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Texto apresentado: 

“A incapacidade para a análise da sociedade: Aporias da Teoria Crítica”, Parte I do livro Crítica do 

poder: Estágios de reflexão de uma teoria crítica da sociedade, de Axel Honneth. 

Referências do texto base: 

HONNETH, Axel. Das Unvermögen zur Gesellschaftsanalyse: Aporien der Kritischen Theorie. In: 
________. Kritik der Macht: Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie. Mit einem 
Nachwort zur Taschenausgabe. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1989. pp. 9-111. 

________. The incapacity for social analysis: Aporias of Critical Theory. In: ________. The critique of 
power: Reflective stages in a critical social theory. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1991. pp. 
3-96. 

Temas: 

Escola de Frankfurt (primeira geração); trabalho; dominação da natureza; razão instrumental; ciência e 

técnica; filosofia da história; déficit sociológico; “o social”; instância pré-científica da crítica. 

Problema: 

Os teóricos da primeira geração da Escola de Frankfurt não teriam sido capazes de se por à altura da 

pretensão levantada pela própria Escola de fazer uma teoria crítica da sociedade, em especial, por não 

disporem de instrumentos teóricos aptos para a análise da dimensão social da sociedade, i.e., a 

dimensão da ação social coordenada intersubjetivamente. 

Objetivos: 

Num exercício de crítica imanente, encontrar, no interior das obras de Horkheimer e Adorno, 

contradições e tensões que indiquem, nelas mesmas, caminhos que, tendo sido displicenciados pelos 

autores, poderiam conduzir à solução do problema apontado. 

 

Tese geral: 

A teoria crítica dos autores do círculo interno da primeira geração da Escola de Frankfurt padece, em 

seus distintos momentos, de um déficit sociológico que a impede de alcançar a dimensão 

propriamente social da sociedade. 

 

Tese específica 1. [capítulo 1: “A ideia originária de Horkheimer: O déficit sociológico da Teoria 

Crítica”] 
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Horkheimer não foi capaz de apresentar uma solução para o problema fundamental posto por ele 

próprio, pois sua filosofia da história, que leva em conta apenas a dimensão do trabalho social, o 

impediu de explicar conceitualmente a esfera social da vida cultural cotidiana e do conflito social à 

qual ele próprio buscou relacionar, em alguns pontos, sua teoria. 

Argumento: 

No artigo “Teoria tradicional e teoria crítica”, de 1937, Horkheimer pretendeu explicitar a 

autocompreensão teórica do Instituto de Pesquisa Social. Trata-se de uma exposição das raízes e do 

contexto prático do modelo de ciência da modernidade (teoria tradicional), a fim de, em 

contraposição, fundamentar uma teoria que seja crítica, i.e., expressão consciente de si do processo 

de emancipação social. 

A cegueira da teoria tradicional quanto a sua proveniência prática. Para Horkheimer, a teoria 

tradicional, que consiste num acúmulo de enunciados particulares obtidos na observação da realidade 

investigada experimentalmente e reunidos num sistema livre de contradições, tem por finalidade 

prática o prognóstico, controle e direcionamento dos processos naturais. Isso revela sua proveniência: 

a teoria, cujo fim é o crescente controle do homem sobre seu ambiente natural e seu mundo social, 

serve à autopreservação da espécie humana. Ela se representa, no entanto, como teoria pura, isto é, 

desvinculada de quaisquer fins. 

Tomada de consciência da teoria. A teoria toma consciência de si ao compreender que o processo de 

produção do contexto social da vida é uma realização sintetizante e cooperativa dos sujeitos 

laborantes. A progressiva dominação da natureza pelo aumento das forças produtivas, para o 

Horkheimer dos anos 30, possui um potencial emancipador. O que obsta a emancipação da espécie é 

que ela não tomou consciência desse fato. 

