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Honneth, Crítica do Poder, Capítulo 5, “Da Análise do 

Discurso à Teoria do Poder: A Luta como Paradigma do 

Social” e Capítulo 6, “A Teoria da Sociedade de Foucault: Uma Dissolução Teórico-
Sistêmica da Dialética do Esclarecimento”.  

Referência do texto base: HONNETH, Axel. The Critique of Power: reflective stages in a 

critical social theory. Trad: Kenneth Baynes. London: The MIT Press, 1991.  

Tese: Ao tentar extrair o conceito de ação que subjaz à “teoria social” de Foucault, Honneth 

diagnostica que este concebe i) o “social” a partir do modelo da luta estratégica entre atores, 

ii) a “sociedade” como o resultado agregado estabilizado da luta social e a iii) “história da 

sociedade moderna” como um processo de aumento do poder social (dominação social). 

Estas teses funcionariam como o pano de fundo do trabalho realizado em Vigiar e Punir que, 

segundo Honneth, deve ser tomado como uma interpretação geral da história da cultura 

ocidental. Apesar de abrir espaço para o social, “o trabalho de Foucault (...) parece realizar 

implicitamente uma radicalização negativa da Dialética do esclarecimento” (p.xv), o que faz 

com que sua abordagem seja paradoxal, sobretudo porque não dá conta de explicitar e fazer 

jus aos pressupostos normativos nos quais estaria ancorada.  

 

Tese I: O social como conflito estratégico 

“Um modelo da ação estratégica, como eu [Honneth] gostaria de mostrar, é o núcleo teórico 

da teoria do poder levada a cabo por Foucault na segunda fase de seu trabalho” (p.103). 

Nesse sentido, “Foucault tenta entender o social acima de tudo como um processo 

ininterrupto de conflito acional estratégico” (p.156).  

Três questões aparecem para Honneth como um problema. Primeiro, o fato de que 

“Foucault ele mesmo não se decide sobre uma distinção fundamental entre poder social 

sobre sujeitos e poder instrumental sobre objeto” (p.151); segundo, o de que “esse modelo 

não deixa claro se a causa que antecede a situação elementar de luta seria o interesse 

individual ou coletivo em princípio incompatível [Hobbes], ou se a incompatibilidade mútua 

dos interesses é dada por certas condições históricas [Marx]. No entanto, os comentários de 

Foucault certamente apontam para a primeira opção – isto é, para a asserção, reminiscente 

em Hobbes, de um estado original de luta de todos contra todos” (p.157); e terceiro, e mais 

importante, o fato de que nos trabalhos de Foucault, “a dimensão do social é completamente 

reduzida a interações estratégicas nas quais normas morais funcionam apenas como 

superestrutura legitimante” (p.xxvi).  
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Tese II: A emergência da ordem de dominação e sua 

estabilização 

Foucault, segundo Honneth, está interessado em explicar “como um sistema de posições de 

poder mutuamente interconectadas, i.e. uma ordem de dominação, pode emergir de um 

processo de conflito estratégico entre atores” (p.157). Desse ponto de vista, “A emergência 

do poder social pode ser estudada no nível elementar das ações-situações nas quais 

sujeitos com objetivos que competem se encontram e lutam para atingir seus fins. O poder 

social, admite-se, portanto, não corresponde às confrontações estratégicas elas mesmas, 

mas é, antes de tudo, o resultado do fato de que um dos sujeitos que competem consegue 

encerrar a disputa em seu favor. A ‘repetição constante’ de tais conflitos diretos significa que 

o poder situacionalmente adquirido não está estabilizado de modo conclusivo na regulação 

da interação social (isto é, em instituições estabilizadas) mas antes, permanece dependente 

de uma confirmação em situações elementares de luta social. Cada sociedade está em um 

constante e, em princípio infindável, estado de guerra, na medida em que é entendida 

apenas como um nexo de relações estratégicas entre indivíduos ou atores coletivos” (p.156). 

