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Texto Apresentado: “Sociologia e investigação social empírica” 

Referências do texto base: 

ADORNO, Theodor W. HORKHEIMER, Max  << Sociologia e investigação social empírica >> in: Temas 

básicos de Sociologia. São Paulo, Cultrix , 1973, cap. VIII 

Temas: Theodor Adorno e Max Horkeimer: Pesquisa social empírica; sociologia; teoria do 

conhecimento 

Problema: A situação atual que se encontra a investigação social empírica, na qual esta é isolada de 

modo a constituir-se como um ramo independente na estrutura da ciência, tende a produzir um saber 

para fins administrativos, pouco preocupado com a emancipação dos seres humanos.  

Objetivos: Dado o problema, pautar os desafios que, daí por diante, enfrentará a teoria crítica no seu 

confronto com as circunstâncias “atuais” da ciência.   

 

Tese Geral: A teoria crítica, fundamentada no debate constante entre seus princípios e suas 

possibilidades, não pode prescindir completamente da pesquisa social empírica. Do contrário, deve 

levar em conta suas potencialidades, colocando-a sob o prisma do esforço teórico crítico, que lançará 

luz sobre seus pressupostos científicos e seus resultados.  

 

Tese específica a)  A Separação da investigação social empírica, como ramo de atividade isolada da 

sociologia, relegou a segundo plano o esforço teórico do pesquisador. 

A investigação social empírica representa, à primeira vista, uma área isolada das demais disciplinas 

que se ocupam da sociedade.  Ela se ocupa, primeiramente, de “opiniões, motivações e 

comportamentos subjetivos”. No entanto, nada a impede de investigar os fatores objetivos do mundo 

social. Isto porque, antes de qualquer coisa, o pesquisador (o sociólogo) bem esclarecido está ciente 

de que a investigação social empírica é um método e como tal está subordinada às suas disposições. 

Sua autonomia diante de outras “teorias sociais” se deve mais à organização da atividade científica do 

que ao caráter da sociologia e de seu objeto. Esta separação da investigação social empírica como 

disciplina específica, ocorrida nos países anglo-saxões, foi acompanhada, segundo Adorno, de algumas 

dificuldades. As teorias da sociedade que não compartilham de seu rigor metódico - que até então 

eram proeminentes no campo de investigação sociológica - são relegadas a segundo plano. Os fatos 

que não compartilham de uma análise experimental e controlável recebem o selo de “pretensa 
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cientificidade”. Com a degradação do esforço especulativo e do trabalho teorético puro, a sociologia 

limita-se ao empírico, perdendo muito da compreensão do social e do sentido da sociologia. 

Um perigo muito grande que acompanha o desenvolvimento organizacional da sociologia é perder de 

vista aquilo que legitimamente reivindica como seu objeto: a sociedade em sua totalidade. O 

desmembramento progressivo da disciplina em subdisciplinas – sociologia agrária, sociologia 

econômica, sociologia industrial, entre outras – não pode esquecer que na realidade o campo, a 

economia e a indústria são peças de um quebra-cabeça muito maior chamado sociedade e vê-las 

separadamente é limitar-se a um pedaço do problema, em detrimento de concebê-lo em sua 

integridade. 

 

Tese específica b) Nas condições atuais da ciência, deve haver uma confrontação prolífica entre as 

abordagens teoréticas puras e o empiricismo que se reflete nos métodos de investigação social 

empírica. 

Dadas as circunstâncias modernas em que se encontra a sociologia, levada de um lado ao mero 

empiricismo e de outro, vítima de especulações arbitrárias, o pesquisador social responsável deve 

conduzir sua tarefa de modo a, paulatinamente, buscar uma crítica da sociologia e da sua atividade 

científica, sem desvalorizar de antemão nenhuma das partes do debate. “ Quem sente uma 

respondabilidade teórica deve fazer frente, sem meios termos, às aporias da teoricidade e à 

insuficiência do simples empirismo ” Impõe-se um meio-termo. Diante da teoria, atirar-se livremente à 

especulação pode resultar em devaneios intelectuais, cujos resultados podem deturpar a busca de 

uma concepção teórica mais acorde com a realidade do objeto. Diante da investigação social empírica, 

deve-se tanto estar ciente de seus resultados como lançar um olhar crítica a seus princípios.  [ Quanto 

ao último ponto Adorno faz alguns comentários ] Como já foi dito, a investigação social empírica, em 

nome da cientificidade e da exatidão, delimita o quanto possível o objeto investigado, aproximando-se 

do ideal laboratorial das ciências naturais. Apesar de sua ênfase inexpugnável no elemento empírico 

dos dados, ela não prescinde da teoria. A própria pressuposição de que a verdade do social radica em 

