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Este trabalho tem como ponto de partida uma análise do que se entende por patologia social em 

Axel Honneth, dada a importância do tema para sua teoria crítica da sociedade, e em Émile 

Durkheim, fonte cada vez mais presente na obra de Honneth, que também refletiu sobre o tema 

da patologia e normalidade em sua obra. O problema enfrentado está na determinação de 

patologia social a partir da normalidade e como que esses conceitos são possíveis no 

positivismo de Durkheim. 

Para tanto se fará (1) uma leitura da aproximação desses autores a partir do texto de Peter 

Thjissen, Da solidariedade mecânica à orgânica, e de volta: com Honneth além de Durkheim, 

que trabalha com um sentido dialético na integração em Durkheim; para (2), em seguida, tratar 

do tema da patologia social em ambos autores, passando primeiramente por Honneth para 

depois comentar os traços dessa concepção em Durkheim; e (3), finalmente, discutir qual a 

convergência e a contribuição que esta leitura da patologia social pode ter numa leitura geral 

dos dois autores. 

-1- 

O ponto de convergência mais claro entre Émile Durkheim e Axel Honneth reside numa 

concepção teórica geral de que uma sociedade é mais que apenas regras jurídicas de convívio 

ou, ainda, a única saída para a autoconservação.1 Haveria uma importante dimensão valorativa que 

constitui toda sociedade e que participa na formação do sujeito, como, em certa medida, defendem 

os chamados comunitaristas. A intenção aqui não é se voltar para a discussão de Honneth neste 

quadro referencial, mas refletir primeiramente sobre a sua relação com a teoria social de 

Durkheim e, para tanto, tomar como referência o texto Da solidariedade mecânica à orgânica, e 

de volta: com Honneth além de Durkheim, de Peter Thjissen (2012, tradução livre), para, em 

seguida, poder refletir sobre a questão da patologia e normalidade social. 

Thjissen concentra sua análise na distinção durkheimiana da solidariedade entre mecânica e 

orgânica, na obra Da divisão do trabalho social (DURKHEIM, 1978a). Por solidariedade 

mecânica se entende tradicionalmente aquela na qual uma comunidade tem uma coesão tão forte 

que não permite uma individualização dos sujeitos: a homogeneidade e indiferenciação são 

traços tão inexoráveis que eliminam a possibilidade de emergência do sujeito em prol de uma 

1 Cf. HONNETH, 1994. 
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identidade totalizante, inclusiva, idêntica. Uma tal solidariedade seria marca das sociedades 

tradicionais, enquanto a solidariedade orgânica consistiria num fenômeno das sociedades 

modernas. É na comparação da sociedade a um corpo humano que se explica a solidariedade 

orgânica, ancorada, portanto, em pressupostos funcionalistas. Nesta solidariedade predomina a 

diferenciação e individualização, própria da divisão do trabalho moderna, na qual os indivíduos 

ocupam funções complementares, como os órgãos humanos. 

Esta divisão clássica é lida pelos críticos de Durkheim em um sentido teleológico, de tal maneira 

que uma evolução seria observada das sociedades tradicionais às modernas, respectivamente da 

solidariedade mecânica à orgânica. Tal interpretação corrente é enfrentada por Thjissen de dois 

modos: i) defendendo que as solidariedades não se excluem, mas coexistem, e ii) inserindo um 

sentido dialético pretensamente já existente em Durkheim para, com Honneth, defender o retorno 

necessário à solidariedade mecânica. 

Na forma de exposição, “quando Durkheim justapõe as solidariedades mecânica e orgânica, 

elas não são mutuamente exclusivas” (THJISSEN, 2012, p.465, tradução livre). A predominância da 

solidariedade orgânica significa crescente processo de individualização, só possível após a 

passagem das sociedades tradicionais para a modernidade. Porém isso não significa a exclusão 

da solidariedade mecânica, o que se modifica é o sentido desta solidariedade, que ainda subjaz 

as integrações na divisão do trabalho. A relação dialética implicaria que a síntese seja algo que 

suprassuma, portanto que, ao mesmo tempo supere e conserve esses dois modos em outro. 

