap. 3). A 

cada um deles corresponde uma postura (postura objetificante face ao mundo objetivo; conforme a 

normas face ao mundo social; expressiva face ao mundo subjetivo). No entanto, numa compreensão 

de mundo descentrada (Piaget), o sujeito pode assumir distintas posturas em relação a componentes 

do mesmo mundo, como mostra o quadro das possíveis relações pragmático-formais: 

              Mundos 

 

 

Postura fundamental 

1. Objetivo 2. Social 3. Subjetivo 

1. Objetificante 
Relação cognitivo-

instrumental 

Relação cognitivo-

estratégica 

Relação objetificante 

consigo mesmo 
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2. Conforme a 

normas Relação estético-

moral com um 

ambiente não 

objetificado 

Relação de 

obrigatoriedade 

Relação de censura 

consigo mesmo 

3. Expressiva Autoencenação 

Relação espontâneo-

sensível consigo 

mesmo 

 

Dentre essas relações formal-pragmáticas, nem todas são aptas para passar pelo processo de 

racionalização. Algumas delas não são capazes de se desenvolver porque não obedecem a uma lógica 

própria, não são autônomas, de forma a não permitir a acumulação de conhecimento. Apenas seis 

dentre as relações ator-mundo, segundo Weber, podem ser racionalizadas e sublimadas de maneira 

consciente: 

                  

Mundos 

 

Posturas 

fundamentais 

1 2 3 1 

3 Arte   

 
1 

Racionalidade cognitivo-

instrumental 
X 

Ciência 

Técnica 

Tecnologias 

sociais 

2 X 
Racionalidade prático-moral 

Direito Moral 

3  X 
Racionalidade prático-estética 

Erótica Arte 

Os quadros marcados com um “X” representam aquelas esferas inaptas à racionalização, segundo 

Weber, pelos seguintes motivos: Quadro 1.3 (utilitarismo): Impossibilidade de qualquer aprendizado 

sobre o mundo subjetivo; Quadro 2.1 (interação moral com a natureza): Ceticismo quando à 

possibilidade de se dar forma racional a uma relação de irmandade com a natureza; Quadro 3.2 
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(boemia): A relação expressiva com o mundo social seria parasitária de inovações de outras esferas, 

portanto não autônoma e incapaz de racionalização. As demais esferas, por obedecerem a um código 

próprio e manifestarem pretensões de validade universais, autônomas e especializadas (passíveis de 

investigação por uma teoria da argumentação), estão sujeitas a desenvolverem-se na forma de 

processos reflexivos de aprendizagem. 

Efetivação parcial (seletiva) das estruturas modernas de consciência. O quadro acima mostra a 

racionalização social em sua forma estruturalmente possível, dele se podendo deduzir as condições 

para uma racionalização não-seletiva: 1) as três esferas culturais de valor devem ser conectadas aos 

correspondentes sistemas de ação de tal forma que fiquem asseguradas a produção a difusão de 

saber especializadas segundo cada pretensão de validade; 2) o potencial cognitivo desenvolvido pela 

cultura de experts deve, por sua vez, ser transmitido à práxis comunicativa cotidiana e tornar-se 

frutífero para os sistemas sociais de ação e 3) as esferas culturais de valor devem ser 

institucionalizadas de forma tão equilibrada que suas ordens da vida correspondentes sejam 

suficientemente autônomas e não se deixem submeter à lógica própria de ordens da vida 

heterogêneas. 

A racionalização acontece de forma seletiva quando 1) ao menos um dos três componentes 

constitutivos da tradição cultural não é elaborado sistematicamente; 2) ao menos uma das esferas 

culturais de valor é institucionalizada de forma insuficiente ou 3) ao menos uma esfera da vida 

prevalece de tal forma sobre as outras que as submete a uma forma de racionalidade que não lhes é 

própria. 

Conteúdo sistemático da Zwischenbetrachtung: a racionalidade cognitivo-instrumental, a prático-

estética e a prático-moral entram em conflito umas com as outras. É notório que a racionalidade 

prático-estética entra em conflito com as demais tanto na forma da ética da fraternidade quando na 

da ética protestante. Também a ética protestante não é compatível, a longo prazo, com os demais 

complexos de racionalidade, sendo substituída por uma atitude instrumentalista e de cunho 

utilitarista em face do mundo do trabalho. A racionalidade cognitivo-instrumental se sobrepõe às 

demais. Fica claro, nessa leitura, que o modelo de racionalização constatado por Weber percorre um 

caminho seletivo. Weber fala, entretanto, do caráter paradoxal, e não do caráter parcial da 

racionalização social. Para Weber, o conflito destrutivo entre os modos de racionalidade é inerente à 

dinâmica de diferenciação entre as esferas culturais de valor. Habermas defende que esse conflito 

não faz parte da própria estrutura da racionalização, mas sim que é fruto da materialização 

institucional desequilibrada dos seus potenciais cognitivos. Ele argumentará por essa tese no capítulo 

seguinte, numa análise dos escritos de Weber dedicados a um diagnóstico de seu tempo. 
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