
 

Habermas, Teoria da Ação Comunicativa, v. I, cap. 4.2, pontos (4) e (5) 

Referência: Habermas, De Lukács a Adorno: La Racionalização como coisificacion. In: Teoria de 

HABERMAS, Jürgen. La Teoria de la Accion Comunicativa. Trad.: Manuel Jimenez Redondo. Ed. 

Taurus. 

Temas: Razão subjetiva, razão objetiva, aporia, mímesis, Dialética Negativa, não-idêntico, 

reconciliação, entendimento, auto-conservação, razão comunicativa. 

Problema: Horkheimer e Adorno radicalizaram as críticas às filosofias da consciência, mas ao 

criticarem de forma radical a razão, segundo Habermas, incorrem em aporias, e as tentativas de 

saírem dessas aporias via mímesis e reconciliação do homem com a natureza os conduz novamente a 

aporias.Segundo Habermas eles só poderiam conseguir o intento de reconciliação, entendido por 

Habermas, como entendimento livre sem coerção, se se abandona o paradigma da consciência em 

prol do paradigma da racionalidade comunicativa. 

Introdução: Antes de prosseguirmos analisando as críticas que Habermas dirige a Horkheimer e 

Adorno, é preciso ter em mente alguns esclarecimentos. Primeiro, que a crítica de que a Dialética do 

Esclarecimento chega a uma aporia, esteja correta, e segundo, que a afirmação de que Horkheimer e 

Adorno para sair dessa aporia incorram em uma contradição performativa, também esteja correta. 

Para um maior debate sobre as críticas endereçadas a Horkheimer e Adorno, principalmente a 

Adorno, sugiro ao final desta apresentação uma bibliografia complementar. Aqui seria um esforço de 

Atlas tal discursão, que iremos apenas apontar, seja por insuficiência do tempo, ou nossa. 

Habermas afirma que Horkheimer e Adorno ainda permanecem presos a teia da filosofia da 

consciência, presos naquela lógica, sujeito-objeto. Para Habermas seria necessário uma mudança de 

paradigma, porque existe algo que antecede a relação de dominação que o sujeito exerce sobre o 

objeto, segundo ele os sujeitos capazes de representação e ação, antes eles entram em interações 

mediadas pela linguagem, o que permitiria o salto para o paradigma da racionalidade comunicativa. 

Adorno por inúmeros motivos não quis sair deste paradigma, sujeito-objeto, mas dá uma virada 

materialista, dizendo que o problema da limitação das filosofias até então seria que eles haviam 

centrado na figura do sujeito, e seria, preciso fazer justiça ao objeto, primado do objeto, e que a 

insuficiência do conceito ao se referir ao objeto diz respeito não apenas ao não idêntico que escapa a 

tarefa de conceituação, ou que não pode ser abarcado discursivamente, pelo menos não por esse 

tipo de linguagem. Mas diz respeito ao déficit do sujeito, déficit da atividade de conceituação. Não 

apenas o objeto resiste à tarefa de conceituação, mas o conceito também mostra a sua insuficiência.  

Por isso Adorno fala sobre a realização de modelos de pensamentos, que só ele realizaria a utopia do 

conhecimento, abrir o não conceitual com conceitos, sem reduzir aqueles a esses. Contra o dito de 
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Wittgenstein “sobre o que não se pode falar deve se calar”, Adorno contrapõe, “é preciso dizer o que 

não se deixa dizer”, “expressão como fundamentação”. 

Objetivos: 

Apresentar a Dialética Negativa como um exercício, uma tentativa, segundo Habermas de resolver as 

aporias a que se chegou na obra Dialética do Esclarecimento; Problematizar a solução apresentada 

por Horkheimer e Adorno a partir de Habermas. Apresentar a solução de Habermas aos problemas 

levantados por Horkheimer e Adorno. 