Filosofia da história e seu macrossujeito. Horkheimer faz uma analogia entre as realizações laborativas 

sintetizantes efetuadas pela espécie humana (elaboração da natureza e produção do mundo social) e 

as performances de síntese do eu transcendental da epistemologia kantiana (estruturação do mundo 

dos objetos da experiência possível), o que denuncia sua concepção histórico-idealista de espécie 

como sujeito homogêneo da história. A teoria crítica de Horkheimer é portadora da tomada de 

consciência desse sujeito. 

Problemas na determinação categorial da teoria crítica. É, portanto, característica da teoria crítica ser 

consciente de seu contexto de constituição. No entanto, Honneth considera que, apenas a partir dessa 

determinação, não fica claro de que forma a teoria crítica é, em sua estrutura metodológica, distinta 

da teoria tradicional. Afinal, para Horkheimer, ambas são constituídas no mesmo quadro prático, qual 

seja, a práxis laborativa da espécie humana voltada ao controle da natureza. Mesmo uma teoria que 
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se relacionasse reflexivamente a esse quadro, por mais que pudesse projetar no futuro o curso de seu 

desenvolvimento, não saberia fazer dele um critério para a crítica da vida social. 

Ambiguidade da teoria crítica. Horkheimer introduz, no entanto, uma segunda determinação da teoria 

crítica: não seria apenas um componente imanente do processo de desenvolvimento do trabalho 

humano, mas expressão teórica de um comportamento crítico pré-científico, “um comportamento 

humano que tem a própria sociedade por objeto”. A teoria faz parte da realidade investigada; é 

produzida por ela ao mesmo tempo em que a produz, sendo, por isso, uma instância transformadora 

da efetividade social. Honneth considera que essa segunda determinação, todavia, não encontra lugar 

no quadro histórico-filosófico de Horkheimer, para quem práxis = trabalho e a história da humanidade 

é o processo de dominação da natureza dirigido à autopreservação da espécie. Já o quadro prático de 

aplicação da teoria crítica PE o processo de interpretação dialógica da efetividade social, mediado pela 

classe oprimida à luz de uma injustiça experimentada. Trata-se de duas concepções distintas de práxis. 

 Atividade laborativa Atividade crítica 
Sujeito Espécie humana como 

macrossujeito 
transcendental. 

Grupos parciais da sociedade, excluídos da 
apropriação da riqueza produzida. 

Motivação Pressão objetiva pela 
sobrevivência. 

Experiências subjetivas da injustiça da divisão 
desigual do trabalho. 

Âmbito de 
intervenção 

Externalidade da natureza 
dada objetivamente. 

Historicidade das relações de produção produzidas 
socialmente. 

 
Recalcamento da luta de classes e déficit sociológico da teoria crítica. Horkheimer não leva adiante a 

tarefa de definir o recém-introduzido conceito de comportamento crítico. Pelo contrário, essa outra 

forma de práxis, a dimensão cotidiana da crítica e a da ação no conflito social, é negligenciada por 

Horkheimer em sua filosofia da história. O resultado é um déficit sociológico nas investigações do 

Instituto que se guiaram pelo modelo interdisciplinar concebido por Horkheimer. 

A pesquisa interdisciplinar. Horkheimer concebe metodologicamente a teoria crítica como o 

desenvolvimento e a interpenetração dialética entre filosofia e ciências particulares. A constelação de 

ciências particulares é formada pela economia (análise do sistema do trabalho social), a psicologia 

(análise do processo individual de socialização pulsional) e a análise da cultura (mediação entre as 

duas dimensões anteriores). Em todos os três níveis da análise, a teoria recebe, nas investigações dos 

anos 30, um tom funcionalista. A cultura é concebida, não como a produção cooperativa de padrões 

normativos de ação cuja contraparte é o conflito social, mas em sua dimensão reduzida de 

superestrutura da economia, a dimensão das instituições de formação e socialização (igreja, escola 

etc). 
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Ausência da sociologia e a lacuna explicativa da dimensão da ação social. Honneth contrapõe a 