Assim, “uma ordem de dominação social, independentemente de seu caráter, não pode ser 

sustentada pela atividade centralizada do aparelho político de poder. Uma vez que ela 

emerge de uma sequência de atos estratégicos sucessivos, ela só pode ter sua existência 

assegurada em situações de ação conflituosa reguladas com sucesso” (p.157-158).  

Nesse sentido, “Foucault procura entender a formação e a reprodução de estruturas 

complexas de poder apenas na base de um modelo estratégico de ação” (p.158). “A 

emergência de relações sociais de poder deve ser entendida como um processo no qual as 

posições situacionalmente asseguradas de poder em diferentes lugares estão conectadas 

como uma rede em um sistema sem centro. Uma ordem de controle se desenvolve 

horizontalmente – isto, é, quando examinada da perspectiva fictícia de uma fatia sincrônica 

do curso dos conflitos, naquele momento em que os resultados assegurados em diferentes 

frentes sociais se combinam uns com os outros formando uma soma com um objetivo 

comum” (p.158). Portanto, um sistema de poder (o que é o mesmo que ordem de 

dominação) “não é nada além de uma junção momentânea de resultados similares da ação 

em diferentes locais de um contexto da vida social. Na medida em que ele está apto a fazer 

com que estes resultados interconectados se tornem repetíveis nas mesmas condições de 

conflito adquirindo, portanto, uma certa continuidade, em uma perspectiva longitudinal da 

história, um sistema de poder se torna permanente. Considerada de modo geral, ele é então 

uma ordem assegurada situacionalmente e mantida por posições de poder temporalmente 

estabilizadas em um sistema” (p.158).  
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Para Honneth, porém, este modelo que concebe a 

emergência da ordem social a partir das relações 

estratégicas locais da vida cotidiana (o que Honneth interpreta como sendo o cerne da 

“microfísica do poder”), apresenta o seguinte problema: “se a sociedade é pensada 

exclusivamente como um nexo de ações de tipo estratégico, como pode ser que os 

resultados da ação alcançados situacionalmente e ocasionalmente podem ser 

temporariamente estabilizados e então conectados socialmente a um sistema de resultados 

de ação alcançados e estabilizados em outros lugares?” (p.160). Segundo Honneth, a 

resposta de Foucault está no conceito fundamental de “estabilização” ou “institucionalização” 

(p.160). Porém, o conceito de estabilização permanece não explicado sobretudo porque, 

além de ser crítico das abordagens que reduzem o poder à ideologia ou à violência, “seu 

modelo de ação não tem espaço para a existência de um acordo normativo” (p.162). Ao 

conceber as normas morais como “mera superestrutura legitimante”, Foucault não pode 

apelar para a dimensão do reconhecimento de um consenso mútuo normativamente 

alcançado (pp. 160-161). Assim, fica em aberto a questão da cessação, ainda que 

momentânea, da luta infinita de todos contra todos, questão essa que seria a mesma 

colocada por Parsons no capítulo sobre Hobbes em A estrutura da ação social (p.163).  

Tese III: A história da modernidade como aumento da dominação 

A resposta de Foucault ao “problema Hobbesiano” consiste então em afirmar que “uma 

ordem de poder (...) pode reduzir sua própria instabilidade através do emprego de meios 

cada vez mais efetivos tecnicamente para a preservação do poder” (p.164). Assim, a 

pergunta que Foucault coloca a si mesmo no curso de sua investigação é a seguinte: “Quais 

meios para o exercício do poder as ordem modernas de poder empregam quando elas de 

fato apresentam um grau menor de instabilidade do que aquele que poderia ser alcançado 

através do uso exclusivo da violência e da ideologia?” (p.164). Segundo Honneth, a tese de 

Foucault é a de que nas sociedades modernas emergiu um novo tipo de poder que passa a 

ter um aspecto não apenas negativo – como no caso do emprego da violência e da ideologia 

que, por definição, fariam com que os sujeitos abdicassem de seus próprios objetivos 

egoísticos (pp.164-165) – mas também produtivo (p.165): “A singularidade desse novo tipo 

de poder é determinado de modo geral pelo conceito de ‘produtividade’; os métodos de 

poder que passam a ser usados nas sociedades modernas são, como Foucault afirma, 

definidos pela ‘efetividade produtiva’ e pela ‘criatividade estratégica’”(p.165).  

