taristas, adaptados as tensoes e aos choques da sociedade capitalista. •

o Autor se insere no debate sobre a Modernidade. Mas,
des.de l~go, adve~e que esta modernidade, que se define pela sua
raclOnahdade, hOJe esta associada a desrazao, a incultura a uma
desqualificaya~ ~o racional, estabelecendo uma ruptura n~ conflito entre a razao mstn:mental e a razao comunicativa. Mas, para 0
A., as falanges da razao e da desrazao formam um mesmo exercito, que bu.sc~ transf?rmar os cidadaos em individuos uteis a sociedade capltahsta. Dlante disto, para que a dignidade da vida huma~~ pos~a ser ~reservada da ignorancia e da "overdose" manipulat?n~ ~er,taprecIso~ segundo 0 A., retomar, entre outras coisas, a
traJetona mterromplda da razao comunicativa.
A discussao sobre a modernidade nao pode ser dissociada do ataque e cerco a q~e esta. submetida a razao no pais e no
resto d? mundo. No Brasil, aqUl e acola se formam falanges de
de~quallficayao da razao, sacralizando a desrazao e fetichizando a
pratica. Outr?s er~em fortalezas em defesa da razao, represando
o seu pon~eclal cntico e dando vazao a sua racionalidade instrumenta~. Nao por mera coincidencia, as falanges e as fortalezas
cornpoern urn rnesrno exercito. Parecern ser antagonicas mas sac
faces de urna rnesrna moeda, sincronizando rnovirnentos 'de defesa
~ ataque contra a razao comunicativa e 0 seu pontecial capaz de
hbertar 0 hom~rn ~o peso inibidor da religiao e da autoridade.
Esta falsa ~~lanzayao tern urn objetivo cornurn: promover uma incultu:a pohtlco-social ~orno norma de vida e de organizayao das
relayoes humanas, proJetando os individuos como cidadaos utili-
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Mas as raizes destes embates, 0 simulado e 0 de fato, nos
permitem apreender qual 0 paradigma da razao que esta em crise.
Para tanto, faz-se necessario recuperar 0 carater dialetico da modernidade a partir de um conceito mais amplo: a relayao sujeitosujeito, a razao comunicativa, e a relayao sujeito-objeto, a razao
instrumental, presentes no projeto racionalista do Iluminismo da
epoca das Luzes"· Na primeira relayao (sujeito-sujeito), os individuos adquirem condiyoes de agir autonomamente, libertando-se
do peso inibidor da religiao e da autoridade. Adquirem a percepyao da descontinuidade entre 0 mundo humano, 0 mundo natural e
o mundo divino, promovendo cortes e fraturas que separam 0
social, 0 natural e 0 divino, nao havendo mais uma total homogeneidade de principios e funcionamento entre tais niveis da realidade. Neste sentido, nada mais e animado e dotado de vontade
propria e, muito menos, capaz de responder aos questionamentos
dos homens. Portanto, toma-se improcedente aceitar a religiao e 0
despotismo e os que representam ou estao por e1es autorizados a
dirigir e fomecer coerencia a vida dos homens e a vida em sociedade.

Libertos da esfera objetiva, social e subjetiva homogeneizada sob 0 dominio da religiao e do despotismo, as ayoes dos
sujeitos passam a ser coordenadas segundo os criterios de racionalidade inerentes ao processo comunicativo. Isto e, tem lugar uma
posiyao de aceitayao ou recusa das diferentes pretensoes de
validade, referentes ao mundo objetivo das coisas, ao mundo social das normas e ao mundo subjetivo das vivencias e emoyoes.
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A posi~ao de recusa leva os protagonistas a urn processo
argumentativo, onde as posi~5es dos interlocutores vao sendo
ajustadas reciprocamente, ate que cheguem a urn consenso. Este
processo comunicativo e inviavel num contexte onde impera a fe,
a supersti~ao e a coa~ao, pois a diversifica~ao da "esfera de valor", pretens5es de validade especializadas, esbarraria na esfera de
valor monolitica da religHio e da autoridade, secular e religiosa {cf.
03: 339 - 341). Urn contexte no qual os sujeitos sac inibidos e
desapropriados das condi~5es de agir autonomamente para dizer
sim ou nao, uma vez que 0 comportamento dos sujeitos esta dirigido para se reconhecerem como criados a servi~o da ordem
c6smica e do despotismo e suditos dos agentes destas ordens.
o advento da modernidade traz consigo este vetor
emancipat6rio e, simultaneamente, 0 vetor manipulat6rio, a racionaliza~ao social que atua na esfera do Estado e da economia.
Emerge assim urn processo de laiciza~ao do Estado e da economia, livre da autoridade e da religiao do mundo tradicional que
represava as suas capacidades de expansao, reprodu~ao e a~ao, ao
mesmo tempo em que passavam (Estado e economia) a ser regidos por uma dinamica crescentemente racionalizadora, dispensando a rela~ao sujeito-sujeito. Neste contexto, ganha corpo 0
processo de burocratiza~ao que submete as suas regras Ii administra~ao publica e Ii empresa capitalista, intensificando a racionalidade instrumental e ampliando-a progressivamente para anexar
cada vez mais 0 segmento do mundo vivido aos seus imperativos
funcionais (cf.03: 339-341).
A a~ao do vetor manipulat6rio corresponde a urn desenvolvimento da sua capacidade de interven~ao no interior da sociedade (controlar, preyer e supervisionar) que tern uma dupla consequencia para 0 individuo: 0 desencantamento com 0 mundo
tradicional e a perda da liberdade ante a burocratiza~ao do Estado
e da economia. Essa dupla consequencia e refletida numa perda de
sentido da rela~ao sujeito-sujeito e na abertura de espa~o para a

