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INTRODUÇÃO 

  

 

Nas três últimas décadas do século XX, 

decorrente de contínuas erupções de inovações 

tecnológicas, que jorravam desde o período entre 

Guerras na indústria armamentista de destruição 

em massa, intensificou-se o ritmo do 

desenvolvimento das forças produtivas, 

impulsionado pela mobilização da ciência como 

estratégia de acumulação de capital. Tal fato 

revelou o quanto educação e desenvolvimento 

estão interligados. Esse entrelaçamento acabou 

resultando na necessidade de se elaborar políticas 

educacionais para promover o desenvolvimen to 

econômico do capitalismo. Aos poucos as 

“organizações culturais sociais”, que inclui as 

instituições escolares, embutidas no coração do 

sistema cultural  dos Estados Nacionais 

(GRAMSCI, 1980), se manifestaram como 

componentes fundamentais naquele lócus em que 

as pessoas circulam como mercadorias no mercado 

de trabalho.  

Com a revolução científica as atividades 

vinculadas ao conhecimento se elevaram à 

condição pública e ganharam o mundo com a 

descoberta da imprensa.  Para os produtores de 

conhecimento passou-se a oferecer distinção, 

status, recursos para realização de estudos, tempo 

para realizar pesquisas e experiências em 
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laboratórios, bem como inventar instrumentos de 

medida e verificação. Mas para ter acesso a tudo 

isso aquele que pretendesse galgar a pos ição de 

produtor de conhecimentos precisava ser 

reconhecido por seus pares, publicar os resultados 

das pesquisas realizadas, socializar o 

conhecimento e ter a coragem de enfrentar a 

crí tica. Isso muitas vezes levou a lutas, duelos e a 

própria morte.  

Essa nova dinâmica da produção e 

circulação do conhecimento demoliu a imagem do 

mundo antigo e fez aparecer a imagem do mundo 

moderno. A modernidade é uma civilização que 

está ligada muito fortemente a essa dinâmica em 

que o conhecimento passou a ser processado.  Não 

seria exagero reconhecer nesse processo a sua 

própria base de sustentação, aquela que deu 

vitalidade ao maior de seus projetos: a 

emancipação humana. Mas o mundo moderno 

apenas se afirmaria com uma nova moralidade e 

um conjunto de insti tuições legitimadas 

socialmente no século XIX. Os valores e as 

instituições modernas criaram a identidade 

necessária para revelar a importância e a 

necessidade de se preservar os processos de 

sociabilidade que se abriram, mesmo que para isso 

fosse necessário usar a força  e a violência,  

simbolicamente organizada, pelo Estado Moderno, 

de caráter liberal ,  isto é, representativo dos 

interesses burgueses.  
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A hermenêutica joga um papel fundamental  

na modernidade. Ela disciplina os cri térios e os 

processos de compreensão, julgamento e 

interpretação, capazes de mobilizarem as visões de 

mundo no cotidiano vivido pelas pessoas.  É capaz 

de despertar, fomentar, comprometer o imaginário 

do mundo do conhecimento (complexo social  e 

categorial). Convencer a necessidade de socializar 

as descobertas,  que estas não devam se fechar ao 

mundo dos astrônomos e matemáticos,  mas 

ganharem as ruas das cidades,  para serem 

desfrutadas pelo conjunto da sociedade. Assim 

compreendida, a hermenêutica do conhecimento 

científico passa a ameaçar a ordem religi osa 

constituída e gerar conflitos, perseguições,  

condenações e tortura (excomunhão, heresia e a 

inquisição: o corpo queimado vivo para gerar 

medo e sujeição ao poder religioso).  

A modernidade veio se afirmando 

lentamente,  até se consti tuir como tradição 

vigorosa e audaz, com as armas, estratégias e 

intenções cunhadas em grande parte pelos 

iluministas, dois séculos depois do Renascimento. 

Mas, apesar de seu frescor revolucionário nada 

garantia que a afirmação da modernidade. Nos 

termos defendidos pelo projeto iluminista, seria 

necessária e suficiente para a realização do projeto 

emancipatório. O que se confirmou na história foi 

o contrário:  A modernidade não conseguiu abolir 

os conflitos elementares que geram a injustiça 
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social , os interesses e as contradições de classe,  

apenas criou formas legítimas que dissimulam as 

desigualdades e as segregações: o poder 

burocrático legitimado, cujos pressupostos são: 

escolarização universal, diploma universitário,  

concursos públicos,  portanto,  a institucionalização 

da meritocracia; sufrágio universal;  direitos 

humanos, entre outras formas de legit imação.  

Os críticos dessa modernidade, de natureza 

capitalista,  se esforçam em tornar público, à luz 

do dia, o que se oculta nos projetos históricos em 

pugna, que representam os in teresses do capital e 

os interesses dos trabalhadores assalariados. As 

disputas entre tais projetos envolvem o uso dos 

poderes constituídos institucionalmente, as formas 

de violência física e simbólica, e o conhecimento 

técnico e científico. Todos integrados as ações do 

complexo de forças unidas em torno do projeto 

histórico que se digladiam.  

Ora, desde o momento em que a 

emancipação humana foi  posta como horizonte 

pelo campo de forças políticas  do trabalho e 

passou a contrariar interesses as forças desse 

campo  passaram a ser perseguidas 

sistematicamente por projetos históricos opostos e 

em termos teóricos e práticos. Uma perseguição 

que aos olhos do capital é justa porque procura 

manter a ordem constituída em norma jurídica e,  

portanto,  justa e legítima.  
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Foi esse fato, a princípio, que nos motivou 

a investigar algumas teorias sociais 

comprometidas com o projeto emancipatório na 

modernidade. Para tanto, selecionamos como 

objeto para estudo duas teorias que reconhecem a 

importância teórica e política do projet o 

emancipatório na modernidade. As teorias 

marxistas (Marx, Lukács e Gramsci) e 

habermasianas.  Elas apresentam, do nosso ponto 

de vista, intencionalidades convergentes sobre a 

problemática da emancipação, embora divirjam 

nas formas e conteúdos de alcançá -la.  Mas 

identificam obstáculos relevantes que obstruem os 

propósitos de levar a termo o projeto  histórico da 

emancipação humana na modernidade .  Projeto que 

envolve, a um só tempo, os conhecimentos, as 

técnicas e,  portanto,  toda a humanidade. 

Aprofundemos, então, as justificativas que nos 

levaram a selecionar essas teorias.  

No primeiro capítulo procura -se conferir  

essa materialidade em termos de apresentar os 

teóricos que esta pesquisa irá trabalhar no 

desdobramento de conceito da modernidade e suas 

imbricações para o complexo das teorias em 

questão. Sendo admitida como variável da equação 

produtiva a perspectiva da dinâmica 

sociometabólica do capital.  A modernidade passou 

a ser socioterritorializada como antídoto e 

panaceia à miséria e pobreza reinantes no mu ndo 

desorganizado pela dinâmica sócio destrutiva do 
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capital.  E que vislumbrando a historicidade da 

modernidade até o século XIX, identifica na 

valorização do capital o principal obstáculo para a 

emancipação societal  na modernidade.  

No primeiro capítulo será considerado a 

relação com o pensamento gramsciano, o qual se 

revela importante porque ele mantém o espírito 

jacobino da emancipação preservado pela teoria 

social marxiana, realizando uma análise teórica do 

conhecimento mais ampla do que os clássicos do 

marxismo. Essa ampliação não é centrada no 

campo semântico e hermenêutico da economia 

política,  mas na filosofia e sociologia política.  

Com a guinada gramsciana percebe-se que a teoria 

social  marxiana ganha novos rumos e 

potencialidades virtuais. Além disso  também 

confirma a hipótese da imanência da politicidade 

do conhecimento .  

Gramsci chama atenção da universalidade da 

produção/apropriação social do conhecimento na 

modernidade capitalista.  O quanto ela estrutura a 

personalidade dos indivíduos e desenvolve 

posturas diferenciadas. Essa dinâmica está na base 

das concepções de mundo e desenvolvem a 

consciência unitária em contraposição às 

consciências desagregadas e fragmentárias do 

senso comum. E a partir destes entendimentos será 

tomado como objeto de pesquisa esta categoria.  

A partir  do segundo capítulo será tratado o 

desdobramento da visão habermasiana da 
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modernidade, propõe-se estudar e pesquisar o 

sentido específico que o trabalho pedagógico 

assume na sociedade capitalista do século XXI, 

mais do que pautar  esse fenômeno geohistórico 

como objeto de pesquisa,  é um posicionamento 

teleológico político,  uma questão de classe, um 

compromisso com a formação da consciência das 

classes trabalhadoras. Nisso se insinua o que 

compreendemos por politicidade do conhecimento .  

Pesquisar não é um ato fortuito e arbitrário,  que 

optar simplesmente em inscrever a investigação 

dentro dos princípios da neutralidade axiológica,  

é um ato ético-polít ico, que envolve, ao mesmo 

tempo, paixão e a construção da verdade. Buscar a 

verdade com paixão não anula ou nega a lucidez 

da “razão sabia”.  

Por conseguinte, o capítulo terceiro está 

relacionado a produção social  do conhecimento a 

luz de Marx, desse modo privilegia -se como objeto 

dessa investigação a sua teoria social.  Com esse 

entendimento, a teoria que levou o projeto 

emancipatório às últimas consequências, propondo 

a socialização das riquezas e do poder frente à 

dominação e opressão do capital. Desenvolveu -se 

essa estratégia não de forma “ingênua”, mas 

profunda e sistemática,  tanto em termos teóricos 

como polí ticos. A teoria social marxiana conecta 

essas duas dimensões à sua estratégia 

emancipatória,  sem renunciar o espírito jacobino 

que se erigiu no i luminismo. O problema da 
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opressão e da dominação é enfrentado em sua 

totalidade, como “processo de reprodução 

sociometabólico do capital”.  

Como é possível  vivenciar a 

produção/apropriação do conhecimento como 

momento efetivo de emancipação? Por que seus 

resultados não são capazes de universalizar essa 

liberdade e autonomia? Se for demasiado  utópico 

pensar nessa hipótese considerando as diversas 

esferas da vida moderna, já que o conhecimento 

científico plasma, junto a outros fenômenos 

societais, os vários planos de sociabil idade da 

civil ização moderna; por que, ao menos nas 

unidades de produção/apropriação social  do 

conhecimento, não se verifica a efetividade dos 

elementos emancipatórios?  

O contrário parece verdade, predomina a 

forma alienada, burocrática e corporativa de 

“reprodução intelectual  da realidade”. Quais, 

então, os limites da emancipação propugnada pela 

produção/apropriação social  do conhecimento no 

mundo contemporâneo? Ou será que a valorização 

do capital  também dela se apoderou e a submeteu 

aos propósitos e dinâmicas dominadoras e 

opressoras de sua reprodução? E se ocorreu essa 

subsunção da produção/apropriação social do 

conhecimento pelo capital,  como ela se processa e 

se mantém na história à revelia do pensamento 

crí tico e libertário sobre o conhecimento?  
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Como se observa, a solução do problema 

enunciado da ambivalência do conhecimento 

revela obstáculos,  contradições e revezes que 

obstruem o projeto emancipatório na modernidade. 

No próprio âmbito das perspectivas que se dizem 

emancipatória existem fraudes e deserções,  

desvios e camuflagem. Tudo isso levanta suspeitas 

sobre a autent icidade de algumas perspectivas 

teóricas que dizem assumir o projeto 

emancipatório. Qual o significado do conteúdo 

emancipatório dessas perspectivas,  tendo em vista 

as forças que afirmam a dominação do capital? 

Como elas concebem essas forças e quais as ar mas 

que privilegiam em seus ataques? Se o projeto 

emancipatório desenvolveu-se sob as matrizes da 

liberdade e da igualdade, da universalização e 

publicização do conhecimento, afirmando os 

pressupostos da humanização contra a barbárie, a 

materialidade da produção/apropriação do 

conhecimento científico vem revelando, 

historicamente, a hegemonia da face perversa do 

conhecimento científico. Além das várias 

correntes críticas e progressistas que constituem 

esse campo minado da vertente emancipatória,  

disputando a publicização de seus pressupostos 

teóricos, há também as correntes adversárias.  

Se o conhecimento na modernidade 

continuou a clamar pela autoconsciência do 

indivíduo: “conhece- te a ti  mesmo”, o iluminismo 

incluiu outro princípio que traz,  propriamente,  o  
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espírito jacobino à modernidade, em um mundo 

dominado pelas forças transcendentes:  “que o 

mundo seja como a vontade, o desejo, a justiça e a 

representação dos seres humanos”.  

Saber o lugar que o ser humano ocupa na 

história,  conhecer a situação em que ele  se 

encontra visando alcançar o que se tem como 

“vontade, necessidades e representação” 

representa a luz acesa pelo iluminismo. Enquanto 

movimento teórico e político o i luminismo pode 

ser concebido como um campo de forças,  com 

muitas cisões em seu seio; mas dotado de uma base 

material comum, de onde emergem questões 

comuns, perguntas e problemas que passaram a 

afl igir os seres humanos e que erigiram as bases e 

fundamentos da civilização moderna. Essa base 

material se exprime nas cidades urbanas que 

exigem infraestrutura adequada; na distribuição do 

poder de governar através do regime democrático; 

na socialização do progresso material; na 

universalização do conhecimento científico e 

filosófico; na busca pelo enriquecimento das 

Nações e dos indivíduos; no sist ema do poder 

político controlado pela opinião pública e pelo 

sufrágio universal; na industrialização que atende 

as demandas materiais e a dinâmica de valorização 

do capital.  Acreditamos ser importante neste 

esboço analisar, pelo menos basicamente, 

importância do conhecimento que tem se revelado 

de uma forma tão decisiva para a reprodução 
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sociometabólica do capital que se tem a sensação 

de estarmos entrando em uma nova civil ização, a 

civil ização informacional ou “sociedade 

[capitalista] do conhecimento”. Mas  por maior 

materialidade e concretude que tenha essa tese o 

fato é que ainda persiste em grandes proporções os 

problemas da dominação e opressão do capital: 

aumenta a concentração das riquezas e do poder 

entre os capitalistas e multiplicam-se nos países 

dependentes a miséria e as “comunidades -

lúmpen”. Nesse contexto a ambivalência do 

conhecimento é resposta com grandes 

desvantagens para as forças emancipatórias.  Por 

essas razões o espírito jacobino do projeto 

emancipatório precisa ser despertado de sua 

apatia.  
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CAPÍTULO 1  

 

TEORIA SOCIAL E MODERNIDADE - MARX, 

WEBER, HABERMAS e GRAMSCI 

 

 

Para expressar a compreensão da realidade 

socialmente existente é necessário o uso de 

categorias. Categorias são formas de ser que 

representam realidades concretas: os seres 

precisamente como eles são. De acordo com 

Aristóteles (2000) as categorias representam seres 

percebidos pelos sentidos humanos, que os 

registram como memória e sentimentos. As 

categorias,  sob esse aspecto,  têm referência na 

realidade, são manifestação e pressão do real  nos 

sentidos humanos, e assim são registrados. Estão 

ancoradas no mundo concreto,  abstrato e 

metafísico.  

O problema reside no fato de as categorias 

poderem ser concebidas de diferentes maneiras e,  

alguns pensadores, utilizam-nas de forma linear e  

unilateral, sem fazer as mediações necessárias 

entre pensamento e ser ou os seres realmente 

existentes.  

Gramsci, importante marxista italiano, 

vivenciando a história de seu país sob o fascismo 

de Mussolini , e o rebento da Revolução Russa,  

formulou categorias importantes referenciadas no 
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mundo humano. Com a intenção de comunicar o 

que compreendia,  conseguiu formular uma 

categoria de grande relevância para esclarecer o 

complexo trabalho-educação: o princípio 

educativo do trabalho .  

O princípio educativo do trabalho, em 

Gramsci,  é abordado considerando a imbricação de 

três complexos sociais: o da polít ica, da 

socialização dos conhecimentos (educação) e o do 

trabalho. Por isso nomeamos essa perspectiva,  do 

princípio educativo do trabalho, de perspectiva 

trinitária .  

A importância dessa reflexão acerca da 

categoria princípio educativo do trabalho ,  decorre 

de dois fatos. O primeiro é a falta de consenso do 

significado desta categoria entre os pesquisadores.  

Diante desse fato, o objetivo não é propor ou 

sugerir outra interpretação. Muito menos assumir 

um lado desta contenda. Importa, tão somente,  

refletir sobre a formulação de Gramsci, e extrair 

desse trabalho elementos que possam enriquecer a 

conceituação da categoria trabalho pedagógico.  

Um dos objetivos específ icos é evidenciar a 

concentricidade desta forma de trabalho, no 

âmbito da “totalidade complexa das múltiplas 

determinações”, na modernidade.  

Sabe-se que há muito a avançar na 

elaboração do conceito da categoria trabalho 

pedagógico, no âmbito do complexo tr abalho, que 

é impensável, na sua dialética, sem o educativo, 
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como será demonstrado. Para tanto,  é necessário 

realizar pesquisas empíricas,  ir  além das revisões 

bibliográficas ou, o que é o mesmo, “listar e 

comentar uma ampla bibliografia específica sobre 

o tema”, como faz Nosella na coletânea de artigos 

organizado por Tomaz T. da Silva (1991).  

Então, tendo como referência a imbricação 

entre os complexos do trabalho e da educação, e 

fundado na teoria da dialética do trabalho de 

Lukács (2004), podemos pensar tais complexos 

fundidos em um uma unidade, galvanizados em 

trabalho-educação.  

O primeiro fato importante a considerar é 

que não há um único entendimento da categoria 

princípio educativo do trabalho. No âmbito do 

complexo trabalho-educação o conceito da 

categoria é posto em questão. E, no debate 

acalorado entre diversos pesquisadores não há 

lugar para a acomodação intelectual.  O segundo é 

considerar os efeitos teóricos das formulações 

conceituais que se afastam das interpretações 

hegemônicas.  No âmbito das c iências humanas,  

sobretudo no complexo trabalho -educação, os 

conflitos são perenes.  

Procura-se formular o conceito da categoria 

princípio educativo do trabalho  à luz de duas 

fontes: Os trabalhos acadêmicos (artigos,  

dissertações, teses e livros) que circul am no 

complexo trabalho-educação e artigos do 

periódico L’Ordine Nuova .  O objetivo é evidenciar 
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a perspectiva trinitária  da categoria princípio 

educativo do trabalho ,  de Gramsci.  Princípio que 

pode ser aproximado de um dos componentes da 

dialética do trabalho formulado por Lukács 

(2004): a elaboração dos meios. Esta, como toda e 

qualquer elaboração, é portadora de princípio 

educativo que, a depender da forma social  

personificada, forja personalidades autônomas ou 

personalidades subalternas.  

O materialismo histórico parecia definhar 

em suas auguras e, mesmo para alguns,  perdido 

completamente a capacidade explicativa da 

realidade social contemporânea. Como “tudo que é 

sólido desmancha no ar o marxismo também” teria 

se desmanchado. Desmanchava-se na assert iva de 

uma pergunta que se disfarçava, sorrateiramente,  

em uma contraditória afirmação exclamativa,  

como de hábito acontece com os argumentos pós -

modernos,  que aderiram acriticamente ao 

relativismo (SANTOS, 1997, pp. 23 -49). Para 

outros,  entretanto,  menos impetuosos e mais 

cuidadosos em desacreditar no materialismo 

histórico, era inegável a imperiosidade em 

reconstruí-lo (HABERMAS, 1990). O que importa 

é que minou-se o marxismo de todas as formas e 

ele perdeu, relativamente, para alguns, a 

importância que adquir ira na primeira metade do 

século XX para as ciências humanas.  

As teorias sociais da racionalidade 

econômica de Weber e do agir comunicativo de 
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Habermas mostraram-se,  para muitos,  categorias 

vitais para explicar a dinâmica da modernidade 

capitalista,  decorrente dos destroços das Grandes 

Guerras, do fascismo e do stalinismo. 

Acontecimentos que findaram as ilusões de um 

capitalismo concorrencial  e instituíram uma 

transição para outra forma de capitalismo, o 

capitalismo monopolista e oligopolista.  Em suas 

estratégias mais amplas este procurava negociar 

seus anéis para reproduzir o processo de 

dominação e exploração. Em termos sociais,  isto 

significa conciliar compromissos entre as forças 

do Estado com as forças do mercado. Foi neste 

contexto que as teorias da mais-valia e da luta de 

classes começaram a ser cri ticadas e, buscando 

legit imar as teses de Marx contra ele próprio,  

perguntava-se se também sua teoria social  não ter -

se-ia “desmanchado no ar”.  

A “gaiola de ferro” da burocracia e sua 

racionalidade, na versão pessimista de Weber, 

e/ou “a busca de transparência” mediada pelo 

“consenso fundado”, sob as bases do que foi  

definido como agir comunicativo, na versão 

otimista de Habermas, elevaram-se a primeiro 

plano, nas reflexões da sociedade, em finais do 

século XX e limiar do XXI. Comprovam este fato 

os projetos editoriais da grande imprensa, escrita 

e televisiva, e as l inhas de pesquisa em Ciências 

Humanas, junto aos intelectuais que optaram 

politicamente em aderir a este empreendimento de 
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grande mote. Os projetos editoriais da grande 

imprensa, escrita e televisionada, como as linhas 

de pesquisas dos Programas de Pós -graduação, 

são, também eles,  projetos políticos, cuja 

estratégia imediata é a reprodução da esfera 

pública burguesa.  

As teorias sociais de Weber e Habermas 

pareciam se encaixar perfeitamente no pressuposto 

epistemológico da Estrutura das Revoluções 

Cientí ficas  de Kuhn (2000), cuja tese fundamental  

é que um paradigma científico sucede outro numa 

marcha que tem apenas novos paradigmas como 

horizonte, uma característica tautológica da 

história das ciências, conservadora e atrasada 

quando comparamos tais teses com, por exemplo, 

o revolucionário Bacon. A concepção idealista de 

Kuhn (2000) sobre a ciência é oposta concepção 

materialista desenvolvida por Lukács em seus 

Prolegômenos de uma Ontologia dos Ser Social  

(2010). Kuhn apresenta em sua famosa obra um 

movimento radicalmente autônomo do 

pensamento, sem qualquer mediação ou 

determinação com a realidade concreta. Como se 

os cientistas fossem apolít icos e a -históricos.  O 

que fortaleceu o renascimento do idealismo e do 

ecletismo, sobretudo aquele inspirado nas teses  

epistemológicas de Popper (2000): “A 

falseabilidade como critério de demarcação”. 

Ambos, Kuhn e Popper,  dominam, ainda hoje,  

amplamente,  a filosofia da ciência.  
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O que parece razoável admitir é que todo 

esse complexo de fatos faz parte de um período 

histórico da modernidade, que está agonizando 

com a crise do neoliberalismo e da sua ideologia,  

a pós-modernidade. O que nos desafia a buscar,  

com mais rigor e empenho, a reconstrução crítica 

de novas concepções de ciência, sobretudo no 

âmbito das ciências humanas,  desde uma 

perspectiva crítica e ontológica.  Esse 

posicionamento crí t ico nos impõe, reavivar o 

marxismo como teoria “prático -crítica”,  num 

esforço intelectual que precisa considerar todos 

esses acontecimentos.  

De qualquer forma a crí tica às 

determinações marxistas do homem e do 

conhecimento foram contundentes e radical. Sua 

morte foi decretada e, com ela, o fim da história, 

das lutas de classe e a possibilidade de analisar a 

realidade da acumulação flexível mediante o 

complexo categorial  do trabalho. Essas falas se 

reproduziram com grande alcance e ressonância 

em Congressos,  Encontros, Simpósios,  

Seminários, Fóruns,  Comunicações Acadêmicas.  

Enfim, nas salas de aulas das Universidades e,  

infelizmente,  nos Programas de Pós -graduação das 

Ciências Humanas e Sociais. Nestas falas os 

marxistas foram associados à figuras bizarras e 

mitológicas como os dinossauros.  Foram 

considerados jurássicos. Figuras exót icas do 

parque montado pelos intelectuais pós -modernos,  



 

-  28 -  

financiados pelo grande capital  que controla a 

publicação em massa para a massa da sociedade.  

Entretanto,  apesar das flagrantes limitações 

das teorias de Habermas e Weber em resolverem 

os problemas ou propor alternativas à degradação 

da natureza e a barbárie social, elas trazem 

questões que merecem reflexão. Sobretudo serem 

confrontadas. Esta é a intenção deste texto.  

Discutir e confrontar algumas categorias analít icas 

das teorias sociais de Marx, Weber e Habermas. 

