
 

Textos de referência: "Sociedade" e "Nota sobre a objetividade em ciências sociais", de Theodor W. 

Adorno. 

Tema de interlocução: O social, a teoria social e a crítica: compromissos ontológicos e propostas 

metodológicas de três modelos da teoria crítica da sociedade. 

 

Esboça-se nesta apresentação uma distinção de três modelos críticos a partir do fio condutor de suas 

respectivas concepções do social: o dos escritos sociológicos do último Adorno, o de Habermas, com 

foco na Teoria da Ação Comunicativa, e o de Honneth, estabilizado em O direito da liberdade. 

É conhecida a crítica central de Honneth a Habermas. É em termos de um desacoplamento entre 

sistema e mundo da vida, ou do ganho de legalidade própria do sistema em relação ao mundo da 

vida que lhe dá ancoramento normativo, que Habermas lê a passagem à modernidade capitalista. 

"Sistema e mundo da vida se diferenciam na medida em que cresce a complexidade de um e a 

racionalidade do outro, não apenas enquanto sistema e enquanto mundo da vida - ambos se 

diferenciam ao mesmo tempo um do outro" (TkH, v. 2, p. 230). Com a institucionalização no mundo 

da vida de um direito e de uma moral universalistas, em particular do direito privado positivo 

depurado de valores particulares, estão dadas as condições para uma separação da ação estratégica 

e da ação comunicativa, e, com isso, para a coordenação da ação por "meios de comunicação 

deslinguistificados" (TkH, v. 2, p. 269), como o dinheiro e o poder. Esses mecanismos sistêmicos de 

coordenação da ação, exatamente por terem se isentado do risco do dissenso que se torna cada 

vez maior num mundo da vida racionalizado, podem se propagar e se apossar dos domínios até 

então preenchidos pela ação comunicativa. "Por fim, os mecanismos sistêmicos reprimem as formas 

da integração social também naqueles âmbitos onde a coordenação da ação dependente de 

consensos não pode ser substituída: lá onde a reprodução simbólica do mundo da vida está em 

jogo" (TkH, v. 2, p. 293). O sistema coloniza o mundo da vida, lhe impõe sua legalidade própria e 

lhe induz patologias. A evolução social, desacoplada em dois trilhos, assume um desenvolvimento 

paradoxal: a racionalização do mundo da vida dá as condições para a hipertrofia e a 

autonomização do sistema, que, por sua vez, mina por dentro as condições dadas pelo mundo 

da vida para sua existência. 

Para Honneth, no binômio sistema-mundo da vida Habermas teria concebido duas esferas que 

efetivamente vieram a se separar no decurso do processo de racionalização social. Por um lado, a 

representação "concretista" de um mundo da vida integrado apenas pela coordenação da ação por 

vias da ação orientada ao entendimento mútuo sugere a sua independência e externalidade em 

relação à dominação e ao exercício do poder (KdM, p. 329). Por outro, a representação 
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igualmente "concretista" dos sistemas organizados internamente apenas por meios racionais  com 

respeito a fins leva à ilusão de sua independência e externalidade em relação a processos 

comunicativos de formação de consenso (KdM, p. 328). O "concretismo erroneamente localizado" 

de Habermas (KdM, p. 282) representaria, com isso, a evolução social como um processo de 

racionalização em duas vias, creditando as patologias sociais e o prolongamento da situação de 

dominação a um conflito entre duas legalidades próprias distintas, e não, o que Honneth considera 

mais realista, ao conflito efetivo entre grupos sociais em torno das normas que balizam a 

organização técnica da sociedade.1  

Honneth funda sua própria posição teórica na recusa e tentativa de superação da separação entre 

dois modos de integração social, buscando sintetizá-los num só: o enfrentamento de poder deve 

se dar ele mesmo por meios linguísticos e normativos, e a sociedade se integra em grupos 

parciais que disputam as normas que regulam a distribuição de bens materiais e simbólicos. Já 

em seus primeiros trabalhos, Honneth havia recusado em Habermas sua aproximação às 

perspectivas teóricas sistêmico-funcionalistas, cujos resultados, ainda que objetivos, perderiam a 