“opiniões, comportamentos subjetivos e motivações ” já demonstra que, de certo modo, este tipo de 

investigação não é tão livre de preconceitos tanto quanto desejariam os defensores mais ferrenhos de 

uma ciência “isenta de valores”. No entanto, a teoria aqui “é admitida como um mal necessário, como 

hipótese figurada, não reconhecida como instância legítima.” Resumindo: a investigação social 

empírica reduz-se a dois princípios: delimitação estrita do objeto e ênfase substancial no empírico em 

detrimento do teórico. O essencial - a sociedade como totalidade - é colocado de lado em nome da 

compilação de dados exatos e seguros, e a sociologia passa de uma atividade eminentemente crítica 
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rumo a  uma outra ao mesmo tempo produtiva e infecunda; seus resultados : um punhado de 

informações úteis para meros fins administrativos ( Knowledge for What? ). De acordo com Adorno, a 

crença de que as leis essenciais da sociedade advém de “ uma multiplicidade o mais rica possível de 

descobertas empíricas” é mito. O que aparece empiricamente muitas vezes é o epifenômeno. Por 

exemplo, as pesquisas de opinião tomam como instância legítima a consciência subjetiva dos sujeitos 

pesquisados, sendo que, muitas vezes, há um abismo entre aquilo que o indivíduo pensa e aquilo que 

ele objetivamente exerce na sociedade. Isto porque os conteúdos da consciência dos indivíduos são 

mediatos e seu comportamento um produto de condicionantes sociais. 

 

Tese específica c) Diante das dificuldades , o objeto primordial da sociologia deve ser claramente 

fundamentado. 

Levadas as críticas em consideração, Adorno procura fundamentar os princípios daquilo que para ele é 

a sociologia. Antes de tudo, a sociologia não é uma “ciência do espírito”; seu objeto não é o 

consciente ou o inconsciente dos homens. Sua essência reside na relação ativa entre o homem e a 

natureza, bem como nas formas objetivas de associação entre os homens, “não reintegráveis no 

espírito como estrutura interior do homem ”. Por exemplo, defrontado com conceitos dotados de 

contornos espitiruais como “ humanidade campesina”, a qual, mediante seu próprio depoimento, 

opõe-se com rigor às inovações técnicas e sociais por “ amor a aldeia ” ou “ fidelidade ao costume dos 

nossos pais” , o pesquisador deverá averiguar se a racionalização técnica do campo requereria 

investimentos de tal porte que tornassem irracional o processo. Este exemplo ilustra claramente que 

por trás de justificações pessoais para a ocorrência ou não de um determinado fenômeno social há 

elementos objetivos que, apesar de imperceptíveis imediatamente, são, no entanto, muito mais 

decisivos. Isto, contudo, não quer dizer que não existam momentos irracionais de organização social, 

porém o argumento não pode ser tomado como “ expressões de sabedoria e verdades inapeláveis ” . 

 

Tese específica d) A possibilidade de uma aplicação da pesquisa social para a emancipação da 

sociedade é impedida pela condições estruturais em que ela se encontra. 

A social research, muito próxima do pragmatismo americano, adapta suas técnicas de investigação a 

objetivos comerciais e administrativos e oferece, assim, aquilo que Max Scheler denominou um “saber 

de domínio ” em detrimento de um “saber de cultura”. Esse tipo estrutural de saber, aplicado às 

ciências que tratam de questões humanas, fere alguns dos princípios de dignidade e intimidade que 

lhes são inerentes. O rompimento entre teoria e práxis, segundo Adorno, remonta a Política de 

Aristóteles, na qual diversas constituições políticas das cidades gregas são analisadas desde uma 
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perspectiva comparativa. Desde então, os resultados produzidos pelas ciências humanas, desejosas de 

um conhecimento prático do mundo social, são incomparavelmente menos significativos quando 

colocados ao lado das conquistas das ciências naturais. Assim: “... o homem ainda não conseguiu, até 

o presente momento, organizar suas próprias tarefas com o mesmo racionalismo com que fabrica 

bens de produção, consumo e destruição” Não obstante, a possibilidade de uma aplicação prática dos 

conhecimentos obtidos pelas ciências humanas depende necessariamente das condições estruturais 

da sociedade. Daí, a relativa facilidade com que os métodos da ciência social empírica se prestam a 

servir os interesses da manipulação social.  

A autonomia do método em relação aos verdadeiros objetos da ciência depende das condições 

hodiernas para a realização das pesquisas sociológicas. Tais condições, no mundo moderno, não 

podem prescindir de uma transmissão constante de informações exatas e precisas sobre as mais 

diversas e complexas relações sociais, as quais só podem ser obtidas por meio da investigação social 

empírica. A verdadeira teoria da sociedade, portanto, não pode negligenciar os dados fornecidos pela 

investigação social empírica, que são parte irredutível do momento em que se encontra a ciência 

social, mas confrontá-los paulatinamente com suas concepções teóricas. Na medida em que a 

mistificação do método perde sua razão de ser, quando o círculo se rompe, teoria e a práxis , por meio 

da ação “precisa e eficaz”, podem reconciliar-se. Adorno chama a atenção para o fato de que, rejeitar 

por completo as realizações da investigação social empírica bem como seu efetivo potencial em 

fornecer informações sobre as relações sociais, é uma atitude inadmissível, que faz com que a teoria 

crítica degenere em uma infecundidade estanque. O importante é não dotar a geração de tais dados 

como um momento final e último do processo de conhecimento; isto é apenas o começo para um 

cientista social que está comprometido com a crítica sistemática dos momentos não-humanistas 

presentes na sociedade. “ O caminho do verdadeiro humanismo passa por problemas técnicos e 

especializados, desenvolve-se na medida em que consegue entender o seu sentido na totalidade 

social e tirar proveito de suas conseqüências” . 
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