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Teoria Crítica (1987), de Axel Honneth 

Referência do texto base: HONNETH, Axel. Teoria crítica. In: GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan 

(Orgs.). Teoria social hoje. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 

Notas sobre a tradução: Alterna-se, no fichamento, os seguintes termos: “conceito” por “concepção” 

[Konzept]; “societário” por “social” [gesellschaftlich]; “Dialética do iluminismo” por “Dialética do 

esclarecimento” (p.520); “jurisprudência” por “ciência do direito” [Jurisprudenz] (p.525); “mundo 

existencial” ou “mundo social existencial” por “mundo da vida” [Lebenswelt] (p.542). 

Tema: A tradição da teoria crítica no círculo central e periférico, suas revisões e problemas. 

Problema: Como superar o bloqueio provocado nas primeiras gerações da teoria crítica, provocado 

pelo funcionalismo da teoria histórico-filosófica marxista? 

Objetivo: Somente a partir da consciência de todas suas deficiências e da apropriação dos “achados 

críticos” da teoria crítica, com atenção ao círculo periférico, se pode dar continuidade produtiva a esta 

tradição. A tentativa de Honneth neste texto é realizar esta reconstrução sistemática da teoria crítica, 

analisando o que virá a ser a acusação de seus déficits. 

Tese principal: A primeira geração da teoria crítica cedeu demais às análises funcionais marxistas 

fechadas, sem dar espaço às concepções de desenvolvimento da racionalidade que extrapolem a 

relação instrumental do homem com a natureza. Assim, ela não pôde enxergar o potencial 

comunicativo atestado nas teorias do círculo periférico e se viu enredada no problema que ela mesma 

colocou, o que se revelou nas aporias teóricas do projeto original. Max Horkheimer, Theodor Adorno e 

Hebert Marcuse fixaram firmemente a ideia de realizar uma teoria da sociedade filosoficamente 

orientada e empiricamente fundamentada nas ciências sociais contemporâneas. No entanto, 

Benjamin, Neumann, Kirchheimer e Fromm tinham percepções sociológicas que, levadas mais a sério, 

poderiam ter dado resultados mais profícuos à teoria crítica. 

 

Tese I: Impedimento do círculo interno em realizar o seu projeto original 

Houve diversas tentativas de desenvolver produtivamente o marxismo no período entre guerras. A 

teoria crítica ganhou proeminência, segundo Honneth, menos em razão dos princípios teóricos e mais 

pelos objetivos metodológicos daquilo que funda o chamado materialismo interdisciplinar, ou seja, a 

intenção da teoria crítica era realizar uma “complementação fecunda” entre a teoria marxista e a 

ciência social acadêmica, com abertura para se fazer uma teoria materialista da sociedade. 
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Ela se funda a partir da ideia de uma razão historicamente incorporada em face da falta de uma 

filosofia da história no abismo que havia entre o positivismo, que se limitava a “analisar os dados” sem 

reflexões filosóficas, e a metafísica, que realizava as reflexões teóricas “independentes” da realidade. 

“Epistemologicamente, os artigos de Horkheimer e Marcuse estavam voltados para uma crítica 

sistemática do positivismo; metodologicamente, eles visavam um conceito de pesquisa 

interdisciplinar” (p.508). Na crítica ao positivismo, com ajuda da teoria de Marx, Lukács e Heidegger, a 

teoria crítica encontrou um problema que afeta a noção de teoria em geral, pelo seu pretenso 

desligamento da estrutura prática quando justifica a ciência somente no nível metodológico, 

esquecendo das raízes sociais da consciência e dos objetivos práticos traçados na ciência. 

“’Teoria tradicional’ é o nome que ele dá a essa tradição de cientificismo que atravessa todo o período 

da modernidade; a esta tanto ele [Horkheimer] como Marcuse opunham a ‘teoria critica’, entendida 

como teoria sempre ciente de seu contexto social de origem, assim como do seu contexto de 

aplicação prática” (p.509). Segundo Horkheimer, é o desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas que acumularam potencialidades racionais em um alto grau, o que tornou possível a 

própria reflexão sobre aquele atual estado de coisas. Por isso, a teoria crítica necessita de uma teoria 

da história capaz de esclarecê-la, ainda que por razões das condições epistemológicas, sobre sua 

própria posição e papel no processo histórico. Esta base histórico-filosófica é a teoria marxista, que dá 

centralidade ao desenvolvimento das forças produtivas nos processos sociais. 