Teses: 

(I) Horkheimer e Adorno na Dialética do Esclarecimento, segundo Habermas, chegam a uma aporia, 

qual seja, de realizarem uma crítica totalizante da razão, e ao buscarem uma saída por via da 

mímesis, da rememoração da natureza no sujeito, terem que realiza-la discursivamente, 

teoricamente. Logo, eles criticam o conceito, mas só poderiam apresentar a sua teoria, 

conceitualmente, um dos motivos da acusação da Dialética Negativa ser um exercício. 

“A crítica da razão instrumental quer ser uma crítica no sentido de que a reconstrução de sua marcha 

incontida seja uma rememoração do sacrifício, dos impulsos miméticos de uma natureza reprimida: 

assim da natureza externa, como, acima de tudo, da natureza subjetiva" (p. 488). 

“Agora bem, ainda quando o pensamento pudera extrair de si mesmo a ideia de reconciliação, e esta 

não tivera que advir de fora, como poderia transformar discursivamente (isto é, atendidaa seu 

próprio elemento e não em forma puramente intuitiva, em "muda rememoração") os impulsos 

miméticos em inteleções, se o pensamento é sempre pensamento identificante e, por isso, ligado a 

operações que fora dos limites da razão instrumental não tem nenhum sentido definido, sobretudo 

hoje, quando com a marcha triunfal da razão instrumental a coisificação da consciência parece haver-

se tornado universal?” (p. 488). 

“A estes ensaios tentativos de escapar da sombra do pensamento identificante, de escapar à 

reificação, é ao que mais tarde recorre Adorno quando trata de arrancar-se da Dialética da Ilustração 

para radicaliza-la. A Dialética negativa só pode ser entendida já como um exercício.” (p. 489). 

(II) Segundo Habermas a Teoria Estética que segue depois não consegue fugir da aporia, porque 

segundo ele, na arte, o não idêntico ganha forma, ganha expressão, mas ao tentar apresenta-lo, a 

única maneira também é o conceito, a teoria, logo,  

“Será a Teoria Estética a que segue depois a cessão de competências na matéria de conhecimento à 

arte, pois na arte a faculdade mimética adquire forma objetiva. Adorno renuncia às pretensões 
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próprias da teoria: Dialética Negativa e Teoria estética não podem fazer outra coisa que "remeter-se 

impotentes uma a outra"”.(p. 490) 

“(...) não se trata de que a "Estética está um passo mais longe do conteúdo de verdade de seu objeto 

que a Dialética negativa que, em definitiva, segue ocupando-se de conceitos", senão que a crítica, 

precisamente por ter que ver com conceitos, tem que limitar-se a mostrar por que a verdade que 

escapa a teoria encontra nas obras mais avançadas de arte moderna um refúgio que por sua vez 

tampouco seria possível levanta-la sem "teoria estética".” (p. 490-491) 

(III) Na esteira das críticas, Habermas prossegue criticando um conceito importante em Adorno e que 

se liga a outros conceitos não menos importantes. O conceito de composição, que se ligaria ao 

conceito de modelos e que se liga ao conceito de constelação. Sobre o tema SILVA discute além de 

outras coisas, o “desconhecimento” por parte de Habermas da importância do conceito de 

constelação nas obras de Adorno. 

“projetando para ele um programa de "interpretação do sem intenção" por meio de "um 

agrupamento e composição de detalhes mínimos" que abjura a auto-certeza da razão autônoma: se 

tratava da criação de modelos "com que a razão pode aproximar-se tentativamente a uma realidade 

que recusa a lei, mas que pode imitar às vezes o esquema do modelo como tal que este é cunhado"”. 

(p. 490) 

“A. Honneth havia mostrado que Adorno, incluindo como teórico, assimila sua forma de exposição à 

forma de exposição estética; sua forma de expor se vê guiada pela "ideia de felicidade, de uma 

liberdade frente ao objeto, que consegue fazer mais justiça a este que se o inseri-lo sem misericórdia 

na ordem das ideias". A teoria de Adorno toma seu ideal de exposição "do efeito mimético da obra 

de arte, não do princípio de fundamentação característico da ciência moderna". À sombra de uma 

filosofia que tem sobrevivido a si mesma, o pensamento filosófico entra deliberadamente na 

regressão para converter-se em gesto.” (p. 491) 

Talvez por essa afirmação, de que “(...) Adorno toma seu ideal de exposição “do efeito mimético da 

obra de arte, não do princípio de fundamentação característico da ciência moderna” (Ibidem) é que 

Habermas o acusa de ter traído o ideal da primeira Teoria Crítica e do materialismo interdisciplinar. 