O percurso dessa dialética é feito por Thjissen na separação e exposição de uma tensão interna às 

duas formas de solidariedade em Durkheim, com relações no sentido da individuação e inclusão 

– ou socialização. Ambas as solidariedades seriam atravessadas por tipos distintos de integração, 

uma sistêmica e outra social. Em termos habermasianos, isso seria afirmar que a solidariedade 

mecânica diz respeito não só ao mundo da vida, mas também ao sistema e que a solidariedade 

orgânica não é forma de solidariedade somente sistêmica, mas afeta também o mundo da 

vida. Daí provém outra convergência de Durkheim com Honneth, para o qual esta separação 

analítica habermasiana não pode ser interpretada como uma cisão real,2 sistema e mundo da vida 

operariam conjuntamente. 

O que, afinal, Thjissen defende haver nessa leitura de Durkheim é que há diferentes modos de 

integração internos a cada uma das formas de solidariedade, as quais sofrem de uma tensão 

interna, dialética, que permite o movimento. É neste motor dialético que existe a 

possibilidade de transformação das sociedades. Apesar de Durkheim se fixar prioritariamente na 

2 Cf. WERLE e MELO, 2008. 
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análise de sociedades estáveis, essa análise comparativa entre os modos de solidariedade das 

sociedades tradicionais até as modernas põe sua análise em uma visão do movimento e não do 

instantâneo, como é característica do pensamento dialético. 

Para Thjissen, sem uma solidariedade mecânica, haveria uma falta de integração de fundo, 

estrutural inicial; sem uma solidariedade orgânica, aquela outra determinaria o sujeito sem que 

houvesse saída e espaço para a formação da consciência individual – que, porém, só é possível 

dentro e a partir da sociedade. É, portanto, nessa relação dialética que residem a possibilidade 

tanto da integração (social e sistêmica, nos termos utilizados também por Thjissen) quanto da 

transformação sociais; tanto da inclusão quanto da individualização. 

Esses dois campos de força,3 no sentido da inclusão e da individualização, são as mesmas que 

formam as condições para o progresso moral de uma sociedade, em Honneth. Está claro que o 

sentido de progresso aqui não é linear, mas se desenvolve justamente pela tensão. Thjissen afirma 

que Durkheim também trás essa tensão, porém em outros termos que envolvem 

educação/cientificação e institucionalização/juridificação. O autor ainda ilustra o movimento 

dialético que enxerga em Durkheim, asseverando que o momento da criação dos Estados-nação na 

Europa e a atual concepção de Estado plurinacional, ainda com remissão à União Europeia, são a 

tese e o retorno (que ele afirma já no título de seu artigo) à solidariedade mecânica na integração 

sistêmica.4 

A influência de Durkheim é admitida expressamente por Honneth.5 Grosso modo, ambos 

defendem que voltar-se à solidariedade é admitir que mesmo a sociedade capitalista moderna é 

algo mais que a simples ocupação e articulação e funções que se complementam de um ponto de 

vista estratégico e que a ação do sujeito numa tal sociedade seria mais que um cálculo cruzado. 

Quando Honneth (2008) tenta reabilitar uma moralidade contrafática nas relações de trabalho 

modernas,6 a partir de uma crítica imanente, o que ele quer dizer é que no trabalho tem uma 