Principalmente destes dois últimos pensadores. O 

propósito não é esgotar esse confronto, mas 

contribuir neste debate.  Serão analisadas, tão 

somente,  categorias que reputamos basilares no 

construto teórico destes pensadores: trabalho, 

racionalidade, agir comunicativo e fi losofia do 

sujeito.  Categorias que, certamente, se 

desenvolvem em uma base concreta de relações 

sociais, onde nós nos situamos historicamente, 

inclusive os pensadores que formularam as teorias 

sociais e as categorias que lhes permitiram 

analisar a sociedade vigente.  Essa base é a 

modernidade. O desafio do texto consiste, então, 

em confrontar essas categorias na dinâmica da 

modernidade capitalista.  
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1.1 Trabalho humano, rac ional idade e ação 

comunicat iva  

 

As teorias sociais de Weber e Habermas 

parecem contrapostas. A primeira marcada por 

uma sociologia pessimista, enquanto a segunda se 

ancora na esperança, na emancipação humana. A 

primeira afogada na racionalização do capitalismo 

tardio, em que são capitulados os sentidos da 

liberdade humana e a própria possibilidade da 

democracia. Racionalização mais do que explicar 

a acumulação e apropriação privada do poder e das 

riquezas,  o capitalismo monopolista,  procura 

focalizar as motivações culturais das ações 

econômicas capitalistas.  

A dinâmica da racionalização weberiana é 

explicada muito mais por motivações subjetivas do 

que pela acumulação ampliada do capital .  

Habermas incorpora cri ticamente a acumulação e 

a reprodução para apontar os l imites desses 

processos esboçados, principalmente,  na 

Introdução à Crítica da Economia Política de 

Marx, quando se pensa as possibilidades 

emancipatórias da modernidade, e desbrava outra 

trajetória:  a da razão comunicativa.  

As teses de Weber desembocam e fortalecem 

as perspectivas continuístas do modo de produção 

capitalista, na medida em que elas postulam que a 

alternativa à racionalização do mundo, a perda dos 

sentidos espontâneos do humano no capitalismo é 
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a religião, a vocação política ou a vocação 

científica (CHACON, 1988; WEBER, 1982, pp. 

97-183).  Al ternativas situadas no mundo da 

cultura.  O mundo do trabalho, das condições 

materiais de existência estaria, para Weber,  

enjaulado numa gaiola de ferro  –  metáfora 

utilizada para representar a racionalidade 

instrumental  encarnada e reproduzida pelo corpo 

burocrático.  

A hipótese de Weber ecoa como crít ica 

radical à utopia Marxiana. Faz uma cri tica a crítica 

da economia política e crítica à teoria da revolução 

social . Consiste numa acomodação intelectual às 

“crises” do capitalismo. Nisto se funda a sua teoria 

social  sobre o poder ,  o status e as classes sociais .  

Não há alternativa às sociedades baseadas nas 

“comodidades”, na alienação, na ideologia da 

regulação do mercado. Não há esperança na teoria 

social  de Weber, mas angústia e frustração. 

Somente possíveis de serem sublimadas na ciência 

e na religião. Abandona-se o capitalismo a sua 

própria sorte: à lógica destruidora e consumidora 

dos recursos existentes para a produção de 

mercadorias. Não há qualquer resistência ao 

Capital nos prognósticos de Weber.  Ele abr e mão 

dos ideais libertários e admite a fatalidade de um 

mundo rotinizado, industrializado e racionalizado 

conforme os ditames da burocratização do Estado 

Moderno.  



 

-  31 -  

Por sua vez, uma das características de 

Habermas foi não ter aberto mão da esperança e da 

utopia.  Postulados básicos empunhados pelo 

Iluminismo contra as razões obscurantistas. Nisto 

Habermas aproxima-se do marxismo. A teoria 

social de Habermas pretende contribuir para a 

emancipação humana. Possui uma forte crença nas 

energias da democracia. Cont ra a colonização do 

sistema (a lógica e regulação do mercado e as 

intervenções do Estado), resiste o mundo social  da 

vida. Enquanto as relações sociais no sistema são 

marcadas por imperativos enunciados por 

autoridades sem rostos,  onde as técnicas e as 

tecnologias e os discursos tecnocráticos se 

orientam por uma razão monológica;  no mundo da 

vida a interação social se funda na ética solidária,  

numa razão dialógica, onde os locutores fazem 

emergir espaços públicos onde se busca o consenso 

progressivo. Exemplos desses espaços seriam os 

novos movimentos sociais que surgiram nas 

décadas de setenta e oitenta no Brasil . Ao 

contrário de se submeterem à razão estratégica de 

conteúdo uti litarista e corporativa,  conforme os 

partidos políticos e sindicatos, os novos 

movimentos sociais (feminista, ecológico, por 

exemplo), segundo Habermas, atuariam sob os 

princípios do que compreende como razão 

comunicativa.  

A ciência que para Weber (1982, p. 154 -186) 

é um alívio diante da racionalização do mundo 
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capitalista,  desde que fecundada pela vocação, 

aparece em Habermas “como ideologia”.  Isso não 

significa a derrota da razão ou que devemos nos 

entregar ao desespero do niilismo e do 

irracionalismo.  

É verdade que as ideologias com e através  

dos discursos distorcem a verdade, obli te ram a 

transparência, reificam as formas sociais. Mesmo 

assim, através de princípios que persistem no 

mundo social da vida como a honestidade, a 

solidariedade e a transparência há possibilidades 

de se garantir, para Habermas, sentidos e práticas 

sociais virtuosos.  O ser humano pode reavivar 

intersubjetividades fundadas na razão 

comunicativa.  A razão não se reduziria à razão 

instrumental.  Esta é apenas uma das suas faces ao 

lado da razão estético-expressiva e comunicativa,  

que se autonomizou dos “conteúdos do  mundo da 

vida dos grupos sociais e dos sujeitos 

socializados” na modernidade.  

Habermas acredita na ampliação da 

democracia, nas potencialidades de ambientes 

sociais que valorizem decisões baseadas no 

princípio do consenso progressivo através do 

diálogo, que instaurem práticas sociais interativas 

onde se busque a pretensão de validar os discursos 

através de fundamentações legít imas, na 

possibilidade do mundo social da vida impedir o 

sistema colonizar –  ou racionalizar, na linguagem 

de Weber –  as potencialidades de libertação que 
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foram despertadas com o Renascimento, 

Humanismo e o Iluminismo.  

Se Habermas afasta-se de Weber em 

determinados aspectos da teoria social  parece 

aproximar-se dele em outros. Na medida em que 

seu foco é a democratização do poder, conqu istada 

e ampliada, paulatinamente,  com o ingresso, cada 

vez maior,  de “novos movimentos sociais” na 

arena polít ica.  E com a inserção desses 

movimentos vai se desenhando e se conformando 

um projeto coletivo de sociedade. Como fica,  

nesse processo, o núcleo duro que resiste, desde a 

aurora do capitalismo, a politização empreendida 

pelos novos movimentos sociais,  o mundo do 

trabalho? Quais as possibilidades da 

democratização do poder nessa “esfera privada”, 

que é o mundo do trabalho, justamente quando se 

pretende alargar práticas sociais baseadas no agir 

comunicativo?  

Ao incluir o mundo do trabalho no âmbito 

dos subsistemas da razão instrumental Habermas 

parece revelar uma descrença na atuação de 

energias emancipatórias da razão comunicativa 

nesse mundo. Tudo indica que ele se conformou às 

normas discursivas existentes nesse mundo. Weber 

enquadrou-o sob a égide das normas burocráticas.  

Normas que funcionam sob o imperativo do 

capital.  Ora, se render a esse fato é abortar o 

projeto de resistência da razão comunic ativa.  A 

não ser que pensemos burocraticamente, e aí sob a 
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lógica, mais uma vez, da razão instrumental:  que 

existem vários mundos e uma racionalidade 

apropriada para cada um deles. Com esse 

argumento, naturalizamos e reproduzimos a ideia 

da divisão social do trabalho no contexto da 

racionalização da sociedade, uma espécie de 

divisão social da racionalidade entre as duas 

grandes esferas da modernidade: o quadro 

institucional e os subsistemas da razão 

instrumental.  O mundo do trabalho compreendido 

neste subsistema.  

A complexidade do mundo do trabalho faz 

duvidar dessa taxionomia de Habermas. Faz 

questionar a rigidez da sua visão dualista de 

sociedade. Dentro desse mundo convivem as 

diversas faces da razão: a instrumental,  a estético -

expressiva, a comunicativa e até outras.  A 

hegemonia entre elas se define pela correlação de 

poder existente em cada unidade de produção. O 

tipo de organização social do trabalho também é 

um complexo social importante que deve ser 

considerado. Um empreendimento econômico 

baseado no trabalho autônomo  se diferencia de um 

empreendimento econômico baseado no trabalho 

assalariado .  Observa-se nas organizações do 

primeiro tipo a utilização expressiva de princípios 

normalmente encontrados no mundo social da 

vida, que fortalecem uma intersubj etividade 

comunicativa.  
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A autogestão do trabalho, no âmbito da 

economia solidária (KRAYCHETE, 2000; 

SINGER & SOUZA, 2000), vem sendo apontada 

por teóricos da sociedade como pertencendo aos 

novos movimentos sociais. Portanto,  resistindo à 

colonização do sis tema no seu próprio interior (um 

combate camicase?). Se eles estiverem corretos em 

suas análises isso exige, no mínimo, que se reveja 

a visão dualista habermasiana de sociedade, que se 

reconsidere o enquadramento unilateral  do mundo 

do trabalho no subsistema da razão instrumental ,  

que se admita o conflito entre razão instrumental  

e razão comunicativa em seu contexto, que se faça 

uma crí tica proposit iva ao enquadramento desse 

mundo na esfera privada e se pesquise os 

processos de politização nesse mundo no se io da 

economia solidária.  

Não há porque aceitar a inclusão grega da 

economia na esfera privada e rejeitá -la no âmbito 

da esfera pública. Tanto Habermas como Hannah 

Arendt parecem admitir acriticamente a 

localização do mundo do trabalho na esfera 

privada. Desta aceitação decorre uma série de 

consequências teóricas e práticas, que não poderei 

tratar nesse trabalho. Tivessem esses autores 

admitido a hipótese contrária, o mundo do trabalho 

inserido na esfera pública, suas conclusões e 

teorias sociais se colocar iam, necessariamente, de 

uma outra forma. No que concerne 

especificamente a Habermas ele não teria tratado 
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com desprezo o mundo do trabalho (ANTUNES, 

2000) tendo em vista a dimensão que ele atribui a 

razão comunicativa no processo de emancipação 

do ser humano. O enquadramento unilateral  do 

mundo social  do trabalho ao sistema limita muito 

o universo daquilo que ele chama de mundo social 

da vida. Como se o trabalho t ivesse sido capturado 

“para sempre” pelo sistema; fosse “gene” do qual 

se desdobraria o sistema. 

Como Habermas vê a sociedade? Quais as 

crí ticas que ele faz a modernidade? Quais as 

consequências da secundarização do mundo do 

trabalho para o projeto emancipatório na 

modernidade? É possível  pensar a sociabil idade do 

trabalho humano nos termos em que Habermas 

pensa a complexa sociabilidade do mundo social 

da vida?. A intenção é, tão somente, aproximar 

Habermas da perspectiva Marxiana; procurando na 

democracia radical , na revolução social  contra o 

sistema capital , verificar as contribuições 

oferecidas pela teoria do agir comunicativo. No 

capitalismo, Habermas que me perdoe, é 

ingenuidade polít ica pensar na eficácia prática de 

sua teoria. Mas ele tem muito a nos ensinar com 

sua teoria do agir comunicativo, util izada na 

análise da modernidade, na crítica da sociedade e 

da filosofia do sujeito.  
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1.2 Esboço da teoria do agir comunicat ivo  

 

Observando os l imites conceituais das 

razões modernas,  reduzidas ao aspecto cognitivo -

instrumental,  Habermas amplia o seu significado. 

Além do aspecto cognitivo -instrumental ele inclui  

a dimensão normativa e estético -expressiva. A 

razão ampliada de Habermas supera o aspecto 

monológico e assume uma tridimensionalidade 

que, em termos esquemáticos, pode ser 

representada na figura 1 :  

 

Figura 1  –  Tridimensionalidade de Habermas  

 

 

 

 

Fonte:  o  autor  

 

Habermas argumenta que em contextos onde 

se exige a negociação para se chegar a um 

entendimento sobre fatos,  normas ou vivências, 

deve imperar a razão comunicativa ou normativa.  

Esta comportaria três dimensões do mundo: o 

objetivo  (fatos, acontecimentos); o social  (normas 

e solidariedade) e o subjetivo  (sentimentos e 

emoções). Nos espaços onde predomina a razão 

normativa a linguagem e as características 

simbólicas assumem aspectos relevantes. De 

acordo com Rouanet (1987, p. 159) tais el ementos 
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garantiriam a possibilidade do consenso 

progressivo:  

 
Cada locutor ,  par t ic ipando  de uma 

interação l inguis t icamente mediat izada,  

es tá  alegando que suas  af irmações sobre 

fa tos e  acontecimentos são verdadeiras,  

que a  norma subjacente  às suas ações é  

jus ta  e  que a expressão dos seus 

sentimentos é  veraz.  

 

A razão comunicativa sobre fato, norma e 

expressão também é constituída por afirmações 

verdadeiras, ações justas e sentimento veraz,  

respectivamente. Os locutores,  células desse 

contexto dialógico, são os protagonistas de 

sociabilidades que conformam e legitimam a 

racionalidade comunicativa. Ao admitir a locução, 

quem interliga os locutores,  Habermas privilegia 

os atos de fala como linguagem. Ora, tudo é 

linguagem, não há interação humanamente 

possível  sem estar mediatizada pela linguagem, a 

fala é uma modalidade de l inguagem. Mas em 

contextos normativos os atos de fala assumem 

característ icas próprias na formação de 

personalidades das pessoas. É através dos atos de 

fala que os locutores buscam validar as  mensagens 

proferidas. O processo de validação é básico para 

se estabelecer a possibilidade do consenso 

progressivo.  

As pretensões de validade podem ser aceitas 

ou contestadas. Se o entendimento visado pelo 
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processo comunicativo é aceito pelos locutores 

garante-se o consenso progressivo; se rejeitado, 

desencadeia-se um processo argumentativo com 

vistas a garantir o espaço que viabilize as bases do 

consenso progressivo.  

Habermas classifica a ação comunicativa,  

voltada para garantir espaços que busquem 

estabelecer consensos progressivos,  em dois tipos: 

a) a ação instrumental,  que segue normas técnicas 

e busca transformar o mundo objetivo e b) a ação 

social , que se caracteriza por ser estratégica,  

observadora das regras de escolha racional e busca 

persuadir diferentes locutores que participam do 

diálogo.  

Ao contrário dos subsistemas onde 

predominam a razão instrumental,  em que os atos 

de fala são imperativos e independem do 

enunciador e se admite,  inclusive, a hipótese da 

incontestabilidade. Em contextos onde pr edomina 

a ação comunicativa os locutores contestam e 

questionam recomendações baseadas em normas, 

na medida em que se revelem ilegítimas.  

Em função de tais aspectos Rouanet (1987, 

p. 159) distingue os atos de fala imperativos dos 

atos de fala normativos:  

 

Imperat ivos são  di ferentes de  normas e  

não  compor tam pretensões de va lidade,  

mas de poder ,  porque  o inter locutor  

obedece  cegamente  a  imperat ivos,  para  

evitar  sanções / . . . /  [Daí que]  quando uma 

norma é rejei tada,  entra  em jogo a cr í t ica:  



 

-  40 -  

quando um imperat ivo é  rejei tado ,  entra  

em jogo um contrapoder .  Poder  só  pode  

ser  subst i tuído por  outro  poder .  

 

Os lugares próprios da razão comunicativa 

além de comportar o consenso progressivo, a 

aceitação crítica e/ou rejeição das pretensões de 

validade, também admitem a historicidade. Isto 

significa que há uma correlação de forças entre 

racionalidade técnica e racionalidade 

comunicativa, em contextos da razão 

comunicativa; e, dependendo da conjuntura, a 

racionalidade técnica pode exercer hegemonia.  

Persiste uma dualidade de poder  no contexto da 

modernidade (COUTINHO, 1987), no espaço 

interativo.  

De acordo com Habermas a hegemonia da 

razão técnica em âmbitos normativos constitui  

uma anomalia ou distorção, um desvio com relação 

à perspectiva comunicacional.  Um dos 

explicadores dessa distorção são as ideologias.  

Como dificilmente as ideologias se disciplinam na 

modernidade tais distorções difici lmente serão 

controláveis e contornáveis.  

As ideologias invadem o processo 

argumentativo, as barreiras para impedir tal  

invasão são difíceis de serem edificadas e 

fortalecidas. Elas invadem e distorcem a 

comunicação intersubjetiva. Tal infiltração mostra 

a fragilidade da objetividade discursiva,  

afirmando os interesses de poder nelas embutido e 
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revelando a falácia da busca desinteressada  da 

verdade. O processo de consenso progressivo pode 

ser condicionado pelas artimanhas das ideologias.  

O problema é saber, precisamente, quando a 

argumentação sofre o ataque ideológico e se existe 

argumentação sem ideologia. É plausível a 

hipótese de Habermas ou essa distorção tem causa 

em outro determinante social 1? 

Admitindo tal distorção Habermas sugere 

que os interlocutores devem estar atentos a alguns 

aspectos dos atos de fala no processo 

argumentativo: a validade e gênese do discurso, a 

força persuasiva e as constelações de poder, as  

formas e contextos em que estão situados. No 

âmbito da razão comunicativa e mesmo da razão 

estético-expressiva, a luta pelo exercício do poder 

influencia os fluxos argumentativos. A validade e 

gênese do argumento bem como as forças 

persuasivas explicitam os poderes que se agarram 

e aderem ao argumento. Com isso Habermas 

admite a perda de espontaneidade dos locutores 

nas relações intersubjetivas. É necessário cada 

interlocutor instituir censores internos que vigiem 

e rastreiem os atos de fala com intenção e 

                                                           
1 Para Marx e  Gramsci  a  ideologia é  consti tut iva  do ser  

soc ial .  Portanto ,  elas p lasmam o processo argumenta tivo.  

Não há como erguer  barreiras contra as id eologias.  Elas  

não se loca lizar iam à par te  do ser  social ,  mas a  es te  ser ia  

imanentes.  Deste  ponto  de vis ta  é  um equívoco  pensar  em 

invasão e d is torção da comunicação intersubjet iva  

provocado pe las ideologias.  
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capacidade de identificar as ideologias e o poder 

oculto no discurso. E isto de acordo com a 

constelação de cada ambiente.  Mesmo assim, 

corre-se o risco desse identificador interno, esse 

policial que espreita e vigia, ser corrompido, uma 

vez que ideologias não têm caráter ou pudor, seu 

objetivo, na acepção habermasiana, é iludir,  

trapacear e falsear a veracidade argumentativa. 

Nas palavras de Michael Löwy em As Aventuras de 

Karl Marx contra o Barão de Münchhausen 2,  

ideologia é falsa consciência. Essa concepção de 

ideologia empobrece a teoria de Habermas.  

Na interpretação de Rouanet nas relações 

argumentativas entre locutores, a desonestidade é 

uma possibil idade e seu antídoto é a 

fundamentação. Isto significa admitir conflit os 

latentes,  mesmo em contextos normativos. Como 

mundo humano, ambientes organizados sob a razão 

comunicativa não estão imunes às distorções 

provocadas pelas ideologias.  A alternativa 

otimista seria admitir hipoteticamente a 

veracidade dos locutores e atribuir possíveis 

distorções à ignorância ou ao inconsciente. Dessa 

forma se rejeita cabalmente a ideia dos 

interlocutores agirem em contextos do mundo da 

vida com intenção consciente de “trapacear”.  

 

                                                           
2 LÖWY, Michael. As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de 

Münchhausen: marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento. 

São Paulo: Busca Vida, 1987.  
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No processo argumentativo,  Ego deve  

supor  que Al ter  é  vera z,  pois  de outra  

forma não ingressar ia  na relação  

argumentat iva,  e  ao mesmo tempo ser  

sensível  à  poss ibi l idade  de  que  atrás da  

norma invocado  por  Alter  esteja  um 

impera tivo  dissimulado  e desconhecido  

do próprio  inter locutor ,  na medida em 

que se trata  de um processo ideo lógico e ,  

portanto ,  em grande medida inconsciente.  

(ROUANET, 1987,  p .  60)  

 

Os participantes em processos sociais que 

buscam o consenso progressivo, na medida em que 

pretendem validar suas mensagens são obrigados a 

fundamentar suas afirmações e discursos. Para 

Habermas (1995, p.  376) a fundamentação é o 

explicitador de ideologias. No processo dialógico 

o desdobramento das explicações que 

fundamentam o discurso, no seu prosseguir, acaba 

revelando as intenções do interlocutor.  

 

A tarefa da fundamentação ,  i sto  é ,  a  

cr í t ica das pretensões de va lidade 

real izadas na perspect iva do par t ic ipante,  

não  pode em úl t ima  ins tância  ser  

dissoc iada  do ponto de  vista  genético,  

que desemboca numa cr í t ica ideológica  

real izada na perspect iva da tercei ra  

pessoa,  d ir igida à  mis tura de pre tensões 

de poder  e  de  verdade .  (HABERMAS, 

1995,  p .  376)  

 

Na dicotomia básica entre o espaço racional 

normativo e o espaço cognitivo -instrumental 

Habermas formula a sua teoria da sociedade, que 
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comporta o choque entre dois mundos: o sis tema e 

o mundo da vida. O que incomoda na teoria 

habermasiana é a redução do mundo da vida a uma 

certa contenção das invasões e colonização do 

sistema. Impor barreiras parece a única ação 

possível , e prudente,  do mundo da vida,  frente aos  

ataques do sistema, o que se faz com a 

fundamentação do discurso.  

O mundo social da vida seria constituído de 

ambientes próprios para manifestação das 

interações espontâneas voltadas para constituir 

consensos progressivos; marcado por princípios 

implícitos às argumentações  formuladas na 

intenção de serem validadas; as evidências são 

aceitas como princípios, portanto,  sem a 

necessidade de serem tematizadas;  admite -se 

certezas pré-reflexivas incontestáveis,  como a 

postura veraz dos locutores. O mundo da vida pode 

ser considerado como o escopo do espaço 

normativo ideal ,  lugar privilegiado da 

racionalidade comunicativa. São exemplos de 

espaços ordenados segundo a razão comunicativa 

a família, a escola,  as “organizações de tempo 

livre”, etc.  

De acordo com Rouanet (1987, p.  161) s ão 

três os componentes do mundo da vida:  cultura,  

sociedade e personalidade.  
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A cultura  é  o  estoque de saber  da  

comunidade que contém os conteúdos  

semânt icos da  tradição,  onde os  

par t icipantes  se abastecem dos modelos 

interpretat ivos necessár ios ao process o  

comunicat ivo.  A soc iedade,  str ictu  sensu ,  

é  composta dos  ordenamentos legí t imos 

pelos quais os par t icipantes regulam sua 

sol idar iedade co m determinados grupos  

soc iais.  A personal idade é um conjunto  

de competências que  quali f icam um 

sujei to  para par t icipa r  de  interações e  que  

permi tem a  esse suje i to  construir  e  

conso lidar  sua ident idade.  

 

O sistema é um espaço na modernidade 

marcado pela racionalidade instrumental .  Embora 

historicamente a racionalidade hegemônica nesse 

espaço tenha origem no mundo da vida,  dele se 

desprendeu para voltar -se contra ele num momento 

seguinte,  imbuído da intencionalidade de dominá -

lo e submetê-lo.  Tal espaço integra-se 

legit imamente sob uma regulação própria. São 

exemplos desse espaço os contextos da economia 

(regulada pelo meio dinheiro);  da ciência e 

tecnologia (regulada pelo meio ideologia; o Estado 

weberiano burocrático (regulado pelo meio poder).  

No confronto entre esses mundos Habermas 

constata, na modernidade, uma tendência 

constante do sistema colonizar o mundo da vida, e  

as crises estruturais do capitalismo tardio devido 

a este fato. A descolonização exigiria a 

reconquista de complexos do mundo da vida,  

perdidos para o sistema político estatal ,  científico 
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e tecnológico e econômico. Para se contrapor a 

essa violência Habermas propõe armas distintas 

daquelas utilizadas pelo sistema. Ao contrário da 

ação estratégica ele apresenta a ação 

comunicativa.  
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CAPÍTULO 2  

 

A  MODERNIDADE EM HABERMAS 

 

 

Habermas concebe a modernidade 

constituída de duas esferas, a cultural e a social.  