Para Honneth a caracterização do que viria a ser tal aspecto positivo do poder é explicado 

de modo inadequado por Foucault, porém, pode ser tomado como uma “capacidade de criar 

‘normas de conduta’” (p.166). O conceito de “norma” também permanece vago, porém deve 

ser associado à categoria do “corpo” para que se entenda a questão da “produtividade do 
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poder”.  Foucault apresenta uma “convicção naturalista” de 

que o que deve ser levado em conta não são “os modos 

culturais de pensamento” mas “a expressão corporal da vida” que as sociedades precisam 

controlar para se estabilizar (p.167). Portanto, “a capacidade de integração de uma 

sociedade” se expressa no modo como ela é “suficientemente capaz de coordenar os 

comportamentos corporais” (.167). As técnicas modernas de poder não apenas 

coordenariam os gestos corporais como também os produziriam sistematicamente (p.167). 

Assim, “as mais variadas práticas” são tomadas pela forma moderna de poder como “os 

movimentos motores e gestuais de indivíduos forçados ao automatismo cego (...) e treinados 

para o trabalho produtivo” (p.168), sendo isto aquilo que Foucault chamou de disciplina. A 

história da modernização da Europa é tomada como esse processo de disciplinamento dos 

corpos em um sentido exclusivamente físico e de aperfeiçoamento gradativo das técnicas de 

controle corporal (p.168).  

Um segundo aspecto da “ordem de dominação” moderna é o do “controle do comportamento 

‘biológico’ da população”, o que traz à tona sua preocupação com as práticas científicas 

modernas.  O conhecimento científico estaria vinculado à dimensão estratégica da luta por 

poder e, portanto, seria mero instrumento útil ao desenvolvimento de novas e cada vez mais 

apuradas técnicas de dominação. Segundo Honneth, para Foucault “os requerimentos de 

uma objetividade possível para o conhecimento científico são determinados pela meta da 

subjugação social dos indivíduos. Fora dessa relação estratégica, o conhecimento produzido 

metodologicamente não cumpre nenhum propósito específico” (p.170). O conhecimento para 

Foucault apenas “contribui no controle constante do oponente social” (p.171). Para Honneth 

essa “conexão entre esforços de adquirir conhecimento teórico de ação estratégica” é feita 

de maneira muito imprecisa e superficial (p.171-172). Além disso, “o tipo de teoria do 

conhecimento proposta por Foucault como base para sua crítica da ciência o levaria à 

contradição de não mais ser capaz de justificar epistemologicamente sua própria atividade 

de pesquisa acadêmica” (p.172).  A estabilização da ordem de dominação torna-se possível 

com articulação desses três conceitos fundamentais: corpo, norma e conhecimento. Assim o 

modelo de Foucault, funciona para Honneth da seguinte maneira; “o conhecimento 

sistemático sobre os modos de ação e os processos corporais humanos (sociologia, 

medicina, pedagogia, psicologia, etc.) é produzido através de procedimentos adequados de 

extração da informação (inquisição, confissão, interrogação, etc.). Esse conhecimento é 

então traduzido em práticas diretas de disciplina dos corpos (poder disciplinar) e do controle 

administrativo do comportamento (biopolítica). Obviamente, o sistema regulado de 

feedbacks no qual os processos simbólicos de produção do conhecimento são combinados 

com as operações práticas de controle do comportamento é interpretado não de modo 

estático, mas no sentido de um processo de aprendizado cumulativo. Toda técnica aplicada 
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para a manipulação e controle dos processos da vida 

humana expande, ao mesmo tempo, a base de informação 

do conhecimento científico, assim como todo  insight adquirido nesses eventos através do 

pesquisa científica aumenta o escopo da manipulação para os procedimentos de disciplina e 

controle (...). As estratégias modernas de uso do poder social são produtivas na medida em 

que são constantemente optimizadas de uma maneira reflexiva assim como pelo fato de que 

elas sabem como aumentar a performance corporal do sujeito” (p.173).  