“A filosofia, ao abandonar a frente do pensamento discursivo e converter-se em "anamnese da 

natureza", tem que pagar a força despertadora que possui esse exercício a que tem reduzida, com o 

abandono da meta própria do conhecimento teórico - e, com isso, daquele programa do 

"materialismo interdisciplinar" sob cuja bandeira se apresentou a Teoria Crítica a princípios dos anos 

trinta.” (p. 491-492) 
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(IV) “Frente ao qual, quero por minha parte insistir que o programa da primeira Teoria Crítica 

fracassou, não por este ou aquele azar, senão pelo esgotamento do paradigma da filosofia da 

consciência. Vou tratar de mostrar que o abandono desse paradigma, sua substituição por uma 

teoria da comunicação, permite retornar a uma empresa que em seu momento ficou interrompida 

com a "Crítica da Razão Instrumental"; esta mudança de paradigma permite um repensar das tarefas 

que tem pendentes a Teoria Crítica da sociedade.” (p. 493) 

Habermas concorda em termos com Adorno, quando ele aborda a auto-crítica da razão, e sua 

pretensão de fundamentação, mas discorda dele quanto a visão “pessimista” de que a razão 

instrumental tenha prevalecido sobre todos os aspectos, seja pela crescente massificação da cultura 

(responsável pela instrumentalização da cultura), ou seja pelo fascismo e antissemitismo 

(responsáveis pela instrumentalização da política). Segundo Habermas a racionalidade comunicativa 

seria capaz de fazer frente a essa invasão de esferas de competência. 

(V) “A razão subjetiva regula, exatamente, duas relações fundamentais que o sujeito pode 

apresentar com os objetos possíveis. Por "objeto" entende a filosofia da subjetividade tudo o que 

pode ser representado como ser; e por "sujeito", a capacidade de referir-se em atitude objetivante a 

tais entidades no mundo e a capacidade de apoderar-se dos objetos, seja teórica ou praticamente. 

Os dois atributos do espirito são a representação e a ação. O sujeito se refere aos objetos, bem seja 

para representá-los tal como são, ou bem produzi-los tal como deveriam ser. Estas duas funções do 

espírito se entrelaçam uma com a outra: o conhecimento dos estados de coisas está estruturalmente 

referido à possibilidade de intervir no mundo como totalidade de estados de coisas; e a ação, para 

ter êxito, requer a sua vez o conhecimento da cadeia causal em que intervém.” (p. 494) 

Habermas não vê problema na racionalidade subjetiva como Horkheimer e Adorno veem, só é 

problemático quando esse tipo de racionalidade adentra ao espaço da racionalidade comunicativa, 

acontecendo a colonização do mundo da vida pelo sistema. Horkheimer e Adorno têm a razão 

subjetiva como médium de dominação da natureza exterior e também da natureza interior, visando 

a autoconservação. Assim segundo Habermas, eles ampliam uma relação que se daria no campo do 

conhecimento a todas outras esferas, esse seria o problema. Segundo Habermas existe algo anterior 

a representação e a ação do sujeito, algo que funcionaria como condição de possibilidade, a 

comunicação, e que Horkheimer e Adorno chegam a tocar, mas não levam em conta. Habermas fala 

que os sujeitos capazes de representação e de ação, são antes, capazes de comunicação. A virada 

seria, sair da relação de um sujeito que representa, age e domina os objetos, para uma relação 

anterior, sujeito-sujeito que são capazes de fala e de entendimento sem coerção. 
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Segundo Habermas “O pensamento moderno desliga o conceito de autoconservação (das imagens 

metafísicas do mundo LNC) de tal sistema de fins supremos; o conceito se faz "intransitivo".” (p. 

