
 

Habermas, "De Lukács a Adorno" 

Referência: HABERMAS, Jürgen. De Lukács a Adorno: La racionalización como cosificación. In: 

Teoria de la acción comunicativa. Trad. Manuel Jimenez Redondo. Ed. Taurus, 1987. 

Temas: racionalização, totalidade, reificação, forma de objetividade, fetichismo da mercadoria, 

razão instrumental; 

Objetivos: 

1. Exposição da apropriação por Lukács da tese weberiana de racionalização que culminará, 

ao tomar o conceito de fetiche da mercadoria em Marx, na tese de reificação. 

2. Apontamentos sobre os erros da tese lukácsiana argumentando, assim, a favor da ação 

comunicativa. 

3. Explicitar a recepção de Adorno e Horkheimer da teoria da reificação de Lukács, 

indicando as aporias da crítica da razão instrumental, responsáveis por fornecerem razões para 

uma mudança de paradigma na teoria da sociedade. 

Recorte do objeto: Análise da recepção lukácsiana da teoria da racionalização de Weber e 

sua relação com uma teoria da reificação baseada no fetichismo da mercadoria. Recepção por 

Adorno e Horkheimer da noção de racionalização e da teoria da reificação, empreendida em 

uma crítica da racionalidade  instrumental. 

Teses: 

[3] A interpretação das teses weberianas de racionalização por Lukács. 

Definição: Forma de objetividade: “uma forma de existência ou de pensamento surgida 

historicamente, que caracteriza a totalidade do nível evolutivo da sociedade global”. Lukács 

entende a evolução da sociedade como a história da ininterrupta revolução das formas de 

objetividade que configuram a existência dos homens. As formas de objetividade 

mediatizam o enfrentamento do homem com seu ambiente, que determina a objetividade 

tanto de sua vida interior quanto exterior (p. 452) 

I A forma de objetividade encontrada na sociedade capitalista pré-julga a maneira 

como os sujeitos interagem com o mundo objetivo, mundo social e o mundo subjetivo. Pré-

julgamento que pode ser nomeado como “reificação”, isto é, “como uma peculiar assimilação 

das relações sociais e de vivências pessoais a coisas, ou seja, a objetos que podemos perceber e 

manipular.” (p. 453) 
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II Os sujeitos concebem como coisas suas vivências subjetivas e relações interpessoais 

ainda que na realidade elas pertençam ao mundo social compartilhado com o mundo 

subjetivo de cada um, de maneira que as vêem como entidades próprias do mundo objetivo 

quando não o são. Retira-se daí que o mundo da vida se reifica, de maneira que há esse erro de 

caráter categorial que afeta a forma de pensar e de existir dos sujeitos. 

III) Lukács entende a racionalização e a reificação como dois aspectos que fazem parte de 

um mesmo processo. “Com o conceito de racionalidade formal de Weber (Lukács) consegue 

apreender as analogias estruturais que a ação econômica racional com arranjo a fins têm em 

outros âmbitos da vida, sobretudo na burocracia estatal.” (p. 454). Os processos de 

racionalização social, segundo Lukács, teriam um efeito estruturador nas sociedades 

capitalistas, de maneira que a forma mercadoria se universaliza, convertendo-se em forma 

de objetividade natural da sociedade capitalista. Além disso, a racionalização weberiana é 

interpretada por Lukács como a ponte entre a forma mercadoria e a forma de conhecimento 

intelectivo kantiano, redirecionando o conceito de forma de objetividade para realizar a 

crítica da reificação. De Hegel, Lukács se favorece do conceito de totalidade e o utiliza como 

critério de irracionalidade da racionalização social. Dessa maneira pretende falsificar a 

afirmação central da tese weberiana de que “com a dissociação de esferas culturais de 

valor atentas cada uma a sua própria lógica, fica destruída a unidade da razão que a 

Metafísica havia pressuposto, isto é, a afirmação de que essa unidade não pode ser 

reconstruída nem sequer dialeticamente.” (p. 454) 

IV) Lukács parte da análise marxiana da forma mercadoria para desenvolver seu 

conceito de reificação. Marx, n’O Capital, descreve o caráter de fetiche que a mercadoria 

possui: “O mistério da forma da mercadoria consiste simplesmente no fato de que ela 

reflete para os homens o caráter social da sua própria obra como o caráter objetificado 

dos produtos do próprio trabalho, como propriedades socionaturais das coisas.” (p. 455). 