3 Nesses termos que Thjissen (2012) afirma “(...) Durkheim stresses two force fields: scientification and 
education, on the one hand, and institutionalization and juridification, on the other. Similarly, Honneth develops 
individualization and inclusion as criteria of moral progress ‘which are to emerge internally from the structure 
form of social integration’” (p.465). 
4 Cf. THJISSEN, 2012, p.465-466.  
5 Cf. HONNETH, 2002;THJISSEN, 2012  
6 Este é, para Honneth, inclusive um ponto de contato entre as Durkheim e Hegel: “Normas propriamente 
morais encontramos, ao contrário, apenas quando partilhamos com Hegel e Durkheim a convicção de que o 
mercado capitalista de trabalho não é apenas um meio para o aumento da eficiência econômica, mas também 
precisa construir um meio de integração social; pois somente sob esta premissa, de modo algum auto-
evidente, fica claro que o funcionamento deste mercado depende do cumprimento de promessas morais, que 
precisam ser descritas com conceitos como a ‘honra burguesa’, ‘justiça meritocrática’ e ‘trabalho dotado de 
sentido’. Neste sentido, ao responder a questão, se dispomos de critérios imanentes para a crítica das relações 
de trabalho existentes, tudo depende da decisão de analisar o mercado capitalista na perspectiva da integração 
sistêmica ou da integração social: se nos limitarmos à primeira perspectiva, então no mercado se revelam 
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integração também normativa, social, e não apenas relações de trocas econômicas, nas quais 

o trabalhador calcula o custo-benefício dentro de suas possibilidades. Ou seja, o trabalho é lugar de 

realização de planos de vida e não se voltaria só para o melhor salário no melhor emprego que se 

pode almejar. Haveria no trabalho, para Honneth, uma integração social que tem relação com a 

realização de planos de vida e de reconhecimento por meio da estima social.7 

A pergunta que orienta Durkheim, no Da divisão do trabalho social (1978a), é “se as sociedades 

modernas, com sua divisão do trabalho sempre crescente e cada vez mais organizada na forma de 

mercado, ainda estão em condições de criar entre seus membros um sentimento de 

solidariedade, de pertinência social” (HONNETH, 2008, p.60-61). Este questionamento demonstra 

uma preocupação de Durkheim com a manutenção de alguma forma de coesão social e 

integração para além da sistêmica, usado os termos de hoje. O trabalho de Thjissen demonstra 

muito bem as convergências entre os teóricos, os quais, no fim das contas, teriam “as mesmas 

afinidades com a posição comunitarista” (STJERNØ apud THJISSEN, 2012 p.467). O que não fica 

claro em seu trabalho é como que pode haver tais semelhanças entre um autor da teoria crítica e 

um positivista. Ou seja, que esta relação só é possível porque há na teoria social durkheimiana um 

forte teor normativo. A relação a partir de uma simples convergência nas concepções de 

sociedade dos autores sem tratar de um sentido crítico em Durkheim parece, antes, trabalhar a 

teoria social honnethiana como uma teoria tradicional. 

A atenção ao tema da patologia social tem como objetivo, então, não apenas uma tentativa de 

descrever como são esses movimentos de transformação do social, mas os entraves e problemas 

que a realidade apresenta à teoria, também como forma de a teoria se voltar para a realidade. 

O que se defende aqui é que a perplexidade que está análise do suicídio, nos termos de uma 

patologia em Durkheim, existe porque há um norteamento de sua teoria social de um dever-ser 

implícito. Tal análise seria capaz de demonstrar em que confluem criticamente os autores para além 

de uma concepção geral do social. 

-2- 

O desiderato crítico de orientar a emancipação a partir de diagnósticos de época deixa claro o que 

na teoria crítica se entende por patológico, pois se trata do diagnóstico de algo que não é a 

normalidade. Sabe-se, pois, que diagnóstico e patologia são termos da medicina, pois um 

diagnóstico diz respeito a alguma doença que acomete um organismo, fazendo-o funcionar com 

condições e regulamentações pré-econômicas, mas não princípios morais; mas se, ao contrário, nos deixamos 
orientar pela segunda perspectiva, então no mesmo mercado se revelam as implicações morais que, segundo 
Hegel e Durkheim, garantem seu ancoramento normativo no mundo social da vida” (HONNETH, 2008, p.64).   
7 Cf. HONNETH, 1994.  
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alguma debilidade. “A patologia representa uma falha no desenvolvimento orgânico, que é 

desvelado ou determinado pelo diagnóstico” (HONNETH, 2000, p.56, tradução livre). 