Horkheimer outra noção de cultura para, a partir daí, levar um pouco adiante a explicação do conceito 

de comportamento crítico. Horkheimer não o define bem por não dispor de referentes teóricos 

(sociologia) para decifrar a ação cotidiana. Honneth: em sua ação cotidiana, os membros de um grupo 

social sintetizam seus interesses e seus potenciais carenciais, condicionados pela posição social, em 

padrões de interpretação e orientações valorativas. O horizonte desses sistemas culturais de ação 

possui uma estabilidade relativa e precisa ser a cada dia renovado e confirmado. O comportamento 

crítico seria o processo direcionado de teste e problematização cooperativos daquilo que, 

internamente a um grupo, é tido por óbvio. Em outras palavras, é a continuação reflexiva da 

comunicação cotidiana abalada em sua compreensão de si. 

 

Tese específica 2. [capítulo 2: A virada histórico-filosófica da Dialética do Esclarecimento: Uma crítica 

da dominação da natureza] 

O déficit sociológico já presente na teoria crítica de Horkheimer nos anos 1930 é agudizado na 

Dialética do Esclarecimento, escrita em coautoria com Adorno, onde mesmo a dominação de classes é 

explicada como extensão da ideia histórico-filosófica do processo de intervenção e controle 

instrumental do homem sobre a natureza. 

Argumento: 

Novo diagnóstico de época: fascismo e indústria cultural. No último volume da Revista de Pesquisa 

Social, quatro anos depois de “Teoria tradicional e teoria crítica”, Horkheimer publica dois artigos que 

trazem revisões em relação ao texto programático de 37. Trata-se dos textos “Art and Mass Culture” e 

“The End of Reason”. O primeiro ensaio marca, segundo a interpretação de Honneth, uma virada em 

seu conceito de cultura. Horkheimer contrapõe à cultura de massa (indústria do entretenimento: arte 

de massa reproduzível por meios técnicos e dirigida à manipulação das necessidades individuais e à 

produção de normas de orientação da ação) a autenticidade as obras de arte das vanguardas da arte 

moderna, “monumentos de uma vida isolada e desesperada”. O segundo ensaio marca uma 

reavaliação do processo histórico de dominação da natureza. Horkheimer não mais o considera um 

processo emancipatório, mas sim um processo de autodestruição da razão. Nesses dois ensaios 

antecipam-se os elementos do modelo crítico da Dialética do Esclarecimento. 

Tese da Dialética do Esclarecimento. A ascensão histórica dos regimes de dominação total (incluindo o 

capitalismo pós-liberal) é explicada como o prosseguimento do processo de desenvolvimento da razão 

instrumental, isto é, da dominação do homem sobre a natureza pela ciência e pela técnica. A razão 
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instrumental se desenvolve no tempo e precede o surgimento do capitalismo. A forma da mercadoria 

não é causa, mas conseqüência do processo de hegemonização da razão instrumental. 

Passagem do animal ao homem. O que caracteriza o homem em face dos demais animais é que foi 

capaz de substituir o comportamento mimético de defesa passiva em face da natureza pela sua 

elaboração e controle ativos. O homem se contrapõe pela primeira vez à natureza como um sujeito 

frente a um objeto, estruturando conceitualmente a realidade e intervindo nela de forma 

manipuladora. Ciência e técnica são como uma mimese de segunda ordem, que imitam não mais a 

natureza viva, mas uma natureza reificada em seu conceito. A lógica da razão instrumental é o modelo 

original da dominação: a subsunção do particular sob o conceito universal. 