O importante para Lukács, assim como para Habermas, é o efeito reificador que se produz 

à medida que a força do trabalho dos produtores se converte em mercadoria – “a separação 

da força de trabalho da própria personalidade do trabalhador, sua transformação em uma 

coisa, em um objeto que se vende no mercado”. (p. 455) 

V) Conseqüências do efeito reificador em termos habermasianos: Enquanto na esfera do 

trabalho social, regulada pela tradição, as interações são marcadas por normas consideradas 

quase-naturais, os indivíduos estão entre si e consigo mesmos relacionados 

comunicativamente. Mas a partir do momento em que a produção de bens está organizada 

como produção de valores de troca, e a força do trabalho dos próprios produtores se 
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intercambiam como uma mercadoria, então rege um mecanismo distinto de coordenação da 

ação: as orientações de ação economicamente relevantes se desligam dos contextos do 

mundo da vida e ficam conectadas ao valor de troca – o dinheiro. As interações coordenadas 

(não através de normas e valores, mas através do valor de troca) provocam uma postura 

objetivante face ao mundo interior e exterior. O mecanismo de coordenação das ações se 

apresenta como algo externo. As transações que ocorrem através do valor de troca estão fora 

da intersubjetividade do entendimento lingüístico, convertem-se em algo que tem lugar 

no mundo objetivo, em uma pseudonatureza. 

“À medida que o trabalhador assalariado começa a depender em toda sua existência do 

mercado, os processos anônimos de realização do capital, penetram em seu mundo da vida e, 

ao transformar as relações sociais em puramente instrumentais destroem a eticidade de uma 

intersubjetividade estabelecida comunicativamente.” (p. 456) 

“Lukács concebe a reificação que se produz nos âmbitos do mundo da vida quando os 

trabalhadores coordenam suas interações, não através de normas e valores, mas através do 

meio deslingüistizado que é o valor de troca, como o reverso da racionalização de suas 

orientações de ação. Com isso, o efeito de ‘gerar sistema’ que possui essa ‘socialização’ que 

transcorre através dos valores de troca, Lukács consegue torná-lo inteligível todavia a partir da 

perspectiva da teoria da ação”. (p. 458) 

VI) Diferença de Lukács a Weber: enquanto para Weber a racionalização social é um 

fenômeno mais geral do qual as trocas capitalista são só uma expressão, para Lukács, o 

intercâmbio capitalista é um fenômeno fundamental da racionalização social. Para Habermas, 

a contribuição peculiar de Lukács seria ver Weber e Marx conjuntamente, considerando o 

rompimento da esfera do trabalho social relativo aos contextos do mundo da vida 

simultaneamente sob ambos os aspectos, sob o aspecto de reificação e sob o aspecto de 

racionalização. 

VII) Uma vez que a forma mercadoria se converte na forma de objetividade regendo as 

relações dos sujeitos entre si, o mundo da vida se reifica, tornando-se um sistema 

opaco, abstraído e autonomizado. Tal perspectiva é compartilhada por Lukács, Weber e 

Horkheimer. Para Lukács, os limites do processo de reificação se encontram no caráter formal 

da racionalização social. A teoria kantiana do conhecimento enterra as pretensões dogmáticas 

da razão objetiva, mas somente o faz, argumenta Lukács, em favor do cientificismo, isto é, a 

suposição de que o conhecimento formalista- racional é a única forma possível de apreender 

a realidade, desta maneira, a crítica kantiana se comporta como espelho das estruturas 
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reificadas da consciência, é a expressão, no plano do pensamento, da forma mercadoria 

que se tornou universal. 