Na transferência destes termos para os transtornos da alma (HONNETH, 2000), psicológicos e 

psicanalítcos, tem-se a dificuldade de se conceber o que se entende por saúde da alma. Os 

termos saúde e bem-estar social são problemáticos nessa apropriação de termos médicos pelas 

ciências humanas. Portanto, no transplante de ambos os conceitos para a análise social, sabe-se 

que não se pode mais ter como ponto de referência o indivíduo e, muito menos, uma concepção 

organicista, que presuma funções exercidas pelos papeis dos indivíduos. Esses conceitos teriam, 

pelo contrário, o sentido de um mal que acomete a uma sociedade e se manifesta nas relações 

sociais, mesmo que reflita diretamente na estrutura psicológica dos sujeitos. Para se poder 

falar em patologia social, portanto, deve-se antes formular uma concepção de normalidade 

que se relacione à vida social como um todo. É importante deixar claro que esta análise não se 

confunde psicologia social, pois diz respeito às duas vias da dinâmica entre sujeito e comunidade, 

aos processos de individuação e socialização, não a partir da análise de um sujeito, mas da 

sociedade. 

 

Patologias sociais e diagnóstico crítico em Honneth 

Em Axel Honneth o tema da patologia social ganha claramente muita força, como se pode 

perceber na recorrência do assunto em sua produção mais recente8 e na sua preocupação de se 

enquadrar numa teoria crítica da sociedade,9 o que aguça ainda mais o objetivo de fazer um 

diagnóstico social que consiga identificar as razões dos problemas de época, como modo também 

de resolvê-los. Honneth trabalha com diversos modos de patologia social, como a o 

“esquecimento do reconhecimento” na reificação, a partir da reabilitação do conceito de outra 

fonte marxista (para além da própria tradição da teoria crítica), de Georg Lukács; o 

reconhecimento ideológico, a má-distribuição, a invisibilidade, as patologias da razão10 e, mais 

recentemente,11 com patologias da liberdade jurídica – a juridificação de todas as esferas e formas de 

liberdade, a indecisão, etc. – e patologias da liberdade moral – como o moralismo e o terrorismo 

(HONNETH, 2011). 

Nas esferas do reconhecimento como nas relações pessoais, família, amizade e amor, no direito 

8 Como afirma ZURN (2011): “(...) in the last decade or so Honneth has also been substantively engageg in 
reanimating an older tradition of social philosophy, one that is specifically focused on explicating and 
diagnosing social pathologies“, p.345. 
9 Cf. WERLE e MELO, 2008  
10 Cf. HONNETH, 2007b. 
11 Em 2011 com o livro “Da Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit”. 
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abstrato, na moralidade, no mercado e no Estado (HONNETH, 2011), há formas de liberdade12 que 

podem ser exercidas de também de modo patológico. Porém, o que o autor demonstra é que a 

patologia não se manifesta no modo de um fenômeno, mas que somente seus sintomas 

aparecem. O tratamento jurídico abstrato desigual, como o apartheid na África do Sul, por exemplo, 

não é uma patologia social, e sim uma clara injustiça social de primeiro plano. A patologia social 

consiste em uma exclusão ou lesão da chance de participação igualitária no processo de 

cooperação social. No entanto, diferentemente de uma injustiça social, para Honneth, “nós 

podemos falar de uma ‘patologia social’ sempre quando um ou todos  os  membros  da  sociedade  

não  estão  em  condição  de  entender  adequadamente  o significado dessas práticas e normas, 

devido a causas sociais” (2011, p.157, tradução livre). 

Nesse sentido é que a patologia é um “distúrbio de segunda ordem” (ZURN, 2011), que opera a 

desconexão constitutiva entre o conteúdo de primeira ordem e a compreensão reflexiva desses 

conteúdos na segunda ordem (ZURN, 2011). Por essa via, uma prática social “legitima” num 

primeiro plano, esconde por trás sua justificativa o seu real fundamento em uma exclusão 

daquele sujeito da igual chance de participação no processo de cooperação social. É um 

distúrbio, portanto, que não está na análise da prática ela mesma, mas na razão social de sua 

existência, que opera uma exclusão sem que os afetados tenham consciência disso. É nesse 

desconhecimento que reside a possibilidade, por exemplo, da auto-reificação e de outras 

patologias sociais, nas quais os próprios afetados cooperam para o distúrbio sem ter consciência 

disso. 