A pergunta de cunho marxista que guia o problema perseguido é: por que a promessa do capitalismo 

de emancipação do homem do mundo do trabalho, uma vez que pela tecnologia e pelas melhorias de 

vida o homem viveria por mais tempo e com menos trabalho, não se cumpriu mesmo em um estágio 

muito avançado de desenvolvimento do capitalismo? O que mantém a divisão de classes e a relação 

de opressão no trabalho e por que o proletariado não insurge contra sua situação? O método do 

materialismo interdisciplinar parte, assim, do pressuposto de que “uma teoria critica da sociedade 

deve fazer uso de todo o espectro das disciplinas cientificas sociais a fim de poder investigar 

apropriadamente o atual conflito entre as forças produtivas e as relações de produção” (p.510). 

Haveria, com ele, uma relação dialética entre a filosofia e as disciplinas especializadas: a primeira 

entrega uma certa inspiração teórica ao universal às segundas, as quais, podem corrigir a primeira 

através de sua abertura para o mundo concreto. 

Para desvelar as estruturas que mantém a opressão, a economia política deveria estar no centro da 

mediação entre a filosofia e as disciplinas especializadas, porque se ocupa com a análise empírica do 

desenvolvimento do capitalismo, que é tido, por Horkheimer, como motivo também do 

desenvolvimento da razão à atual etapa. Ademais, seria necessária “uma investigação adicional das 

forças aglutinadoras ‘irracionais’ que impedem que as classes percebam seus reais interesses” (p.511, 
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512), ou seja, no que tange à pergunta de porque o conflito de classes, mesmo no molde mais flexível, 

não se irrompe apesar da opressão. Portanto, a segunda disciplina central no seu método seria a 

psicologia inspirada no modelo freudiano, para Horkheimer. Junto à economia política e à psicologia, 

Horkheimer ainda via como necessária uma terceira disciplina na mediação das pesquisas empíricas 

com a filosofia, que seria a teoria da cultura. Por ela, se podia investigar as condições culturais de 

socialização no capitalismo. 

No âmbito econômico surge o diagnóstico de Pollock do “capitalismo de Estado”, a partir do nacional-

socialismo e do comunismo soviético: a orientação do mercado foi suplantada pelo planejamento 

burocrático através da fusão do poder econômico às elites do poder político. A integração social era 

realizada pela dominação administrativa centralizada. “Mesmo com o diagnóstico de Pollock, subsiste 

a pergunta de ‘Por que os indivíduos se submetem, aparentemente sem resistência, a um sistema de 

dominação centralmente administrado?’” (p.513). Erich Fromm responde a esta questão com a 

transformação da estrutura familiar no desenvolvimento do capitalismo, fazendo que o homem perca 

a autoridade patriarcal, o que cria um tipo de personalidade de ego frágil e facilmente manipulável. 

Para Honneth, seria necessária uma teoria da cultura que force a abertura do funcionalismo fechado, 

pois sujeitos socializados não são somente sujeitos a um processo que não controlam, mas participam 

ativamente no processo de integração social. No entanto, o funcionalismo que permeia a base dessas 

três disciplinas entendidas como centrais para Horkheimer levaria a primeira fase da teoria crítica ao 

seu fracasso. O funcionalismo traz a visão de sociedade para as três disciplinas centrais, para 

Horkheimer, “num circuito fechado do exercício centralizado da dominação, do controle cultural e do 

conformismo individual” (p.516), portanto economicamente, socialmente e psicologicamente. 

A pesquisa interdisciplinar foi produtiva até o início da década de 1940, mas Horkheimer já 

demonstrava uma mudança na sua concepção, perceptível na publicação do último número da 

Zeitschrift für Sozialforschung. Ele volta a trabalhar com a filosofia pessimista schopenhaueriana na 

visão do “potencial destrutivo da razão humana”, principalmente no que tange aos efeitos da 

racionalidade desenvolvida na prática do trabalho. Nesse ponto, o trabalho, antes visto como 

emancipatório, passa a ter um papel negativo superada a primeira fase. “Foi a passagem de um 

conceito positivo do trabalho social para um conceito negativo que introduziu uma nova fase na 

história da teoria crítica; a posição até então ocupada pela concepção produtivista de progresso foi 

substituída por uma critica da razão, cética em relação ao progresso, e tão radical que podia também 

duvidar do valor cognitivo das disciplinas especializadas” (p.519). 