No âmbito da esfera cultural  a modernidade 

dessacralizou as visões de mundo tradicional,  

realizando uma crít ica mordaz às visões míticas e 

religiosas.  A fé cristã no destino, na criação divina 

e o conhecimento como causa do pecado original  

foram radicalmente abalados como cri térios de 

coesão social. No lugar dos princípios religiosos 

forjaram-se as esferas axiológicas da ciência, da 

moral e da arte.  Tais esferas,  retomadas a partir da 

cultura greco-romana, passaram a ser reguladas 

pela razão  e não mais pela revelação .  As visões e 

decisões passaram a ser atribuídas ao julgamento 

humano.  

Foi nesse contexto que se desdobrou e se 

cristalizou a filosofia do sujeito: a ideia do ser 

humano como ser autônomo e autor da história.  O 

destino, a criação e o conhecimento sobre o mundo 

espiritual  e físico passaram a ter como autoridade 

o ser humano. O humanismo é o movimento 

estético e representante autêntico da filosofia do 

sujeito:  o homem como centro do universo, e a 
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humanização de onde tudo se origina e que a todos 

provê. 

A história passou a se confundir com a 

história da humanização do ser humano. 

Humanização que se processou em duas direções.  

De um lado no desenvolvimento dos potenciais 

científicos, morais estéticos e de outro no da 

racionalização. Ambos contribuíram para a 

autonomização ou desencaixe, como prefere 

Giddens, de campos sociais que até então existiam 

como potência nas sociedades tradicionais.  

No âmbito social  a modernidade se 

caracteriza por complexos de ações autônomas (o 

Estado e a economia), que escapam  

crescentemente ao controle consciente dos 

indivíduos,  através de dinamismos anônimos e 

trans-individuais (o processo de burocratização, 

por exemplo).  

O social e seus complexos, enriquecidos por 

práticas e vivências, seja no âmbito do Estado, da 

economia e da cotidianidade, não existe em sua 

dinâmica totalmente fora de controle. A 

burocracia, por exemplo, é uma forma de controle 

tecnocrático das sociedades modernas, diferente 

da forma de controle aristocrático feudal e 

imperial.  Seja como aristocracia ou bu rocracia 

esta forma de controle já existia no Antigo Regime 

que antecedeu ao capitalismo (TOCQUEVILLE, 

1979). No contexto capitalista, essa “aristocracia” 

é essencialmente tecnocrática,  dada a nova 
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configuração da divisão técnica de trabalho e das 

relações sociais de produção. Seus títulos 

mobiliários não são mais os condes, barões e 

marqueses:  os nobres ;  mas os médicos, 

engenheiros,  advogados, economistas: os 

profissionais .  Na modernidade o status  que 

distingue homens e mulheres são os títulos 

adquiridos no sistema escolar,  legit imado pelo 

espírito da meritocracia, inscrita na ideologia do 

individualismo. A Política e a economia foram 

fundidas na modernidade, para viabil izar 

extensivamente o controle dos complexos sociais.  

A regulação da sociedade ocorre so b os auspícios  

das elites hegemônicas nessas esferas: econômica, 

política e social .  

O capitalismo é um modo de produção que a 

sua dinâmica funcional impõe a socialização do 

poder e das riquezas, dado as suas características 

de concorrência econômica, que exige, em escala 

ampliada, mercados cada vez mais extensos,  e a 

representação polít ica como legitimação do 

sistema de poder. Essa socialização e as formas 

como ela é operada lhes garantem legitimidade 

política e social ao mesmo tempo em que lhes 

conferem a neutralidade suficiente para encobrir a  

dominação.  

Apesar de a burocratização ser um processo 

coletivo, muitas vezes percebido como necessário 

e natural ao funcionamento do sistema –  “trans-

individual” –  é decorrente do jogo de forças e 
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“negociação si lenciosa” (dissimulada) entre 

grupos e classes sociais diversas; vale dizer,  

interesses divergentes que, em algum momento, se 

conciliaram de maneira “surda”, num consenso 

progressivo forjado historicamente. Por isso esse 

processo não pode ser entendido como “di namismo 

anônimo”, como pensa Rouanet (1987, p.  149).   

A abordagem dos complexos cultural  e  

social  coloca Habermas como um típico 

representante do pensamento crí tico moderno. Ele 

é receptivo às esperanças que alimentam o espírito 

da modernidade. A dessacral ização promovida 

pelo humanismo renascentista, primeiro portal de 

entrada para o mundo moderno (HELLER, 1982),  

fez nascer espaços e práticas sociais que 

reacenderam consigo a razão comunicativa em 

meio às formas ideológicas de dominação.  

Habermas constata desde a origem da 

modernidade a existência de um drama: enquanto 

no âmbito cultural  e intelectual  observa -se o 

alargamento da emancipação do ser humano, uma 

abertura para o desenvolvimento das 

potencialidades humanas.  O complexo social  

apresenta desempenho dispare3.  Neste verifica-se 

                                                           
3 Podemos,  então,  admit ir  que a  razão comunicativa se 

efet iva mais concre tamente nos complexos  cultural  e  

soc ial ,  de  maneira d iversa.  Por  consegu inte,  enfrenta  

diversas d i ficuldades  para se  objet ivar .  Esta  asser t iva  

sugere algumas questões:  o  que permi tiu no complexo da  

cultura e  da soc iab il idade a  razão comunica tiva avançar  

mais do  que  em outros  complexos do  ser  social?  O que  
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fatos eticamente inaceitáveis: fome, concentração 

de riquezas, destruição da biosfera,  guerras, 

desemprego, analfabetismo. A realidade histórica 

que projetou a emancipação do ser humano acabou 

por abortá-la.  

Concordando com tal  paradoxo Agnes 

Heller4 (1982, p. 9) argumenta que a modernidade 

despertou a consciência histórica do ser humano, 

mas a realização histórica dessa consciência foi  

impedida pelas contradições do capitalismo. Em 

outros termos, a modernidade enquanto projeto 

civil izatório é bem mais ampla do que o 

capitalismo. Este constitui apenas um modo de 

produção historicamente possível no interior do 

projeto civil izatório da modernidade (NORBERT 

ELIAS, 1994, 2 v.).  

                                                           
explica o  constrangimento da razão comunica t iva nesses 

campos temát icos?  O que just i f ica as resis tênc ias e  forças 

de outras formas de razão contra a  razão comunica tiva?  

Como a razão comunica tiva se mater ial iza nos  complexos 

da cul tura e  do soc ial  na  modernidade?  É prec iso  

ident i ficar  ta i s  forças e  resis tênc ias para  ava l iarmos as  

causas expl ica t ivas do drama alud ido por  Habermas.  Sendo  

verdadeiras essas d i ferenças  da forma de a tuação da razão 

comunicat iva,  cont inuar  a  trata r  a  atuação de forma 

homogênea nessas  esferas  impedem qu e avancemos na  

possib il idade  de  contr ibui r  para  uma proposição mais  

efet iva da atuação  da razão comunica tiva no  âmbi to  soc ial .  
4 HELLER,  A.  O ho mem do Renascimento .  Lisboa:  

Presença,  

1982.
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Uma formulação mais adequada do ponto de 

vista de Heller  seria considerar que embora a 

modernidade tenha aberto condições para a 

emergência da razão comunicativa o capitalismo 

obliterou e,  com isso, bloqueou as suas 

potencialidades no âmbito social.  A causa 

explicativa do drama da modernidade encontra -se 

no modo de produção capitalista. O projeto 

civil izatório da modernidade para prosseguir na 

história tem que construir outro modo de produção 

social  de existência, o que tem consequências 

genéricas e particulares, imprevistas.  Como 

estamos vendo, o novo e o indiz ível marcam o 

espírito da modernidade.  

Ao admitir que o problema da modernidade 

se encontre nos entraves sociais que impedem a 

razão comunicativa se realizar plenamente,  a 

superação desses entraves significa um 

pressuposto para a realização das potencialid ades 

humanas.  A modernidade lhe aparece como um 

projeto inacabado e inconcluso. Existem forças 

que impedem essa realização, não é resultado nem 

do Espíri to,  tampouco da Natureza, o ser humano 

é um ser histórico. Habermas admite a 

possibilidade do ser humano transcender as  

circunstâncias sociais,  desde que sob a 

racionalidade comunicativa, aquela que seria 

capaz de levar a cabo as virtualidades 

emancipatórias do projeto iluminista.  
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Habermas realiza três críticas à 

modernidade: crí tica a sociedade, ao saber e  a 

filosofia do sujeito.  Iremos focar a duas dessas 

crí ticas: a crítica da sociedade e a crí tica a 

filosofia do sujeito.  

 

2.1 Crí t ica  da soc iedade moderna  

 

Na sociedade moderna persiste, para 

Habermas, opressão e violência. Isto significa que 

existem formas e exercícios de poder ilegítimos 

atuando ativamente na totalidade complexa do ser 

social . A questão que se coloca, então, é 

compreender como se efetivam os mecanismos 

ilegítimos de dominação visando contrapor -se a 

ele e concretizar o projeto emancipatóri o na 

modernidade. O problema é como construir uma 

dominação legítima no sistema capitalista. Mas é 

possível  haver legitimidade da razão comunicativa 

neste sistema?  

De acordo com Habermas, em Técnica e 

Ciência Como “Ideologia” ,  as formas i legítimas 

de poder se sustentam pelas ideologias,  que 

facili tam a dominação do subsistema de ação 

instrumental (a burocracia e o mercado) sobre a 

esfera da interação, o mundo da vida ou mundo 

cotidiano. Em outros termos, as forças 

vivificadoras do controle técnico sobre a n atureza,  

sobre o “complexo de normas que orientam a 

interação linguisticamente mediatizadas”  –  a 
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racionalidade instrumental (norteada pelo máximo 

de prazer) –  domina a razão simbólica e 

comunicativa (razões que protagonizariam, para 

Habermas, a solidariedade).  

A expansão da racionalidade utilitarista para 

outros contextos sociais escravizaria 

racionalidades outras distintas da racionalidade 

estratégico-finalista.  O problema da invasão e 

colonização da razão instrumental  sobre outros  

tipos de racionalidade não é, para Habermas, um 

problema ontológico, próprio da modernização 

capitalista, mas funcional 5.  Haveria certa 

disfunção da modernidade  possível  de ser 

corrigida .  

Parece que nesse particular Habermas 

admite um ponto de equilíbrio entre os 

subsistemas da razão instrumental e o quadro 

institucional que seja capaz de estabil izar tal  

inconformidade. A cristalização de uma fronteira 

parece,  na acepção habermasiana, suficiente para 

corrigir as investidas da razão instrumental . Ele 

parece discordar de uma mudança  qualitativa na 

modernidade. Esta perspectiva de Marcuse vê o 

problema da ruptura como uma especificidade da 

                                                           
5 Esse é  um dos problemas da perspect iva emancipatór ia  de  

Habermas .  A meu ver  configura uma emancipação parcial .  

A mater ia l idade da  dominação do cap ita l  não  se  e fet iva 

pela razão,  mas fundamenta lmente no mundo da vida e  

como este  es tá  d issoc iado do mundo do t raba lho não o  

alcança.  É  esse  fa to  que  parece  abor tar  a  p roposi ção  

habermasiana.  
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modernidade capitalista. Marx já apontou essa 

contradição imanente ao sistema capitalista, capaz 

de ser resolvida apenas sob uma nova ordem 

social ,  ainda que no contexto da modernidade. O 

socialismo e o comunismo aparecem como 

momentos de radicalização que forjam a 

descolonização do mundo social da vida pela razão 

instrumental, mas através da revolução, dado a 

impossibilidade de se estabelecer o cons enso entre 

as forças sociais em luta.  

A dinâmica entre o quadro insti tucional e o 

subsistema de ação instrumental está na base das 

explicações da dominação ilegítima. Dinâmica 

marcada por uma forma de equilíbrio instável. 

Rouanet (1987, p.  157) expõe como Habermas 

explicita a convivência entre o quadro 

institucional e o subsistema da ação instrumental ,  

em três contextos históricos.  

 

a)  Nas sociedades tradicionais havia uma 

clara superioridade do quadro 

insti tucional sobre os subsistemas de  

ação instrumental .  O quadro 

insti tucional era quem oferecia as visões 

do mundo legit imadoras da ordem social ,  

possuía um caráter mítico,  religioso e  

metafísico. As consequências práticas da 

primazia do quadro insti tucional sobre os  

sistemas de ação instrumental  eram 

justif icar o poder da classe hegemônica.  

Dessa forma esse poder impediria a  
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tematização da sua i legit imidade. O 

quadro insti tucional t inha um caráter 

polí t ico, quem determinava a forma e as  

característ icas de funcionamento da ação 

instrumental .  

b)  No capitalismo concorrencial  a ação 

instrumental  ganha autonomia e passa a  

sobrepujar a esfera interativa. Isto 

significa que o individualismo e a  

competit ividade, como valores, ganham 

universalidade e  passam a legit imar as  

práticas sociais.  O mercado e a  

apropriação privada passam a definir  os  

lugares dos indivíduos e estruturar a 

hierarquia social .  A regulação social  

operada pela esfera econômica se 

caracteriza pelo discurso técnico,  

despoli t izando as decisões, a dominação 

se torna invisível .  

c)  O capitalismo monopolista é palco de 

nova mutação.  As crises,  ainda tênues no 

capitalismo concorrencial ,  se explicitam 

a luz do dia e o Estado é chamado a 

intervir  para impedir o colapso da ordem 

capitalista.  As medidas anticíclicas e as  

polí t icas voltadas para o bem-estar social  

revelam o “esgotamento” do mercado 

como regulador social  [da produção,  

distribuição e circulação] do poder e das  

riquezas.  Habermas vê nesse movimento 

a repoli t ização dos subsistemas de ação 

instrumental ,  apesar  de persist ir  relações 

de poder assimétricas.  
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Habermas em sua crítica a sociedade não 

trabalha com os conceitos de sociedade civil  e de 

hegemonia  desenvolvidos por Gramsci. Eles são de 

grande potencial explicativo se incorporados 

cri ticamente à crí tica habermasiana da sociedade 

moderna. A organização internacional do Estado 

Moderno no pós-guerra, foi marcada pela Guerra 

Fria, era inspirada em bases estratégicas e não em 

bases interativas. E mesmo no contexto do Estado 

de providência os subsistemas de ação 

instrumental,  através das forças tecnoburocráticas,  

não deixaram de expandir a racionalidade 

instrumental,  apesar da emergência dos partidos de 

massa e dos movimentos sociais.  

Se na civilização tradicional a legitimação 

era operada desde cima pela aristocracia, na 

civil ização moderna, seja no capitalismo 

concorrencial  ou monopolista,  a legitimação 

persiste sendo operada pelo alto,  pelos que 

controlam os mecanismos de distribuição de poder 

e riquezas. Não importa o lugar de onde parte a 

legit imação da dominação, se do quadro 

institucional ou do subsistema de ação 

instrumental. O que importa é o “campo de forças  

sociais” que preside e dirige a legit imação da 

dominação. Naqueles ou em qualquer espaço da 

sociedade. O que se revela na modernidade 

capitalista é uma fusão de classes hegemônicas na 
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política e na economia, estruturantes de um novo 

quadro institucional e processo de legitimação.  

Habermas não ressalta tal  conflito no 

capitalismo tardio. Seu programa teórico, desde a 

Mudança Estrutural da Esfera Pública  foi 

considerar, de um lado, o tradicional e, de outr o, a 

modernidade enquanto projeto civilizatório. O 

capitalismo não aparece como particularidade 

histórica na modernidade, mas confunde-se com 

ela.  

Para legitimar-se o capitalismo monopolista 

passou a “transformar medidas práticas em 

medidas técnicas [e] apresentar as tarefas do 

Estado como tarefas puramente administrativas,  

sujeitas a regras,  que não precisam de qualquer 

justificação senão a sua própria eficácia,  e não as  

normas, que exigiriam uma tematização 

inconveniente que acabaria por tornar transparen te 

a estrutura do sistema de dominação” (ROUANET, 

1987, p. 158).  

De acordo com Rouanet (ibidem, p. 158),  

“nas sociedades tradicionais o poder é justificado 

pelos mitos e pela religião ,  no capitalismo liberal 

é mascarado pela ideologia da justa troca  e no 

capitalismo tardio é escamoteado por uma 

ideologia que nega a existência de algo a ser  

legit imado”.  

Com a justificativa baseada em diferentes 

ideologias (mitos e religião; justa troca e 

escamoteação ou neutralidade da norma) os 
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servos e escravos nas sociedades tradicionais e os 

assalariados na modernidade, foram excluídos do 

exercício de governar. Essas forças são aquelas 

que atuam no contexto da esfera interativa.  

 

2.2 Crí t ica  à f i losof ia do sujei to  

 

O sujeito e a filosofia do sujeito são 

produtos da civilização moderna. Do primeiro 

sopro dessa civilização, em torno do século XVI, 

nasceram seus primogênitos:  o Renascimento e o 

Humanismo. Neste contexto emergiu a consciência 

do homem como ser histórico. Uma nova era que 

trouxe ideais,  sonhos e desejos de proj etos e 

conquistas. Mas o egoísmo, o desemprego e a 

degradação ambiental também vieram com a 

modernidade. Os limites pré -modernos como o 

Juízo Final,  a predestinação e a criação divina do 

universo foram suspensos para dar lugar a novas 

visões de mundo. O dia do Juízo Final foi afastado, 

a vida presente passou a ser uma alternativa 

concreta frente às promessas de um paraíso 

celestial.  O peso do pecado original foi  sacudido 

dos ombros de homens e mulheres e as 

potencialidades humanas valorizadas e postas sob 

a responsabilidade da vontade e das condições 

sociais.  

Agnes Heller (1982, p. 9) enumera as 

transformações operadas na civilização moderna:  
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a)  O indivíduo passa a  ter a sua própria  

história de desenvolvimento pessoal,  ta l  

como a sociedade adquire também a sua 

história de desenvolvimento;  

b)  As identidades contraditórias entre  

indivíduo [particularidade] e sociedade 

[universalidade] se  manifestam em todas as  

categorias fundamentais;  

c)  A relação entre indivíduo e si tuação social  

torna-se fluida;  o passado, o presente e o  

futuro (o tempo) transformam-se em 

criações humanas.  Nesse contexto 

cristalizam os sentimentos genéricos de 

l iberdade, fraternidade e igualdade;  

d)  O tempo e o espaço humanizam-se e  as  

projeções de um mundo justo, iguali tário e  

democrático transforma-se em utopias  

possíveis a  serem alcançadas.  

 

Apesar dessas transformações ocorridas na 

era moderna o ser humano não conseguiu livrar -se 

dos bloqueios ao seu desenvolvimento em 

potencial. “O homem cria o mundo, mas não recria 

a humanidade: a história e a situação mantem-se 

externa a ela.  O conceito de homem não supera a 

noção de corsi e recorsi ,  o movimento cíclico não 

se transforma numa espiral” (ibidem, p.  9). 

Contudo forja-se a abertura para o problema do 

autodesenvolvimento do ser humano. Na 

perspectiva da f ilosofia do sujeito,  
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de Hobbes a  Rousseau,  o  passado da  

humanidade transforma -se  –  num plano 

super ior  –  em his tó r ia .  Depois  da 

Revolução Francesa,  o  p róprio  presente –  

em f iguras tão impor tantes  como Hegel  e  

Balzac –  se  transforma também em 

his tór ia .  F ina lmente com Marx e a  

negação da soc iedade  burguesa ,  é  o  

próprio  futuro que  surge  como histór ia  

(HELLER, 1982,  p .  9) .  

 

A filosofia do sujeito dessacralizou o tempo 

e o espaço social: desfez os laços que vinculavam 

servos e senhores à terra; a Reforma luteran a abriu 

um canal direto entre o ser humano e o 

transcendente, explodindo com a mediação da 

ordem católica;  e até as corporações de ofícios 

perderam a legitimidade de regulamentar o mundo 

do trabalho. Em uma palavra: o ser humano fez -se 

livre em vontade e p ropriedade. Criou 

possibilidades materiais para uma nova 

civil ização. A liberdade de expressão e o direito 

de ir  e vir tornaram-se direitos humanos. Pode 

então o ser humano avaliar, criticar e escolher o 

futuro social e individual. Esse sentimento de 

potência e autonomia passou a orientar a 

totalidades dos complexos sociais e culturais.  

A modernidade trouxe a diferenciação 

social , a diversidade e a pluralidade em meio ao 

desenvolvimento social acelerado. A pluralidade 

reverenciada por Heller é uma caracterí stica 

marcante do mundo moderno. Forjada nas 

corporações de ofícios pela divisão social do 
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trabalho, a diferenciação social passou a distribuir 

as pessoas em papéis e funções, dentro de uma 

hierarquia subordinada à lógica do capital.  Os 

mecanismos legitimadores de distribuir as 

ocupações e os cargos nas organizações sociais, 

sejam elas públicas ou privadas, também se 

cristalizaram na modernidade, prenunciando 

aquilo que viria a se constituir como o espírito do 

capitalismo .  

Foram sendo destruídas, pouco a po uco, as 

relações orgânicas entre indivíduo e comunidade, 

ser humano e natureza.  

Os princípios, costumes e normas que 

ligavam os membros de uma família, que 

determinavam o lugar de cada um na ordem social  

perderam forças. A mobilidade social passou a se 

fazer em novas bases, erigindo uma nova 

hierarquia e,  por conseguinte, novos cri térios de 

distribuição do poder e das riquezas.  O mérito e a 

recompensa do esforço pessoal é a máxima desta 

nova civil idade. Princípio que aparentemente 

comprometido com a justiça  passou a disseminar,  

verdadeiramente, o egoísmo, a competição e o 

individualismo; isto é, as bases do uti litarismo 

econômico de Jeremy Bentham.  

Neste contexto o indivíduo passou a 

transitar como personalidade jurídica,  como 

proprietário.  E, hoje,  como suj eito de direito. 

Agora pertence a uma classe e a estratificação 

desta em cargos, ocupações e profissões que lhe 
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proporciona rendimento. Não é mais o nascimento 

que determina sua l iberdade, mas seu ofício. O 

destino passa a depender do seu esforço pessoal,  

daquilo que fez da sua vida. Para ser bem sucedido 

é necessário compreender e deixar -se subsumir na 

ordem do capital, à dinâmica social fundada na 

ordem das leis do mercado. De acordo com Heller 

(1982, p.  16):  

 

Foi  prec isamente  o  aparecimento  de  uma 

relação ind ividual  com a soc iedade,  a  

esco lha do seu próprio  des t ino por  cada 

ind ivíduo ,  que  tornou necessár ios uma 

perspect iva,  um sentido  dos valores  e  um 

modo de co mportamento cada vez mais 

ind ividual i sta  [ . . . ]  o  aspec to essencial  

consis t ia  em aval iar  até  que  ponto  

deixara a  sua marca no  mundo [ . . . ]  Assim, 

o  ind ivíduo co meçou a  modelar  o  seu 

próprio  dest ino,  e  não apenas num 

sentido é t ico,  a  dialé t ica do homem e do 

des t ino transformou -se  na categor ia  

central  de um concei to  dinâmico do  

homem.  

 

O processo de individuação desencadeado 

pelos processos de diferenciação social  forjou o 

desencaixe  e a autonomização de complexos 

sociais e culturais que projetaram o ser humano 

como ser histórico e autor do seu destino. Essa 

imagem estabeleceu uma nova condição humana: a  

percepção de si  como ser histórico e 

transcendente.  O ser humano, mesmo situado, pode 
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se projetar para além do presente imediato. Pode 

se ver no passado e no futuro.  

Ao refletir  sobre a crí tica de Habermas à 

filosofia do sujeito Rouanet (1987, p. 174) 

descreve esse processo de individuação nos 

seguintes termos:  

 

O Eu ocupa ao  mesmo tempo a posição de  

um sujei to  empír ico no  mundo,  onde se  

encontra como obje to  entre  outros 

objetos,  e  a  posição  de um suje i to  

transcendenta l ,  que consti tui  esse mundo 

como o conjunto dos objetos da  

experiência possível .  O homem é  objeto  

do conhecimento e  fundamento de todo  

saber .  Como suje i to  empír ico ,  e le  é  dado  

através da aná li se da vida,  do t raba lho,  

da l íngua;  como sujei to  transcendenta l  

ele  é  a  fonte e  fundamento da  bio logia ,  da 

economia,  da f i losofia .  O suje i to  que  

ref le te  sobre si  mesmo [autoconsc iente]  

se  cinde num Eu que se  vê co mo objeto  

dessa  re f lexão  opaca  e  contingente ,  e  

num Eu que pre tende to rnar  transparente  

esse Eu opaco pe la tomada de 

consc iência .  Exis te  sempre para o  

Cogi to ,  um resíduo  de  realidade que não  

acede à consciência .  A faixa da rea lidade 

que pode ser pensada tem sempre como 

corre lata uma faixa impensada / . . . /  A 

existênc ia do impensado  impõe ao homem 

uma tarefa  –  a  de pensar o  impensado .  A 

normat ividade do Cogi to  que quer  

apreender  o  impensado subst i tui  as 

antigas normat ividades  rel igiosas.  É a 

palavra que  quer fazer falar  o  si lêncio,  a  

luz  que  quer devassar o  intransparen te  

/ . . . /  O sujei to  se  cinde  num Eu que  se 

sente como autor  de todas as co isas e  de  
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sua  própria  his tór ia ,  e  num Eu que se  sabe  

produto de  uma or igem inf ini tamente  

arca ica.  O homem é a  or igem de tudo e 

produto de uma or igem que o ultrapassa  

( i tá l icos  nossos) .  