Não se entende como segunda ordem o sentido psicanalítico freudiano  de inconsciente, o qual, de 

algumas formas, vez ou outra, vem à tona no indivíduo. A patologia social, apesar de afetar os 

indivíduos de uma sociedade também psicologicamente, não tem o sentido do acúmulo de 

patologias ou transtornos psicológicos individuais. Quem não está em condições de compreender o 

uso racional de uma determinada prática social institucionalizada em razão de uma patologia 

social, não sofre de um transtorno psicológico que demande tratamento terapêutico; o 

“tratamento” é social. Como afirma Honneth, “essas patologias são eficazes no mais alto grau da 

reprodução social que trata do acesso reflexivo ao sistema de argumentação e de normas” (2011, 

p.157, tradução livre). 

O objetivo de um teórico crítico, porém, vai para além da descrição das patologias sociais: 

deve-se se explicar a raiz do distúrbio, como caminho para se orientar a prática da emancipação 

12 Para uma visão panorâmica da reconstrução feita no livro “O direito da liberdade” (2011), de Axel Honneth: 
cf. SIEP (2011) no jornal “Zeit Online”, na coluna de filosofia do dia 20 de agosto de 2011, chamada “Nós somos 
triplamente livres”. 
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social.13 Está claro até aqui, portanto, que falar de patologia social no quadro referencial crítico 

significa assumir um padrão normativo imanente encontrado pela reconstrução normativa. A 

questão central para Honneth é exatamente como achar este padrão normativo imanente; como, 

afinal, “afirmações sobre patologias sociais podem ser metodicamente justificadas”?(HONNETH, 

2000, p.54, tradução livre). 

Justamente porque Honneth dá atenção à forma de reconhecimento pessoal dos indivíduos dentro 

da sociedade,14 recorrendo à psicologia infantil e social em sua teoria, sem se reduzir a elas, é que o 

revelar de uma patologia social se dá demonstrando sua interferência no mecanismo interno de 

reconhecimento. Portanto, se trata de demonstrar o que na dinâmica de reconhecimento 

individual é afetado pela patologia social. No O Direito da Liberdade (2011, tradução livre), 

Honneth trabalha com as patologias da liberdade, entendidas aqui como espécies de patologias 

sociais. Por isso, analisa falhas em diferentes esferas de liberdade, como da liberdade negativa, 

que tem como patologia a excessiva jurificação de todas as esferas da vida: ter direitos e 

ganhar direitos tornam-se os únicos fundamentos da ação social (ASSHEUER, 2012). Para ilustrar 

essa crescente juridificação de todas as esferas, ele trabalha com o filme Kramer vs Kramer, de 

1979, do diretor Robert Benton. Honneth também se vale do livro de Benjamin Kunkel, 

intitulado Indecisão (2005), para tratar da patologia da liberdade jurídica que o cunha: a 

indecisão, que se manifesta na falta  de objetivos de vida e que Honneth identifica como um 

distúrbio relacionado à predominância da integração sistêmica no mercado de trabalho no 

capitalismo: não haveria uma solidariedade capaz de ligar a concepção de vida boa de uma 

sociedade ao indivíduo, o que deixaria um déficit na formulação do seu plano de vida. 

Uma patologia da liberdade tem ainda a perversidade de provocar uma deficiência a partir da 

impressão de que se está efetivando a liberdade. Ou seja, de criar um entrave à emancipação 

enquanto se pensa estar agindo livremente, em razão de uma concepção restrita de liberdade. 

