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Problema:Aética do direito, na teoria da racionalização de Weber,tem que ser entendida como 

desvinculada da ética protestante, já que esta só tem eficácia no contexto religioso. 

Objetivo: Compreender a evolução do direito na teoria da racionalização weberiana e a sua 

ambiguidade. 

 

Roteiro para leitura de Racionalización del derecho y diagnóstico de nuestro tiempo: 

 

Na teoria de racionalização de Weber, a racionalização do direito tem destaque, mas é ambígua. Para 

Weber, a ética da profissão só tem eficácia se inserida no contexto religioso, mas no caso do direito, 

que é secularizado, não se pode fazer essa extensão. Por isso, Weber adota uma estratégia distinta 

em suas investigações sobre a sociologia do direito: ele “reinterpreta o direito moderno em termos 

tais que este pode ser desconectado da esfera de valor valorativa e aparecer desde o princípio como 

uma materialização institucional da racionalidade cognitivo-instrumental” [p.317]. Para tanto, Weber 

parte de um diagnóstico da atualidade fundado na Conceitografia. 

1-Diagnóstico de nosso tempo. 

Na análise da atualidade, Weber se detém na perspectiva teórica em que a modernização se 

apresenta como consequência do processo histórico universal de desencantamento. 

“A diferenciação de esferas culturais de valor autônomas, que é importante para a fase de 

nascimento do capitalismo, e a independência dos sistemas de ação racional com vista a fins [...] são 

as duas tendências que Weber funde em sua crítica da atualidade de tom existencialista e 

individualista. O primeiro componente pode expressar-se na tese da perda de sentido e o segundo na 

tese da perda liberdade” [p.317]. 

Apoiado no “novo politeísmo” [Cf. p.321], Weber expressa a tese da perda de sentido, refletida na 

experiência do niilismo. “[...] a razão se dissocia em uma pluralidade de esferas de valor destruindo 

sua própria universalidade. Esta perda de sentido a interpreta Weber como o desafio existencial ante 

ao que se vê o indivíduo de reconstruir no âmbito privado de sua própria biografia, com a ousadia 

que a desesperação produz e com a absurda esperança do desesperado, a unidade que já não cabe 
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reconstruir nas ordens da sociedade. Pois a racionalidade prática, que liga racionalmente com vista a 

valores as orientações de ação racionais com vista a fins as dotando assim de fundação, apenas pode 

encontrar já seu lugar, se não no carisma de novos dirigentes, na personalidade do indivíduo 

solitário; ao mesmo tempo, esta autonomia interior [...] está amenizada porque dentro da sociedade 

moderna já não se encontra nenhuma ordem legítima capaz de garantir a reprodução cultural das 

correspondentes orientações valorativas e das correspondentes disposições à ação” [p.321]. 

“Esta tese de autonomização dos subsistemas de ação racional com vista a fins, autonomização que 

representa uma ameaça para a liberdade do indivíduo, não se segue sem mais da primeira; não está 

claro como se relaciona a tese da perda de sentido com a tese da recusa da liberdade. A famosa 

passagem em que Weber formula esta última diz assim: “Um dos elementos constitutivos do 

moderno espírito capitalista, e não apenas deste, senão de toda a cultura moderna, o modo racional 

de vida apoiado na ideia de profissão, é fruto [...] do espírito do ascetismo cristão [...] quando a 

ascetismo saiu das reclusões monásticas para ser transferida à vida profissional e dominar o 

comportamento no mundo, contribuiu no que estava de sua parte a levantar esse cosmos da ordem 

econômica moderna, ligado aos pressupostos técnicos e econômicos da produção mecânico-

maquinista, que hoje determina com força irresistível o estilo de vida de todos os indivíduos que 

nascem dentro dessa engrenagem [...]” [p.321-2]. 

A maneira como Weber entende os processos de modernização como processos de 

racionalizaçãoconduz a contradições, principalmente quando se trata da sociologia do direito. 