 

Qual a posição de Habermas diante desse 

sujeito que tem consciência de sua histór ia e,  

consequentemente, da sua transcendência? Desse 

sujeito versátil e criador de uma segunda natureza,  

a humanidade emergente com a modernidade?  

Abre-se uma dupla interpretação. Para 

Rouanet Habermas rejeita não só a filosofia do 

sujeito,  que encontra na filosofia cartesiana sua 

maior expressão, como o próprio sujeito 

consciente da história,  erigido na modernidade. 

Rejeita simultaneamente, portanto, o sujeito 

transcendental  e o sujeito empírico. Em duas de 

suas obras Habermas explicita sua crítica ao 

sujeito transcendental , que elabora seus 

procedimentos metodológicos e reflexivos a partir 

do paradigma da consciência. Esse paradigma 

transpôs para as Ciências Humanas e Sociais a 

dicotomia sujeito e objeto, tal como se impõem nas 

Ciências Exatas e Naturais. Quanto ao sujeito 

empírico da modernidade, não há uma crí tica com 

tantas evidências,  daí não podermos afirmar com 

tanta veemência,  como faz Rouanet,  uma rejeição 

total a ideia de sujeito. A intersubjetividade, por 

exemplo, é uma relação entre sujeitos empí ricos 

situados no mundo da vida.  
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Habermas rejeita o discurso filosófico 

centrado no sujeito individuado e cindido entre a 

dimensão histórica e transcendental.  Um sujeito 

que se confronta com o objeto:  “o mundo das 

coisas cognoscíveis e manipuláveis”. Nesta  

filosofia o próprio sujeito se converteria em objeto 

cognoscível e manipulável pelas Ciências 

Humanas e Sociais. Para Habermas essa 

abordagem centrada no sujeito cindido entre dois 

mundos, o transcendente e o histórico, ao contrário 

de abrir possibilidades à emancipação fortalece a 

dominação. É preciso então construir uma 

perspectiva diversa da cartesiana; que ele propôs 

como abordagem comunicativa.  Para ele o 

paradigma comunicativo desloca o foco para 

intersubjetividade.  

A característ ica das relações inte rsubjetivas 

é a busca do entendimento mútuo, da 

solidariedade. Ao contrário de outras relações 

movidas pela estratégia de poder. Habermas 

fundamenta sua perspectiva na teoria da linguagem 

dos atos de fala. Uma linguagem imanente e 

partícipe da colonização do que compreende como 

sistema. Qual, então, a contribuição da perspectiva 

habermasiana para a emancipação na modernidade 

quando se considera a colonização do sistema 

sobre o mundo da vida?  

Habermas pertence a uma linhagem de 

filósofos que, como Marcuse (1987),  procurou 

elucidar as formas encontradas pela sociedade 
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moderna, industrial e capitalista,  para continuar 

reproduzindo as condições de dominação e 

exploração, através de processos legítimos. 

Mesmo com todas as comodidades e 

desenvolvimento tecnológico  persiste na 

modernidade formas de exercer o poder que 

impedem a liberdade e a igualdade social em larga 

escala. Para esses filósofos o paradigma da 

consciência,  seja empirista e ou positivista,  

capitularam diante da hegemonia da razão centrada 

no sujeito.  Ele também situa Marx nesta linhagem 

que incorpora “a filosofia do sujeito centrado” e 

acusa o materialismo histórico de reduzir a vida 

social  à produção, conforme exposto no Prefácio 

da Introdução à Crít ica da Economia Política de 

1859.  

A centralidade que o mundo do trabalho 

ocupa nas análises de Marx não decorre por 

predileção temática, mas pelas condições da 

sociedade moderna no capitalismo. A centralidade 

da economia foi ganhando importância em vários 

pensadores de acordo com a expansão dos 

mercados e a consolidação do Estado Moderno. 

Desde a economia política clássica a produção 

passou a ser revelada como o núcleo da dominação 

do capital. Marx concordando com tal hipótese 

desenvolveu esforços para explicitar os processos 

efetivos e ideológicos que corroboram com essa 

dominação. Ao fazer uma crítica a modernidade 

capitalista desenvolveu a proposição de sua 
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superação através da radicalização da democracia,  

que não deveria se l imitar ao mundo da política, 

mas estender-se ao mundo do trabalho.  

As críticas reducionistas atribuídas por 

Habermas a Marx também podem ser revertidas ao 

próprio Habermas, na medida em que ele considera 

a razão comunicativa como centralidade do 

processo emancipatório na modernidade. Se Marx 

reduziu a vida social  à produção Habermas r eduz 

a vida à razão comunicativa.  Mas o contexto 

histórico permite Habermas ter uma visão 

privilegiada da sociedade, mais ampla do que a de 

Marx. Este não assistiu a ampliação da sociedade 

civil , a socialização da política pela democracia de 

massas, a formação dos partidos de massa, a 

emergência dos movimentos sociais, entre outros 

acontecimentos,  como a Revolução Russa. A 

crí tica habermasiana, cultural e social,  passa por 

essa materialidade, e sua teoria da ação 

comunicativa procura abarcar a dimensão do 

mundo da vida, ainda em germe, no capitalismo 

concorrencial .  

O ponto de partida da emancipação humana 

para Marx é o mundo do trabalho, mas Habermas 

o considera como um subsistema da racionalidade 

instrumental e por isso incompatível  com os 

procedimentos necessários ao desenvolvimento do 

agir comunicativo. A primeira vista torna -se 

impossível qualquer aproximação dessas 

perspectivas. Se Habermas nega o mundo do 
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trabalho no âmbito de suas reflexões Marx é cético 

quanto a possibilidade de superar os processos d e 

dominação através da filosofia ou mudança de 

paradigma. A não ser que este admita uma 

transformação simultânea das mentalidades e da 

apropriação privada em coletiva. O ponto de 

partida não seria a linguagem ou agir 

comunicativo, mas uma atividade específ ica que 

contivesse em si ação e reflexão em movimento, 

isto é,  que l igasse os seres humanos entre si 

constituindo como que uma rede de intercâmbio 

social  e cultural, essa atividade é o trabalho.  

A questão é que o trabalho não se faz sem 

comunicação, daí  os  seguintes interrogantes:  é 

possível pensar sobre as modalidades do agir  

comunicativo no âmbito do trabalho? É possível  

refletir sobre a teoria do agir comunicativo fora da 

dualidade sistema e mundo da vida? Será que não 

existe reminiscência do agir comuni cativo no 

contexto do sistema estatal e econômico? Será o 

agir comunicativo, predominante na 

intersubjetividade do mundo da vida e movido pelo 

entendimento mútuo, a protoforma da 

sociabilidade humana? Em que medida os 

procedimentos do agir comunicativo podem ser 

convertidos em força propulsora do processo 

emancipatório na modernidade?  

Se num primeiro momento a razão 

comunicativa se explicitou no mundo da vida, o  

contexto social  da modernidade conteve sua 
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expansão através da racionalidade instrumental . 

Racionalidade imanente à emergência da filosofia 

do sujeito. Implicitamente é essa a vinculação 

possível  feita por Habermas, daí a necessidade de 

rejeitar essa fi losofia.  Ela estaria a serviço da 

dominação e não da emancipação. A razão 

comunicativa,  assolada pelas ideologias místicas e 

religiosas teria sido capturada, na modernidade, 

pela ideologia do sujeito, que também atua como 

colonizador no mundo da vida. A filosofia do 

sujeito epistemológico é entendida, por Habermas, 

como ideologia do sujeito histórico. E le não 

distingue a concepção e ação dessas diferentes  

formas de sujeitos,  para ele tais sujeitos se 

equivalem, como demonstra Rouanet. Agem sob a 

consideração do outro como objeto e, dessa forma, 

não conseguem se colocar diante dele a não ser 

racionalizando-o, orientando-se com a custódia da 

racionalidade instrumental.  

Quando o sujeito atua no mundo sob a 

orientação da filosofia do sujeito transporta -se a 

racionalização cognitivo-instrumental para todos 

os contextos sem distinguir e considerar o aspecto 

prático-político e estético-expressivo da razão. O 

totalitarismo ou absolutismo da razão 

instrumental, própria da filosofia do sujeito,  

obstrui a percepção intersubjetiva e aborta a 

comunicabilidade como instância específica do 

mundo da vida e entendimento desse mundo.  
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A dicotomia sujeito -objeto,  no campo da 

epistemologia, ou os processos de subjetivação e 

objetivação, no social,  institui  a figura do sujeito 

monológico: o sujeito que se converte em objeto 

de si mesmo; o sujeito consciente de si, do mundo 

físico e espiritual.  Essa condição do sujeito 

consciente e autônomo leva a autoconsciência e a 

autonomização de suas práticas, dos contextos e 

dos valores. De campos l igados a existência que 

podem ser situados historicamente.  

O sentimento de potência imanente ao 

sujeito monológico se expandiu para outras 

práticas e papéis sociais e foram personificados 

pelos indivíduos como critérios do agir prático -

moral.  “Foi assim, segundo Rouanet (1987, p.  

179), que a razão subjetiva passou a impor -se à 

razão intersubjetiva como a única forma possível  

de razão, e ironicamente os críticos da cultura 

caíram na armadilha de denunciar a ditadura do 

sujeito recorrendo às próprias categorias da 

filosofia do sujeito”.  

Não seria significativo pensar na hipótese 

do sujeito dialógico? Ou Habermas considera essa 

dialética entre sujeitos como intersubjetividade? A 

centralidade da emancipação social  no sujeito  

histórico, individual e coletivo, impede a 

visibil idade coletiva dessa responsabilidade, 

legit imando o indivíduo e deslegitimando o  

coletivo. Mas se assim for,  não podemos entender 
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a intersubjetividade como relações entre sujeitos, 

relações sociais?  

O problema então parece ser mitificado por 

Habermas. A negação do sujeito como explicador 

da dominação (sujeito-classe em Lukács),  é posto 

como sendo de responsabilidade da modernidade. 

De um sistema que é posto acima das práticas  

sociais,  um sistema-sujeito,  uma modernidade-

sujeito, uma racionalidade-sujeito. E para superar 

a ideologia legit imadora da colonização do 

sistema sobre o mundo da vida uma razão-sujeito,  

a razão comunicativa,  uma intersubjetividade -

sujeito deve ser acionada, valorizada e expandida.  

As reflexões de Rouanet (1987, p. 180) nos 

conduzem a essa interpretação, na medida em que 

admite “a modernidade [com quem] produziu e sse 

resultado ambíguo de ao mesmo tempo criar 

condições para intersubjetividade e para sua 

anexação pela razão subjetiva autonomizada”.  

É necessário abandonar a filosofia do sujeito 

para realizar uma crí tica consistente da 

modernidade. E as ciências humanas, a psicologia 

e a sociologia, seriam incapazes, para Habermas, 

de fazer essa crítica. Em termos sociológicos basta 

pensar em Durkheim, em seu esforço de explicar a  

coisa como objeto da sociologia. De alguma forma 

a relação sujeito-objeto é reposta. O empirismo 

lógico procura sair dessa relação elegendo a lógica 

e suas linguagens como possibilidade de elevar e 

garantir a cientificidade das ciências sociais em 
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contraposição as naturais. Mas ao mantê -la na 

pesquisa empírica acaba fortalecendo a filosofia 

do sujeito, transformando fenômenos sociais e a 

própria l inguagem em objeto. Habermas propõe a 

reconstrução do saber científico.   
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CAPÍTULO 3  

 

A  PRODUÇÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO  

EM MARX 

 

 

Os problemas e soluções aqui enfrentados,  

que elegeu como objeto as dinâmicas da 

modernidade capitalista: educação escolar no 

século XXI provocam o pensamento e a busca de 

um aprofundamento das lacunas teóricas,  que não 

são poucas. As inferências deixam mais 

questionamentos que resultados.  Apenas 

transparecem sínteses provisórias e a certeza de 

que há muito caminho a percorrer. É que não se 

chega a seu limiar apenas com teoria.  

Nessa trajetória, e com essa consciência,  

muitas vezes tonar-se duvidosa a nossa capacidade 

de equacioná-lo satisfatoriamente.  E essa dúvida 

persiste ainda hoje! O objeto apresenta uma 

dinâmica de difícil  apreensão, além de poder ser 

abordado de diversas perspectivas. A análise de 

seu conteúdo não se esgota no momento particular 

de uma etapa acadêmica. Ao contrário,  sentimos 

que só agora há um pouco de lucidez sobre as 

dimensões do problema a ser enfrentado.  

O problema consiste em apreender a 

dinâmica da ambivalência do conhecimento no 

projeto emancipatório na modernidade, apoiados 
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em algumas categorias da teoria social  marxiana. 

Desse modo, serão priorizadas algumas categorias 

propostas por Marx e Gramsci.  Por outro lado, 

buscou-se um esforço implícito de manter 

presentes as implicações da teoria marxiana e seu 

corpus  categorial com o debate contemporâneo 

sobre o conhecimento, sobretudo, o debate 

sociológico em torno do que se tem enunciado de 

“sociedade ‘capitalista’ do conhecimento”.  

Tendo em mente esse debate, decidimos 

construir uma perspectiva sobre a produção e 

apropriação social  do conhecimento, mas sob os 

fundamentos categoriais da teoria marxiana . Logo, 

serão criticadas e ressaltadas as possibilidades de 

o conhecimento contribuir, como categoria teórica 

e prática, para a realização do projeto 

emancipatório da modernidade. E será explicada 

porque, historicamente,  ele tem se revelado muito 

mais como obstáculo,  do que favorecido a 

realização deste projeto.  

Inúmeras teorias concorrem e disputam o 

status  e a autoridade dessa explicação, outras 

tantas negam a problemática da emancipação. De 

fato, é uma problemática que envolve duas outras 

categorias que parecem esgotadas pela hegemonia 

de algumas concepções teóricas que emergiram 

nas quatro últimas décadas do século XX, nas 

universidades:  a história e a utopia.  Justamente o 

que constitui o tripé da teoria social marxiana: 

emancipação, história e utopia. M as elas aparecem 
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plasmadas pelas filosofias hegeliana e 

feuerbachiana, do socialismo utópico francês e da 

economia polít ica inglesa. Influências que 

deixaram marcas e cicatrizes profundas na teoria 

social  marxiana. Por essa razão, é importante 

investigar a trajetória da teoria social marxiana e 

verificar o que ela tem de particular com as 

categorias apontadas acima.  

Verifica-se com essa incursão que existe 

uma politicidade  que funciona como fermento da 

teoria.  Ela se caracteriza pela busca em ajustar o 

abstrato ao concreto. E faz deste, do concreto,  o 

princípio da verdade. A teoria é ancorada na 

realidade do mundo. Para Marx, o pensamento é 

expressão do ser.  

Posicionar o pensamento nesses termos 

implicou uma reviravolta na filosofia.  Isto é, o 

ponto a partir  do qual a filosofia social se 

metamorfoseia em teoria social . A diferença entre 

uma e outra, para Marx, é que a especulação ou 

metafísica, o idealismo alemão que tanto criticou, 

fez da história uma história cujo móbil foi  

concebido como Espírito,  por Hegel; e fez do 

materialismo um naturalismo cujo móbil  foi  

concebido como Humanismo, por Feuerbach. 

Marx, que viveu a historicidade de seu tempo e 

sofreu as influências da mentalidade iluminista,  

deu consequência ao pensamento que o antecedeu 

e que tomou como referência para desenvolver 

seus estudos críticos. Para tanto, fundiu a história 
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com o materialismo e temperou essa fusão com o 

espírito jacobino e a crítica da economia política,  

mantendo as bases do humanismo de Feuerbach.  

As leituras que fizemos dessa trajetória 

apontaram a necessidade, mais uma vez, de criticar 

a crítica que apresenta a teoria social marxiana 

como reducionista,  como produtivista.  Mas o alvo, 

que não pode ser desenvolvido aqui, era travar um 

debate com a teoria do agir comunicativo de 

Habermas, não no sentido de mostrar as diferenças 

e os pontos divergentes que afastam Marx de 

Habermas e vice-versa;  embora o propósito era 

convergência e elucidar complementaridade entre 

as racionalidades e a crítica da economia política.  

Buscou-se tal  convergência,  mediados por 

Gramsci,  pela categoria gramsciana da catarse e do 

princípio educativo do trabalho. Se tal estudo, 

nesse momento, teve que ser postergado, 

avançamos no que foi considerado o mais rico da 

teoria social marxiana, a sociologia da luta de 

classes.  

No capítulo foi enunciado essa sociologia,  

revelando seu teor político acerca do 

conhecimento –  o que ressaltamos mediante à 

categoria que chamamos de polit icidade do 

conhecimento  – ,  em contraposição à acusação, 

insustentável, de ser o marxismo uma forma de 

economicismo. No capítulo dois notou -se o que 

persiste “encoberto”: a politização do 
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conhecimento pelo capital, dissimulado pela 

ambivalência do conhecimento na modernidade.  

A polít ica do capital feita na esfera da 

produção/apropriação do conhecimento através da 

dialética entre relações de produção e formas 

sociais. As armas do capital  uti lizadas aqui são o 

fetichismo e a reificação. No âmbito da cultura a 

arma do capital é a ideologia;  e no âmbito 

específico da polít ica e da epistemologia, a 

hipóstase.  

 

 O fet ich ismo e a rei f icação do conhecimento  

Na análise do fetichismo e da reificação 

observamos que o conhecimento assume um papel 

relevante na modernidade. Embora Marx não tenha 

tratado da concreticidade do conhecimento, nos 

termos da sociologia que desenvolveu, apoiados 

em Hodgskin, podemos desenvolvê -la e extrair  

consequências importantes sobre a política do 

capital para o conhecimento na modernidade.  

Sob esse aspecto o conhecimento ocupa um 

papel relevante na modernidade. Ele é 

mercadorizado. Como mercadoria não deixa de 

apresentar aquele duplo aspecto, ou ambivalência,  

anunciada por Marx (1980a) em O Capital: como 

valor de uso, atende, especificamente, às 

necessidades do gênero humano; e como valor de 

troca apresenta contradições forjadas na  trama 

dialética entre relações de produção e formas 

sociais. Para viabilizar a exploração da força de 
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trabalho e a expropriação do conhecimento 

acumulado por ela,  o capital tem que desenvolver 

uma polít ica: a “coisificação” ou a personificação 

das formas sociais das mercadorias.  Estas são 

objetivações das relações sociais de produção. Na 

medida em que as mercadorias se desprendem das 

relações sociais e ganham valor de mercado, 

ascendem à condição de fetichismo de mercadoria 

e podem, com esse mecanismo, ser  vividas como 

identidade pelas pessoas, podem ser 

personificadas;  dessa forma, reificam a 

subjetividade e,  por conseguinte, as relações 

intersubjetivas.  

Para explicar a ambivalência do 

conhecimento na modernidade capitalista 

recorremos à sociologia marxiana. Aplicou-se a 

“teoria sociológica da abstração” ao processo de 

produção/apropriação social do conhecimento. E 

descobrimos a efetividade da polít ica do capital  

para controlar o que se constitui , hoje,  como a 

maior fonte de riquezas produzidas socialmente na 

modernidade capitalista:  o conhecimento. Esse 

controle, como expusemos, ocorre sob dois eixos:  

privado e estatal . Da mesma maneira que Marx 

expôs em O Capital, em termos abstratos,  a trama 

dessa política analisando a mercadoria,  

procuramos, em termos concretos e aproximativos,  

“descobrir” como essa polít ica se realiza por uma 

forma social que incorpora todas as características 

da mercadoria, que é o certificado do 
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conhecimento conferido à força de trabalho 

potencial discente e à força de trabalho acabada  

docente, no processo de produção e apropriação do 

conhecimento-mercadoria.  

Com a teoria sociológica de Marx e a 

concepção de conhecimento de Hodgskin, 

construímos o modelo do fetichismo e reificação 

do processo de produção/apropriação do 

conhecimento, para explicitar o que esse modelo 

encobre: a exploração da força de trabalho e a 

expropriação do conhecimento que esta força de 

trabalho acumulou durante o percurso formativo, 

que a enriqueceu e a valorizou.  

 

 A categor ia ideo logia  

A categoria ideologia também esclareceu 

outra ambivalência apresentada pelo 

conhecimento na modernidade capitalista. Trata -

se aqui da dialética entre representação social  e o 

“processo de vida real”.  Em nosso estudo 

procuramos mostrar que essa obra,  mais do que 

qualquer outra, explicita a transição de Marx & 

Engels da filosofia social para a teoria social.  

Transição efetuada, particularmente, a part ir da 

crí tica à concepção da consciência e do 

conhecimento dos hegelianos de esquerda e à 

concepção materialista de Feuerbach.  

As reflexões sobre a crítica de Marx & 

Engels revelaram a fragilidade da crí tica dos 

hegelianos de esquerda à teologia e à religião, 
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quando temos como referência a “libertação do 

mundo e da humanidade”.  

O deslocamento das “forças 

transcendentais” libertadoras para as  “ideias,  

pensamentos e conceitos”, que constitui o que os 

hegelianos concebem como “consciência”, apenas 

substi tui Deus pela consciência, mas mantém o 

caráter mítico da religião na filosofia.  Isto porque 

a consciência, para os hegelianos, é posta como 

ente metafísico. A consciência, como mediadora 

da emancipação humana, mesmo em Feuerbach, foi  

naturalizada. Do ponto de vista feuerbachiano, o 

ser humano é visto exclusivamente como “objeto 

sensível”, dotado de consciência e capacidade de 

representação, mas não é evidenciado como 

“sujeito sensível”, dotado de consciência, mas 

como expressão, materialização ou exteriorização 

da “natureza física dos indivíduos”, da “forma de 

‘manifestarem a vida’” e do “modo de vida 

determinado”.  

Para os hegelianos as representações sociais 

são produtos da consciência. É esta que constrói  

“cadeias reais” que aprisionam, oprimem e 

impedem os seres humanos de reconhecerem a sua 

humanidade. A concepção dos hegelianos de 

esquerda concede autonomia absoluta à 

consciência. E atribui a ela a condição de sujeito 

da emancipação humana. Pois é a consciência,  

pensam, que imprime e infunde no ser humano os 

sentidos da sua existência porque, mediada pelas 
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representações que realiza,  cria a memória:  suas 

crenças e valores.  

Marx e Engels revelam que, ao contrário da 

concepção dos hegelianos de esquerda acerca da 

ambivalência do conhecimento filosófico, das 

tensões entre “mundo real” e “representação 

social”,  a consciência não é sujeito das 

representações, não é a força geradora, mas efeito  

dessa ambivalência que se materializa em ideias,  

pensamentos e conceitos.  Sujeito das 

representações sociais para Marx & Engels, são os 

“processos vitais”, “existenciais”, “os problemas 

humanos concretos”. Para a hipótese que nos 

propomos a desenvolver neste est udo, isto 

significa não mais um posicionamento fi losófico, 

mas político.  Para Marx & Engels, o objeto 

merecedor de investigação não são mais os 

“problemas de entendimento e compreensão”, 

tipicamente filosóficos,  mas o “processo de vida 

real”,  a “atividade vital”,  o “desenvolvimento 

prático dos homens”.  

O conhecimento é o produto do esforço 

intelectual,  as interpretações e concepções sobre 

os mais diversos temas. Isto é,  a representação 

social . De um ponto de vista materialista da 

história é insuficiente cri ticar as “ilusões da 

consciência”,  das “representações religiosas” pela 

consciência e colocar no lugar da consciência 

religiosa uma consciência crítica. Importa fazer a 

crítica das “relações humanas, dos gestos 
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humanos, das cadeias e limites humanos”, pois  são 

estas as cadeias reais. Mas como proceder 

cri ticamente com essa intensão e objetivo?  

