
 

Honneth, Crítica do Poder, Capítulo 1, “A ideia original de Horkheimer: O déficit sociológico da 

Teoria Crítica” 

Referência do texto base: HONNETH, Axel. The critique of power: reflective stages in a critical social 

theory. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1991. 

Tese específica 1: Por se prender demasiadamente ao paradigma da filosofia da história Horkheimer 

não apreende de modo adequado o conceito de “atividade prático-crítica” contido no segundo 

âmbito de análise de sua formulação inicial da Teoria Crítica, isto é, o âmbito das lutas sociais.    

Em seu texto de 1937, “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, Horkheimer se propõe a analisar o modo 

como a ciência moderna (teoria tradicional) concebe a relação entre teoria científica e realidade. As 

teorias ditas tradicionais se baseariam na formulação de uma estrutura conceitual composta de um 

conjunto de proposições que subsumiriam os fatos empíricos, de modo que quanto mais os fatos -

naturais e históricos- pudessem ser capturados por essa rede conceitual mais ela cumpriria seu 

objetivo, isto é, de prevê-los, controlá-los e dirigi-los.  

Segundo Honneth, a crítica que Horkheimer lança a teoria tradicional estaria pautada por uma 

filosofia da história, da qual, de saída, ele extrai dois argumentos principais. Em primeiro lugar, que a 

função de controle e previsão da teoria tradicional estaria enraizada em processos materiais de 

reprodução da vida através dos quais a espécie humana domina seu ambiente natural e social. 

Considerando-se um tipo de reflexão “pura”, alheia ao contexto material em que se insere, a teoria 

de tipo tradicional esconderia, portanto, sua face ideológica. Em segundo lugar, que o processo de 

produção da vida social, responsável por um domínio progressivo da natureza, ainda não chegou a 

autoconsciência da espécie em sua verdade, isto é, enquanto um esforço cooperativo levado a cabo 

pelos sujeitos do trabalho e, como tal, passível de clarificação racional. Na raiz dessa cegueira estaria 

a causa da catástrofe do “presente”:  

Este processo [da ação conjunta dos homens na produção de sua vida social], com 
seus resultados, é estranho a eles próprios; parece-lhes, com todo seu desperdício 
de força de trabalho e vida humana, com seus estados de guerra e toda a miséria 
absurda, uma força imutável da natureza, um destino sobre-humano. 
(HORKHEIMER, 1975 : p.136)  

 

Deste modo, uma filosofia da história permite a Horkheimer não só apontar os erros da teoria 

tradicional como também esboçar uma fundação conceitual para a teoria crítica da sociedade. Trata-

se, aqui, de uma concepção da história enquanto um processo de domínio progressivo do homem 

sobre a natureza que carregaria em si um potencial emancipátorio latente. A primeira característica 

distintiva da teoria crítica seria o reconhecimento desse contexto constitutivo mais amplo, no qual 
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encontraríamos um potencial de redenção da espécie (que caberia a teoria crítica levar à consciência 

dos homens) e que revelaria, ao mesmo tempo, a parcialidade da teoria tradicional na medida em 

que ela, ignorando tal contexto, se pautaria por princípios imanentes a si mesma. O argumento 

utilizado por Horkheimer, neste particular, é de que a teoria crítica vai além da realidade dada, 

enfatizando o potencial revolucionário imanente às forças produtivas da sociedade. Seguindo esta 

linha de raciocínio, toda sociedade cuja estrutura bloqueia aquele potencial é irracional e, portanto, 

deve ser criticada.  

Contudo, vê-se aqui uma primeira inconsistência interna nesta formulação, que Honneth atribui ao 

modelo de filosofia da história de Horkheimer. Nos termos dessa filosofia, que restringem o escopo 

da análise ao curso imanente da história associado ao processo de dominação da natureza, a teoria 

crítica ficaria limitada a um conhecimento técnico que, na melhor das hipóteses, anteciparia a futura 

condição de aplicação das forças produtivas mais desenvolvidas, mas impossibilitaria uma crítica a 

seu atual “modo de organização”: 

Uma teoria que conscientemente alude ao processo do trabalho social e tem como 
objeto a lógica imanente de desenvolvimento das realizações do trabalho social […] 
poderia, sem dúvida, projetar antecipadamente esse curso de desenvolvimento no 
futuro, mas não utilizá-lo como um critério para a crítica da vida social (HONNETH, 
1991: p.11) (tradução minha) 

