
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 4.2, pontos (1) a (3) 

Referência: HABERMAS, Jürgen. De Lukács a Adorno: racionalizacion como cosificacion. In: ________. 

Teoria de la Acción Comunicativa. Tomo 1. Racionalidad de la acción y Racionalización Social. Trad.: 

Manuel Jimenez Redondo. Ed. TAURUS. Madrid. 

Objetivo: Apresentar o modo como Horkheimer e Adorno, baseando-se em Lukács, transformam a 

tese weberiana da racionalização e, assim, indicar as aporias da crítica da razão instrumental, 

responsáveis por fornecerem razões para uma mudança de paradigma na teoria da sociedade. 

Problema: Segundo Habermas, a versão dada por Lukács à teoria da reificação foi historicamente 

desmentida, assim, Horkheimer e Adorno viram-se na necessidade de buscar em um nível mais 

profundo os fundamentos da crítica à reificação e de ampliar a razão instrumental. No entanto, tal 

estratégia conduz Horkheimer e Adorno a dificuldades insuperáveis sob o paradigma da filosofia, 

atento à relação entre subjetividade e autoconservação. 

Teses: 

 I – Para a formação da Teoria Crítica foram determinantes, principalmente, três experiências 

históricas, as quais convergem em uma desilusão das expectativas revolucionárias: a) a 

burocratização acelerada na União Soviética; b) o fascismo e sua capacidade para responder ao 

perigo de uma mudança revolucionária e para absorver a resistência do movimento operário 

organizado; c) a força integradora do capitalismo, especialmente nos EUA, que sem a necessidade de 

uma repressão aberta liga, via cultura de massas, à consciência de amplas camadas da população os 

imperativos do status quo. Tais experiências contrastam com as suposições centrais da teoria da 

reificação de Lukács.  

II – Para Marx, o desenvolvimento das forças produtivas geraria os pressupostos objetivos e os 

potenciais subjetivos da superação do capitalismo. Como pressuposto objetivo, Marx pensa 

especialmente no aumento de produtividade que comporta o desenvolvimento técnico-científico, na 

qualificação dos trabalhadores e nos aperfeiçoamentos na organização do processo do trabalho. 

Como subjetivo, trata-se dos potenciais dos trabalhadores, na medida em que estes se expressam 

não somente na atividade produtiva, mas também na atividade crítico-revolucionária. Através do 

progresso técnico as ciências permanecem conectadas de forma cada vez mais enérgica com o 

desdobrar das forças produtivas. Horkheimer e Adorno, no entanto, identificam a formação de uma 

mentalidade cientificista que equivale conhecimento objetivo a conhecimento em geral; neste 

contexto as ciências assumem, simultaneamente, um papel ideológico. Assim, as forças produtivas 

técnico-científicas se fundem com as relações de produção e não mais geram os pressupostos de 
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superação do sistema. “O mundo racionalidade se contrai e se reduz a uma ‘falsa totalidade’” (p. 

468). 

III – Lukács argumenta que a subjetividade dos homens seria resistente à reificação: “o processo de 

reificação, a transformação do trabalhador em mercadoria certamente o anula – enquanto 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). Horkheimer e Adorno discutem essa afirmação com 

argumentos empíricos: as experiências históricas indicam que a natureza subjetiva das massas foi 

arrastada sem resistência pelo turbilhão da racionalização social. 

 Dessa forma, em contraposição à tese lukácsiana, Horkheimer e Adorno 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 do ponto de vista de reificação.” (p. 469) 

IV – A teoria da cultura de massa se ocupa com 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 já havia admitido que 

o processo de reificação, quanto mais se afasta da esfera da produção e das experiências cotidianas 

do mundo da vida do proletariado, e quanto mais altera os pensamentos e sentimentos em seu ser 

qualitativo, tanto mais inacessível se torna à auto-reflexão. Adorno toma essas reflexões de Lukács 

para posicionar-se em relação aos bens culturais, adotando, assim, uma postura crítica em relação à 

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

forma mercadoria dos meios culturais, assimila os novos meios de comunicação de massa ao meio de 

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

dinheiro substitui o entendimento linguístico como mecanismo de coordenação da ação, os meios de 

comunicação de massa seguem dependendo do entendimento linguístico. Estes meios de 

comunicação constituem grandes reforços técnicos da comunicação linguística, que salvam 

distâncias no tempo e no espaço e multiplicam as possibilidades de comunicação.  