Marx & Engels propõem uma postura 

diferente dos hegelianos de esquerda; sugerem o 

“posicionamento ‘prático -crítico’”,  a “filosofia da 

práxis”,  a “perspectiva do mater ialismo”, cujo 

fundamento é o ser social e a “efetivação concreta 

do sujeito da história”.  Mais do que isso,  propõe o 

ponto de partida dessa teoria social: os 

“indivíduos reais”,  a “ação dos indivíduos”, as 

“condições materiais de existência encontradas e 

construídas”.  A “ciência real”,  a teoria social,  ao 

contrário da “especulação filosófica”,  tem que ter 

“bases empíricas verificáveis”. Para além do jogo 

do verdadeiro e do falso operado tautologicamente 

pelo conhecimento, Marx & Engels propõem como 

cri tério da teoria social a dialética da objetivação 

e da subjetivação, que tem no plano originário do 

ser social a sua protoforma. O primado desse plano 

é constituído, abstratamente,  de três categorias 

concretas: o ser humano, a natureza e a atividade 

que desencadeia o metabolismo entre eles, o 

trabalho humano.  

O conhecimento comprometido com a 

emancipação humana precisa considerar como 

ponto de partida uma outra ambivalência que os 

hegelianos de esquerda não conseguiram 

identificar. E a centralidade desta não é mais a 

consciência,  mas os “vínculos sociais e as relações 
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sociais” na historicidade; os “indivíduos 

particulares” que ao reproduzirem as condições de 

existência “desenvolvem um determinado modo de 

vida”, não apenas econômico e material,  mas 

“relações sociais e políticas determinadas” sob o 

princípio materialista que concebe as 

representações sociais, as estruturas sociais e o 

Estado como expressão e objetivação de como os 

seres humanos trabalham e produzem o “processo 

de vida real”.  

Com essa concepção materialista da 

história, Marx & Engels reposicionam a 

ambivalência do conhecimento, não mais centrada 

na mediação da consciência, mas no “processo de 

vida real”.  É o “mundo vital humano” que assume 

na concepção da fi losofia da práxis relevância 

teórica. Dito de outra forma, quando se tem como 

meta compreender a sociedade o “mundo vital 

humano” é a pedra fundamental.  

 

 A categor ia hipóstase  

A categoria hipóstase revelou uma outra 

ambivalência do conhecimento, a tensão dialética 

entre a particularidade e a un iversalidade. Embora 

Marx & Engels não tenham desenvolvido uma 

teoria estri ta da categoria hipóstase, o esforço que 

foi  feito em estudá-la revelou-se numa importante 

contribuição da teoria social marxiana quando 

temos em mente a teoria e a filosofia políti ca.  
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O alvo desse estudo foi a crítica que Marx 

desfechou sobre as concepções que não 

distinguem, com precisão, as relações dialéticas 

entre particularidade e universalidade, mas sobre 

um tema específico: a sociedade civil  e o Estado 

moderno. Este é o posicionamento típico da escola 

de pensamento jurídico-político que se conhece 

como contratualista.  Para os contratualistas o 

contrato é resultado da vontade firmada entre 

homens l ivres. O que, para Marx, na modernidade 

capitalista,  não se confirma em termos un iversais. 

Na realidade desta modernidade, esse postulado só 

é válido para a classe burguesa,  os proprietários 

de capital.  Valendo-se das categorias 

particularidade e universalidade, Marx esclarece a 

trama social  entre os interesses corporativos e o 

interesse público, que plasmam a realidade da 

sociedade civil e do Estado.  

Com esse estudo constatou-se que, 

hipostasiado, o contrato social  funciona como o 

certificado funciona no contexto de realidades 

fetichizadas e reificadas,  mas com uma 

particularidade: a hipóstase põe em relevo a 

dialética entre as características específicas e as 

generalizações possíveis dos fenômenos sociais,  

as posições subjetivistas e objetivistas do 

conhecimento. Sobre esse aspecto contribui, 

significativamente,  para a crítica material ista e 

histórica às filosofias políticas do liberalismo 

clássico e, especificamente,  ao contratualismo.  
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O posicionamento teórico hipostasiado 

desconsidera a historicidade na produção social  do 

conhecimento. O ponto de vista abstrato da teoria 

desconsidera as “bases empíricas de verificação” 

como critério necessário de alcançar a verdade. Ao 

contrário,  tendem a transitar da abstração à 

generalização sem considerar a trama das 

mediações que dão materialidade aos fenômenos 

políticos e sociais. Dessa forma, a h ipóstase se nos 

revelou como um procedimento teórico -

metodológico pertinente ao sujeito do 

conhecimento. Trata-se do desconhecimento ou 

rejeição da imbricação entre a particularidade do 

fato social  e a totalidade envolvente desse fato.  

Marx questiona os tratamentos teóricos que 

pretendem conhecer a realidade humana sem 

aproximar a categoria da história da categoria 

práxis social. É na aproximação dessas categorias 

que Marx descobriu o caráter da hipóstase na 

modernidade capitalista.  A hipóstase revela -se em 

tal modernidade na medida em que a liberdade 

individuada é radicalizada e abole,  

concomitantemente,  todas as formas possíveis de 

controle social sobre os “processos de vida real”.  

Para Marx a radicalização da liberdade 

individuada sem a concomitante liber tação do 

controle social forjado nas condições materiais de 

existência significa o “culminar da humilhação e 

da inumanidade” do ser humano, uma 

“pseudoliberdade”. Isto é, a liberdade burguesa é 
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uma liberdade parcial  porque alimenta,  de igual 

modo, a radicalidade da desigualdade individuada. 

A contradição da liberdade burguesa está no 

descompasso entre liberdade política e 

desigualdade econômica. Todos os homens são 

livres proprietários para firmar o contrato social , 

em termos jurídicos,  sob a mais absoluta 

desigualdade real . E esta contradição, diz Marx, é 

resolvida na materialidade do “Estado moderno 

acabado”. A constituição societária do “Estado 

moderno acabado” se erige,  desse modo, sobre a 

hipóstase da modernidade capitalista, o 

conhecimento que desconhece ou rejeita a 

ambivalência entre particularidade histórica e 

universalidade abstrata.  

O mais significativo da análise da categoria 

hipóstase foi ter constatado que é através dos 

construtos teóricos hipostasiados que o fetichismo 

da mercadoria e a reificação da personificação 

social  são legitimados. Deste ponto de vista,  a 

hipóstase é anterioridade a toda ideologia que 

falseia a realidade. Mas esse falseamento só é 

possível  porque se vive em uma sociedade 

reificada. Foi essa articulação entre o corpus 

categorial  da teoria social  marxiana o mais 

significativo deste estudo que elegeu o fetichismo, 

a ideologia e a hipóstase como categorias -chaves 

da análise sociológica marxiana. Nesta,  

constatamos o fato de em todas essas categorias se 

afirmar uma ambivalência  que envolve o 
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conhecimento. Uma afirmação que repousa sobre o 

primado da ambivalência genérica e originária 

entre a natureza e o ser social . Sobre a categoria 

fetichismo e reificação, Marx põe em relevo a 

ambivalência do conhecimento na tensão dialética 

entre relações de produção e formas sociais; sobre 

a categoria ideologia, a ambivalência do 

conhecimento é posta pela dialética entre 

representação social  e “processo de vida real”; e 

sobre a categoria hipóstase,  a ambivalência do 

conhecimento se manifesta na dialética entre 

particularidade e generalidade ou universalidade.  

 

3.1 A produção socia l  do conhecimento em Gramsci  

 

A ambivalência do conhecimento se 

apresenta de uma forma diferente na perspectiva 

gramsciana. Gramsci enfatiza a emancipação 

mediada pelo conhecimento em termos ético -

políticos. Ele articula três dimensões sociais em 

sua filosofia da práxis: conhecimento, política e 

cultura.  

Diferentemente de Marx, que apresenta as 

relações concretas de trabalho como alienadoras e 

desumanizadoras,  Gramsci vê aspectos 

libertadores no mundo do trabalho, inclusive no 

lócus fabril , da produção propriamente capitalista.  

Em sua visão, a atividade produtiva é 

concomitantemente um processo formativo que 

desenvolve a personalidade dos produtores.  A 
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atividade laboral  é dotada de um princípio 

educativo que possibilita ampliar a concepção de 

mundo dos produtores. Quando é o caso, 

desenvolve a personalidade autônoma; quando 

não, forma personalidade subalterna. O trabalho 

proporciona conhecimento ao produtor e,  dessa 

forma, cultura,  ainda que restrita à cultura do 

trabalho.  

Constata-se neste estudo que a sociologia 

gramsciana, diferentemente da de Marx, explora 

outras possibilidades oferecidas pela ambivalência 

do conhecimento. O conhecimento assume uma 

dimensão universal.  Em Marx o conhecimento se 

mantém demasiadamente preso às relações de 

produção. Ou embutido na força de trabalho, na 

capacidade produtiva,  ou subjacente às teorias e 

filosofias sociais.  Na reflexão realizada, 

precisamente no capítulo anterior, fizemos um 

esforço para formular como se efetiva a produção 

social  do conhecimento para Marx, a partir da 

teoria do fetichismo e da reificação. Em Gramsci 

o procedimento foi  discutir a sua compreensão 

político-pedagógica do conhecimento.  

Gramsci apresenta uma concepção original  

sobre o desenvolvimento intelectivo. A 

ambivalência do conhecimento é posta pela 

dialética entre a técnica e a política. Isto é, a 

formação intelectual ,  que inclui a formação para o 

trabalho, não se resume à formação da força de 

trabalho potencial  para atuar como capital  variável 
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nas unidades econômicas.  Esta formação também 

desenvolve a capacidade política da força de 

trabalho potencial . De acordo com Gramsci,  a 

produção/apropriação de conhecimentos também 

desenvolve a capacidade de dirigente, a  

capacidade de criar e gerir organizações sociais 

autônomas. Esse aspecto formativo é importante 

porque Gramsci tem como pressuposto que as 

pessoas participam de um determinado grupo 

social , o que não se pode evitar.  O conhecimento 

amplia as possibilidades  de a pessoa produzir,  mas 

também de atuar no âmbito dos grupos sociais,  

elevando sua compreensão técnica,  mas também 

ético-política. O que ocorre no momento catártico, 

no processo evolutivo de uma visão que se desloca 

do senso comum para o bom senso.  

Em todas as formas de sociabilidade 

Gramsci vê esta ambivalência entre técnica e 

política operar através do conhecimento. Ele 

destaca as potencialidades desta ambivalência 

operar o processo de emancipação no âmbito do 

partido político,  que é uma instituição bu rguesa. O 

partido se apresenta para Gramsci como um 

intelectual  moderno. Aquele que é capaz de 

aglutinar identidade e unidade entre a diversidade 

de concepções de mundo. E pondo em ação essas 

concepções de mundo, desencadear um processo 

de emancipação. A organização do partido, as 

atividades que nele são desenvolvidas 

proporcionam a formação técnica e política dos 
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seus militantes.  Gramsci vê nisso uma escola para 

as classes subalternas que almejam construir uma 

sociedade emancipada da modernidade capitalist a. 

Não é apenas o partido que tem essa proeza 

educativa;  na concepção de democracia popular 

ele concebe os conselhos e o que chama de 

“instituições de vida social” como espaços capazes 

de articular a técnica e a política para desenvolver 

a concepção de mundo dos produtores. As 

atividades nesses espaços sociais são importantes 

porque elevam as concepções de mundo restri tas 

dos produtores, normalmente locais ou regionais, 

a uma visão cosmopolita e universal. Essa 

elevação da personalidade, para Gramsci,  é cap az 

de influenciar a vontade. Esta é uma outra 

problemática ausente em Marx: a influência da 

ampliação da dialética entre técnica e política 

sobre a vontade do produtor. Se a concepção que 

decorre da dialética entre técnica e polít ica eleva 

através do conhecimento a personalidade do 

produtor,  Gramsci observa que o conhecimento 

também comporta a dimensão da vontade, um 

aspecto subjetivo importante na ambivalência que 

marca o ponto de vista gramsciano sobre o 

conhecimento, resultante da relação da técnica 

com a polí tica.  

Baseado nos resultados apresentados até 

aqui, este estudo permite-nos concluir que o 

conhecimento ocupa um lugar relevante na teoria 

social  marxiana, no que tange à emancipação no 
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projeto emancipatório na modernidade. Está 

associado a dois movimentos, que, longe de 

ambíguos, preferimos caracterizá -los como 

ambivalentes.  Em termos genéricos,  abstratos ou 

universais,  quando visto na perspectiva do 

desenvolvimento das forças produtivas, o 

conhecimento contribui para a evolução social,  

para elevar o ser humano de uma situação 

encerrada nas necessidades, para uma situação 

histórica, vivenciada na fruição das 

potencialidades humanas universais.  

Por esse prisma, o conhecimento alimenta e 

vivifica a utopia marxiana da emancipação 

humana. Mas por outro ângulo, quando 

consideramos as particularidades e as 

determinações históricas, ele perde, parcialmente,  

a força l ibertadora e transforma os sujeitos 

produtores de conhecimento-mercadoria em alcova 

do capital . Este é o obstáculo mais ruinoso à 

realização do projeto emancipatório da 

modernidade mediado pelo conhecimento.  

Gramsci ampliou a perspectiva 

emancipatória da teoria social marxiana quando 

alargou a compreensão do conhecimento dentro da 

trama da dialética entre a técnica e a política. E 

observou que na produção/apropriação social  do 

conhecimento, além das unidades formativas 

controladas pelo Estado e pelo capital , existe uma 

infinidade de insti tuições onde também são 

desenvolvidos e produzidos conhecimentos. Ele 
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percebeu claramente que o conhecimento não se 

reduz ao processo de enriquecimento e valorização 

da força de trabalho potencial.  Está imbricado à 

esfera ético-política que é importante considerar 

quando se tem em vista que a emancipação não se 

efetiva apenas por um processo de ruptura 

explosiva, mas processual. E admitindo o 

postulado da emancipação processual,  a categoria 

hegemonia preenche um aspecto importante.  Mais 

uma vez a produção/apropriação de conhecimento 

se apresenta como vital: ela está na base da 

construção de um projeto hegemônico de 

emancipação social  das classes subalternas na 

modernidade capitalista,  que implica saber 

produzir e saber governar.  

 

3.2 Singularidades do pensamento moderno e pré -

moderno  

 

Os anos quarenta do século vinte 

apresentaram-se como uma bifurcação. Uma 

encruzilhada para o pensamento emancipatório 6 

                                                           
6 Embora  Boaventura de Souza  Santos  (2001  e  2002)  venha  

traba lhando intensivamente na a tua lização  da  categoria  

emancipação.  Neste trabalho uti l izamos o s igni f icado  

emancipação como cont raposição as ide ias mí t icas e  

al ienadoras,  ambas  pode ndo  ser  loca lizadas no campo 

especí f ico  da al ienação ,  ta l  como entendido por  Marx 

(1984)  e ,  poster iormente ,  por  Mészáros  (1981) .  Em termos 

polí t icos,  e  aqui  Castor iadis (1983)  deu uma grande  

contr ibuição,  a  emancipação es tá  re lac ionada aos  

processos sociai s que cont r ibuem tanto para fo r talecer  a  
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que ganhou os seus contornos gerais no 

Renascimento e se afirmou como tradição na 

civil ização moderna, através do Iluminismo. A 

marca distintiva dessa tradição é a importância 

atribuída às tensões da razão na busca do 

esclarecimento e da autonomia.  

Rouanet (1987), em célebre e belo artigo, 

aborda essas tensões analisando a ambivalência da 

razão na modernidade: o conflito entre a razão 

louca e a razão sábia 7.  Mais os anos quarenta,  

como dizíamos, foram marcados por guerras;  pela 

expansão do fascismo na Itália,  Alemanha, 

Portugal e Espanha e pelo stalinismo, que através 

                                                           
autonomia das organizações soc iais,  a tuantes no âmbito  da 

soc iedade c ivi l ,  como para expandir  o  espaço social  

púb lico,  via  ampliação  da democracia .  São esses dois  

referencias,  teór ico e  po lí t ico,  que temos em mente quando  

fa lamos em emancipação.  
7 “A razão se  def ine por  sua  forma de  relac ionar -se com as 

paixões,  sejam e las agressivas  ou amorosas.  Essa relação  

pode ser  cognit iva ou moral .  No pr imeiro  caso,  o  que  está  

em jogo é a  maior  ou menor val idade do conhecimento ;  no 

segundo,  a  maior  ou menor independência do  sujei to .  No 

pr imeiro regis tro ,  co loca -se a  questão da maior  ou menor  

inter ferência dos condicionamentos a fet ivos no traba lho  

do pensamento ;  no segundo,  da maior  ou menor severidade  

da razão no contro le e  inib ição do desejo.  No registro  

cognit ivo,  a  d ialét ica  razão -pa ixão funda um vínculo com 

a verdade;  no segundo com a l iberdade. . .  Quando o vínculo  

é  posit ivo,  is to  é ,  quando  a razão es tá  a  serviço do  

conhecimento obje t ivo e de uma vida pass ional  tão l ivre  

quanto poss íve l ,  estamos diante da razão  sábia . . .  

Interagindo com a pa ixão,  a  razão sábia produz o  saber ,  no  

plano cognit ivo,  e  a  autonomia,  no p lano moral”  

(ROUANET, 1987,  p .449)  
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do estado burocrático-autoritário,  sufocou os 

movimentos autônomos dos trabalhadores e da 

sociedade civil soviética, ao mesmo tempo em que 

submeteu as forças comunistas internacionais ao 

centralismo “democrático” dos Partidos 

Comunistas. Estes se transformaram em 

verdadeiros aparelhos ideológicos do stalinismo. 

Podemos dizer que foi um período em que a razão 

louca subordinou a razão sábia aos seus ditames.  

Tem-se, então, dois lineamentos nesse 

período. Do lado do fascismo, conservador e 

capitalista: guerra, mortes e perseguições e do 

lado do stalinismo, emancipador e comunista:  

guerra, mortes e perseguição. Há, portanto, um 

problema, uma identidade de lineamentos entre 

duas perspectivas de sociedade que se dizem 

antagônicas pelos seus protagonistas. Dentro desse 

quadro, ou se abandona essas perspectivas ou se 

restabelece a perspectiva emancipatória em novas 

bases teóricas e polí ticas.  Operação que deve ser  

simultânea.  

Essa foi a conjuntura onde emergiram várias 

alternativas teóricas e políticas. Dentre elas a 

teoria crítica,  protagonizada por Horkheimer e 

Adorno, mas abandonada e abatida,  quando 

incorporadas às reflexões desses pensadores, as 

ideias de Nietzsche, crí tico radical  da razão.  

Outro pensador influente no pensamento de 

Horkheimer e Adorno foi Weber. Weber formulou 

a metáfora do mundo desencantado e enjaulado na 
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gaiola de ferro. A gaiola representa a razão, 

chamada por Horkheimer e Adorno de razão 

instrumental.  Esses pensadores fundamentam o 

ceticismo à razão promovido por Horkheimer e 

Adorno, na Dialética do esclarecimento .  A 

“esperança dos desesperados” que alimentava, por 

um tênue fio, as ideias e inspirações de Walter 

Benjamim é golpeada. Mas no seio d esse mesmo 

contexto, emergem novas teorias emancipatórias,  

empreendedoras de releituras e interpretações da 

sociedade moderna, fundadas na razão. Uma razão 

que não tem os mesmos conteúdos loucos 

apresentados por Horkheimer e Adorno. Como diz 

Rouanet,  esses  pensadores:  Benjamin, Gramsci,  

Lukács e,  mais adiante,  Perelman e Habermas, 

afirmam os aspectos sábios da razão e se esforçam 

em manter vivas as chamas das esperanças dos 

desesperados .  

Lukács chegou a abandonar suas convicções 

dogmáticas baseadas na teori a do reflexo e 

formulou, no penúltimo quartel do século vinte,  

uma filosofia crítica original, visando entender a 

dinâmica da sociedade moderna. Ele promoveu, 

inspirado em Nicolai Hartmann, a reinvenção do 

marxismo, demolindo os fundamentos teóricos e 

interpretativos do estruturalismo e do marxismo 

analítico, em sua Ontologia do ser social .  

Habermas, por sua vez, incorporando outros 

referenciais epistemológicos, inclusive estranhos 

ao marxismo, de matriz americana, promoveu, 
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através da crí tica fecunda às posições paradoxais 

e céticas de Horkheimer e Adorno, e a teoria do 

poder de Nietzsche e Foucault , a valorização das 

razões do i luminismo, não pactuando com o 

velório da esperança.  

Habermas dá uma “guinada pragmática” na 

linguagem e recoloca a tensão dialéti ca como força 

do pensamento crít ico, tensão decorrente das 

contradições recompostas entre sistema e mundo 

da vida. Em tal  recomposição ele vislumbra o agir 

comunicativo como antípoda do agir instrumental , 

capaz de motivar as esperanças das forças 

emancipatórias.  

Cada um a sua maneira, frutos de suas 

histórias pessoais, políticas e experiências de 

vida, Lukács e Habermas, enfrentam e resistem aos 

duros golpes do irracionalismo contemporâneo. E 

na trajetória da tradição emancipatória da 

modernidade desenvolvem teorias alimentadoras  

dessa tradição em nosso tempo. Ao considerarem 

a história, revelam que nem tudo é fortuito,  

contingencial,  efêmero, “nem tudo que é sólido 

desmancha no ar” do modo de produção 

capitalista. Parece-me que o trabalho em Lukács e 

a democracia em Habermas são reconhecidos como 

categorias antropológicas permanentes na cultura 

ocidental e, portanto,  universais e perenes, como a 

ética e a estética.  

A legitimidade da aproximação das teorias 

de Habermas e Lukács se justifica por eles fazerem 
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parte de uma corrente de pensadores que se 

alinham à perspectiva emancipatória na 

civil ização moderna, por preservarem a utopia 

como categoria sociohistórica fundamental  no 

projeto emancipatório da modernidade.  

Será realizada essa aproximação entre 

Habermas e Lukács priorizando a análise de 

Habermas sobre as categorias conhecimento, 

ideologia,  ciência e o interesse.  

O trabalho consiste em três partes. Na 

primeira, mais extensa,  discutiu -se as diferenças 

entre as estruturas do pensamento esclarecido e as  

do pensamento mágico. Diferenças claramente 

expostas por Maurice Godelier (2001),  em seu 

livro O enigma do dom ,  onde ele discute,  

fundamentalmente, com Marcel Mauss e Claude 

Lévi-Strauss,  as diferentes possibilidades de 

formação e interpretação dos vínculos so ciais pela 

dádiva. Analisando as possibilidades de 

interpretar a formação dos laços sociais pela 

dádiva, Godelier explicita as diferenças entre 

interpretação e compreensão do pensamento 

mágico e do esclarecimento.  

A utilização do l ivro de Godelier deve -se a  

forma direta com que aborda as diferenças entre o 

pensamento esclarecido e o pensamento mágico, 

este não deixa de ser uma forma de esclarecimento. 

Na abordagem de Godelier podemos perceber 

claramente a impossibilidade em validar o 

pensamento mágico nos mesmos termos que 
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validamos o pensamento esclarecido, utilizando -se 

ou não da teoria crí tica da ideologia. Tema 

recorrente em O entrelaçamento de mito e 

esclarecimento: Horkheimer e Adorno ,  onde 

Habermas crit ica as posições de Horkheimer e 

Adorno e a de Nietzsche. Nesse artigo Habermas 

não explicita,  tão bem como Godelier, as 

diferenças entre pensamento mítico e o 

esclarecimento. Apenas identifica os riscos e 

consequências das tentativas teóricas de 

purificação do esclarecimento ou do mito, e a 

utilização purificada dessas categorias ideais e 

abstratas,  na interpretação e compreensão da 

realidade social. Habermas ressalta o fato de mito 

e esclarecimento estarem mais entrelaçados do que 

separados, em contraposição a Horkheimer e 

Adorno e a teoria de poder de Nietzsche, que os 

enfocam como polos opostos.  

Horkheimer e Adorno renunciam a ideologia 

como categoria de análise sociológica da 

modernidade, consequentemente,  renunciam a 

teoria crítica da ideologia,  uma vez que a própria 

razão teria se transformado em ideologia. Nesses 

termos, a ideologia não pode ser mais utilizada 

para desvendar a ideologia, a ideologia teria se 

transformado em mito. Daí a necessidade de 

desmitologizar a razão e o poder da razão, ao 

contrário de persistir  na crítica das ideologias que 

impedem a efetivação do projeto da modernidade.  
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O projeto da modernidade, na interpretação 

de Horkheimer e Adorno, esgotou as suas energias 

emancipatórias ao se transformar em mito. A 

modernidade não tem mais condições de realizar  

as potencialidades humanas.  Por outro lado, a 

ideologia também teria esgotado as possibilidades 

de poder contribuir criticamente com a 

interpretação sociológica dos fenômenos sociais.  

Aprofundaremos esse debate no momento 

oportuno.  