 

Diante destas dificuldades, Horkheimer passa a uma segunda interpretação das condições 

constitutivas da teoria crítica. Neste contexto, ela aparece como expressão teórica de uma “atividade 

crítica” pré-científica, conformando um tipo de atitude humana que tem como objeto não mais a 

natureza, mas a própria sociedade, apontando para além do sistema funcional socialmente 

estabelecido. Já que, nos estreitos quadros de sua filosofia da história, Horkheimer não encontra 

lugar para uma práxis social que não esteja associada à dominação da natureza e à expansão das 

forças de produção, ele é impelido a outro domínio conceitual de argumentação, isto é, ao âmbito 

das “ lutas sociais” (social struggle).  

A partir de agora, a Teoria Crítica não será apenas uma forma de conhecimento das condições 

práticas de sua própria origem. Será também a aplicação controlada de um conhecimento orientado 

à ação política no presente, que configura uma outra forma de relação entre sujeito e objeto:  

[…] existe um comportamento humano que tem a própria sociedade como seu 
objeto. Ele não tem apenas a intenção de remediar quaisquer inconvenientes; ao 
contrário, estes lhe parecem ligados necessariamente a toda organização estrutural 
da sociedade [e] não é sua intenção consciente nem sua importância objetiva que 
faz com que alguma coisa funcione melhor nessa estrutura. As categorias: melhor, 
útil, conveniente, produtivo, valioso, tais como são aceitas nessa ordem social são 
para ele suspeitas e não são de forma alguma premissas extra-científicas que 
dispensem sua atenção crítica. (HORKHEIMER, 1975 : p.138)  
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Segundo Honneth, esta formulação, dentro dos quadros conceituais da “luta social”, expõe a 

disparidade entre suas premissas epistemológicas e as da filosofia da história que a subjaz, uma vez 

que a estrutura de ação que está na base das lutas sociais é de um tipo diferente daquele “apropriar-

se” da natureza mediante o trabalho social. Enquanto no modelo da filosofia da história está em jogo 

o progressivo domínio dos processos naturais pelo conjunto da espécie humana, a “atividade crítica”, 

do contrário, coloca precisamente em questão a historicidade do modo de organização deste 

processo social de auto-preservação, o qual, nas condições atuais, divide a humanidade em classes 

que se apossam diferencialmente da riqueza produzida. A atividade prático-crítica relaciona-se à 

denúncia da reprodução da injustiça no presente e, consequentemente, aos grupos sociais 

explorados no seio do sistema.  

 

Assim, Horkheimer concebe a estrutura (framework) prática de aplicação da teoria crítica como um 

processo de interpretação da realidade social dialogicamente mediado à luz da injustiça 

experienciada pela classe oprimida. Esta ideia, isto é, de uma aplicação dialogicamente mediada da 

teoria social crítica, abre um insight para uma dependência interpretativa em relação às experiências 

sociais, o qual não pode ser levado a cabo, de acordo com Honneth, porque o conceito de atividade 

prático-crítica permanece ambíguo e indefinido ao nível teórico.  

Ao nível das pressuposições básicas referentes a sua filosofia da história, Horkheimer omite 

completamente a dimensão da crítica à “vida cotidiana”, crítica esta que, por princípio, a teoria 

crítica deveria ao menos formular, já que ela participa no processo cooperativo de interpretação do 

presente com o fito de acabar com as injustiças  sociais sofridas. Deixando de lado as dimensões da 

ação inseridas na esfera da luta social enquanto instância autônoma da reprodução social, 

Horkheimer prescinde de uma visão adequada de sua organização.   

 

Tese específica 2: Honneth identifica um “déficit sociológico” no materialismo interdisciplinar erigido 

por Horkheimer ao longo da década de 1930. Este déficit esvaziaria o conteúdo emancipatório da 

atividade prático-crítica concebida pelo autor. 

Baseado em seu modelo de filosofia da história - que identifica os “processos de vida” da sociedade 

ao “conflito com a natureza” - Horkheimer colocará no centro de sua ciência social interdisciplinar a 

economia política. De acordo com a exigência da teoria crítica de um diagnóstico do presente, as 

análises de Marx deveriam ser atualizadas para darem conta das mudanças ocorridas no sistema 

capitalista desde então. O resultado é a caracterização do capitalismo pós-liberal da década de 1930 
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como um tipo de regime econômico “fechado”, no qual a concentração de capital se traduziu em 

uma economia planejada, liderada por uma elite econômica poderosa. As crises, neste contexto, são 

dirimidas pela ação consciente do Estado, de modo que a superação do modo de produção 

capitalista se torna impossibilitada.  