capacidade de serem retraduzidos no interior do mundo da vida e assim orientar a ação dos 

agentes engajados no conflito social. Para manter o caráter crítico da teoria (a capacidade de 

abarcar, junto "com as estruturas de dominação social, também os recursos sociais para sua 

superação prática" (KdM, p. 382)), seria preciso restringir a abordagem sociológica à teoria da 

ação, adentrando a intencionalidade dos agentes e acessando o modo como justificam para si 

próprios suas ações. Essa opção aparece implícita no conceito do "social" de Honneth. Esse 

conceito, utilizado de modo peculiar por Honneth, tem um sentido mais estreito do que na tradição. 

Não por acaso, uma compilação francesa de artigos do autor recebeu o título Ce que social veut 

dire, ou o que quer dizer, o que significa o social. Seu sentido transparece, na verdade, a partir de 

uma leitura da acusação de déficit sociológico lançada por Honneth à tradição da teoria crítica. A 

expressão "déficit sociológico" induz a erro, pois parece indicar a ausência da uma abordagem própria 

da Sociologia. Originalmente, Honneth utiliza a expressão para qualificar a ausência da Sociologia 

no modelo do materialismo interdisciplinar de Horkheimer nos anos 30, estruturado a partir da 

colaboração da Filosofia com a tríade de disciplinas composta pela Economia Política, pela 

Psicanálise e pela Crítica Cultural (KdM, pp. 12-42). Honneth segue, todavia, lançando mão da 

mesma objeção tanto a Adorno quanto a Habermas. Diferentemente de Horkheimer, a 

incorporação das obras clássicas, dos métodos e dos resultados da disciplina sociológica é presente 

1 Habermas responde às críticas à sua formulação dual de sociedade sustentando que se trata de um recurso 
de método na distinção entre uma posição do participante e do observador, afastando a interpretação 
concretizante sugerida por Honneth. Cf. HABERMAS, Jürgen. A Reply. In: HONNETH, Axel; JOAS, Hans (eds.). 
Communicative action: Essays on Jürgen Habermas's The Theory of Communicative Action. Cambridge, Mass.: 
The MIT Press, 1991, pp. 250-264.   

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
2 

                                                 



 

tanto em Adorno quanto em Habermas. Ambos os autores não apenas tiveram a Sociologia 

como a primeira colaboradora interdisciplinar em seus modelos críticos como também 

contribuíram, a partir destes modelos, para o próprio campo sociológico. O que Honneth visa com a 

acusação, por estranho que pareça, não é a carência de uma abordagem própria da Sociologia, mas, 

pode-se dizer, uma abordagem "sociológica demais", isto é, objetivante ou positivista, no sentido 

da tradição de método durkheimiana que atende à prescrição de tratar fatos sociais como coisas 

e à proscrição da compreensão. A superação do déficit sociológico e da distinção entre sistema e 

mundo da vida de Honneth precisa acontecer, assim, desde o interior do mundo da vida. As 

estruturas de dominação social fixadas nos mecanismos sistêmicos precisariam ser tratadas pela 

teoria na forma como aparecem, carregadas de sentido, para aqueles que lhe estariam sujeitas. 

Esse pressuposto, pouco explícito, aparece eventualmente na fala de Honneth em entrevistas, como 

nesse caso: "Em última análise, não temos de forma alguma o critério para julgar o que é a 

realidade social sem possuir uma consciência ou uma interpretação dela. O interacionismo 

simbólico tornou isso claro, na medida em que deu a partida com a ideia de que é um fato aquilo 

que é tomado como um fato. Caso já se tenha realizado esse passo, então é claro que não se 

pode mais distinguir de forma tão simples entre a consciência e a realidade, como é 

pressuposto pelo conceito clássico de ideologia." (BASAURE, REEMTSMA, WILLIG, 2009, pp. 59). 