 

Patologia, normalidade e o suicídio em Durkheim 

No As regras do método sociológico (1978b), Durkheim escreve um capítulo sobre as regras para 

distinção entre normal e patológico, discutindo a possibilidade de uma análise puramente 

científica de fenômenos normais e patológicos numa sociedade. Ele questiona a possibilidade de 

se falar de patológico sem que se tenha um comparativo externo que torne concebível um 

13 Como afirma Zurn: “Said simply, a critical social theory of social pathologies needs not only an accurate 
explication of pathological disorders at the level of personal experiences but also insightful sociological 
explanations of the causes of those pathological distortions” (2011, p.346). 
14 Cf. HONNETH, 1994. 
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funcionamento melhor da sociedade em análise. Não parece que o critério para o social-patológico 

possa se científico. Como ele mesmo afirma, a ciência não nos ensina “o que devemos querer, pois 

atribui aos fatos um valor e interesse idênticos; observa-os, explica- os, mas não valora, não 

admitindo a existência de fatos censuráveis” (DURKHEIM, 1978b, p.110). 

Várias comparações que tocam o que é saúde e doença em um corpo humano com fim de analisar a 

sociedade são descartadas por Durkheim, justamente pela falta de padrão externo (outro corpo 

semelhante) e histórico (o mesmo corpo que já tenha funcionado saudável), além do fato de que, a 

cabo, é a morte humana que diz retrospectivamente o que seria a doença para o corpo humana, 

critério que não existe no corpo social como um todo. Segundo Durkheim, a generalidade, que 

caracteriza um fato social, e seus desvios também não são o padrão para decidir se o fato é 

normal ou anormal, no sentido aqui tratado, mas é “sempre necessário recorrer à dialética para 

resolver estas questões” (DURKHEIM, 1978b, p.123). 

A defesa de Durkheim é bem paradoxal, se fossemos tratá-lo como um positivista: se por um lado 

ele defende uma neutralidade característica da ciência, por outro, ele afirma haver algo de 

normal e anormal numa sociedade, e que pode ser estudado. Parece que há, no mínimo, uma 

relativização do seu positivismo ou a percepção de suas limitações numa análise do social. Tanto é 

assim que ele afirma que o papel do homem de Estado passa a ser o do médico: de “prevenir o 

desencadeamento das doenças através de uma boa higiene e, uma vez que elas se declaram, 

procurar curá-las” (DURKHEIM, 1978b, p.124), ou seja, há aqui uma clara orientação para a prática 

socia.15 A relação entre normal e patológico numa sociedade deve ser feita, para ele, em sua 

articulação interna: não se pode voltar para um fim último ideal, que nunca será atingido, nem 

para uma concepção particular de normalidade,16 mas deve-se antes procurar na própria 

realidade. Essa concepção se assemelha, com muitas reservas, a que Honneth defende no texto 

Teoria da justiça enquanto análise social, que introduz seu livro mais recente (2011), pela 

convergência de ambos autores a um certo hegelianismo.17 

No Suicídio (1978c) Durkheim mostra uma dificuldade ainda maior em fundamentar seu estudo 

desta prática de modo positivista. O interessante é que a própria pesquisa empírica traz a 

perplexidade do suicídio para Durkheim: se por um lado o suicídio parte de uma decisão 

individual em quantidade muito pequena, não podendo ser um fato social, por outro, há uma 

15 Anteriormente, Durkheim já havia afirmado que “é preciso não esquecer que o maior interesse em distinguir 
o normal do anormal advém da necessidade de esclarecer a prática” (1978b, p.116). 
16 Durkheim deixa bem claro que “não se trata de tentar desesperadamente atingir um fim que vai se 
afastando à medida que lhe chegamos perto, mas de trabalhar com uma perseverança constante para manter 
o estado normal, para o restabelecer no caso de se encontrar perturbado, e para redefinir as suas condições no 
caso de estas virem a modificar-se” (1978b, p.123). 
17 Sobre a aproximação de Durkheim a Hegel, cf. HONNETH, 2008. 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
8 

                                                 