Paralelamente, Horkheimer deve explicar a dinâmica psíquica interna que anima este sistema e, para 

tanto, recorrerá a psicanálise, a qual, junto à economia política, compõe o quadro conceitual de sua 

ciência social interdisciplinar. Sob o ponto de vista psicanalítico, a dominação capitalista da natureza 

é associada a um processo de socialização individual que ajusta o potencial instintivo e libidinal dos 

sujeitos às relações de opressão prevalecentes: 

Isto ocorre em um processo de dinâmica dos instintos que, desviando as 
necessidades socialmente indesejáveis para os “fins” assegurados pela dominação, 
força os sujeitos inconscientemente a uma má apreensão da realidade que mina as 
realizações do conhecimento racional. (HONNETH, 1991 : p.22) (tradução minha) 

 

Deste modo, no quadro de referência de uma ciência social interdisciplinar que investiga 

empiricamente a situação social de uma sociedade capitalista essencialmente contraditória, a 

economia política se integraria à teoria psicanalítica que analisa o processo de socialização dos 

incentivos individuais através dos quais um sistema social baseado no controle da natureza é 

integrado ao processo de vida da sociedade, tornando-o socialmente aceito.  

Para se resguardar do pessimismo que advém deste diagnóstico (uma espécie de funcionalismo sem 

fissuras) Horkheimer introduzirá um componente teórico na dimensão da reprodução social que se 

colocará entre os dois pólos, a saber, a dimensão da cultura. Honneth demonstra que o lugar 

ambíguo e enigmático que esse conceito ocupa no desenvolvimento do quadro conceitual do 

materialismo interdisciplinar de Horkheimer deriva, em última instância, de seu modelo de filosofia 

da história. Vejamos como se dá esse desenvolvimento.  

Em sua aula inaugural como diretor do Instituto no inicio da década de 1930 -“ A situação atual da 

filosofia da sociedade e as tarefas de um Instituto de Pesquisas Sociais” - Horkheimer apresenta um 

conceito de cultura que se refere ao âmbito das expressões simbólicas e das interações, 

conformando um campo de ação no qual os grupos sociais criam valores comuns que se cristalizam 

nas instituições da vida cotidiana. Segundo Honneth, com essa acepção do conceito Horkheimer 

parece direcionar seu olhar para um plano da reprodução social no qual “as auto-interpretações 

cognitivas e normativas são produzidas e asseguradas por meio da ação social” (HONNETH, 1991: 

p.26). Geradas no seio de grupos específicos e reforçadas comunicativamente, estas normas 

coletivas, posteriormente fixadas na forma da “lei” e da “moralidade”, atuariam como instâncias 
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mediadoras entre o “sistema de trabalho” e a “formação dos interesses individuais”. As orientações 

de ações seriam culturalmente produzidas e renovadas e nelas os grupos sociais exporiam suas 

necessidades bem como as tarefas requeridas por eles sob as condições da divisão do trabalho numa 

sociedade dividida por classes.   

No entanto, no desenvolvimento de suas reflexões iniciais que se prolongam durante a década de 

1930, a primeira acepção da palavra cultura, que continha em germe um conteúdo teórico-prático, é 

preterida por um uso restritivo do termo, que o remete às instituições responsáveis pela educação e 

pela introjeção de normas sociais no processo de integração dos homens ao sistema social: família, 

escola, igreja, entre outras. Ressaltando, portanto, a propriedade integrativa-funcional das 

instituições “culturais”: 

[…] o reducionismo conceitual de sua filosofia da história é re-introduzido na teoria 
da ciência social de Horkheimer. Ao nível conceitual, ele não pode apreender 
adiante a noção de ação cultural, já que seu modelo de filosofia da história não 
deixa espaço para outro tipo de ação social senão para o cultivo societário da 
natureza. (HONNETH, 1991: p.28) (tradução minha) 

 

Ao suprimir as ações culturalmente orientadas e a atividade crítica dos grupos sociais no estreito 

quadro do labor social e da socialização dos instintos individuais, o materialismo interdisciplinar de 

Horkheimer, pendendo entre a economia política e a psicanálise, deixa em segundo plano a 

sociologia como uma ciência meramente auxiliar.  
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