Formação do eu. O processo de controle da natureza externa tem por contraparte o controle da 

natureza interna ou intrapsíquica. Já a própria formação do eu é resultado de um processo em cujo 

curso o sujeito da percepção diferencia entre impressões sensoriais externas e condições sensíveis 

internas. O momento em que o homem se dirige de forma objetificante à natureza marca a 

dissociação entre mundo subjetivo e mundo objetivo, i.e., a formação do ego. Há um paralelo entre 

objetificação da natureza e enrijecimento da identidade individual. Honneth considera essa concepção 

antropológica pouco convincente, pois afirma a formação da identidade como fruto de um processo 

monológico e solitário do sujeito em face de seu ambiente (metáfora de Ulisses: repressão instintual 

como tarefa de um sujeito isolado e capaz de dispor sobre sua natureza interna). 

Repressão das pulsões e processo civilizador. Segundo Adorno e Horkheimer, o processo de 

dominação da natureza exige, como base motivacional, a repressão das pulsões que impedem o 

trabalho. Não explicam, no entanto, de que forma isso se dá. Para Honneth, os autores perdem assim 

de vista a) o curso socializador no qual os sujeitos formam motivacionalmente suas energias para a 

atividade laboral e b) o processo intrapsíquico no qual o sujeito reprime as energias pulsionais que o 

distraem do trabalho. Dessa forma, sua análise não leva em conta ad a) as normas sociais dentro das 

quais o eu experimenta, ao lado de outros sujeitos, as pretensões motivacionais da sociedade, nem ad 

b) a instância da consciência individual que representa intrapsiquicamente as exigências repressivas 

da sociedade. 

Da dominação da natureza à dominação intrassocial. Há, na Dialética do Esclarecimento, uma teoria 

da dominação baseada na categoria do privilégio na divisão do trabalho social. Grupo social 

privilegiado é aquele que é capaz de se desincumbir das tarefas laborais. A classe privilegiada se exime 

do trabalho manual, ao passo que a classe oprimida se vê obrigada violentamente a assumi-lo. Essa 

divisão entre trabalho físico e espiritual é também uma divisão do ser social, interpreta Honneth. 

Assim, haveria nessa idéia uma correção implícita da ideia de que o processo civilizador é conduzido 
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pelos êxitos produtivos de um (macro)sujeito homogêneo da espécie.  A sociedade é cindida 

conflituosamente em classes. Essa correção permanece incompleta, pois, por um lado, ocorre apenas 

a substituição do (macro)sujeito espécie pelo (macro)sujeito classe, e, por outro, a dominação da 

classe privilegiada sobre a classe trabalhadora aparece, ali, como uma extensão intrassocial da 

dominação da natureza externa (“a classe oprimida como o descendente social da natureza física”). 

Em ambos os processos um coletivo concebido como sujeito (humanidade ou classe privilegiada) se 

dissocia de seu próprio ambiente (natureza ou classe oprimida, respectivamente) e faz dele objeto de 

sua intervenção instrumental. 

Déficit sociológico da Dialética do Esclarecimento. A analogia da dominação de classe como extensão 

da dominação da natureza só faz sentido se a classe oprimida for compreendida, da mesma forma 

como a natureza, como um objeto que não oferece resistência contra os procedimentos técnicos de 

controle. Adorno e Horkheimer concebem a dominação apenas na forma da coerção direta ou 

indireta, excluindo de seu quadro teórico as formas de dominação resultantes do consentimento dos 

membros da sociedade. Nesse caso, o domínio dos grupos privilegiados é sustentado não pela 

produção técnica da obediência, mas pelo próprio horizonte normativo de orientação da classe 

oprimida. Aceitando-se isso, restaria o problema teórico de se identificar os mecanismos culturais que 

canalizam e bloqueiam os processos internos de produção de orientações normativas de ação que 

fazem os grupos sociais assentirem com uma ordem social desigual. 

 

Tese específica 3. [capítulo 3: A teoria da sociedade de Adorno: A repressão definitiva do social] 

O acusado déficit sociológico é mais grave nos escritos tardios de Adorno, cuja imagem de sociedade 

totalmente administrada se baseia, ao cabo, numa concepção de sujeito que se forma 

independentemente de parceiros de interação e somente em face do mundo objetivo (natureza). 