A segunda parte desse trabalho tratou -se do 

conhecimento científico, um campo dotado de uma 

razão particular,  mas dentro dos limites 

assinalados na parte precedente.  Aqui 

ressaltaremos a ambivalência da razão científica 

na modernidade. Podendo aproximar -se da 

conservação ou da emancipação, mas, sobretudo, 

dos aspectos conservadores quando ciência e 

técnica são reduzidas a força produtiva. Nesse 

caso a ciência procura disfarçar os seus 

compromissos com o poder,  e a técnica se 

transmuta em ideologia.  

A terceira parte discutiu-se uma situação 

limite, aquela em que o esclarecimento se 

subordina aos interesses dos grupos sociais  

específicos.  O que só é possível  com a 

despolitização do discurso científico e a 

transformação do ser humano em um ser 

unidimensional. Habermas, mesmo nesse momento 

crí tico da razão, não se entrega às azas do 
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saudosismo e as glórias do passado. Não há 

qualquer insinuação de regresso, de volta as 

origens,  de eterno retorno. Embora a tradição 

perdure no presente,  é neste e olhando para uma 

sociedade emancipada, que Habermas desenvolve 

a sua teoria do agir comunicativo. As tensões que 

determinam a história contemporânea acontecem 

entre o sistema e o mundo da vida. E é preciso 

enfrentar esse confronto. Habermas também não se 

entrega às interpretações desencantadas com a 

modernidade. Como pensador iluminista, reavalia 

essa tradição procurando renovar seus 

fundamentos teóricos sem, contudo, abandonar a 

índole rebelde, jacobina e emancipatória.  

Embora dividido em partes o objetivo desse 

trabalho é mostrar como se incorpora à teoria do 

conhecimento de Habermas o debate sobre o 

esclarecimento, o mito, a ciência, a ideologia e o 

interesse.  Esse debate é enriquecido com a crítica 

que Habermas faz a ciência e a técnica, que 

poderia ser estendida à tecnologia,  quando as 

mesmas se transmutam em ideologia.  

 

3.3 Pensamento mágico e pensamento esclarecido  

 

Não utilizamos como apoio para nossas 

reflexões a “tradição mítica de Homero” por 

considerá-la insuficiente para os objetivos que nos 

propomos: demarcar as diferenças entre o 

pensamento mágico e o pensamento esclarecido. 
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Entre o mito e o esclarecimento. No lugar da 

tradição homérica recorremos aos estudos 

antropológicos de Godelier (1977 e 2001) que, 

além de analisar as características do “mito 

fundador”, ressalta as características mágicas do 

pensamento e os seus limites em relação ao 

pensamento esclarecido.  

Godelier apresenta em sua obra três 

interpretações que pretendem explicar a gênese da 

“produção e reprodução do laço social”.  Uma se 

baseia nos fundamentos do pensamento mágico, a 

interpretação de Marcel  Mauss. E as outras,  a de 

Claude Lévi-Strauss e a do próprio Godelier, que 

são radicalmente diferentes nas pretensões de 

validar seus argumentos,  fundamentam suas 

interpretações na estrutura do pensamento 

esclarecido. Essas teorias concedem a dádiva ou 

dom um lugar especial na explicação da gênese do 

laço social . Primeiramente, antes de chegar aos 

vínculos dessas interpretações com as devidas 

estruturas de pensamento, é preciso saber o que é 

a dádiva? E, “como foi mantida através dos séculos 

e chegou nas diversas formas de sociedade que 

coexistem nos dias de hoje na superfície desta 

nossa terra”? (GODELIER, 2001, p.7).  

Godelier argumenta que os estudos sobre a 

dádiva emergiram do esforço de se compreender a 

sociedade ocidental .  Poderíamos dizer,  também, 

modernidade ocidental: com todas as suas mazelas 

e potencialidades. Godelier, tal como Habermas e 
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Lukács,  é um antropólogo alinhado à perspectiva 

emancipatória e contribui para esclarecer algumas 

zonas cinzentas da análise habermasiana.  

A proposição dos laços sociais serem 

originários da dádiva difere da hipótese dos 

mesmos serem fundados nas trocas 8,  tal como 

proposto por Lévi -Strauss em As estruturas 

elementares do parentesco ,  de 1949  e  Introdução 

à obra de Mauss ,  de 1950. Na hipótese da dádiva 

a restituição aparece como criadora de obrigações 

interpessoais,  em afirmação de vínculos 

interdependentes,  mas também de vantagens e 

necessidades. Já na perspectiva das trocas,  

motivada essencialmente por interesses e 

necessidades econômicas, a restituição é 

espontânea, não ocorre por qualquer norma, mas 

fundamentalmente por vantagens econômicas.  Se 

na dádiva estabelece-se a dinâmica da tríplice 

obrigação do dar,  receber e restituir ou devolver;  

na troca a dinâmica pode ser interrompida se no 

fluxo da cadeia do intercâmbio alguém, um grupo 

ou sociedade chegar a conclusão da inexistência de 

vantagem no intercâmbio. Diferentemente da troca 

ad hoc ,  apenas a dádiva gera solidariedade e 

transcende os interesses imediatos dos indivíduos.  

                                                           
8 De acordo com Lévi -Strauss “a sociedade funda -se sobre  

a  troca e  só  exis te  a tr avés da  combinação  de todos os t ipos 

de troca –  mulheres (parentesco) ,  de  bens (economia) ,  de 

representações e  de palavras (cul tura l ,  e tc . )”  (apud 

GODELIER,  p .  15) .  
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E se gera solidariedade alimenta o sent imento de 

generosidade, seja ele religioso ou laico. Essa foi  

a descoberta de Mauss.  

Cabe então explicar a natureza “da força que 

há na coisa  que se dá [como dádiva]  e que faz com 

o donatário a restitua?”. E também, “qual é a regra 

de direito  e de interesse  que, nas sociedades de 

tipo atrasado ou arcaico, faz com que o presente 

recebido seja obrigatoriamente restituído?” 

(ibidem, p.  14, ga 9).  As respostas dadas por Mauss, 

Lévi-Strauss e Godelier envolvem a estrutura do 

pensamento mítico e do pensamento escl arecido. 

Para nossas reflexões interessa,  sobretudo, a  

primeira questão formulada por Mauss.  

O que, então, de especial, existe na coisa 

que desencadeia a tríplice obrigação? Mauss 

argumenta que “a coisa é dotada de um espírito” 

que obriga aquele que recebe  restituir para não ser 

punido, pois a coisa deve retornar ao doador 

originário, após percorrer as mãos de diferentes 

donatários10.  

 

A propósito  do hau ,  do espíri to  das  

coisas [ . . .]  Tomati  Ranaipiri  [ . . .]  nos dá, 

completamente por  acaso e nenhuma 

prevenção,  a  chave do  problema [ . . .]  

aquilo  que no  presente  receb ido não é 

                                                           
9 Vou uti l izar ,  a  t í tulo  de abreviação,  (ga)  para  gr i fos  do 

autor  e  (gm) para gr i fos  meus.  
10 Essa expl icação de Mauss encontra seus fundamentos nos  

concei tos pol inésios de hau e mana  (espír i to  das co isas)  

rela tados pe lo sáb io maori  Tamat i  Ranaipi r i .  
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inerte .  Mesmo abandonada pelo doador,  

ela  ainda  é a lgo dele.  Através de la,  e le  

tem ascendência sobre  o  benefic iário  

[ . . .] .  No fundo,  é o hau que quer  vo ltar  a  

seu lugar  de  nascimento ,  ao santuário  da 

f loresta  e  do c lã  e  ao proprie tário  [ . . .] .  

No d irei to  maori ,  o  v ínculo de dire i to ,  

v íncu lo através das coisas,  é  um v íncu lo 

d’alma,  pois a  própria  coisa tem uma 

alma [ . . .] .  Animada,  mui tas vezes  

indiv idual izada [ . . .]  e la  tende a vol tar a  

seu  ‘ lar  de  or igem’  ou a  reproduzir,  para  

o clã  e  para o  solo do qual saiu  um 

equiva lente que a substi tui  [ . . .]  (Mauss,  

apud GODELIER, 2001,  p .  28,  i tá l icos  

nossos) .  

 

Há nessa referência o que é típica no 

pensamento mágico, a deificação das coisas e das 

relações sociais. Por acreditar no espírito da 

floresta, de onde vem os recursos que se 

transformam em coisas dadas como dádiva, os 

maoris admitem também que “as coisas têm uma 

alma”. A visão anímica translada por todo cosmos. 

Argumentações desse tipo não podem ser 

esclarecidas ou verificadas,  não são passíveis de 

validação. Não se pode demonstrar a sua verdade, 

mesmo em termos lógicos.  Ela é baseada na crença 

e crença não se discute.  Qual o problema de 

argumentações desse tipo? Segundo Habermas, a 

adesão social a elas se faz por meio de uma 

“vinculação autoritária”, baseada nas forças da 

tradição.  

Lévi-Strauss discorda da explicação de 

Mauss.  Ela não esclarece o que de especial há na 
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coisa que retorna a seu doador original.  

Simplesmente concorda com os fundamentos 

explicativos do pensamento mágico: a existência 

na coisa de um espíri to que a vivifica e pune quem 

dela se apropriar e a retém como propriedade 

privada, impedindo seu fluxo espiri tual . A 

explicação de Mauss não satisfaz Lévi -Strauss.  

Para ele há “um erro de método que um 

estruturalista jamais teria cometido e que provinha 

do fato de que Mauss tinha abaixado a guarda, 

esquecido por um instante o espírito científico 

para ‘deixar -se mistificar’ por uma teoria 

‘indígena’” (Mauss,  apud GODELIER, 2001, 

p.14).  

Lévi-Strauss,  encarnando outro t ipo de 

espírito, chamado por Comte de espírito científico 

ou espírito posit ivo, argumenta que “a explicação 

do conjunto dos fatos sociais que fazia do social  

uma combinação de formas de troca 11 deveria ser 

buscada nas estruturas inconscientes do espírito,  

em sua capacidade de simbolizar” (apud Godelier,  

2001, p. 14 - 15).  

 

O hau não é a  razão últ ima da t roca ;  é  a  

forma consciente sob a qual  os ho mens de  

uma de terminada soc iedade,  em que o  

problema tenha  uma importância 

par t icular ,  apreenderam uma necessidade  

inconsciente,  cuja razão está  em outro  

lugar .  Depois de d ist ingui r  a  concepção 

                                                           
11 Portanto  dar ,  receber  e  retr ibuir  são momentos  de uma 

única e  mesma co isa,  a  t roca.  
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ind ígena,  ser ia  necessár io  reduzí -la  

através  de uma cr í t ica objet iva que  

permi ti sse a t ingir  a  rea l idade subjet iva.  

Ora,  es ta  tem mui to  menos chances d e se  

encontrar  em elaborações consc ientes do 

que  nas es truturas mentais inconscientes  

que  se  pode  a t ingi r  a través  das 

ins t i tuições e ,  melhor  a inda,  na  

l inguagem  (Lévi -St rauss,  apud 

GODELIER,  p .  30) .  
 

Nessa formulação de Lévi -Strauss 

encontramos os fundamentos estruturais do 

pensamento esclarecido, enunciados por 

Habermas12 (1985).  Há uma clara dist inção entre 

objetividade e subjetividade, consequentemente,  

entre sujeito e objeto. O esforço do pensamento em 

livrar-se, através da crí tica teórica, daquilo que é  

dado aos sentidos conscientes para atingir o lugar 

onde se encontram a validade da argumentação, 

que pretende ser verdadeira, “as estruturas mentais 

inconscientes”. São nessas estruturas onde 

encontramos o móbil que faz as coisas doadas 

como dádivas retornarem aos doadores originais 

como retribuição, as necessidades inconscientes.  

A sociedade em Lévi-Strauss aparece como 

resultado da capacidade de simbolizar,  isto é, 

                                                           
12 “O pensamento mágico não permi te nenhuma  

di ferenciação conceitua l  básica entre  co isas  e  pessoas,  

entre  seres inanimados e  animados,  entre  ob jetos que  

podem ser  manipulados  e  agentes,  aos  quais a tr ibuímos  

ações e  manifestações l inguíst icas”  (HABERMAS,  1985:  

p.  164) .  O pensamento esc larecido permi te tudo aquilo  que  

o pensamento mágico é impedido.  
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como linguagem. A ordem social  é uma ordem 

simbólica, como também são os vínculos sociais.  

Portanto,  na perspectiva straussiana observa -se o 

primado do simbólico sobre o “real”.  Nos termos 

formulados por Habermas (ibidem, p.164):  

“primado do mundo dos conceitos sobre o mundo 

das coisas”. Para Lévi -Strauss, “o símbolo, afinal,  

é mais real do que a ‘realidade’ que significa” 

(GODELIER, 2001, p. 16).  

Godelier rejeita a primazia do simbólico 

sobre o real  porque é uma primazia arbitrária e sem 

lastro. Não explica,  por exemplo, a historicidade 

do simbólico e tampouco da própria primazia. 

Como, então, discutir a validade desse argumento 

dentro dos cri térios do pensamento esclarecido? 

Apesar de se situar dentro da estrutura do 

pensamento esclarecido é uma afirmação tão 

mística como a argumentação dos maoris sobre o 

espírito movimentar coisas e relações. Lévi-

Strauss acredita que a sociedade emergiu 

subitamente,  como a explicação sobre a origem do 

mundo pela filosofia do big-bang.  

 

Quaisquer que tenham s ido o momento e  

as circunstâncias de sua aparição na  

esca la da v ida an imal,  a l inguagem só 

pode ter nasc ido de repente .  As  coisas 

não podem ter  começado a sign if icar 

progress ivamente.  Depois de uma 

transformação,  cujo es tudo não diz  

respe ito  às  c iênc ias soc iais,  mas à  

biologia  e  à  ps icolog ia,  teve lugar uma 

passagem de um estág io em que nada 



 

-  109 -  

t inha um sent ido  para um outro em que 

tudo  t inha sentido  [ . . .]  Em outras 

palavras ,  no momento em que o un iverso  

inte iro,  de  uma só  vez,  tornou -se 

sign if ica tivo ,  e le  não se  tornou,  por i sso,  

mais conhecido,  mesmo sendo verdade 

que a aparição  da  l inguagem ir ia  

prec ipi tar o  r i tmo de  desenvolv imento do  

conhecimento [ . . .]  tudo  se passou como 

se a  humanidade t ivesse adquir ido de  

repente um do mínio imenso e  um mapa 

deta lhado desses  do mínios  co m a  noção  

de suas relações rec íprocas ,  mas t ivesse 

levado mi lên ios para  perceber quais  

símbolos determinados no  mapa 

represen tavam os d i ferentes aspec tos do  

domín io [ . . .]  Como a l inguagem ,  o  

soc ial  é  uma real idade autôno ma ,  a  

mesma,  a l iás,  os símbolos são mais reais  

que aqui lo  que  s imbolizam, o  s igni f ican te  

precede e de termina o signif icado (Lévi -

Strauss  apud GODELIER, 2001 ,  p .  40,  

i tá l icos  e  negr i tos nossos.  

 

Nos trilhos de Mauss e municiado das 

descobertas da antropóloga Annette Weiner sobre 

o caráter ambivalente da dádiva, isto é, que as 

coisas que se dão como dádiva também podem ser 

conservadas,  como os dons e os saberes sagrados 

que são inalienáveis:  “que não se devem dar e não 

se devem vender”. Godelier, como Lévi -Strauss,  

também contribui no esclarecimento das 

diferenças entre o pensamento mágico e o 

pensamento esclarecido, mas fundamenta sua 

argumentação no social  e não nas estruturas  

mentais do inconsciente. Essa atitude intelectual  
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de Godelier, diferentemente da de Mauss e da de 

Lévi-Strauss, permite abrir um debate em torno da 

pretensão de validade dos seus argumentos,  uma 

vez que a socialidade tem história e materialidade. 

Vamos ao argumento de Godelier (2001, p.71-72):  

 

A re lig ião não é,  cer tamente ,  a  

expl icação  úl t ima do  compromisso a  que  

se obrigavam os indiv íduos e  os grupos 

de não se separarem –  pelo  menos não  

completamente –  de  certas ‘coisas’  

necessárias à  reprodução de cada um e 

de todos .  Não são apenas razões ‘morais’  

que obrigam a velar para não dispersar 

ou para não  se afas tar  –  sem subst i tu í -

las –  de real idades co locadas e  vividas 

como necessár ias  para  a reprodução de 

cada um,  como de  todos.  Esta  

necessidade  pode  ser materia l  ou  ideal ,  

mas em qualquer  caso  é  social .  O que  a  

re l ig ião faz não é impor um cará ter  

inalienável  às coisas comuns,  mas impor 

um caráter  sagrado  à interd ição de 

aliená- las (negr i tos e  i tá l icos  nossos) .  

 

Social em que sentido? Que força social faz 

com que a coisa dada como dádiva retorne a seu 

doador original? O que Godelier entende por 

socialidade? Como a socialidade promovida pela 

dádiva forja laços sociais? A resposta de Godelier 

é importante porque ele  util iza a teoria crítica da 

ideologia –  que Horkheimer e Adorno afirmaram 

ser incapaz de responder aqueles problemas que já 

expusemos anteriormente: o stalinismo, o 
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fascismo e as guerras – ,  para desvelar como as 

forças sociais fazem essa façanha.  

Essa força, a princípio, não corresponde a 

qualquer “realidade imaginária,  [aquela que] tem 

por conteúdo ideias e símbolos que conferem ao 

objeto uma força social,  uma força utilizada pelos 

indivíduos e pelos grupos para agirem uns sobre 

os outros,  quer para estabelecer novas relações 

sociais, quer para reproduzir as mais antigas” 

(ibidem, p.104).  

De acordo com Godelier “o conteúdo 

imaginário não se reduz...  à simples presença do 

doador na coisa dada” (ibidem, 2001, p. 104). Ele 

possui uma objetividade social  que o  transcende, e 

para esclarecê-la exige-se uma estrutura de 

pensamento diferente da estrutura mágica. 

Devemos evitar também as hipóstases do 

pensamento esclarecido, esclareceremos a seguir 

as características do pensamento hipostasiado.  

Para Godelier a coisa  dada como dádiva 

circula não por força espiritual  ou necessidades 

inconscientes,  mas por motivos sociais:  

 

É..porque as co isas dadas ‘nunca estão  

completamente desl igadas’  de seu  

proprie tário ,  que e las  levam consigo 

alguma co isa de seu ser,  que a través  

delas as pessoas  se  l igam,  se 

comprometem. São re lações ‘pessoa is’  

que se  estabelecem, pessoas que se  

comprometem. E a coisa dada é a  

garant ia  de seus  compromissos  
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(GODELIER, 2001,  p .  105,  i tá l icos 

nossos) .  

 

Godelier (2001, p.  105) diz mais:  

 

Não podemos nos  con tentar em f icar  

nes te  nível  [ tau tológ ico ,  sol ipsista] ,  no 

qual aquilo  que se obriga a dar é  o  fato  

de que dar  obriga  e is to  abre  

imediatamente um c írcu lo de obrigações 

mútuas,  po is  ace itar receber  é  obrigar  a  

re tr ibuir,  a  ‘ rest i tu ir’  e tc .  Pois se  cada  

um pode esco lher dar a  um e não a ou tro  

ou receber  de um e não de outro,  ninguém 

nestas  sociedades –  se  dese ja cont inuar  a  

exist i r ,  i s to  é ,  reproduzir - se  

reproduzindo suas relações com outros –  

pode deixar de dar e  de receber ( i tá l icos  

nossos) .  

 

A hipótese de Godelier é a seguinte: “por 

trás das pessoas e de suas relações existe, 

portanto,  uma outra realidade, social,  impessoal,  

objetiva, que se afirma sobre todos e em todos os 

momentos e sem jamais se interromper” (ibidem, 

p. 105, negritos nossos) .  

Essa realidade social e objetiva “não se 

reduz aos aspectos imaginários e simbólicos das 

coisas dadas [tampouco] aos dados da consciência 

subjetiva e intersubjetiva e que seria sua fonte,  

explicaria sua existência” (ibidem, p. 105).  

Fonte inacessível  ao pensament o mítico 

porque desprovido de uma teoria crítica da 

ideologia que desvele o segredo da força presente 

nas coisas dadas como dádiva. Olhando para os 
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interesses das pessoas sobre essas coisas Mauss 

não deixa de captar essa fonte com sua intuição, 

mas não se deixa conduzir por ela.  

 

A vida mater ial  e  mora l ,  a  troca,  

funcionam nestas soc iedades  sob uma 

forma desinteressada  e  ao mesmo tempo 

obrigatór ia .  A lém do mais ,  es ta  

obrigação se exprime de modo mít ico,  

imaginário ou ,  se  ass im prefer irmos,  

simból ico e  co le t ivo :  e la  assume o 

aspecto  do  interesse  l igado  às  co isas  

trocadas  (negri tos nossos)  –  estas nunca  

f icam comple tamente des l igadas  

daqueles que as trocaram; a comunhão e  

a  al iança que es tabelecem são  

re lat ivamente ind issolúveis.  Na 

rea lidade ,  este  s ímbolo da vida soc ial  –  

a  permanência  da  inf luência  das coisas 

trocadas –  não faz  senão t raduzir  

bastante diretamente  a  maneira como os  

subgrupos des tas  sociedades 

segmentadas,  de t ipo  arca ico,  es tão 

permanentemente  imbricados uns  nos  

outros e  sentem tudo dever uns aos outros  

(Mauss  apud GODELIER, 2001,  p .  105,  

negr i tos e  i tá l icos nossos) .  

 

A obrigação objetiva da vida social revela 

que “‘as coisas trocadas nunca ficam 

completamente separadas’ de seus proprietários” 

(GODELIER, 2001, p. 105).  Mas a estrutura do 

pensamento esclarecido não se conforma com essa 

explicação, com a teoria crítica da ideologia ele se 

pergunta “sobre as razões pelas quais esta 

obrigação teria de assumir uma forma mítica” e 
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não outra.  Não se conforma, como o pensamento 

mítico, que simplesmente “as pessoas acreditam” 

e pronto.  

“As coisas não se deslocam por nada nem 

sozinhas”, argumenta Godelier (ibidem, p. 155).  

Mas, então, o que as move? O que as move são 

vontades de “produzir [inter]dependência, 

solidariedade e vantagens preservando ao mesmo 

tempo o status das pessoas em um mundo em que 

a maior parte das relações sociais é produzida e 

reproduzida pela instituição de laços de pessoa a 

pessoa” (ibidem. 155 –  156). Godelier conclui: “o 

que a pôs em movimento, o que traçou 

antecipadamente o seu caminho, o que fez ir e  

depois voltar a seu ponto de partida foi  a vontade 

dos indivíduos e/ou dos grupos de produzir (ou 

reproduzir) entre eles relações sociais que 

combinem solidariedade e [inter]dependência. ..  

nem tudo é jogo nesse jogo, .. .por trás do jogo há 

muitas necessidades enraizadas no social,  

necessidades sociais .  Mas há no ser social do 

homem mais do que a soma de suas necessidades...  

os homens  não se contentam em viver em 

sociedade e em reproduzí -la como os outros 

animais sociais, mas têm de produzir sociedade 

para viver” (ibidem, p. 156, negritos nossos).  

Não são, portanto,  os espíritos da floresta ou 

as forças do inconsciente que movem as coisas,  

 



 

-  115 -  

o que as  põe em movimento e  as faz 

circular  em um sent ido,  depois  em ou tro 

e  em outro a inda e tc . ,  é  sempre a vontade  

dos indivíduos  e  dos grupos de 

es tabe lecer  laços  pessoais  de  

sol idar iedade e/ou [ inter]dependência  

entre  eles  (GODELIER, 2001,  p .  157) .  

 

Caberia aqui discutir as características 

dessa vontade uma vez que foi nela que Nietzsche 

chegou, à vontade de poder presente em todo 

raciocínio fundado no pensamento esclarecido. 

Para Nietzsche não há qualquer virtude nesse 

raciocínio, uma vez que ele se encontra maculado 

pela dominação. Horkheimer e Adorno também 

questionam esse raciocínio, raciocínio q ue foi  

subordinado às ações com respeito a fins e,  

portanto, a autoconservação. Na vontade de 

estabelecer laços pessoais de solidariedade e 

[inter]  dependência está presente a pretensão de 

conservar o status,  em conservar a estrutura 

hierárquica e o lugar de quem exerce poder nessa 

estrutura.  Mas Godelier não se fixa na vontade,  

apenas desloca dos espíritos e do inconsciente para 

os seres humanos o lugar original dessas forças. 