 

estabilidade proporcional na quantidade de suicídios dentro de uma sociedade, como apontam os 

dados empíricos colhidos na pesquisa de Durkheim, o que leva à conclusão de que há uma causa 

social oculta comum aos suicídios. Não se trata aqui de estudar a influência dos momentos de 

distúrbios e crises econômicas no aumento dos suicídios. A preocupação inicial de Durkheim 

quanto ao suicídio enquanto fenômeno social se relaciona aos tempos de estabilidade de uma 

sociedade. As razões individuais do suicídio são as mais diversas e sem uma ligação entre elas. Os 

suicidas são minoria “dispersa pelos quatro cantos do horizonte; cada um deles leva a cabo o seu 

ato individualmente sem saber que há outros que, por seu lado, fazem o mesmo; e, no entanto, 

enquanto a sociedade não muda, o número dos suicidas mantém-se inalterado” (DURKHEIM, 

1978c, p.188). Conclui-se, então, que todos os suicídios teriam uma relação com a formação 

cognitiva do sujeito na sociedade. É por isso que Durkheim afirma: “nós próprios sofremos a 

pressão para a qual contribuímos com o fim de a exercer sobre os outros. Estão em presença duas 

forças antagonistas. Uma tem origem na coletividade e tenta apoderar-se do indivíduo; a outra vem 

do indivíduo e repele a precedente (1978c, p.198). É assim que altruísmo, egoísmo e uma certa 

anomia coexistem em toda comunidade, para ele,18 o que leva o homem a movimentos 

divergentes, contraditórios, mas “quando estas três correntes se compensam mutuamente, o 

agente moral encontra-se num estado de equilíbrio que o preserva de qualquer ideia de suicídio. 

Mas, se uma delas ultrapassar um certo grau de intensidade em prejuízo das outras, tornar-se-á, 

ao individualizar-se e pelas razões expostas, suicidogênea” (1978c, p.199). O que tem de 

patológico no suicídio, portanto, é uma forma de desequilíbrio na relação da comunidade com o 

sujeito, de uma solidariedade, ou sentimento de pertença, bastante para formar a coesão 

social, mas que deve também assegurar a possibilidade de individualização. 

É só porque há esta preocupação com a integração, que subjaz os estudos de Durkheim, que ele 

preocupa com um estudo do suicídio. Pois, afinal, o suicídio tem relação com um sentido de 

integração na medida certa pela solidariedade, que consiga manter um aspecto de estabilidade 

ao mesmo tempo da transformação, como afirma Durkheim. Levando em conta a recorrência 

ínfima e a impossibilidade de se conectar em primeira plano um suicídio comum a uma regra 

social, Durkheim, enquanto o cientista social, segundo sua própria concepção, deveria abdicar 

de estudar esta forma de suicídio para se voltar somente àqueles que têm vez nas crises 

econômicas, por exemplo, ou em causas sociais determinadas. 

O suicídio parece ser, então, o termômetro que diz algo sobre a socialização patológica em uma 

18 “Não há idéia moral que não alie, em proporções que variam consoante as sociedades, o egoísmo, o 
altruísmo e uma certa anomia. Porque a vida social pressupõe simultaneamente que o indivíduo tenha uma 
certa personalidade de que estará pronto a abdicar se a comunidade assim o exigir e que seja de certa forma 
receptivo a ideias de progresso” (DURKHEIM, 1978c, p.199). 
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comunidade. Não poderia ele próprio ser a patologia social, pois o patológico é a desarticulação 

que está na base de sua ocorrência. Ele é manifestação externa de um problema estrutural oculto, 

que atua contundentemente na individualidade. Portanto, no que tange a um diagnóstico 

durkheimiano da sociedade moderna, fica latente que somente enquanto ele afasta de um 

cientificismo positivista é que se torna capaz de perceber algo de patológico. Enfim, é só assumindo 

que o ideal inscrito na sociedade tem pressuposto a solidariedade numa determinada medida de 

integração. 

-3- 

É só numa leitura de Durkheim como um positivista que não conseguiu levar a cabo a forma de 

análise científica pretensamente imparcial, mesmo a partir da tentativa de tratar o fato social 

como coisa (DURKHEIM, 1978a), que Honneth pode se valer da sua análise na formulação de uma 

teoria crítica da sociedade. 