Ao fim e ao cabo, as análises de Foucault são marcadas por uma ambiguidade 

irreconciliável uma vez que ele não é capaz de explicar o social apenas como um campo de 

conflito estratégico de ações (p.201) e se vê obrigado a apelar para um modelo sistêmico 

funcionalista. “O modelo coercitivo de ordem social, no qual o conceito original de social 

como campo de luta social é transformado no conceito de uma rede de instituições sociais 

disciplinares” (p.201).  

Tese IV: Vigiar e Punir = Dialética do esclarecimento 

Segundo Honneth, este é o pano de fundo das análises desenvolvidas por Foucault e Vigiar 

e Punir. Apenas ali Foucault teria levado a cabo todas as suas pretensões teóricas ao 

realizar uma “história guiada por uma teoria do poder” (p.178). Neste trabalho Foucault teria 

tomado “o processo histórico mundial de aumento do poder dos sistemas sociais como um 

todo, como o pano de fundo de suas investigações” (p.184). Essa pretensão totalizante 

aparece na sentença “o ‘Iluminismo’ que descobriu as liberdades também inventou as 

disciplinas”, sentença essa que poderia ter sido tirada, segundo Honneth da Dialética do 

Esclarecimento (p.198).  

Nesse sentido, “sua teoria do poder representa, na forma de uma investigação histórica, uma 

solução teórico-sistêmica da Dialética do Esclarecimento” (p.202) que, assim como a de 

Adorno, não fornece os meios adequados para uma análise das formas de integração nas 

sociedades capitalistas tardias, sobretudo por não ser capaz de dar conta daquela dimensão 

comunicacional da vida social que será desenvolvida por Habermas. 

Comentários: 

De um modo geral podem ser levantadas três questões principais em relação à interpretação 

que Honneth faz de Foucault. Estas foram postas por Hilário e Cunha (2012) talvez no único 

trabalho acadêmico existente (no mundo) que se dispôs a realizar um balanço sistemático 

da interpretação de Honneth. Segundo eles a interpretação de Honneth apresentaria: 

i) Uma “limitação histórica” uma vez que ele perde de vista a reorientação 

empreendida por Foucault a partir de 1978 em direção à “estética da existência” e à 

“ontologia história de nós mesmos”. Essa é uma objeção comum levantada 
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sobretudo contra as objeções feitas por Habermas 

em O discurso filosófico da modernidade e se 

baseia na reivindicação feita por Foucault de que o sujeito seria o centro de suas 

análises, não podendo este ser reduzido a um mero efeito de poder. O trabalho de 

Honneth, porém, foi escrito em 1983 e dificilmente poderia leva-la em consideração.  

ii) “Identificaria problematicamente poder e dominação”: como os dois pesquisadores 

apontam, “há uma diferença entre defender que as relações de poder atravessam 

todo o tecido social e dizer que a sociedade é completamente submetida a um 

impulso de mais-poder” (Hilário e Cunha, 2012, p.182). Esta é uma das mais fortes 

objeções à leitura de Honneth.  

iii)  É baseada naquilo que eles chamam, inspirando-se em Foucault, de “chantagem 

ilumista”. A chantagem iluminista consistiria em dizer que “seria impossível realizar 

uma crítica a racionalidade, sendo inevitável a alternativa de ser a favor da razão ou 

contra a razão, irracionalista, portanto” (Hilário e Cunha, 2012, p.180). Para Honneth, 