Godelier (2001, p.  157) alerta:  

 

A vontade de es tabelecer tais laços  

pessoais  exp rime mais  que  a  von tade  

pessoal  dos indivíduos e  dos grupos,  e  

mais até que o  do mínio da vontade ,  da 

l iberdade  das  pessoas  ( individuais  e  

cole t ivas).  Po is aquilo  que se  produz  ou 

se  reproduz  através  do  estabelecimento  
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desses laços pessoa is é  o  conjun to ou 

uma parte essencia l  das  re lações soc iais  

que const i tuem a base de sua soc iedade  e  

que lhe imprimem uma certa  lógica 

global  que é,  ao  mesmo tempo,  fon te da  

ident idade soc ial  dos indivíduos e  grupos 

membros  [ . . . ]  o que se mani festa  a través  

dos ob je t ivos  que perseguem [ . . . ]  não  são 

apenas suas vontades  pessoa is ,  mas 

necessidades  a -pessoais  ou im-pessoais  

l igadas à  natureza de suas re lações  

soc iais e  que ressurgem sem cessar da 

produção-reprodução  dessas relações 

(quer  se t ra te de re lações de paren tesco,  

de poder ou de relações  com os deuses e  

os espíri tos dos mortos) (negr i tos e  

i tá l ico nossos) .  

 

A conclusão de Godelier sobre o que faz as 

coisas dadas como dádiva retornarem aos 

produtores-doadores foi explicitada, é o social  e  

tudo aquilo que o consti tui.  Um so cial que 

transcende as vontades e caprichos particulares 

das pessoas e dos grupos.  

 

As coisas não  se  des locam por e las 

mesmas,  são  co locadas  em movimento 

pela von tade dos homens,  mas esta  

vontade é e la  mesma animada por forças  

subjacentes ,  necess idades inv o luntárias,  

impessoais,  que agem em permanência  

sobre os indivíduos,  sobre aqueles que  

tomam decisões como também sobre os  

que as suportam, porque através das  

ações  dos indiv íduos e  dos grupos são  as  

re lações soc iais  que se  reproduzem e  se 

encadeiam, é  a  sociedade toda inte ira 

que re-cr ia  e  o  faz  não importando a 

forma e o  grau de  consc iênc ia que os  
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atores  tenham,  individual  e/ou 

cole t ivamente,  dessas  necess idades  

(GODELIER, p .  157,  i tá l icos nossos) .  

 

Cabe aos pensadores e pesquisadores,  

munidos das ferramentas intelectuais adequadas e 

necessárias,  desbravar como um bandeirante as 

sociedades específicas para descobrir e tornar 

visível  essas relações sociais.  Visibilidade que é 

posta a prova permanentemente pelo 

questionamento das suas pretensões de validade.  

As reflexões de Godelier procuram se 

desvencilhar das razões do pensamento mítico, 

aquelas que atribuem ao espírito o poder de fazer 

as coisas circularem. Como vimos, a explicação de 

Godelier se afasta da explicação mítica e questiona 

a pretensão de Lévi-Strauss valida-la sob os 

fundamentos das “estruturas mentais 

inconscientes”.  Para Godelier “as realidades e as 

forças subjacentes ao deslocamento das coisas 

dadas eram sociais”,  de cunho sociológico e não 

psicanalí tico (ibidem, p. 158). A crítica de 

Godelier a Lévi-Strauss revela uma outra coisa: 

que as pretensões de validade da argumentação, 

dentro das razões do pensamento esclarecido, se 

realizam dentro da diversidade. Uma característica 

do esclarecimento é o de não comportar uma única 

explicação para os mesmos fenômenos sociais, daí  

a necessidade de aperfeiçoamento incondicional 

das ferramentas metodológicas utilizadas pelos 

pesquisadores. É por isso que mesmo considerando 
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salutar as razões do pensamento mágico Godelier 

não pode concordar com elas, ele conhece 

instrumentos metodológicos que apontam para 

outras causas mais plausíveis, discutíveis e 

consistentes.  

 

É comple tando  a análise  antropológ ica  

de Maus que pudemos cr i t icar as suas  

l imitações sem f icarmos encurralados no  

mesmo impasse,  sem tomarmos as  

represen tações indígenas de uma 

rea lidade  como equiva lentes 13 àquelas  

que são constru ídas por um pensamento  

es trangeiro que se quer c ien tí f ico e  

cr í t ico [pensamento esclarecido]  e  não 

pode,  por pr inc ípio,  part i lhar dessas  

represen tações  (mesmo devendo 

necessariamente  levá - las a  sério  e ,  de 

qualquer forma,  vo ltar a  elas para  

expl icá- las também)  (GODELIER, 2001,  

p .  159,  i tá l icos nossos) .  

 

Com relação a argumentação de Lévi -

Strauss a crítica de Godelier é de outra natureza. 

Discordando da explicação de Lévi -Strauss,  

Godelier se vale da teoria crítica da ideologia ou, 

em outros termos, da teoria crí tica do fetichismo, 

para desvelar aquilo que verdadeiramente faz as 

                                                           
13 Este  fo i  o  mesmo procedimento  de  Horkheimer  e  Adorno 

quando nive laram o mi to ao esclarec imento:  “o  mito já  é  

esc larecimento  e  o  esc larec imento acaba por  rever ter  à  

mi to logia” (Habermas,  p .  155) .  Godelier  nega a 

possib il idade  onto lógica,  mesmo no pensamento ,  dessa  

equiva lênc ia.  O que é  demonstrado com a ut i l ização da  

teor ia  cr í t ica  da ideologia e  do  fe t ichismo,  a  segui r .  
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coisas circularem como dádiva, as relações 

sociais. A teoria crít ica da ideologia é necessária 

porque as relações sociais não são dadas 

imediatamente aos seres humanos, imediatamente 

apenas são fornecidas aos sentidos as primeiras 

impressões. Para conhecer as relações sociais 

autênticas é preciso então fazer um detur.  É 

preciso decompor a realidade sem desfazer-se dos 

nexos que revelam a sua totalidade.  

 

Se a base soc iológ ica  se  jun ta e  se  

combina  com um sis tema de crenças 

mágico-rel igiosas na ex is tênc ia de uma 

alma,  de um espíri to ,  de uma força que  

impele a  co isa  a  agir e  a  se  deslocar  por  

si  mesma,  tudo vai  se  passar como se 

fossem as próprias  coisas que 

arrastassem as pessoas atrás de las,  como 

se,  impelidas por  seu espír i to ,  sua força 

própria,  e las se es forçassem para 

re tornar mais ou menos dire tamente ,  

mais ou menos ráp ido ,  em direção à 

pessoa que pri meiro as  possu i  e  que as 

deu (GODELIER, 2001,  p .  159) .  

 

Essa é uma característica do pensamento 

hipostasiado 14 aludido anteriormente.  Uma 

distorção das estruturas do pensamento 

esclarecido, que abrindo mão da teoria crítica da 

ideologia,  não consegue alcançar as forças 

dinâmicas da sociedade e suas contradições. O 

                                                           
14 Uma d is torção,  uma inversão no pensamento das  relaçõe s  

reais existentes na prá t ica.  
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pensamento distorcido pela hipóstase 

metamorfoseia as relações intersubjetivas,  

ancoradas nas relações sociais, e as desloca para 

uma das dimensões dos sujeitos,  como são as 

“estruturas inconscientes da mente”.  As 

consequências desse descentramento se tornaram 

previsíveis depois de Marx:  

 

Em vez de se  apresentarem como atores,  

os humanos se  apresentam como a tuados.  

Em vez de s implesmente agirem sobre 

outrem por in termédio dos objetos que  

dão,  eles se apresen tam como a tuados 

pelos obje tos que dão ou recebem, 

submet idos às suas von tades e  aos seus  

des locamentos.  A causa torna -se efe i to ,  o  

meio se t ransforma em agente,  o  agente 

se t ransforma em meio ,  e  o  objeto  em 

sujei to  (GODELIER, 2001,  p .  161 -162,  

i tá l icos  nossos) .  

 

Um dos princípios básicos da estrutura do 

pensamento esclarecido é apresentar as relações 

como relações sociais personificadas, 

diferentemente da despersonificação processada 

pelo pensamento mítico, mas não só por este,  

também por interpre tações processadas no âmbito 

do pensamento esclarecido que não se valem da 

teoria crí tica do fetichismo. Mas essa 

personificação é importante quando o 

esclarecimento procura validar seus argumentos 

tendo em vista a teoria crí tica da ideologia. Lévi -

Strauss, que também reivindica validade científica 
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para sua explicação também despersonifica as 

relações sociais,  quando busca nas “estruturas do 

inconsciente da mente” a fonte da força que move 

as coisas, dadas como dádiva e contra -dádiva.  

O princípio fundamental do pensamento 

mítico funciona inversamente ao pensamento 

esclarecido. Uma de suas características é 

justamente a hipóstase.  

 

Os obje tos se  t ransformam em su jei tos e  

os su jei tos em objetos .  Não são  mais 

(apenas) os seres humanos que agem uns 

sobre os outros,  uns com os ouros,  por  

intermédio das co isas;  são as coisas,  e  os 

esp ír i tos  [mas também para  uns o  

inconsciente]  que os an imam, que agem 

doravante sobre  e las  mesmas,  por  

intermédio  dos humanos  (GODELIER, 

2001,  p .  162,  i tá l icos  nossos) .  

 

A interpretação do pensamento esclarecido 

questiona a afirmação “das crenças mágico -

religiosas emprestarem alma às coisas” (ibidem, p.  

162). Isto porque “elas não explicam a origem real  

da obrigação de dar de volta (restituir) aquilo que 

se recebeu ou um equivalente” (ibidem, p. 162).  

Para finalizar essa diferenciação entre pensamento 

esclarecido e pensamento mítico, vejamos como 

Godelier opera a teoria crítica da ideologia para 
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desvelar as relações sociais presentes no mito dos 

baruyas15.  

Em primeiro lugar é preciso frisar , com 

Godelier,  que um símbolo é visto como um objeto 

e que “não é o objeto que cria as diferenças,  são 

as diversas lógicas dos domínios da vida social que 

lhe conferem sentidos diferentes na medida em que 

se desloca de um para outro e troca de função e de  

emprego” (ibidem, p.  165, itálicos nossos). Esse é 

um axioma fundamental não só da teoria crítica do 

fetichismo, mas do próprio renascimento: o ser 

humano é o sujeito da história humana.  

Godelier está interessado em explicitar “as 

lógicas dos domínios da vida social” presentes no 

mito dos baruyas.  Mito investido de 

representações imaginárias da vida,  da riqueza e 

do poder. Mito que materializa o visível  e o 

invisível .  

Nas sociedades arcaicas a fertilidade é 

cercada de mistérios. Diversos mitos ocultam a 

dominação entre os sexos, as linhagens e os clãs.  

Baruyas,  por exemplo, é o “nome do clã que tinha 

a função ritual  mais importante nas iniciações 

masculinas: fazer os meninos passarem da infância 

à adolescência, transformá-los em jovens 

guerreiros” (ibidem, p. 167).  Não há entre os 

baruyas jovens guerreiras, as mulheres foram 

                                                           
15 “Os baruyas são uma t r ibo que vive nos dois va les de  

uma cadeia  de  montanhas  do inter ior  da  Nova Guiné ,  as  

Eastern Highlands”  (GODELIER,  2001,  p .  167) .  
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afastadas das armas e seus saberes expropriados.  

São os homens que recebem os saberes de seus 

ancestrais e realizam os cerimoniais. Numa 

determinada idade, entre três e quatro anos, os 

meninos são retirados do convívio materno para 

receberem os segredos do clã e se socializarem. 

Mas também conservar as justificativas míticas da 

seguimentação social das diferentes l inhagens 

existente entre os baruyas.  

Os cerimoniais de iniciação reproduzem  a 

geografia social  das sociedades arcaicas:  os 

lugares a serem ocupados pelos candidatos 

legít imos dentro da estratificação social. Os 

cerimoniais de iniciação reafirmam os lugares das 

linhagens e, dentro delas,  os lugares dos 

indivíduos, conforme as trad ições.  Essas tradições 

guardam sua memória no mito fundador, que 

transfere seus poderes para os saberes e objetos 

sagrados.  Os mitos escondem, justamente,  as 

relações de poder e dominação ocultos em tais  

objetos e saberes.  

 

O mito de fundação dos  baruyas t ambém 

é per fe i tamente expl íci to  no que concerne 

às funções e  ao status  dos homens com 

kwaimatnié 16,  que  não  somente inst i tuem 

                                                           
16 “kwaimatnié  provém de kwala ,  ‘homem’,  e  yitmania  

‘ fazer  crescer ,  aume ntar ’.  Um kwaimatnié  e ,  por tanto ,  um 

objeto  que contém o poder de fazer crescerem  os seres 

humanos,  e  os baruyas aproximam esta  palavra de  

nymatnié ,  que s igini fica ‘ fe to ’ ou ‘aprendiz  xamã’.  Um 

kwaimatnié  não existe  sozinho.  E le faz par te  de um par ,  e  
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a dominação  mascu lina  e comunicam aos 

futuros guerreiros a  força do Sol  e  dos  

grandes guerre iros mortos ou trora ,  mas 

dis t inguem em cada geração aqueles que  

vão sucede- los,  aqueles que serão o  

abrigo de toda a t r ibo,  aqueles cujo nome 

vai  crescer como o deles:  os aoulatta ,  os  

koulaka ,  os grandes  guerreiros,  os  

xamãs,  cujo  status  não  se  herda,  mas se 

merece,  se  mostra e  se demonstra  

(GODELIER, 2001,  p .  179,  negri tos e  

i tá l icos  nossos) .  

 

O mito dos baruyas esconde as relações 

sociais de dominação entre as linhagens e os 

sexos.  A mulher,  impedida de guardar os 

kwaimatnié  é excluída, para sempre, de adquirir 

qualquer status.  E, o mais cruel ,  impedida de 

desvendar os motivos dessa exclusão, uma vez que 

a posse do kwaimatnié  foi concedida aos seus 

ancestrais masculinos, como dádiva do Sol. Eis o 

mito fundador dos baruyas.  Esse mito é guardado 

em segredo pelos homens, podendo pagar com a 

vida aquele que o divulgar. Como desfazer,  

                                                           
neste par  ele  é  macho e fêmea.  O mais poderoso  dos dois,  

o mais  ‘quente’,  é  o  kwaimatnié mulher .  O único que  pode  

guardá- lo  é  o  homem que  ‘representa’ sua  l inhagem quando  

esta  l inhagem possui  um par  de  kwaimatnié .  É e le  que 

manuseia  o  kwaimatnié  mulher;  o  outro,  o  macho,  é  

deixado a seus irmãos reais ou c lassi f ica tór ios,  que o  

ssistem em suas funções r i tuais.  O número e a  na tureza  

des tes casais de  kwaimatnié  e  o  fato  de que  o mais  

poderoso dos do is  se ja  mulher  são coisas  mant idas 

comple tamente em segredo para a s mulheres,  cr ianças e  

para os iniciados  nos p r imeiros  estágios”  ( ib idem, 173,  

negr i tos e  i tá l icos nossos )  
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reflexivamente, essa argumentação? Como 

decompô-la e questioná-la com a utilização dos 

cri térios interpretativos do pensamento mítico?  

Na interpretação de Godelier (2001, p. 179) 

“as iniciações constituem uma ordem soci al 

superior àquela das relações de parentesco. É a 

ordem da solidariedade masculina e da unidade 

política e ideológica de toda a tribo”. Mais adiante 

afirma: “a divisão desigual dos kwaimatnié  t raduz 

diretamente, portanto, as relações de poder,  de 

lugares distintos em uma hierarquia,  na totalidade 

político-religiosa que é a sociedade dos baruyas” 

(ibiem, p.  181, negritos nossos).  

Godelier descreve a distribuição do poder na 

segmentação da sociedade dos baruyas,  nos 

seguintes termos:  

 

Todos os c lãs  dos  descendentes dos 

re fugiados de Bravegareubaramandeuc 17,  

assim como os  ndelié ,  par t icipam por  

cer to  dos t rabalhos de in iciação,  mas não 

no mesmo lugar,  não  no mesmo es tágio ,  

não através dos mesmos ri tos.  O conjunto  

dos estág ios e  dos  ri tos que os 

reproduzem se apresenta como uma 

                                                           
17 Lugar  onde vivem os  baruyas ,  conforme re la to  de um 

nativo :  “outrora todos  os homens viviam em um mesmo 

lugar ,  um lugar  s i tuado per to  do mar.  Um dia ,  os homens 

separaram-se  e  nosso ancestral ,  o  ancestral  de nossa  

própria  l inhagem,  os  kuarrandariam ,  os kwarrandarias 

sbaruyas,  os kwarrandariasrs  do clã  dos baruyas,  e levou -

se nos  ares e  voou até  o  lugar  onde desde então  vivemos,  

Bravegareubaramandeuc ,  não longe  de Menyamya”  

( ibidem, 175) .  
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estru tura que  se desdobra entre  dois 

momentos crucia is  e  os une:  a  separação  

forçada dos meninos  do  mundo femin ino 

e a  per furação do nariz  (passagem do  

primeiro  estág io) é  a  tare fa do c lã  dos  

tcha tches ;  a  passagem,  alguns  anos  mais 

tarde,  dos meninos,  do mundo da 

adolescência ao mundo dos ‘homens 

jovens’  (passagem do segundo para o 

terce iro es tágio) é  t rabalho do clã  dos 

baruyas. . .” (GODELIER, 2001,  p .  181,  

i tá l icos  nossos) .  

 

A questão fundamental é que “em uma 

totalidade hierarquizada não existem relações 

verdadeiramente recíprocas.  Existem apenas 

relações assimétricas de complementaridade e de 

interdependência. Em uma hierarquia, mesmo se 

todos os clãs têm seu lugar; nenhum ocupa 

exatamente o mesmo lugar e nem mesmo um lugar 

equivalente ao dos outros. ..  Uma totalidade 

hierarquizada é,  portanto,  um conjunto de relações 

complementares,  no l imite insubstituíveis umas as 

outras, um ‘todo que forma um sistema’ ” (ibidem, 

p. 182).  

Godelier vê na dádiva e no mito dos baruyas 

as relações sociais que os permeiam porque está 

calcado na teoria crí tica da ideologia.  Encantado 

pela descoberta do potlatch, Mauss descobre nas 

coisas que se dão como dádiva a força vivificadora 

dos espíritos.  A compreensão do potlatch o 

permite ver nas trocas mais do que ela s parecem 

aos olhos das sociedades primitivas:  a gênese dos 
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vínculos sociais operados pela tríplice obrigação 

do dar, receber e retribuir. Mas, enigmatizado por 

essa descoberta,  escapa-lhe as relações sociais 

presentes na circulação das coisas que se dão c omo 

dádiva. Mauss apenas vê solidariedade e 

reciprocidade, forças que aproximam os humanos 

e são responsáveis pela continuidade sócio -

histórica. Mesmo os contradons antagonistas,  que 

testemunham rivalidades entre as coisas que se dão 

como dádiva, não são suficientes para lhe fazer 

perceber as relações sociais imanentes a dádiva. 

Estas se escondem nos espíri tos da floresta. 

Tampouco tais relações podem se tornar visíveis 

se as buscarmos na ordem simbólica ou na 

capacidade criadora dessa ordem, submersa na 

estrutura inconsciente da mente.  

A teoria crítica do fetichismo, como 

proposta por Godelier, pode contribuir,  

efetivamente, com o esclarecimento desse enigma 

porque sai  do mundo mágico e se desvencilha dos 

cri térios do pensamento desse mundo. Também 

discorda da pretensão de validar a explicação das 

forças que fazem as coisas circularem entre os 

baruyas na ordem simbólica que, de acordo com a 

proposição de Lévi-Strauss surge de repente,  sem 

qualquer explicação. Premissa que soa muito mais 

como uma concordância de fé do que racional. A 

ordem simbólica proposta por Lévi -Strauss muito 

se aproxima da ideia do mito fundador dos 
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baruyas. A esse respeito Godelier (2001, p.182) 

comenta:  

 

Não há nenhuma razão para afi rmar,  

como faz Lév i -S trauss,  que um todo ,  por  

formar um sistema,  depende de  cabo  a  

rabo  do simból ico,  que o sign if icante (o  

simból ico) nele ‘precede e determina’  o  

sign if icado.  O s is tema polí t ico -re l ig ioso 

dos baruyas,  o  lugar de seus clãs no  

inter ior  de  uma hierarquia é  baseado na  

posse desigual dos poderes  ‘ imaginários’  

que leg it imam esta  h ierarquia.  Uma 

lógica  s imbólica é  uma lóg ica de 

re lações,  mas es tas não se reduzem a  

seus simbólicos.  E,  levando em conta  a  

poli ssemia dos símbolos ,  o  conteúdo das  

re lações não  pode  ser  reduzido  

diretamente da  análise  de seus s ímbolos ,  

nem se reduzir  a  e les  ( i tá l icos  nossos) .  

 

Agora, com a ideia mais precisa do 

significado de mito e consciente dos seus limites 

explicativos 18 podemos avaliar melhor a crí tica 

que Habermas faz à tentativa de Horkheimer e 

Adorno promoverem o “p rocesso de 

                                                           
18 Uma das carac ter ís t icas fundamentais do pensamento  

esc larecido é a  poss ibi l idade de diálogo aberta  por  ele .  E le  

exige a  demonstração dos argumentos.  Exigência que  

acaba se transformando nas próprias forças  do seu 

desenvolvimento .  Um outro fa to  é  a  rad ica lidade que ele  

introduz entre  os debatedores.  Uma polêmica  levada a  

exaustão  num determinado momento  pode ser  reto mada 

poster iormente a  par t ir  da consta tação de pontos  

problemáticos .  Assim,  como argumenta  Habermas,  o  

pensamento  esclarecido  torna o  d iá logo racionalmente  

inesgotável .  A menos que se negue  a razão.  
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autodestruição do esclarecimento”. O que 

significa retornar ao mundo dos mitos e a sua 

estrutura de pensamento.  

Parece que essa possibilidade é impensável 

após os esclarecimentos de Godelier. Hoje, nem os 

negros (que um dia justificaram a sua co ndição de 

escravos por não possuírem alma) nem as 

mulheres, pelos motivos aludidos anteriormente,  

ou qualquer “desesperado”, legitimaria um mito 

que anunciasse uma hierarquia social que não 

permitisse a mobilização social , que destruísse as 

“esperanças” depositadas nessa possibilidade: 

mudar de situação social;  melhorar de lugar;  

adquirir status.  

Será que duvidar dessa possibilidade, 

argumentar que nessa “esperança” se esconde o 

mito da modernidade, que a mesma não passa de 

uma ilusão, é duvidar da razão sábia? É colocar a  

razão em questão?  

De acordo com Habermas, no mínimo, é  

paradoxal. Um paradoxo que impede a 

continuidade do próprio esclarecimento. Vejamos 

então o debate entre Habermas e aqueles que, 

mesmo utilizando-se do pensamento esclarecido 

como Horkheimer e Adorno, argumentam não 

haver diferença entre mito e esclarecimento, no 

processo de cognição e ação humanas.  
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3.4 Entre os l imites e vi r tudes da razão sáb ia  

 

Na leitura da obra Dialética do 

Esclarecimento, de Horkheimer e Adorno, 

Habermas constata uma aproximação muito forte 

desses pensadores com as posições teóricas do 

Marquês de Sade e de Nietzsche. Os chamados 

filósofos “malditos”. Essa aproximação resultou 

num distanciamento dos aspectos “construtivos”, 

reconhecidos por Habermas em outros escrit os 

daqueles pensadores, quando ancoravam suas 

reflexões na teoria do fetichismo.  

A renúncia a razão levou Horkheimer e 

Adorno buscarem outras âncoras teóricas para 

legit imar os seus argumentos. Nessa busca, 

especificamente na Dialética do esclarecimento ,  

eles questionaram radicalmente a razão, e com 

isso, segundo Habermas, dão continuidade ao 

“processo de autodestruição do esclarecimento”, 

iniciado por Nietzsche e atualizado pelos pós -

estruturalistas.  

Importa discutir nesse item as 

consequências dessa “autodestruição do 

esclarecimento” atualizada, tendo em vista a 

discussão anterior sobre as diferenças entre o 

pensamento mágico e o esclarecido. E as críticas  

que Habermas faz aos autores da Dialética do 

Esclarecimento, mas enriquecendo -as com as 

ideias de Lukács.  
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Primeiramente, Habermas discorda do 

conceito de esclarecimento enunciado por 

Horkheimer e Adorno, por eles desprezam a “força 

libertadora do conceito 19”.  

Horkheimer e Adorno assumiriam, para 

Habermas, uma perspectiva paradoxal ao negar a  

“força libertadora do conceito”. Negam essa força 

ao mesmo tempo em que procuram conciliar as 

suas ideias com a ideia benjaminiana da 

“esperança (desejo de liberdade ou emancipação) 

dos desesperados”.  