Adorno é o primeiro a realizar esta “guinada pessimista” da teoria crítica, tanto por razões históricas – 

a ascensão do nazismo – quanto por duvidar da posição marxista estrita de razão, em prol de um lugar 
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metodológico para o potencial interpretativo dos conteúdos estéticos. A Dialética do Esclarecimento, 

que começa a ser escrita no início dos anos 1940, demarca bem a nova posição histórico-filosófica da 

teoria crítica: o mecanismo da “lógica da desintegração”, que estaria presente na formação 

filogenética do homem, através da “racionalidade instrumental” reificante desenvolvida no trabalho 

social. A hipótese de fundo é que “todo o processo civilizatório da humanidade é determinado por 

uma lógica de reificação gradual posta em movimento pelo primeiro ato de dominação da natureza” 

(p.522). A emancipação humana passa a ser a reconciliação com a natureza, pois cada passo no 

sentido da sua dominação provoca o aumento da alienação da espécie. 

Nessa visão histórico-filosófica não restou espaço para os “ganhos” da ação social comunicativa. A 

partir do diagnóstico geral da lógica da reificação, toda a história foi lida em retrospectiva pelo prisma 

exclusivo da instrumentalização e alienação crescentes. “Horkheimer e Adorno aplicaram a crítica 

histórico-filosófica de maneira tão geral que tiveram de compreender cada forma de conhecimento 

cientifico, incluindo a pesquisa da ciência social, como um elemento no processo de reificação da 

civilização” (p.523) e, com isso, se voltaram à filosofia sem remissão às ciências sociais empíricas. O 

abismo entre filosofia e pesquisa empírica foi aprofundado na fase conseguinte da primeira geração, 

na qual Adorno e Horkheimer têm colaborações separadas, respectivamente nos livros Dialética 

Negativa e Eclipse da Razão. 

 

Tese II: Alternativa do círculo externo 

A intuição de Honneth é que a primeira geração da teoria crítica poderia fugir do beco sem saída em 

que se colocou se tivesse dado mais atenção às contribuições do círculo periférico. O círculo periférico 

era determinado por aqueles que rejeitaram algumas das teses do funcionalismo marxista, mas que 

permaneciam ligados à intuição original da teoria crítica e ao Instituto, como Otto Kirchheimer, Franz 

Neumann (ambos na teoria do direito), Walter Benjamin (na teoria literária e crítica cultural) e Erich 

Fromm (na psicanálise, sendo que em 1939, no exílio, ele se afasta do instituto). Kirchheimer e 

Neumann tinham uma teoria política e jurídica que via a constituição como resultado de um acordo 

político entre grupos sociais e a equação de poderes. Portanto partem de uma noção menos 

centralizada do poder, inclusive na análise do totalitarismo, e da concepção de que há algum espaço 

comunicativo, já que o poder político estatal é resultado desse jogo. O interesse de Benjamin “reside 

não tanto numa investigação sociológica da sociedade quanto num diagnóstico da época, em termos 

de uma filosofia da história” (p.529). Por isso, ele tinha referências teóricas mais distantes e mais 

próximas da teoria crítica, como o messianismo judaico (Scholem), teoria literária (Brecht) e 

materialismo histórico. Segundo Honneth, a disputa mais acirrada na teoria crítica se deu na discussão 
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entre Benjamin e Adorno sobre a reprodutibilidade técnica da obra de arte e a conseqüente queda da 

aura. Segundo ele, o impasse sobre as conseqüências da nova era da obra de arte tinha relação direta 

com a diferença conceitual de integração social nos dois autores. 

Apesar da presença de elementos comunicativos na teoria dos três autores (Kirchheimer, Neumann e 

Benjamin), nenhum deles empregou este conceito para a base de uma teoria independente da 

sociedade. Já Erich Fromm, em contato com a psicologia interacionista dos EUA, reformula, a partir do 

seu exílio em 1934, sua teoria psicanalítica freudiana. Ao impulso instintivo da “autopreservação”, ele 

adiciona o do “instinto social”. Resultado das pesquisas no livro Escape from Freedom, de 1941. 

“Graças a essa mudança radical de direção, Fromm rompeu com o funcionalismo estreito que 

determinou sua abordagem inicial no campo da psicologia social; agora, atribuía à interação social, 

não apenas uma posição logicamente independente e importante no processo de socialização, como o 

papel de uma força constitutiva do desenvolvimento social, embora sob a forma infeliz de uma teoria 

dos instintos” (p.534). Segundo Honneth, “somente considerando essa esfera comunicativa da pratica 

diária social é que Horkheimer poderia ter descoberto que a reprodução social nunca ocorre na forma 

de um cumprimento cego de imperativos funcionais, mas só por meio da integração das normas de 

ação especificas dos grupos” (p.518), o que já existia teoricamente entre os principais pesquisadores 

do círculo periférico. 