494).A autoconservação se faz intransitiva, as mônadas agem perseguindo seus próprios interesses 

em entornos contingente e hostis. “As relações entre sujeito e objeto reguladas pela razão 

instrumental não somente determinam a relação entre sociedade e natureza externa, que 

historicamente se expressa no estado evolutivo das forças produtivas e sobre tudo do progresso 

científico-técnico. A estrutura da exploração da natureza objetivada e submetida ao domínio do 

homem se repete também dentro da sociedade, assim nas relações interpessoais, que se 

caracterizam pela opressão de determinadas classes sociais, como nas relações intrapsíquicas, que se 

caracterizam pela repressão da natureza pulsional”. (p. 496). 

(VI)  Para Habermas, “ (...) entendimento não significa um processo empírico que dá lugar a um 

consenso fatídico, senão um processo de recíproco convencimento, que coordena as ações dos 

distintos participantes com base de uma motivação por razões. Entendimento significa comunicação 

endereçada a um acordo válido. É precisamente isto o que nos autoriza a abrigar a esperança de 

obter, através do esclarecimento das propriedades formais da interação orientada ao entendimento, 

um conceito de racionalidade que expresse a relação que entre si guardam os momentos da razão 

separados na modernidade, já os rastreamos nas esferas culturais de valor, nas formas diferenciadas 

de argumentação ou na própria prática comunicativa cotidiana, por distorcida que esta possa ser.” 

(p. 500). 

“Mas se partimos de que a reprodução da vida social não somente está ligada às condições de 

enfrentamento cognitivo-instrumental dos sujeitos individuais (ou de os sujeitos cooperativamente 

unidos) com a natureza externa; que não só está ligada às condições de enfrentamento cognoscitivo-

estratégico dos indivíduos e grupos entre si, senão de que a socialização depende igualmente das 

condições da intersubjetividade de entendimento entre os participantes na interação, então temos 

que reformular também o conceito naturalista de autoconservação - ainda de forma distinta como 

havia proposto D.Henrich em uma controversia com Blumenberg e outros.” (p. 500). 

Habermas recupera assim o conceito de autoconservação o desligando de uma relação de 

dominação e reificação que Horkheimer e Adorno haviam feito universal. Com isso pode salvar não 

apenas a ciência, mas também, a racionalidade comunicativa, que faz a distinção dos três mundos e 

dos três tipos de pretensões de validade. Ao mundo objetivo das coisas correspondem pretensões de 

validade referentes à verdade das afirmações feitas pelos participantes do processo. Ao mundo 

social correspondem pretensões de validade referentes à correção e à adequação das normas. Ao 

mundo subjetivo, das vivências e sentimentos, correspondem pretensões de veracidade, o que 

significa que os participantes do diálogo estejam sendo sinceros na expressão dos seus sentimentos. 
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“O processo de autoconservação, ao ter agora que satisfazer as condições de racionalidade da ação 

comunicativa, passa a depender das operações interpretativas dos sujeitos que coordenam sua ação 

através de pretensões de validez suscetíveis de crítica. Assim que o característico da posição da 

consciência moderna não seja tanto a unidade de autoconservação e autoconsciência como essa 

situação de que são expressão a filosofia social burguesa e a filosofia burguesa da história: que o 

âmbitoda vida social se reproduz através das ações "racionais com respeito a fins" de seus membros, 

controladas por meios generalizados de comunicação, e simultaneamente através de uma vontade 

comum ancorada na prática comunicativa de todos os indivíduos.” (p. 506-507) 

“Assim, a razão comunicativa não se limita a dar por alegada a consistência de um sujeito ou se um 

sistema, senão que participa na estruturação daquilo que se tem de conservar. A perspectiva utópica 

de reconciliação e liberdade está baseada nas condições mesmas da socialização 

(Vergesellschaftung) comunicativa dos indivíduos, está já inserida no mecanismo linguístico de 

reprodução da espécie.” (p. 507) 
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