“Essas contradições derivam de uma contradição central: por um lado Weber vê na ética protestante 

da profissão e no sistema jurídico moderno as duas inovações a que o capitalismo deve seu 

nascimento. Com elas se tem uma materialização, no sistema da personalidade e no sistema 

institucional, da consciência moral regida por princípios. Asseguram uma ancoragem“racional com 

vista a valores” de orientações de ações racionais com vista a fins. Como tenhomostrado, Weber 

dispõe de um conceito complexo de racionalidade prática que parte de uma coordenação dos 

aspectos “racionais com vista a fins” e “racionais com vista a valores” da ação. Mas, por outro lado, 

Weber considera a racionalização social exclusivamente sob o aspecto de racionalidade com vista a 

fins. Esse conceito compreensivo de racionalidade que Weber põe na base de suas investigações 

sobre a tradição cultural não se aplica ao plano das instituições. Para a racionalidade cognitivo-

instrumental. Curiosamente, no plano dos subsistemas da economia e política, só teria efeitos 

geradores de estruturas o aspecto de ação racional com vista a fins, não o de ação racional com vista 

a valores. Lendo a sociologia weberiana do Estado e do direito se tem a impressão de que nas 

sociedades modernas os processos de racionalização só afetam ao saber teórico-empírico e aos 

aspectos instrumentais e estratégicos, enquanto que a racionalidade prática não pareça poder 
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institucionalizar-se de forma autônoma, isto é, com o sentido próprio que competiria a um 

subsistema específico” [p.329-330]. 

2-A racionalização do direito. 

Habermas divide a análise da racionalização do direito weberiano em dois tópicos: 

a) “Por um lado, o direito moderno é considerado, de modo por inteiro similar a como é 

considerada a ética protestante, com uma materialização de estruturas da consciência pós-

tradicionais: o sistema jurídico é uma ordem da vida que obedece a formas de racionalidade prático-

morais” [p.330]. 

Weber fala de ação comunitária convencional, um acordo normativo apoiado na tradição e no 

reconhecimento intersubjetivo, que gradualmente é substituído pela ação racional com vista a fins, o 

que ele chama de ação interessada, já que ela é voltada ao êxito. Há, portanto, uma tendência de 

racionalização social. 

No processo de racionalização social e do direito, temos que o desencantamento da imagem religiosa 

do mundo é fundamental. Segundo Habermas, um termo cunhado por Schluchter, expressa bem a 

racionalização do direito: desencantamento das vias jurídicas [Cf. p.334]. Este termo sintetiza bem o 

processo de evolução do direito construído por Weber: direito revelado > direito tradicional > direito 

moderno. 

Weber lista também três características formais do direito moderno [p.336]: 

Positividad. El derecho moderno rige como un derecho positivamente estatuido. No se forma por 

interpretación de tradiciones sagradas y reconocidas, sino que expresa más bien la voluntadde un 

legislador soberano, que, haciendo uso del medio de organización que es el derecho, regula 

convencionalmente situaciones sociales. 

Legalidad. El derecho moderno no supone a las personas jurídicas ninguna clase de motivación ética, 

fuera de una obediência general al derecho; protege sus inclinaciones privadas dentro de límites 

sancionados. No se sancionan las malas intenciones, sino las acciones que se desvían de las normas 

(lo que supone las categorías de responsabilidad y de culpa). 

Formalismo. El derecho moderno define ámbitos en que las personas privadas pueden ejercer 

legítimamente su arbitrio. Se presupone la libertad de arbitrio de las personas jurídicas en un ámbito, 

éticamente neutralizado, de acciones que son privadas, pero que llevan anejas consecuencias 

jurídicas. El comercio jurídico privado puede así quedar regulado negativamente por vía de 

restricción de las facultades reconocidas en principio (y no por vía de regulación positiva mediante 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
3 



 

deberes y mandatos materiales concretos). En este ámbito está permitido todo aquello que no esté 

jurídicamente prohibido. 

b) Mas Weber reduz a racionalização do direito exclusivamente ao aspecto da racionalidade com 

vista a fins. Isso fica manifesto em três linhas de argumentação características: 

Interpretação do direito natural: Weber vê no direito natural racional o tipo mais puro de validez 

racional com vista a valores, além dele não ser plenamente formal. Assim, o direito natural está 

oposto ao direito moderno, que tem vista a fins.  

Fé na legalidade:Aqui a questão é a de como pode legitimar-se a dominação legal.“La legitimidad 

descansa entonces «en la fe en la legalidad de los órdenes estatuidos y del poder de mando de 

aquellos a los que esos órdenes facultan para el ejercicio del poder». Pero si la legalidad no significa 

otra cosa que concordancia con un orden jurídico fácticamente vigente, y si éste, como derecho 

estatuido que a su vez es, no resulta accesible a una justificación de tipo práctico-moral, entonces no 

queda claro de dónde extrae la fe en la legalidad su fuerza legitimadora. La fe en la legalidad sólo 

puede crear legitimidad si se supone ya la legitimidad del orden jurídico que determina qué es legal. 