reifica~ao do desencantamento e da burocratiza9ao, transformando a rela~ao entre pessoas numa rela~ao entre coisas.
No desenrolar do percurso realizado pela razao instrumental a trajet6ria da razao comunicativa foi interrompida e 0 seu
projet~ encontra-se inacabado. Contudo, 0 seu p~ten~ial nao f~i
aniquilado e as suas reservas ainda sac ~ra~~es no mtenor d~ SOCledade suficientes para retomar a trajetona e a conclusao do
projet~. 0 reconhecimento deste potencial faz com que a razao
instrumental absolutize a ciencia, a unica forma possivel de verdade. Para ela nada existiria aquem e alem deste saber/~oder,
exorcizando 0 que a transcende. Assim se?~o, 0 vetor m~~p~lat6rio acaba refugiando-se no mito e adqumndo 0 peso lillbldor
que a religiao e a autoridade tinh~. sob,re 0 h?t.TIemantes do advento da modernidade. Isto e, 0 SUjelto e condlclOnado a pe.rceber
como elemento exterior 0 que nao e irradiado pela razao mstrumental ou percebe-Io como urn principio estranho Ii raz~o. por ela
conceituada* . Cria-se, portanto, a norma na qual os SUjelto.sdevem se submeter ao sistema e a viver.uma rela~ao entre as COlsas.
As falanges da desrazao nao vislumbram ou nao querem
se aperceber do duplo carater da t.TI~dernidade._0 processo ten:
dencial de coloniza~ao do mundo VlVldopela razao mstrumental e
identificado como projeto unico e global da modernidade, levando
a uma radicaliza~ao critica e recusa da razao em bloco. 0 saber/poder e 0 discurso da modernidade sac concebi?~s como estrategia que visa persuadir, ganhar e submeter os SUjel~os.aos padr5es de produ~ao e Ii convivencia da sociedade capltahsta, entendido esse processo como urn carninhar natu:al e urn ponto de
chegada pre-determinado de inseryao da socledad~ pelo ~etor
manipulat6rio. Para os adeptos da desrazao se .e~t~dlscurso e estrategico ele e verdadeiro em virtude dos cntenos de verdade