Assim, numa passagem lateral de Luta por reconhecimento, Honneth diz, com o jovem Hegel, ter 

logrado por fim alcançar um "conceito recriado do social" (LpR, p. 48) alternativo aos conceitos 

utilitaristas, funcionalistas ou sistêmicos que recusa. O social se caracteriza especificamente pela 

normatividade que provém necessariamente da interação; em outras palavras, se estrutura 

através de atos de reconhecimento intersubjetivo, e isso tanto em seu momento estático (ordem) 

quanto em seu momento dinâmico (mudança através do conflito). Em sua importante discussão 

com Nancy Fraser, Honneth explicita a tese de que todas as formas de conflito social, inclusive 

aquelas que se deixam designar como conflitos por autoconservação, são casos de conflito em 

torno da vigência de normas sociais (FRASER e HONNETH, 2003). Uma vez que o próprio ato 

de reconhecimento intersubjetivo, que constitui a textura fina do social, é já normativo em sua 

estrutura interna, o social, para Honneth, não pode possuir lacunas livres de normas. 

Essa concepção do social parece estar na base de uma severa insuficiência da teoria crítica do 

reconhecimento quanto se trata de lidar com o que Honneth chama de patologias sociais. O 

motivo aparece com clareza quando se busca em Habermas uma resposta possível à crítica de 

Honneth à separação extrínseca entre sistema e mundo da vida. Se Honneth censura em Habermas 

ter representado a integração social por normas compartilhadas do mundo da vida e a integração 

por mecanismos sistêmicos como dois processos autônomos e vinculados um ao outro apenas por um 
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laço externo, Habermas poderia bem ter acusado em Honneth, como o faz na sociologia 

compreensiva, uma identificação redutora da sociedade em geral com apenas um de seus 

componentes, o mundo da vida, restringindo a visada teórica à autointerpretação de uma cultura e 

deixando de lado tudo aquilo que incide no mundo da vida desde fora e nele aparece como 

incompreensível e indisponível aos sujeitos. (TkH, v. 2, p. 223). Esse tipo de abordagem 

hermenêutica, desde a perspectiva de Habermas, estabelece três ficções que comprometem os 

objetivos da crítica, ao pressupor "a) a autonomia dos agentes, b) a independência da cultura e c) a 

transparência da comunicação" (TkH, v. 2, p. 224). Assim, os diagnósticos de patologias sociais de 

Honneth não podem, por princípio, se referir etiologicamente a processos externos ao mundo da 

vida. Christoph Zurn nota isso muito bem quanto qualifica todos os tipos de patologias sociais 

descritas por Honneth como "distúrbios de segunda ordem", isto é, como "desconexões 

constitutivas entre conteúdos de primeira ordem e compreensões reflexivas de segunda ordem 

desses conteúdos" (ZURN, 2011, pp. 345-346). Honneth se contenta em qualificar como 

"causa" (Ursache) de patologias sociais a incapacidade dos atores de compreender e 

implementar apropriadamente o sentido de suas ações (HONNETH, 2011, p. 160). Também como 

"causa" da reificação, patologia que Honneth redescreve sob influência de Heidegger como o 

esquecimento de uma atitude primária de reconhecimento, Honneth se limita a designar ou a) a 

participação dos atores "em uma práxis social na qual a pura observação do outro se tornou de tal 

modo um fim de si mesmo que se extingue toda consciência de uma relação social prévia" ou b) a 

condução da sua ação "por um sistema de crenças que os coage a uma negação ulterior desse 

reconhecimento originário" (HONNETH, 2005, p. 100). Ocorre que aquilo que Honneth a cada vez 

aponta como "causa" é justamente o que precisa ser explicado pela teoria: se os indivíduos 

relacionam-se uns com os outros primariamente na forma do reconhecimento, porque eles vem a 

tomar parte em práticas sociais ou a assentir com sistemas de crenças reificantes, isto é, não-

reconhecedores?. Para Zurn, Honneth não é convincente, pois sua análise de patologias "sofre de 

uma carência de detalhes sociológicos substantivos que pudessem mover a teoria do nível de uma 

descrição de distúrbios de segunda ordem em termos de teoria da ação ao nível de explicações 

institucionais, estruturais, normativas ou funcionais para suas causas sociais" (ZURN, 2011, p. 363), 

para que pudesse assim diagnosticar determinadas formas de experiência como "objetivamente 

necessárias" (idem, p. 366). Sob essa perspectiva, surpreendentemente, parece bastante razoável 

fazer retornar contra Honneth a objeção do déficit sociológico, desta vez no sentido próprio da 

expressão. 