No haymanera de romper este círculo” [p.342].  

Dialética entre racionalização formal e material: 

Segundo Habermas, a racionalização material do direito significa para Weber uma destruição da 

racionalidade cognitiva do direito. Isso põe em questão o formalismo do direito. É essa perspectiva 

que permite que ele inclua a evolução do direito na dialética da racionalidade. 

Weber considera a evolução do direito moderno desde o ponto de vista da racionalidade formal, ou 

seja, a partir de uma configuração valorativamente neutra de esferas de ação, colocada na 

perspectiva da relação fim-meio [Cf. p. 347]. Assim, a racionalização do direito está conectada 

diretamente com os progressos do saber na “esfera de valor” cognitivo-instrumental. 

Para a racionalização formal do direito, Weber “assinala indicadores empíricos da racionalização 

formal do direito, sendo o principal a melhora das qualidades formais do direito, a quão se reflete A) 

na progressiva sistematização analítica dos preceitos jurídicos e no manejo cunho crescente 

profissional e especializado das normas jurídicas, e B) na redução da legitimidade à legalidade, isto é, 

na substituição dos problemas e fundamentação por problemas de procedimento” [p. 347]. 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS: 

“Lo que me interesa son lasrazones inmanentes que impidieron a Weber desarrollar su teoriade la 

racionalización a la altura de las posibilidades que ofrecía su enfoque inicial. Sólo cuando despejemos 

vicios que, a mi entender, radican en la propia construcción de su teoría, podremos reconstruir el 
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contenido sistemático del diagnósticoweberiano de nuestro tiempo, de suerte que nos resulte 

posible explotar, para un análisis de nuestra propia actualidad, el potencial de incitación que la teoría 

weberiana posee. Según sospecho, esos vicios radican en dos puntos estratégicamente importantes 

para la teoria” [p.349].  

“En primer lugar, voy a rastrear las angosturas que se producen en el diseño de los conceptos básicos 

de su teoría de la acción. Pues tales estrechamientos impiden a Weber investigar la racionalización 

de los sistemas de acción bajo otro aspecto que el de racionalidad con arreglo a fines, y ello pese a 

que la racionalización de las imágenes del mundo y la diferenciación de lasesferas culturales de valor 

que determinan la modernidad, quedandescritas en unos conceptos que ponen en el campo visual 

laracionalización social en toda su complejidad; esto es, que incluyentambién los fenómenos 

práctico-morales y los fenómenosestético-expresivos del racionalismo occidental. Este problemanos 

dará ocasión de retornar, partiendo de un análisis crítico dela teoría weberiana de la acción, al 

concepto fundamental deacción comunicativa, y de proseguir así la elucidación del conceptode razón 

comunicativa («Interludio primero»)” [p.349-350]. 

“En segundo lugar, trataré de mostrar que la ambivalencia dela racionalización del derecho no puede 

ser adecuadamente entendidadentro de los límites de una teoría de la acción. Las tendênciasa la 

juridificación de las relaciones comunicativas comportanuna organización formal de los sistemas de 

acción, lacual, en efecto, tiene como consecuencia que los subsistemas deacción racional con arreglo 

a fines se desgajen de sus fundamentospráctico-morales Pero esta independencia que frente a 

ummundo de la vida estructurado comunicativamente adquierenunos sistemas que ahora se 

autorregulan o bien de espaldas a ese mundo, o bien colonizándolo, no tiene tanto que ver con 

laracionalización de las orientaciones de acción como con un nuevonivel de diferenciación sistémica. 

Este problema nos daráocasión de ampliar el planteamiento articulado en términos deteoría de la 

acción, no sólo en la línea de una teoría de la accióncomunicativa, sino poniéndolo también en 

relación y combinándolocon un planteamiento articulado en términos de teoría desistemas 

(«Interludio segundo»). Sólo la integración de estos dostipos de planteamiento puede proporcionar 

una base suficientementefirme para desarrollar una teoría de la sociedad capaz dedar cabida con 

alguna perspectiva de éxito a la problemática dela racionalización social que Weber fue el primero en 

abordar(«Consideraciones finales»)” [p.350]. 
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