O que há de funcionamento patológico na sociedade em Honneth e o que significa o suicídio em 

Durkheim têm em comum o fato de serem distúrbios de segunda ordem (ZURN, 2011), como já 

mencionado anteriormente. Em Honneth isto já está explícito, e ele próprio autoriza esta 

interpretação,19 porém em Durkheim este desacoplamento se mostra na perplexidade que o 

suicídio coloca para o autor, ou seja, o que parece ser da ordem da decisão particular, individual, 

tem, na verdade, uma relação estreita com a dimensão social, o que, para ele, se verifica na 

constância de suicídios numa sociedade estável, sem que eles sejam determinados por uma 

regra social geral que se possa encontrar cientificamente a unidade nesses fatos dispersos. Seria 

necessário, enfim, questionar-se o que se passa internamente a cada suicídio, sem recorrer a 

variantes puramente pessoais. 

A aproximação entre os autores feita por Thjissen é legítima, mas não deixa claro o que significa 

a leitura de um teórico tradicional por um crítico. Essa possibilidade de aproximação se assenta 

mais na assunção não explícita de um padrão normativo do que somente numa leitura de 

concepções semelhantes de sociedade. A semelhança entre ambas as leituras da sociedade 

moderna tem fundamento neste teor normativo que é solo da análise. Por isso, a pergunta da 

relação de Honneth (teórico crítico) e Durkheim (positivista) é sim pelo como, mas também do 

por que. Daí que se entende que a investigação do suicídio como fenômeno social e das 

patologias sociais pode contribuir para entender esta conexão. 

19 Honneth afirma que “nós podemos falar de uma ‘patologia social’ sempre quando um ou todos os membros 
da sociedade não estão em condição de entender adequadamente o significado dessas práticas e normas, 
devido a causas sociais. Neste ponto, as deficiências e distúrbios que são imaginadas a partir disso representam 
um ‘second-order disorders’, segundo uma proposta de Christopher Zurn” (2011, p.157, tradução livre).  
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O fato de Honneth se voltar a Durkheim mostra que este não está somente marcado por um 

positivismo atroz, mas que tem um padrão normativo não assumido, que se deixa entrever na 

perplexidade que o suicídio forma para sua teoria social. Mesmo sem assumir, a preocupação de 

Durkheim quando trata do suicídio é de demonstrar que, até quando este tipo de morte parece 

ter raiz estritamente subjetiva, o suicídio ainda é um indicativo de uma patologia que tem 

relação com a coesão social. Esta defesa não pode ser puramente científica porque tem como 

referencial uma sociedade que tem uma coesão social na relação equilibrada dos valores da 

comunidade com o indivíduo. Este ponto de equilíbrio dialético, entre estabilidade e progresso, é 

o que Durkheim acaba assumindo como uma sociedade normal, saudável. 

Relacionado a isto tudo, tem o fato de uma filiação à Hegel, explícita em Honneth, mas implícita 

em Durkheim.20 Pelo hegelianismo se pode fazer a crítica a uma solidariedade orgânica 

puramente sistêmica no mundo do trabalho na sociedade moderna (HONNETH, 2008). A 

atualização de Hegel empreendida por Honneth (1994), que descreve o caminho do indivíduo pelas 

esferas do reconhecimento, carrega o modo da formação ao mesmo tempo do sujeito e da 

sociedade, a partir da dinâmica imposta pela experiência de desrespeito que dá ensejo à luta pelo 

reconhecimento. 

Além disso, é possível, a partir dessa comparação particular, corroborar com a concepção geral de 

teoria crítica: de que é importante esclarecer o padrão normativo, para não incorrer numa falha 

metodológica comum às teorias tradicionais, positivista no caso em voga, de se achar livre de 

qualquer ponto de vista parcial. Isso aponta também para a necessidade de discutir qual é a 

atuação da filosofia nas ciências, o que está mais ou menos delineado no lugar atual da filosofia 

social (HONNETH, 2000): de uma filosofia que não pode prescindir das ciências sociais, as quais, 

por sua vez, necessitam daquela reflexão para se prevenir de uma pesquisa acrítica que, ao fim, 

não contribua para a prática social. 
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