Em todo caso, é a partir desta concepção normativista do social que se articula a concepção de 

crítica de Honneth. Segundo seu modelo crítico maduro, que denomina "reconstrução 
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normativa", é papel da crítica tanto mapear as "instâncias de eticidade [no sentido hegeliano: 

normas sociais tomadas por legítimas e praticadas cotidianamente] já existentes" quanto criticá-las 

"à luz dos valores a cada vez [nelas] já incorporados" (HONNETH, 2011, p. 28). Em outras palavras, 

Honneth precisa, em razão de seu conceito de social, limitar a crítica à autocrítica da 

autocompreensão de um mundo da vida contextual, confiando sua eficácia numa aposta 

especulativa sobre um "excedente de validade" das normas sociais. 

O que parece estar em jogo na passagem do modelo crítico de Habermas ao de Honneth é uma 

reconfiguração da relação entre explicação e compreensão sociológica, ou da posição do 

observador e do participante; considerando essa passagem por esse fio condutor, é possível 

comparar ambos os autores com o modelo de teoria social dialética de Adorno no fim dos anos 

1960. Forçado por um diagnóstico de tempo, Habermas precisou delimitar, ainda que 

metodologicamente, espaços sociais onde a compreensão é possível (mundo da vida) e espaços 

sobre os quais só se pode esperar uma  explicação  (sistema); quis  ainda explicar a própria  

compreensão,  com a  pragmática formal.2 Honneth, por sua vez, optou de entrada por evitar todo 

recurso explicativo e, assim, por levar a cabo a teoria sem uma ruptura epistemológica com a 

compreensão ordinária dos agentes sociais. O projeto de Adorno, dito numa palavra, é o de 

compreender o próprio fato de que há (cada vez mais) algo que não se oferece à compreensão. 

Assim, a imagem traçada por Honneth de Adorno como um teórico social extremamente 

funcionalista, insensível para o potencial crítico de uma teoria da ação, ao mesmo tempo se 

sustenta e não se sustenta. Ela se sustenta, porque Adorno de fato compreende o mundo 

contemporâneo como um sistema articulado funcionalmente de modo rígido: no verbete 

"Sociedade", "o especificamente social" é designado como "a preponderância das 

relações/condições (Verhältnisse) sobre os homens, relações/condições das quais estes são, por fim, 

impotentes produtos" (AGS 8, p. 9). Não se sustenta, pois apesar de o próprio objeto, a sociedade, 

ter passado historicamente a exigir uma abordagem funcionalista, que apreendesse por isomorfia 

uma determinação que é antes do objeto do que posta nele pelo método, Adorno sustenta ainda a 

necessidade, para uma teoria crítica, de procurar as mediações entre a totalidade da sociedade 

estruturada sistemicamente e a singularidade individual determinada e ao mesmo tempo não 

determinada por essa totalidade: "Que a sociedade tenda a confiscar as categorias de 

mediação e a extorquir a identidade através da imposição imediata, isso não livra a reflexão 

2 "Compreendemos um ato de fala quando sabemos o que o torna aceitável. Da perspectiva do falante, as 
condições de aceitabilidade são idênticas às condições de seu sucesso ilocucionário. Aceitabilidade não é 
definida em sentido objetivista da perspectiva de uma observador, mas da postura performativa de um 
participante da comunicação. Um ato de fala deve poder então ser dito 'aceitável' quando preenche as 
condições necessárias para que um receptor possa tomar posição com um 'sim' para com a pretensão 
levantada pelo falante" (TkH, v. 1, p. 400-401).   
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teórica da questão sobre a mediação entre os dados [singulares] e a lei [universal]" (AGS 8, p. 