 

Tese III: Virada pós-guerra de Habermas e seu desafio 

O círculo externo, com Fromm, Kirchheimer e Neumann, se rompeu no pós-segunda guerra. Apesar 

das diferenças, após a refundação do Instituto em 1950 pode-se defender que um denominador 

comum entre os autores do círculo interno (Adorno, Horkheimer e Marcuse) é a ideia de um “mundo 

totalmente administrado” e as premissas do capitalismo de Estado (p.537), que, para além de uma 

concepção de sociedade, passou a ser uma noção determinante da investigação social. No entanto, os 

diagnósticos dos três autores eram distintos: “no pensamento de Horkheimer, o pessimismo herdado 

de Schopenhauer – que o acompanhou desde o inicio – intensificou-se a ponto de assumir ares de 

uma teologia negativa; Adorno apresentou uma autocrítica do pensamento conceitual cujo eixo 

normativo continuava a ser uma racionalidade mimética tipicamente preservada na obra de arte; só 

Marcuse reagiu ao diagnóstico pessimista do tempo com uma tentativa de resgatar a ideia perdida de 

revolução, trazendo a razão para o âmbito social e transformando-a em natureza libidinosa das 

necessidades humanas” (p.537). 

Habermas já participava das pesquisas do Instituto e tinha referencias estranhas aos seus 

antecessores, como antropologia filosófica, pragmatismo, hermenêutica e filosofia da linguagem. 
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Assim, ele conseguiu estabelecer bases para a real renovação da teoria crítica: “os impulsos 

antifuncionalistas detectados no pensamento dos membros secundários do instituto chegaram à 

autoconsciência teórica justamente nessa teoria e a partir dai tornaram-se o quadro de referência 

para uma concepção diversa da sociedade” (p.538). A noção central carreada por Habermas é a de 

uma intersubjetividade linguística da ação social. Portanto, “se a forma de vida humana se distingue 

por obter compreensão pela língua, então a reprodução social não pode ser reduzida à dimensão 

única do trabalho, como propõe Marx em seus escritos teóricos. Ao contrário, além da atividade de 

transformar a natureza, a prática da interação linguisticamente mediada deve ser encarada como uma 

dimensão igualmente fundamental do desenvolvimento histórico” (p.539). Para uma teoria 

independente de sociedade, Habermas adota dois conceitos de ação, o “trabalho” e a “interação”, 

com dois tipos distintos e independentes entre si de racionalidade, cada um para diferentes 

operações cognitivas. 

Habermas faz uso da concepção de racionalidade de Weber, porém tem que defendê-lo lançando 

mão da teoria dos sistemas. Haveria duas “evoluções” diferentes, uma da ação racional intencional em 

conhecimentos técnicos e estratégicos e outra dentro do “quadro institucional em que se reproduzem 

as normas de interação” (p.540). A pragmática universal seria a teoria da evolução social que explicita 

a dupla forma de racionalização. Em Teoria do Agir Comunicativo Habermas reconstrói a racionalidade 

da ação comunicativa dentro do quadro da teoria dos atos de fala. Para ele, todo ato de fala carrega 

pretensões de validade – normativas – culturalmente invariáveis, que, uma vez acumuladas, geram a 

diferenciação histórica no agir estratégico, pressuposto para a divisão sistêmica, a partir da 

racionalização. Assim, ele demonstra que a ação comunicativa dá origem à ação estratégica e que o 

sistema tem gênese na diferenciação histórica do mundo da vida. O diagnóstico habermasiano é que a 

autonomização do sistema cria, a partir dos seus impulsos internos de expansão, uma patologia social 

nas sociedades modernas: a colonização sistêmica do mundo da vida. Portanto, a teoria habermasiana 

enfrentaria, para Honneth, um grande desafio, pois “com essa distinção, Habermas corre o risco de 

ceder às ‘seduções da teoria dos sistemas’ e de novo renunciar ao potencial real de sua abordagem 

teórico-comunicativa” (p.544). Para Honneth, mais uma vez o retorno às intuições do círculo periférico 

da teoria crítica, a partir de uma teoria comunicativa da sociedade, pode ser o caminho para se 

superar o dualismo entre sistema e mundo da vida. 
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