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Texto apresentado: “Teoria da Sociedade e Investigação Empírica” 

Referência do texto base: ADORNO, Theodor, W. Teoria de la Sociedad y Investigación Empírica. In 

Epistemología y Ciencias  Sociales,  Madrid, Catedra, 2001. 

Temas: Teoria social, investigação empírica, ciências sociais, metodologia social Adorno, T., teoria 

crítica e positivismo.  

Problema: polêmica entre a teria crítica da sociedade e abordagem positivista. 

Objetivo: analisar as conseqüências da polêmica em relação com a práxis cientifica concreta, a partir 

da interpretação do que é investigação empírica na sociologia. 

 

Tese Geral: com a decadência do idealismo alemão tornou-se importante a dimensão do fato, dando 

preponderância ao ente frente ao espírito, fazendo da investigação empírica insuficiente para dar 

conta dos fenômenos sociais, necessitando, pois de uma abordagem sociológica que reinterprete o 

conceito de teoria e seu papel na construção do todo social, levando em conta o fator histórico. 

 

Tese específica 1. A dimensão teórica colocada pela teoria crítica da sociedade não a impede, pelo 

contrário a impulsiona a utilização da empiria, todavia esta se coloca em consonância com a utilização 

de uma teoria consistente que não se sujeita a experiência tal qual a abordagem positivista, em outras 

palavras uma teoria que tem  na experiência a possibilidade de aperfeiçoamento daquela e não a 

garantia- legitimidade- de existir, portanto a teoria crítica da sociedade é capaz de produzir 

investigações no âmbito da sociologia.   

Argumento: A dicotomia que se instaura com a terminologia proposta por René König, a saber, 

denominava a teoria crítica como uma filosofia social, logo, a retirava do âmbito das ciências 

empíricas,  traria conseqüências tanto na abordagem do objeto, como na capitalização de recursos 

para pesquisas futuras, pois sendo a sociologia uma disciplina positiva que necessita de diversos 

âmbitos – especialistas -  para sua análise, diferente da filosofia, emergiria uma considerável 

assimetria nos recursos adquiridos. Entretanto a afirmativa que o instituto não realizaria pesquisas 

empíricas é falaciosa, vide os trabalhos realizados nos EUA. Tal controvérsia ocorre desde a derrubada 

do idealismo alemão que colocou a força da realidade atrelada aos fatos a retirando das convicções – 

especulações - , dando assim, ascendência ao ente em relação ao espírito que somente pode acreditar 

em si falando dos fatos. Contudo a redução do espírito ao empírico não pode se fechar aos métodos 

de investigação que se cristalizam, muito menos fazer dos métodos quantitativos seu fim ultimo, pois 
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a averiguação dos fatos e descrição dos fenômenos se constitui apenas como meio e não como um 

fim em s, por conseguinte cabe ao cientista social buscar ir além desta dimensão em vista de uma 

abordagem qualitativa dos fenômenos sociais. Nota-se, pois, a importância que o instituto emprega a 

conversão de teorias em investigações empíricas, no entanto, estas são aplicadas no intuito de 

“controlar” suas concepções aplicando tais experiências num registro que vai além do normalmente 

aplicado. 

 

Tese específica 2. Importância da teoria na fundamentação da investigação. 

Argumento: os resultados das investigações jamais podem ir além do trabalho intelectual realizado, 

nestas, pois isto iria contra a possibilidade de verificação das hipóteses, visto que, a capacidade da 

investigação empírica em determinados casos poderia ser insuficiente para a real apreensão do 

sentido do estudo. Contudo a opção pela exclusão de teoremas nada se poderia produzir a não ser 

informações técnicas. Em face deste cenário torna-se necessário o esclarecimento da relação 

conflituosa entre teoria e empiria, que se arrasta desde a fundação da sociologia que se colocou um 

vazio entre uma teoria onisciente e uma atividade empírica que se limita a rivalizar com aquela 

inspirada nas ciências naturais. Tal fato é proveniente da multiplicidade de temáticas possíveis na 

sociologia. Senque seus procedimentos se relacionam so em um sentido abstrato, qual seja, o social. 

Enquanto uns se dedicam a todo estruturante e leis de evolução, outros em nítida oposição se voltam 

para estudos de fenômenos isolados irredutíveis ao conceito de sociedade, por entender esta como 

uma categoria metafísica. Com efeito, vale ressaltar, pois, a especificidade – importância-  de uma 

investigação empírica norteada por uma teoria consciente de sua tarefa dentro de um tempo 

histórico.  

 

Tese específica 3. A transformação de proposições em abordagens empíricas pressupõe problemas 

para teoria, na medida em que, aquelas  –proposições -, embora sejam pensadas a partir da realidade, 

não indicam indubitavelmente o desenrolar dos fatos.  

Argumento: As proposições vão além do fato, remetem a distinção entre essência e fenômeno, 

distinção estranha a abordagem empirista, a qual a ciências sociais devem prezar. fala objetiva e a 

dimensão subjetiva da fala, ou seja, não se encerra na resposta em si, não obstante, busca nos 

meandros da empiria indicadores que permitam ao sociólogo a apreensão do sentido das ações 

tomadas pelos indivíduos, através de uma estrutura social objetiva, que tem como meta penetrar nas 

relações interpessoais que é em partes algo abstrato e inimaginável em fatos isolados. Nas palavras de 

Adorno “ a nuestro parecer, lo más racional es relacionar las investigaciones empíricas cuantitativas 
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com análisis de las instituiciones objetivas de la sociedad con las que las opiniones y los 

comportamientos estudiados tienen algo que ver.”  (Adorno, 2001),  em outras palavras, é pertinente 

para a teoria crítica da sociedade, o estudo que o estudo empirista esteja relacionado a instituições 

objetivas pra que seja possível delinear o quão estas instituições correspondem a suas metas e como 

se cria o processo de burocratização, consolidação e autonomia destas estruturas. Assim para que se 

torne produtiva a empiria deve ser embasada no desvendamento teórico. 
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