240). À questão trazida por Honneth acerca da impossibilidade da objetividade em razão da 

equivalência entre consciência e realidade, Adorno poderia responder: "Uma teoria enfática da 

sociedade [como a de Honneth] não se importaria com o modelo imponente [das ciências naturais e 

sua pretensão de objetividade], apelando à misteriosa mediação [do objeto, a sociedade, pela 

consciência]. A objeção mede o conceito de sociedade pelo critério de seu caráter de ser algo 

imediatamente dado (am Kriterium ihrer unmittelbaren Gegebenheit), ao qual ela se subtrai 

essencialmente exatamente enquanto mediação" (AGS 8, p. 11, entre chaves: adição minha). 

Assim, se o social, em Adorno, corresponde admitidamente à "preponderância das relações sobre 

os homens", isso não implica numa desconsideração da intencionalidade dos atores ou das 

pretensões de validade normativa levantadas em toda interação, mas antes numa consideração 

dialética que "vai até as leis estruturais que condicionam os fatos, se manifestam neles e são 

modificadas por eles" (AGS 8, p. 356). Por isso, ao contrário da leitura de Honneth, "a teoria 

dialética [de Adorno] está protegida contra a separação falsa entre o pensamento enfático e a 

pesquisa empírica" (idem, ibidem). A sociedade tanto medeia quanto é mediada pelas consciências 

individuais, não sendo, todavia, inacessível à consciência mesmo enquanto sua mediadora. 

Mesmo aquilo que é o essencial da sociedade, ao qual a Sociologia, segundo Adorno, deve se 

orientar, isto é, "as leis objetivas do movimento da sociedade referentes às decisões acerca do 

destino dos homens, que constituem sua sina - que justamente é decisivo mudar - e que, de outro 

lado, também encerram a possibilidade ou o potencial para que a sociedade cesse de ser a 

associação coercitiva em que nos encontramos e possa ser diferente" (ADORNO, 2008, p. 87), 

mesmo isto que constitui o essencial só é válido enquanto se expressa efetivamente em fenômenos 

sociais. Não se trata de "essência no sentido de conceitos singulares, mas sim essência no sentido 

de leis singulares, que se manifestam e são relevantes para a sociedade como um todo e para o 

destino dos indivíduos nela" (idem, p. 93). A diagnosticada dominação de estruturas abstratas 

sobre os homens não deixa também de ser a dominação dos homens sobre os homens (AGS 8, p. 

14), e, por isso, 

A sociedade deve, todavia, tanto ser conhecida quanto não ser conhecida 
desde dentro. Nela, produto dos homens, os sujeitos vivos são sempre 
ainda capazes, apesar de tudo e como que de uma distância longínqua, 
de se reencontrar, diferentemente da química e da física. De fato, sua 
ação no interior da sociedade civil burguesa, enquanto racionalidade, é 
amplamente objetiva tanto quanto é motivada 'de modo compreensível'. 
Disso lembrou a geração de Max Weber e Dilthey com razão. Foi 
unilateral o ideal da compreensão na medida em que ele deixou de fora 
aquilo que, na sociedade, é contrário à identificação pelos sujeitos da 
compreensão. A isso remete a regra de Durkheim segundo a qual se 
devem tratar os fatos sociais como coisas e renunciar em princípio a 
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compreendê-los. Ele não se deixou dissuadir de que a sociedade se choca 
com cada indivíduo primariamente como não-idêntico, como 'coação'. Por 
isso, a reflexão sobre a sociedade começa lá onde a compreensibilidade 
termina. Em Durkheim, o método das ciências naturais, que ele sustenta, 
registra a 'segunda natureza' hegeliana na qual a sociedade se cristalizou 
em face dos vivos. A antítese a Weber permanece, enquanto isso, tão 
particular quanto sua tese, pois ela se contenta com a não 
compreensibilidade do mesmo modo como esta com o postulado da 
compreensibilidade. Em vez disso, o que se deveria fazer é 
compreender a não compreensibilidade, deduzir das relações entre os 
homens as relações que se autonomizaram em opacidade em face dos 
homens. Hoje, mais do que nunca, a sociologia teria de compreender o 
incompreensível, a entrada da humanidade na inumanidade (AGS 8 pp. 11-
12). 
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