V – Adorno radicaliza a posição de Lukács na questão da relação entre espírito e matéria, que Lukács 

havia exposto no contexto da teoria do conhecimento a propósito da problemática da coisa-em-si. 

Enquanto Lukács supõe resolver este problema por uma mediação dialética entre forma e conteúdo, 

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

dialética. Para ele, 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: 
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“aquela parte da verdade que pode ser alcançada por meio dos conceitos, apesar de sua abrangência 

abstrata, não pode ter nenhum outro cenário senão aquilo que o conceito reprime, despreza e 

rejeita. A utopia do conhecimento seria abrir o não-conceitual com conceitos, sem equipará-lo a 

esses conceitos. Um tal conceito de dialética desperta dúvidas quanto à sua possibilidade”.    

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. “(...) 

nessa não-identidade que constituiria a liberação não somente da consciência, mas também de uma 

humanidade reconciliada”. Segundo Habermas, o caminho da dialética negativa que propõe Adorno 

não é discursivamente praticável devido à problemática dos fundamentos normativos da Teoria 

Crítica, explicitada na crítica à razão instrumental.  

VI – Habermas recupera a crítica de Horkheimer a duas reações teóricas à dissolução da razão 

objetiva pela razão subjetiva, ante o desmoronamento da religião e da metafísica. Horkheimer 

denomina ‘neotomistas’ todas as tentativas de renovar a pretensão ontológica da Filosofia de 

entender o mundo em seu conjunto, seja pré-criticamente, seja sob o signo do idealismo objetivo, e 

de recolocar juntos novamente, de forma metafísica, os momentos da razão dissociados na evolução 

cultural do mundo moderno, isto é, os aspectos de validade que representam o verdadeiro, o bom e 

o belo. Horkheimer crítica o ‘neopositivismo’ por absolutizar o método científico sem aclarar seus 

fundamentos, isto é, por se recusar a fundamentar a identidade que afirma entre ciência e verdade. 

Horkheimer considera as duas vertentes como verdades limitadas que se atribuem um papel 

despótico no âmbito do pensamento. 

Por sua vez, Habermas questiona a partir de qual critério Horkheimer baseia sua crítica à “verdade 

limitada” do cientificismo. Tal critério ou deveria ser obtido de uma teoria no horizonte de um 

conceito mais amplo de verdade e de conhecimento, ou, caso essa teoria não exista, o critério 

deveria ser obtido a partir de uma auto-reflexão da razão que fosse capaz de penetrar nas estruturas 

da ação e no contexto de descoberta da teorização científica e do pensamento objetivamente em 

geral que concerne ao mundo da vida. Horkheimer recorre ao caminho de uma crítica imanente da 

ciência. Sua crítica ao cientificismo é influenciada pela objeção empreendida por Lukács à ciência, no 

entanto, seguindo Weber, não acredita ser possível o recurso a uma totalidade da razão. Assim, tal 

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 de proceder dessa forma, Adorno e Horkheimer 

submeteram a razão subjetiva a uma crítica implacável, e isto a partir da perspectiva, ironicamente 

assumida, de uma razão objetiva considerada irrevogavelmente destruída. 
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A crítica da razão subjetiva foi motivada porque a grande filosofia, que tem em Hegel sua culminação 

e término, já não pode desenvolver nem fundar sistematicamente por suas próprias forças a ideia de 

razão, a ideia de uma reconciliação universal entre espírito e natureza e, neste sentido, sucumbiu 

junto com as imagens religiosas e metafísicas do mundo; porém, precisamente por não ter 

apresentado seu momento de sua realização que uma vez foi possível, segue sendo o único lugar que 

resta para rememorar a promessa de uma situação social verdadeira humana e, neste sentido, sob as 

ruínas da filosofia jaz também enterrada a verdade capaz de dar ao pensamento crítico sua força 

negadora e transcendente da reificação. 481 

VII - Habermas pretende demonstrar o modo como Horkheimer e Adorno criticam a razão subjetiva e 

o preço que tal crítica tem que pagar.  