Argumento: 

Transformação estrutural na teoria crítica. Como conclusão da tese histórico-filosófica da Dialética do 

Esclarecimento de que toda atividade conceitual serve à dominação da natureza e, assim, à 

autoalienação do homem, Adorno e Horkheimer precisam livrar a teoria crítica do vínculo com as 

ciências sociais empíricas e abandoná-la à exclusiva responsabilidade da filosofia. No entanto, também 

a filosofia opera por meio do conceito. Caberia levar a cabo uma filosofia que não fosse síntese, a que 

coubesse apenas a função negativa da autocrítica do pensamento conceitual. A Dialética do 

Esclarecimento traz essa concepção em germe, mas não avança muito em sua direção. 

Filosofia entre negatividade e atividade mimética. Adorno tenta, em suas obras subseqüentes, sair 

dessa aporia, propondo mais claramente um modelo crítico distinto. Seria preciso encontrar uma 
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espécie de relação não-instrumental com o mundo, relação que Adorno vislumbra nas obras de arte. A 

obra de arte constitui um meio privilegiado para o desvelamento da realidade, pois nela o artista se 

relaciona com o mundo de forma não conceitual, mas mimética. Ele “se rende” à realidade, em vez de 

procurar dominá-la ou controlá-la. Assim, se a reflexão filosófica e a pesquisa científica não escapam 

da suspeita de cumplicidade com o processo civilizacional de reificação, então o monopólio do 

conhecimento crítico deve ser atribuído à experiência estética. Adorno aplica essa conclusão à 

estrutura metodológica de sua teoria crítica. Seu modo de exposição busca aproximar dos feitos 

miméticos da obra de arte. O rigor metodológico [das ciências tradicionais] e a necessidade de prova 

cedem lugar a uma abordagem não coercitiva da matéria em consideração. Creditando à arte uma 

capacidade cognitiva superior à da filosofia, Adorno se vê forçado a atribuir a esta um papel 

parasitário daquela. 

A teoria social do Adorno do pós-guerra. Resto menor espaço, nas reflexões de Adorno do pós-guerra, 

a uma teoria social mais próxima da sociologia. Pode-se afirmar que sua análise se destaca em três 

complexos: a) a reprodução político-econômica, b) a manipulação administrativa e c) a integração 

psíquica. Nos três níveis, afluem as implicações da teoria da dominação presente na Dialética do 

Esclarecimento, o que resulta numa repressão definitiva do social. 

Centralidade da estrutura socioeconômica, o fim da mediação e a sociedade totalmente administrada. 

A análise de Pollock em “State Capitalism” segue determinando o pensamento social de Adorno 

mesmo depois da queda dos regimes totalitários. Na conferência “Capitalismo tardio ou sociedade 

industrial?”, Adorno identifica nas sociedades altamente desenvolvidas uma tendência regressiva do 

capitalismo liberal rumo a uma organização social administrada centralizadamente. Com a transição às 

sociedades capitalistas organizadas de forma centralizada, a sociedade perde seu caráter social, uma 

vez que o medium da ação social institucionalizado na esfera do mercado foi destruído. Para Honneth, 

Adorno reduz a ação social à ação na esfera do mercado, perdendo de vista a dimensão mais profunda 

dos domínios da ação nos quais as convicções normativas, as autointerpretações culturais e as 

deliberações racionais orientadas ao êxito dos indivíduos se tornam socialmente efetivas. 