é como se tanto Foucault quanto Adorno menosprezassem os ganhos democráticos 

da modernidade. Segundo os autores, tanto Foucault quanto Adorno e Horkheimer 

pretendem manter a “condição aporética da crítica” que, para eles, já estaria em 

Kant no comparecimento da razão como juíza e ré (Hilário e Cunha, 2012) 

Parece ser relevante adicionar mais algumas observações: 

A leitura de Honneth é claramente marcada por dois esforços que vão na contramão daquilo 

que seria uma “leitura reconstrutiva” tal como definida pelo próprio Habermas. De um lado, 

um esforço de  “unilaterização” que retém apenas os aspectos negativos do trabalho 

interpretado e, de outro, uma “redução/totalização” que distorce sistematicamente a obra de 

Foucault, como se nota particularmente pela grande recorrência de advérbios restritivos 

como “apenas”, “somente” e “exclusivamente” – palavras estas que Foucault normalmente 

rejeita ao falar tanto dos conceitos usados quanto dos resultados obtidos em suas 

pesquisas. Isso faz com que dificilmente Foucault ele mesmo pudesse concordar com esta 

interpretação. 

A unilateralização e a redução feitas por Honneth tem um sentido específico: uma 

“sociologização” do trabalho de Foucault. Essa leitura imputa a Foucault a pretensão de 

desenvolver uma “teoria social” cuja “teoria da ação” permanece inexplicada – nesse caso a 

analogia com Parsons e o “problema hobbesiano” é reveladora. A teoria social de Foucault, 

nesse sentido, oscilaria entre uma “teoria do ator racional” à la “escolha racional” 

(microfísica) e um “funcionalismo determinista” (poder disciplinar).  Nesse sentido, a 

“microfísica do poder” não passaria de uma versão mal acabada de uma sociologia da ação 
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(bottom-up) que, ao fracassar em explicar a coesão social, 

salta para a perspectiva da estrutura (top-down).  

Seria possível argumentar que a “reconstrução às avessas” do pensamento de Foucault 

feita por Honneth teria um aspecto produtivo pois, ao reduzir sistematicamente, explicitaria 

“os problemas centrais da teoria social”, como parece ser sua pretensão. O fato é que, se 

isso é verdade, o que ele apresenta não pode ser tomado como uma interpretação coerente 

do pensamento de Foucault e sim como uma “distorção” com “boas intenções” cuja função 

seria apenas de revelar a oposição entre teorias baseadas na “ação estratégica” e teorias 

baseadas “ação comunicativa”. Uma abordagem mais coerente de Foucault no campo da 

sociologia é apresentada em “Dean, Mitchell. 1994. Critical and effective histories: 

Foucault’s methods and historical sociology. New York: Routledge.”.  

No prefácio de 1988, Honneth tenta “salvar” sua interpretação ao apresentar a “chantagem 

iluminista” alinhando-se às interpretações de Frazer, Taylor e Walzer para criticar as 

“confusões normativas” de Foucault. Por outro lado, Honneth se aproveita da associação 

que crescia naquele momento entre Foucault e Weber para imputar à Foucault os mesmos 

problemas que ele vê na teoria da racionalização do sociólogo alemão.  

Para mim, o principal erro de Honneth (e de Habermas) na aproximação das obras de 

Foucault e da tradição da Escola de Frankfurt é o de tentar realizar tal associação, acima de 

tudo, nos termos da Teoria Social e não da Filosofia. A redução do pensamento de Foucault 

à teoria social sem uma explicitação de seus compromissos filosóficos não faz jus nem ao 

próprio Foucault nem à própria tradição da teoria crítica alemã. Tal redução da filosofia à 

teoria social, implícita nas interpretações de Habermas e Honneth, parece estar no cerne 

das polêmicas e das dificuldades posteriores envolvendo a relação entre Foucault e a Teoria 

Crítica.   
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