adotados pela sociedade. Portanto, a unica verdade sac os dispositivos de poder, as pniticas de poder, que produzem tanto 0 discurso como 0 sujeito que 0 enuncia. S6 0 contra-poder e 0
contra-saber que liberem praticas discursivas em luta entre si e que
poderao almejar pretensao de validade*·.
A partir destes paradigmas, cada fragmento da sociedade
e do processo hist6rico se explica por si s6 e tern existencia pr6pria; cada pnitica discursiva e real e todas as tendencias globalizantes de compreensao, explicayao e interpretayao da realidade do
mundo vivido sac manipuladoras e onipotentes. Assim sendo,
cria-se 0 paradigma de que a razao e adversaria da vida e se legitima a cisao entre a prlitica e a teoria. Em outras palavras: desvalorizayao da cultura em beneficio do popularesco, limitando a
abertura de horizontes para 0 conhecimento do mundo; desqualificayao do pensamento formal e idealizayao do pensamento concreto, restringindo 0 desenvolvimento da critica; depreciayao da
teoria e sacralizayao da prlitica e do imediato, atrofiando a capacidade de compreensao, explicayao e interpretayao do real. Sem
duvida, urn excelente terreno para 0 florescimento da incultura e
do irracionalismo.
Na atualidade, vivemos num mundo que vive a crise da
ilusao da concepyao de uma sociedade estruturada a partir da
etica do trabalho, oriundo da 16gica do trabalho industrial e do
calculo contabil. Os sujeitos vao paulatinamente perdendo a confianya no progresso e na ciencia como tabua de salvayao e de
conquista da felicidade para a humanidade, pois 0 que se evidencia
e que a tecnica e a ciencia se tomaram instrumentos do capitalismo para dominar as classes subaltemas e fazer crer a estas que
a dominayao que sofrem e legitima. E, tambem, a reayao dos
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sujeitos contra a concepyao do homem como urn automata e utilitarista, que abandona os sonhos, as paixoes e toma-se urn desmemoriado, que permite a administrayao da libido pela industria
cultural e entrega-se ao culto das mercadorias. Esta opressao e
colonizayao questionada e a pr6pria crise da razao instrumental,
embora isto nao seja evidente para a sociedade.
A defesa da razao em bloco e a pr6pria defesa da razao
instrumental, na medida em que 0 vetor emancipat6rio e ocultado.
Esta defesa se faz por urn carninho tortuoso: pois estrategicamente nao interessa as fortalezas da razao assumir a razao instrumental. Resta, portanto, exacerbar a crise da razao instrumental para,
em ultima instancia, salvaguardar a razao em bloco. Assim sendo,
todo ataque a razao em bloco e entendido, segundo essa fortaleza,
como uma atitude irracional para com 0 Estado e a economia que
teria como objetivo inibir sua expansao, reproduyao e ayao, atrofiando-se 0 mercado local, onde ocorreria a regulayao social e a
realizayao dos sujeitos com 0 seu saber/poder competente, segundo urn enunciado abstrato de modernidade.
Na pratica, 0 que temos e a despolitizayao do mundo dos
interesses, a sacralizayao dos valores utilitaristas, a recriayao do
mundo vivido segundo a 16gica do mercado. Ou seja: a valorizayao do interesse de individuos e gropos na busca de vantagens
pr6prias, porque os outros tambem 0 fazem*, num mercado e
numa sociedade dominada pelo capital monopolista. S6 que desta
perspectiva, a razao liberada e a instrumental, fomecedora das
funyoes de persuadir, ganhar e submeter os outros e dos criterios
de validade de saber/poder, e a razao comunicativa e cercada e
.impossibilitada de retomar a sua trajet6ria e a conclusao do seu
projeto. Vma situayao que e reforyada com a incultura e 0 irracionalismo da desrazao, pois os horizontes estarao limitados, a criti-

*
Sobre a conce~o
das buscas das vantagens pr6prias numa
sociedade capitalista, consultar Nove (cf. 02: 17 - 18).

ca inibida e a capacidade de discemimento miope para diferenciar
a razao instrumental da razao comunicativa, enquanto a
fragmentayao s6cio-hist6rica, a valorizayao do caniter imanente
dos sujeitos e a concepyao de que cada interesse e pnitica discursiva e real legitimam a busca de interesses pr6prios pelos individuos e grupos. Ora, isolados e vivendo a pnitica pela pratica, os
individuos e grupos nao podem compreender que fazem parte das
engrenagens do sistema dirigido pela razao instrumental e dominado pelo capital. Provavelmente, muito provavelmente, ao final
desta guerra sem quartel, as falanges da desrazao e as fortalezas
da razao estarao do mesmo lado e ja terao vencido 0 embate de
fato.
Mas, caso queiramos urn outro resultado para 0 embate
de fato, teremos, primeiramente, que desmitificar 0 embate simulado, recuperando 0 conflito em toda sua dimensao (razao instrumental X razao comunicativa); em segundo lugar, retomar a trajet6ria interrompida da razao comunicativa e tomar como missao a
conclusao do seu projeto, fazendo a aposta que Rouanet propoe:
"se ganharmos, ganharemos tudo; se perdermos, nao perderemos
nada, porque nao podemos ficar mais pobres do que ja estamos"
(03: 347). Pois nao existe escolha entre a miseria vivencial dos
descamisados e 0 tedio runebre dos automatos - qualquer destas
opyoes tera 0 mesmo resultado: a ignorancia e a overdose.
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