VIII) A partir de uma perspectiva da crítica de Marx a Hegel, Lukács atenta para 

importância da realização prática do âmbito racional de vida que Hegel somente leva 

especulativamente  ao conceito; por isso o objetivismo de Hegel expõe um caráter 

contemplativo; os momentos em que a razão se dissocia só se unificam novamente em teoria, 

mantendo a filosofia como o lugar no qual se cumpre a reconciliação dessa totalidade que se 

fez abstrata. Lukács conclui, então, que Hegel erra, uma vez que o plano da práxis histórica é o 

único lugar que pode ser eficaz para o conteúdo crítico da compreensão filosófica. 

IX) Para Habermas, Lukács comete o erro de, a exemplo de Marx, absorver na teoria a 

conversão da filosofia em prática e de representá-la como realização revolucionária da 

filosofia. Isso leva Lukács a atribuir à filosofia um alcance muito maior, inclusive daquele que 

a Metafísica reclamou para si. A filosofia não somente deveria pensar a idéia de totalidade 

(hipostasiada como ordenação do mundo), mas também dominar o processo histórico 

universal, dominando o desdobrar histórico dessa totalidade através da prática 

autoconsciente daqueles que devem deixar-se ilustrar pela filosofia sobre seu papel ativo 

neste processo de auto-realização da razão. Para Habermas, este é motivo que leva Lukács a 

entronizar a consciência de classe do proletariado como sujeito-objeto da história; a teoria da 

reificação completa-se com a teoria da consciência de classe. (p. 464) 

2. A crítica da razão instrumental 

X) Para a formação da teoria crítica, três acontecimentos históricos determinaram a 

desilusão das expectativas revolucionárias: a URSS; o fascismo e a força integradora do 

capitalismo, especialmente nos EUA. Essas experiências contrastam com as suposições 

centrais da teoria da reificação de Lukács. (p. 467) 

XI) Para Marx, o desenvolvimento das forças produtivas geraria os pressupostos objetivos 

e os potenciais subjetivos (emancipação do proletariado) da superação do capitalismo. 

Adorno e Horkheimer identificam a formação de uma mentalidade cientificista que 

equivale conhecimento objetivo a conhecimento em geral; neste contexto as ciências 

assumem, simultaneamente, um papel ideológico. As forças produtivas técnico-científicas se 

fundem com as relações de produção e não mais geram os pressupostos de superação do 

sistema. “O mundo racionalizado se contrai e se reduz a uma ‘falsa’ totalidade.” (p. 468) 

XII) Lukács argumenta que a subjetividade humana resistiria à reificação. “No processo de 

reificação, a transformação do trabalhador em mercadoria certamente o anula – enquanto 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
4 



 

não se rebela conscientemente contra esse processo –, e atrofia e mutila sua alma, mas, 

entretanto, não transforma em mercadoria sua essência humana. Por isso pode objetivar-se 

plenamente em seu interior contra essa sua existência.” (p. 469). Adorno e Horkheimer 

discutem essa afirmação com argumentos empíricos: as experiências históricas indicam 

claramente que a natureza subjetiva das massas foi arrastada sem resistência pelo turbilhão da 

racionalização social. (p. 469) 

XIII) Em contraposição à tese lukácsiana, Adorno e Horkheimer desenvolvem uma teoria do 

fascismo e da cultura de massa que “tratam dos aspectos psicossociais de uma deformação 

que alcança até os âmbitos mais íntimos da subjetividade e se estende aos fundamentos 

motivacionais da personalidade, e que explica a reprodução cultural a partir o ponto de vista da 

reificação.” (p. 469) 

XIV) O fascismo é interpretado por Horkheimer como o proveito de uma troca de função da 

revolta da natureza interna, como sua utilização em favor da racionalidade social contra a qual 

essa revolta se dirige. No fascismo “a racionalidade explora agora a natureza ao integrar em 

seu próprio sistema as potencialidades rebeldes desta. Os nazistas manipulam os desejos 

reprimidos do povo alemão (...)”. (p. 470). Esta tese explica a função história que o nazismo 

desempenhou, a saber, de acelerar os processos de emancipação social de uma Alemanha 

atrasada. 