Em um primeiro momento, Horkheimer e Adorno generalizam a categoria de reificação. Assim, para 

eles, a abstração que a forma mercadoria implica é meramente a forma histórica na qual o 

pensamento identificante desenvolve sua eficácia histórica universal e determina as formas de 

interação próprias da sociedade capitalista. O pensamento identificante tem suas raízes históricas 

mais profundas que a racionalidade formal própria da relação de troca; embora ele atinja sua 

significação universal através da diferenciação do meio valor de troca.  

Essa estrutura da consciência reificada é de tal forma ampla que se estende também ao 

enfrentamento do sujeito que atua teleologicamente com a natureza externa. Este enfrentamento 

permanece sob a ideia de autoconservação do sujeito. Nesse sentido, é a razão instrumental que 

subjaz às estruturas da consciência reificada. Assim, Horkheimer e Adorno ancoram o mecanismo 

que produz a reificação da consciência nos próprios fundamentos antropológicos da história da 

espécie, na forma de existência de uma espécie que tem que reproduzir-se por meio do trabalho.   

Horkheimer e Adorno separam o conceito de reificação não apenas do particular contexto histórico 

do nascimento do capitalismo, mas, em geral, da dimensão das relações inter-humanas e o 

generalizam quanto ao tempo (estendendo-o a toda história da espécie) e quanto ao conteúdo 

(incluindo-o na mesma lógica do domínio do conhecimento a serviço da autoconservação e a 

repressão da natureza pulsional). Nesse sentido, o “eu” é o resultado das operações da razão 

instrumental em duplo aspecto: submete a natureza e domina a si mesmo e se torna cada vez mais 

opaco para si mesmo. Dessa forma, a história da subjetividade demonstraria como a razão 

instrumental torna irracional todos os progressos que ela mesma gera. 

Para Habermas, a filosofia de Horkheimer e Adorno oferece uma visão catastrófica de uma relação 

entre espírito e natureza, deformada até o irreconhecível. E somente seria possível falar dessa 

deformação se tacitamente se concebe a relação originária entre espírito e natureza de tal modo que 
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nela a ideia de verdade esteja associada à de uma reconciliação universal, reconciliação que inclui a 

ideia de uma emancipação do homem através da ressurreição da natureza. No entanto, para 

Habermas, Horkheimer e Adorno somente podem limitar-se a sugerir esse conceito de verdade, pois, 

se querem explicar as determinações que de modo algum podem ser inerentes à razão instrumental, 

teriam que se basear em uma razão anterior à razão (que, por hipótese, é instrumental desde o 

início). Como lugar-tenente desta razão originária desviada de sua intenção de descobrir a verdade, 

Horkheimer e Adorno colocam uma faculdade, a mimese; da qual só podem falar como de um 

fragmento opaco de natureza. Esta faculdade mimética, na qual uma natureza instrumentalizada 

eleva seu mudo lamento, é caracterizada por eles como “impulso”.  

Segundo Habermas, “o paradoxo no qual se enreda a crítica da razão instrumental e que se opõe 

insistentemente à mais flexível dialética, consiste no fato de que Horkheimer e Adorno tiveram que 

criar uma teoria da mimese, que, segundo seus próprios conceitos, é impossível” (p. 487-488). Assim, 

a Dialética do Esclarecimento se converte em algo paradoxal, pois indica à autocrítica da razão o 

caminho que conduz à verdade e, simultaneamente, questiona a possibilidade de que nesta etapa de 

consumada alienação a ideia de verdade seja acessível. 

Para Habermas, o caminho mais óbvio seria o que conduz através do sentido próprio dos diversos 

complexos de racionalidade e através dos processos de racionalização social cindidos segundo os 

distintos aspectos universais de validade, os quais nos permitem presumir uma unidade da 

racionalidade, mesmo sob o invólucro de uma prática cotidiana racionalizada e, ao mesmo tempo, 

coisificada. 
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