Manipulação administrativa, integração social e indústria cultural. A mídia de massa funciona como 

mecanismo institucional para assegurar a medida necessária de consenso e integração social. As 

mensagens conformadoras produzidas e distribuídas pela indústria cultural influenciam facilmente os 

indivíduos, porque penetram no fundo da consciência, pelos caminhos preparados pela força 

sugestiva da mídia de massa. Honneth considera que Adorno estava tão convencido da desintegração 

das formas de ação mediadas socialmente que, em suas análises da mídia de massa, ele não leva em 

conta os obstáculos à manipulação da indústria cultural: os padrões de orientação valorativa e 

horizontes de sentido específicos de grupos sociais, que são resultado da prática interpretativa das 
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experiências comuns desses grupos e que como que guiam os indivíduos pelo fluxo de informação 

midiática, impondo-se como limite à manipulação. Essa esfera intermediária de práticas comunicativas 

cotidianas dos grupos sociais nega novamente, para Honneth, a tese do fim da mediação. 

Controle da vida instintual individual. Duas características psíquicas encontráveis nos indivíduos no 

capitalismo tardio são responsáveis por facilitar o trabalho de manipulação dos aparatos da indústria 

cultural e conduzir ao enrijecimento da sociedade administrada: a) a desestruturação do superego e a 

perda da personalidade em função da perda da autoridade paterna, resultado intrafamiliar da 

restrição política da independência econômica. Nesse caso, o aparato da indústria cultural se subroga 

no lugar do pai na tarefa de regulação dos instintos; b) a regressão narcísica pela qual, em função da 

sobrecarga das tarefas de controle dos instintos e da autopreservação racional (ideal do ego), o ego 

regride a uma condição de catexia libinal (vinculação de energias psíquicas em uma representação 

mental) para evitar a experiência de sua real impotência. Nesse caso, a libido do ego se dirige ao ídolo 

de massa. Aqui se faz presente novamente a tese do fim da mediação: o potencial instintual humano 

se liga diretamente ao poder administrativo para a tarefa da reprodução social. 

Crítica de Jessica Benjamin (The End of Internalization). Honneth se vale de um artigo da psicanalista 

americana Jessica Benjamin para apontar uma contradição na psicologia social de Adorno. Segundo J. 

Benjamin, a explicação que Adorno dá ao fenômeno da regressão narcísica (“b”) é incompatível com a 

sua tese da desestruturação do superego (“a”): como o indivíduo pode falhar em atender aos 

imperativos do ideal do ego, se o processo intrapsíquico de formação da consciência foi destruído 

(desestruturação do superego)? J. Benjamin acredita que Adorno confunde, sob a categoria da 

“internalização”, dois processos distintos: a aquisição de capacidades para a ação cognitivo 

instrumental (lide com o mundo objetivo – formação do ego) e a apropriação de normas de ação 

moral (lide com o mundo intersubjetivo – formação do superego). Essa confusão conceitual seria 

decorrente da concepção de gênese do ego de Adorno, na qual a obtenção da identidade individual 

aparece como uma extensão intrapsíquica do domínio da natureza. Em outras palavras: na psicologia 

social de Adorno, é como se o mundo subjetivo fosse uma contraface simétrica do mundo objetivo, e 

o mundo social, intersubjetivo, o mundo das normas não encontra lugar. Em função disso, Adorno não 

é capaz de vislumbrar α) a mediação da esfera pública e das experiências comunicativas coletivas 

entre as estruturas de personalidade e os padrões de comportamento exigidos pelo mercado; β) a 

mediação dos padrões específicos de comunicação de cada classe entre a mudança estrutural nas 

formas de relação familiar e a reprodução da função central dos empresários privados e γ) a mediação 

dos demais parceiros da interação da criança entre a sua formação da consciência e a autoridade 

paterna. 
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Repressão definitiva do social. Adorno se vê obrigado a negligenciar tanto a dimensão do consenso 

(assentimento dos dominados com a forma da dominação) quanto a do conflito social, pois, em sua 

representação da sociedade, o poder só é exercido verticalmente, de cima para baixo, e não encontra 

qualquer resistência. Não se torna mais possível discernir, entre um sistema hipostasiado de 

reprodução econômica e uma esfera complementar de socialização individual, uma terceira 

categorial, a da ação social. 
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