XV) A teoria da cultura de massas se debruça sobre os fenômenos da integração social 

da consciência através dos meios de comunicação de massas. Adorno denomina sua 

apropriação do conceito de fetichismo de Marx como o “fetichismo da mercadoria de novo 

estilo”. Lukács, anteriormente ao posicionamento de Adorno, havia admitido que quanto mais 

o processo de reificação abraça a esfera da produção e das experiências cotidianas, e 

quanto mais muda os pensamentos e sentimentos em cada ser qualitativo, tanto mais se faz 

inacessível a auto-reflexão. Adorno, portanto, toma essas reflexões de Lukács para posicionar-

se em relação aos bens culturais, adotando, enfim, uma postura crítica em relação à cultura. 

Para Habermas, uma análise dos meios de comunicação como a de Adorno, que parte da forma 

da mercadoria dos meios culturais, assimila os novos meios de comunicação de massas como 

meio de valor de troca, mesmo quando não há muitas semelhanças estruturais. Pois 

enquanto o meio dinheiro substitui o entendimento lingüístico como mecanismo de 

coordenação da ação, os meios de comunicação de massa seguem dependendo do 

entendimento lingüístico. (p. 473) 
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XVI) Adorno radicaliza a posição de Lukács em relação à problemática da coisa-em-si. 

Enquanto Lukács supõe resolver este problema por uma medição dialética entre forma e 

conteúdo, Adorno, em contrapartida, vê reaparecer este problema no próprio núcleo da 

conceitualização dialética. Para este, todo pensamento conceitual, todo pensamento que 

se eleva por cima da mera intuição, também o dialético, trai a utopia do conhecimento, pois 

procede através da identificação. “O que... da verdade pode captar-se através dos conceitos 

por cima de sua da extensão abstrata, não pode ter outra representação que o reprimido, o 

depreciado e o rechaçado pelos conceitos. A utopia do conhecimento seria abrir com 

conceitos o não-conceitual, sem igualar este àqueles. Tal conceito de dialética desperta 

dúvidas sobre sua possibilidade.” (p. 474) 

XVII) Adorno recusa a lógica hegeliana, uma vez que a reconciliação dialética do universal e 

do particular em Hegel seria metafísica, posto que no particular não se respeita o direito 

do não- idêntico. Para Habermas, o caminho da dialética negativa que propõe Adorno não 

é praticável discursivamente devido à problemática dos fundamentos normativos da Teoria 

Crítica, explicitada na crítica à razão instrumental. 

XVIII) Habermas recupera a reação de Horkheimer a duas tendências que reagem em 

direções opostas à dissolução da razão objetiva pela razão subjetiva. A crítica de Horkheimer 

se direciona a filosofia contemporânea orientada para a tradição, denominada por ele de 

neotomismo, e, também, ao cientificismo, especialmente na figura do positivismo lógico. 

Considerando essas tendências como verdades limitadas que se atribuem um papel despótico 

do pensamento. 

XIX) Habermas questiona a partir de qual critério Horkheimer baseia para sua crítica à 

“verdade limitada” do cientificismo. Pois esse critério, ou deveria ser obtido de uma teoria no 

horizonte de um conceito mais amplo de verdade e de conhecimento, ou, caso tal teoria não 

exista, o critério deve ser obtido a partir de uma auto-reflexão da razão que seja capaz de 

penetrar nas estruturas da ação e no contexto de descoberta da teorização científica e do 

pensamento objetivante em geral que concerne ao mundo da vida. Portanto, Horkheimer 

teve que recorrer ao caminho de uma crítica imanente da ciência. A crítica de Horkheimer 

ao cientificismo é influenciada pela objeção empreendida por Lukács à ciência, no entanto, 

seguindo Weber, Horkheimer não acha possível o recurso a uma totalidade da razão. Assim, 

essa crítica imanente é um primeiro passo em direção a uma auto-reflexão da ciência. Para 

Habermas, o caminho óbvio a ser seguido seria o de, pela crítica material da ciência, abrir 

caminho a um conceito ampliado de racionalidade. No entanto, ao invés disso, Adorno e 

Horkheimer submeteram a razão subjetiva a uma crítica implacável, e isto a partir da 
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perspectiva, ironicamente assumida, de uma razão objetiva considerada irrevogavelmente 

destruída. (p.480). 
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