Habermas ressalta a incompatibil idade dessa 

conciliação. Por isso afasta-se e rejeita as teses de 

Horkheimer e Adorno: “esta atitude 

[conciliadora]  não é mais a nossa”  (p. 153). E por 

quê? Porque é um contrassenso integrar o 

irracionalismo dos malditos com a razão 

                                                           
19 Aqui cabe perguntar  o  que é conceito  para Habermas?  

Como explicar  a  sua força?  Da mesma maneira que  

Godel ier  se  pergunta  sobre o princíp io motor das co isas  

que se dão como dádiva ,  podemos perguntar  a  Habermas 

qual  o  princíp io motor  dos conceitos?  Por  que o  

“esclarec imento”  tem uma força l iber tadora?  Qual o  

cr i tér io  que podemos uti l izar  para cer t i ficar  que essas  

forças são mesmo emancipadoras  e  não dominadoras?  O 

esc larecimento l iber ta  de quê?  Qual a  necessidade ou 

importância de  o  esclarecimento  emancipar?  Ver  nota de 

rodapé número  1.  

Na medida em que Habermas reve la uma s impatia  para co m 

o marxismo.  E  este  atr ibui  a  práxis  e  não s implesmente  ao 

concei to ,  palavra  o u ideia  o  papel  emancipatór io .  Não  

es tar ia  ele  tomando o marxismo hipostas iadamente:  

desconsiderando a pr imazia ontológica da práxis e não do  

concei to  no processo de emancipação do ser  soc ial?  
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emancipadora, ancorada na esperança. A posição 

de Habermas é mostrar a inconsistência paradoxal 

de se rejeitar as estruturas do pensamento 

esclarecido com a pretensão de esclarecer melhor 

o esclarecimento.  

Habermas se propõe a analisar esse 

paradoxo a partir da simetria entre as ideias de 

Horkheimer e Adorno e “o modelo da auto-

suplantação totalizadora da crítica da ideologia”. 

Modelo que leva a crítica da cultura moderna e a 

desconfiança do esclarecimento. Curioso é que 

esse modelo, como o de Lévi -Strauss,  vai buscar  

no inconsciente psicanalítico a validação e 

legit imidade dos seus argumentos, suspendendo as 

relações sociais como base de validação.  

O modelo do inconsciente psicanalítico é o 

seguinte:  

 

Os homens formam sua iden tidade na  

medida em que aprendem a dominar a  

natureza  ex ter ior  ao preço da  repressão  

de sua  natureza inter ior .  Essa  f igura  do 

pensamento o ferece o  modelo para uma 

descr ição sob a qual  o  processo  de 

esc larecimento revela  sua face de 

Janus:  o  preço da renúncia,  da au to -

ocultação,  da comunicação rompida do  

EU com sua própria natureza ,  que se  

tornou  anônima na  forma do “isso” (Es),  

é interpretado como consequência de  

uma in troversão do  sacr i f ício .  O EU, que 

antes lud ibr iara o dest ino mít ico no  

sacri f ício ,  é  de novo atingido  por ele  

assim que se vê forçado a intro je tar o  
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sacri f ício . . .  (GODELIER, 2001,  p .  158,  

negr i tos e  i tá l icos nossos) .  

 

A sociedade moderna só existe mediante a 

castração: a renúncia do desejo e da vontade. 

Mesmo se admitirmos que essa renúncia é 

pactuada, feita sob a “coação não coercitiva do 

melhor argumento”, em nada diminui o peso da 

castração. O ser humano é obrigado, 

involuntariamente, a se submeter, ainda que sob o 

estatuto da razão. O que é mais agravante, pois 

essa é a instância que o deveria emancipar. Logo, 

a razão domina o ser humano, tanto quanto o mito.  

Essa é a posição de  Horkheimer e Adorno.  

Habermas vê um aspecto positivo na 

castração ou sacrifício. O mito instaura uma 

tensão no ser humano, o instinto e a vontade de 

suplantá-lo. O ser social nele não se realiza ou 

encontra estabilidade. Muito pelo contrário. O 

mito estimula a ação, impulsiona o ser humano 

para o campo de batalha,  para lutas,  a princípio,  

inauditas.  Impõe o desafio de enfrentar o outro 

desconhecido e intrigante, numa luta contínua e 

incessante. Essa é uma aventura significativa,  

ainda que revele um “trajeto de fuga do sujeito 

diante dos poderes míticos” (2002, p. 155).  

Por isso Habermas argumenta: o ato cruel do 

sacrifício esconde e sublima o impulso da 

vingança. Através dessas ações mulheres e 

“homens se redimem da maldição das potências 

vingativas por meio da apresentação do substituto 
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simbolicamente valorizado” (2002, p.156).  

Imaginar que o sentimento de vingança devesse ser 

liberto das profundezas do ego reprimido é fazer 

pouco caso da vida.  O que reprime o desejo de 

vingança são as relações sociais e cu lturais.  

Portanto, diferente de Horkheimer e Adorno, 

Habermas enfatiza que as tensões entre 

esclarecimento e mito podem ajudar a entender os 

tipos e opções dos vínculos sociais na 

modernidade, já que é impensável o ser humano 

existir  desvinculado da sociedade: as famosas 

hobinsonadas cri ticadas por Marx. Ou ele se 

efetiva sob o signo da “coerção autoritária” ou da 

“coação não coercit iva do melhor argumento”. 

Essas são as escolhas conscientes que o ser 

humano “pode fazer”.  

A “coerção autoritária” pode ser ob servada 

nas sociedades arcaicas, como no mito dos 

baruyas. E a “coerção legít ima” nas sociedades 

que viveram na antiguidade clássica e inventaram 

a democracia como norma social, como geografia 

social:  distribuição dos lugares sociais dotados de 

status sob o critério da cidadania.  

Mas, em termos cognitivos,  o 

esclarecimento contrapõe-se à perspectiva 

mitológica.  Ele “quebra o feitiço [o fetichismo e a 

hipóstase] das forças coletivas por meio dos 

discernimentos conquistados e convertidos em 

fonte de motivação”  
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Como antítese e como força cognitiva “o 

esclarecimento contraria o mito e escapa, com 

isso,  de seu poder” (2002, p.  155) 20. Para 

Horkheimer e Adorno as tensões entre mito e 

esclarecimento são aparentes.  Eles enfraquecem a 

antítese e força do esclarecimento e propõem, 

segundo Habermas, “a tese de uma cumplicidade 

secreta:  ‘o mito já é esclarecimento e o 

esclarecimento acaba por reverter à mitologia’” 

(2002, p. 155),  tendo como âncora o modelo 

psicanalí tico.  Como vimos anteriormente com 

Godelier (2001),  essa reversão é uma “contradição 

em termos”.  

Se essa equação entre mito e esclarecimento, 

formulada por Horkheimer e Adorno, em termos 

lógicos é possível,  em termos sociohistóricos é 

improcedente. Ela iguala fatos históricos de 

naturezas diferentes, como demonstrado por 

Godelier.  É essa equação que Habermas 

caracteriza como “processo de autodestruição do 

esclarecimento”. Em outros termos, a validade das 

identidades sociais obedece a uma lógica distinta 

da lógica do inconsciente psicanalítica.  Além da 

lógica, temos que considerar a situação e natureza 

histórica dos fatos sociais.  

                                                           
20 Em que o  “poder  do mito”  obstrui  e  impede  o  projeto  

emancipatório da modernidade.  Ou,  em que o “poder  do 

esc larecimento” transcende  “o poder  do  mi to”  e  possib il i ta  

a real ização desse projeto .  São questões respondidas no  

i tem anter ior  por  Godel ier  (2001) .  
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De acordo com Godelier (2001), a lógica das 

sociedades, para além do modelo do mito e do 

inconsciente, deve ser buscada nas relações 

sociais: o modelo do inconsciente é um modelo 

específico, voltado para o drama do mundo interior 

do indivíduo com o mundo exterior;  já o modelo 

do mito se fundamenta em argumentos de fé;  a 

intersubjetividade, as relações entre sujeitos,  

obedecem, preponderantemente, a uma lógica 

fundada na dinâmica das relações sociais.  Para 

validar os argumentos baseados nas relações 

intersubjetivas temos que desvendar a lógica das 

relações sociais, determinantes em cada situação 

histórica. Isto não quer dizer que os modelos do 

mito e do inconsciente devam ser descartados e 

tratados como inferiores ao modelo das relações 

sociais. A importância deles obedece a lógicas 

específicas. Qualquer generalidade, nesse caso, 

pode criar problemas cognitivos.  

O problema suscitado por Habermas é o 

seguinte: se na medida em que o ser humano  

emancipa-se do seu estado primitivo, mediado 

pelo esclarecimento, afirma o seu EU frente ao 

mundo externo e, consequentemente, forja a sua 

identidade, nem por isso, “no processo histórico -

universal do esclarecimento, a espécie humana 

[que] distanciou-se cada vez mais das origens.. .  

não se livrou da compulsão mítica para a 

repetição” (2002, p. 158).  
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Aqui temos que entender o significado de 

repetição para poder comentar essa afirmação de 

Habermas com coerência. E o faremos sob os  

estudos de Lessa (1997) sobre a ontologia do ser 

social  de Lukács.  

Lukács, segundo Lessa, distingue três 

esferas ontológicas:  a do ser inorgânico, do ser 

vivo e do ser humano. A ontologia do gênero 

mineral  pode ser caracterizada como a ontologia 

do ser inorgânico ou esfera inorgânica .  Dos seres 

que não têm vida.  

 

Seu processo  de transformação,  sua  

evolução ,  nada mais  é  senão um 

movimento pelo qual algo se transforma 

em um outro  algo dist into :  a  pedra se 

converte  em terra,  a  montanha em va le,  a  

força mecânica em calor.  Nenhuma 

pedra,  ao longo de sua h is tória ,  por mais 

longe que  nos  conduza a imaginação ,  

poderia dar or igem a  acontec imentos  

[diferen te daqueles restr i tos aos seres do  

gênero  minera l]  (LESSA, 1997,  p .  14,  

negr i tos e  i tá l icos nossos) .  

 

A ontologia do gênero biológico pode ser  

caracterizada como ontologia do ser vivo, de 

natureza biológica,  orgânica. Esse gênero 

compreende os seres vivos não humanos. “Seu 

processo de transformação, sua evolução, nada 

mais é senão um movimento pelo qual a vida se 

caracteriza pela incessante recolocação do 

mesmo”: “A goiabeira produz goiabas,  que 
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produzirão sementes as quais,  por seu lado, ao 

produzirem mais goiabeiras, reporão o mesmo 

processo de reprodução biológica  (LESSA, 1997, 

p. 14, i tál icos nossos)”.  

A ontologia do gênero humano pode ser  

caracterizada como ontologia do ser vivo, de 

natureza social.  Esse gênero compreende os seres 

humanos.  

 

A história  do ser  humano se consti tui  na 

incessante  produção de novos fatos,  

novos  acontecimentos,  novas  situações .  

[Em contraposição a  ontologia  do ser 

orgânico]  na histór ia  dos seres humanos 

os acontec imentos nunca se repe tem. O 

mero recolocar do  mesmo que  

caracteriza a  reprodução biológica,  ou o 

tornar-se  outro da  es fera  inorgânica,  

jamais poderiam resu ltar numa h is tória  

[humana]  (LESSA, 1997,  p .  14,  negr i tos 

e  i tá l icos nossos) .  

 

Com a diferenciação dessas três ontologias 

de Lukács não podemos concordar com Habermas 

quando ele afirma que “no processo histórico -

universal do esclarecimento, a espécie humana 

[que] distanciou-se cada vez mais das origens.. .  

não se livrou da compulsão mítica para a 

repetição”. Primeiro porque não é uma 

característ ica do ser social “a incessante 

recolocação do mesmo” ou a repetição. E, de 

acordo com a característica do processo evolutivo 

do ser humano, tal distanciamento permite ,  
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realmente, um salto histórico, com relação ao 

pensamento mítico. Isso não impede que o ser 

humano continue a criar “novos mitos”,  embora em 

um plano mais complexo. Mas nunca por motivos 

compulsivos, inconscientes. É provável, como 

acontece hoje, que no lugar de se pensar na 

hipótese de se criar novos mitos seja mais 

plausível pensar na criação de hipóstases e 

fetichismos ou, como prefere Rouanet (1987),  

pelas “ilusões da consciência”.  Formas distorcidas 

do pensamento esclarecido, mas perfeitamente 

possível  de reparos através da teoria crítica da 

ideologia e da crí tica dos mecanismos de defesa.  

Habermas parece esquecido da 

particularidade ontológica do ser humano que é a 

consciência: a reflexão que precede e preside o 

agir humano. O agir humano engloba o ag ir 

comunicativo. Mas, por causa da consciência, o 

agir humano é um agir complexo: de comparação, 

interpretação, reavaliação, escolhas e 

comunicação. A processualidade do agir humano 

orienta o ser social a agir conforme a experiência 

histórica de cada um e a si tuação que o envolve. 

Isto faz com que cada ser humano seja um ser 

singular na universalidade e gênero da natureza 

desse ser. Sobre esse aspecto Lessa (LESSA, 1997, 

p. 15) argumenta:  

 

A pecul iaridade  da forma de ser da vida  

[humana]  está  no fato  de ela  requerer,  

com abso luta necessidade,  um processo  
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de acumulação pecu liar,  exc lus ivo do  

mundo dos  [humanos] .  A través de le,  toda 

nova si tuação concre ta é  aval iada 

através de uma contraposição com todos 

os conhecimentos e  experiênc ias  

passadas,  com e lementos d a si tuação  

presen te e  com as  perspect ivas traçadas 

. . .  como antev isão  idea l  do seu fu turo.  E  

então,  não apenas  a  s i tuação concre ta,  

presen te,  é  del imitada no confronto com 

todos es tes e lementos,  como também as  

possíveis al terna tivas de respostas a  ela  

são ava liadas e ,  den tre elas,  uma é a  

esco lhida  como a melhor para  responder 

ao problema do qual se t rata (LESSA, 

1997,  p .  15,  i tá l icos  nossos) .  

 

De acordo com Lessa,  “esse processo de 

acumulação [é] a base ontológica do incessante 

acréscimo de novos conhecimentos, ao longo do 

tempo, acerca da natureza e da sociedade”. Dentro 

dessa dinâmica “os humanos podem se elevar a 

uma consciência do seu em-si, do que de fato são, 

o que possibilita algo inédito:  um ser que se 

reconheça na sua própria história.. .  um gênero que 

se reconhece enquanto gênero em processo de 

construção” (LESSA, 1997, p.  15 -16).  

Existe, portanto,  uma distinção da 

processualidade entre as três ontologias:  

 

A inorgânica,  cuja [natureza]  é  o  

incessante tornar -se outro minera l;  a  

es fera b iológica,  cuja  [natureza]  é  o  

repor o  mesmo da reprodução da vida;  e  

o  ser soc ial ,  que se part icu lar iza pela  

incessante  produção do  novo,  através  da 
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transformação do mundo que o cerca de 

maneira consc ien temente orientada,  [o  

que é o  mesmo que dizer]  teologicamente  

posta [ . . .]  Apesar de dis t in tas as t rês  

es feras  onto lógicas estão  

indissoluvelmente ar t iculadas:  sem a  

es fera inorgânica não há vida,  e  sem a  

vida não há ser soc ial .  I sto  ocorre  

porque há uma processual idade 

evolutiva  que  ar t icula  as  t rês  esferas  

entre si:  do  inorgânico surgiu a  vida e ,  

des ta ,  o  ser soc ial .  Essa  processualidade 

evolu tiva é  responsável  pelos t raços de  

continu idade que art iculam as t rês 

es feras  entre  s i  (LESSA, 1997,  p .  16 -17,  

negritos e  i tá l icos nossos ) .  

 

Quais as implicações dessa teoria ontoló gica 

de Lukács? “Que o ser social  pode existir  e se 

reproduzir apenas em uma contínua e ineliminável 

art iculação com a natureza [orgânica e 

inorgânica]” (ibidem, p. 17). Nas palavras de 

Lukács:  

 

O homem, membro  at ivo da soc iedade,  

motor das suas transforma ções e  dos seus  

avanços ,  permanece  em sent ido 

biológico. . .  um en te na tural:  em sent ido 

biológico,  a  sua  consc iênc ia –  não  

obstan te  todas as  mudanças  de função  

mais decis ivas no  plano  ontológico –  está  

indissoluvelmente l igada ao processo de  

reprodução b iológ ica do  seu  corpo;  dado  

o fato  mais gera l  de  ta l  l igação;  a  base 

biológica da v ida permanece intacta  

também na sociedade  (Lukács,  apud  

LESSA, 1997,  p .  17 ,  i tá l icos nossos ) .  
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Importa ressaltar nessas reflexões sobre a 

ontologia do ser social que “a unidade  última do 

ser não é destruída pela gênese e pelo 

desenvolvimento das três esferas ontológicas” 

(ibidem, p. 18):  

 

Com a gênese e  o  desenvolv imento da  

vida e do  ser soc ial ,  a  unidade é mant ida 

num patamar mais elevado,  ganha novas 

mat izes e  se torna  mais r i ca e  ar t icu lada.  

Essa unidade on tológica úl t ima se  

evidencia,  por exemplo,  tanto  no fato  de  

a  reprodução socia l  requerer uma 

permanente troca orgânica com o  mundo  

natura l ,  como pe lo fa to  de que,  sem 

natureza ,  não pode  haver  ser socia l  

(LESSA, 1997,  p .  18 ,  i tá l icos nossos ) .  

 

Uma outra característica da ontologia do ser 

social  é que “a reprodução do novo, através da 

transformação conscientemente orientada do real,  

se constitui  no momento predominante do salto 

que marca a gênese do ser social” (LESSA, 1997, 

p. 18). Segundo Lessa “a categoria do trabalho 

exerce o momento predominante do salto da vida 

ao mundo dos homens” (ibidem, p. 22). 

Voltaremos a essa argumentação adiante.  

Se levarmos em conta as características 

lukácsianas da ontologia do ser social  a hipót ese 

de repetição habermasiana não se justifica. Menos 

ainda se justifica dizer que a repetição é 

consequência da racionalização do mundo. E 

deduzir, ainda dessa repetição racionalizada, que 
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o mundo está desencantado, soa como uma 

afirmação opaca. Sobre o princípio motor  da 

racionalização do mundo, Habermas diz o 

seguinte:  

 

[é]  a  pressão para dominar  

rac ionalmente as forças natura is  que  

ameaçam do ex terior  [que]  pôs os 

sujei tos  na v ia  de um processo de  

formação  que  in tensi f ica  até  a  desmesura  

as forças produ t ivas por [meio]  da pura 

autoconservação ,  mas deixa def inhar  as  

forças  de  reconci l iação  que t ranscendem 

a mera  autoconservação.  A  dominação  

sobre uma na tureza  ex terior ob je t ivada  e  

uma natureza in terior  reprimida é o  

signo permanente do esc larec imento  

(HABERMAS, op.  ci t . ,  p .  158,  i tá l icos  

nossos) .  

 

Habermas, dado a sua abertura eclética,  abre 

espaço para diversos modelos interpretativos 

conflitantes. Há uma possibilidade enorme de 

complementação entre eles,  mas essas 

possibilidades não deixam de ter seus ri scos. Esse 

é o processo próprio do desenvolvimento do 

esclarecimento, a experimentação criativa e 

arriscada. Do contrário, paralisaríamos o processo 

inventivo e criativo do pensamento moderno.  

Sem qualquer precaução, Horkheimer e 

Adorno generalizaram a tese weberiana do 

desencantamento do mundo. Ao processarem tal 

generalização admitiram os seguintes 

pressupostos:  1) a equivalência entre mito e 



 

-  144 -  

esclarecimento, tal  como Nietzsche admite;  2) 

fundamentam a sua crí tica da cultura sobre essa 

equivalência e 3) incorporam abstrações e 

nivelamentos que questionam a plausibil idade de 

seu empreendimento (ibidem, p. 159).  Habermas 

passa a analisar o impacto desses pressupostos 

incorporando outra tese presente na Dialética do 

Esclarecimento.  

 

A própria razão des tró i  a  h umanidade 

que [a]  tornou possíve l  [E por  que a  

des tró i?]  [porque]  o processo de 

esc larec imento se deve ,  desde o co meço ,  

ao impulso da  autoconservação;  

[processo]  que muti la  a  razão,  visto  que 

a reclama apenas nas formas da  

dominação rac ional com respei to  a  f ins  

da natureza e dos impulsos,  justamente 

como razão ins trumenta l  ( ib idem,  p .159,  

negritos e  i tá l icos nossos ) .  

 

Aqui Habermas indica a característica da 

razão instrumental:  “a dominação racional com 

respeito a fins da natureza e dos impulsos” 

(ibidem, p. 159).  

Desta forma “a razão permanece submetida 

aos ditames da racionalidade com respeito a fins 

até em seus mais recentes produtos. ..  na ciência 

moderna, nas ideias universalistas do direito e da 

moral e na arte autônoma” (ibidem, p.  159,  

negritos nossos).  Nos mesmos termos, 

“Horkheimer e Adorno estão convencidos de que a 

ciência moderna voltou a si  mesma no positivismo 
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lógico e renunciou à pretensão empática de 

conhecimento teórico em favor da utilidade 

técnica” (ibidem, p.  159). E, uma vez mais, na 

Dialética do Esclarecimento, Horkheimer e 

Adorno argumentam: “...  as próprias ciências são 

absorvidas pela razão instrumental .. .  todo critério 

normativo (decomposição das imagens religiosas e 

metafísicas do mundo) perdura seu crédito em face 

da autoridade da c iência,  que é a única que restou” 

(ibidem, p. 160).  

Habermas desfecha uma crítica frontal à  

esse argumento de Horkheimer e Adorno. Critica a 

unilateralidade da força discursiva da Dialética do 

Esclarecimento, a tese niveladora que 

desconsidera “os traços essenciais da modernidade 

cultural”. Na perspectiva habermasiana a crí tica 

de Horkheimer e Adorno a modernidade é injusta.  

Diz Habermas: “a Dialética do Esclarecimento não 

faz justiça ao conteúdo racional da modernidade 

cultural,  que foi  conservado nos idea is burgueses 

(e também instrumentalizado por eles)”  (ibidem, 

p. 162) .  

A “dinâmica da ciência moderna” e “a 

autorreflexão das ciências” impulsionam o 

esclarecimento “para além da produção do saber 

tecnicamente útil”.  Mesmo a “fundamentação 

universalista do direito e da moral” personificada 

“nas instituições dos Estados constitucionais, nos 

tipos de formação democrática da vontade, nos 

padrões individualistas da formação de 
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identidade” não podem ser reduzidos à 

racionalidade do “saber tecnicamente útil” ou 

instrumental.  Persiste a “pulsão” emancipadora,  a 

“esperança dos desesperados” (ibidem, p. 162). 

Persiste, de acordo com Habermas,  

 

. . .a  produtividade  e a  fo rça exp losiva  das 

experiências  estét icas  fundamentais que 

uma subjet ividade  l iberada  dos  

impera tivos da a t ividade com respei to  a  

f ins  e  das  convenções da  percepção  

cotid iana  obtém a  par t i r  de seu próprio  

descentramento;  experiências expostas  

nas obras de vanguarda,  ar t iculadas na 

l inguagem pelos d iscursos da cr í t ica de  

ar te  e  que  alcançam também um cer to  

efei to  i luminador  –  pelo  menos,  como 

efei to  ins trut ivo de cont raste  –  nos  

registros  valorat ivos da  auto -rea lização,  

enr iquecidos de modo inovador  ( ibidem,  

p .  162-163) .  

 

Habermas se faz a seguinte pergunta:  “quais 

motivos teriam levado Horkheimer e Adorno a  

conduzir sua crítica do esclarecimento a uma tal 

radicalidade ,  colocando em risco o próprio projeto 

do esclarecimento (?)” (p. 163).  Esse risco, 

assumido por Horkheimer e Adorno, e a falta de 

perspectiva da Dialética do Esclarecimento, 

parecem ser explicados pela rejeição à “crítica da 

ideologia marxista”, que, segundo os autores, não 

respondiam aos problemas por eles questionados.  

Com a rejeição da teoria crí tica da ideologia 

“torna-se claro por que a Dialética do 
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Esclarecimento tem de nivelar de modo esp antoso 

a imagem da modernidade” (ibidem, p. 161).  

A passagem a seguir é esclarecedora para 

entender a crítica, nos parágrafos subsequentes,  

que Habermas desfecha sobre Horkheimer e 

Adorno.  

 

A dign idade própria  da modernidade 

cultura l  consiste  naqui lo  que M ax Weber 

denominou  de d iferenciação especí f ica 

das esferas de valor.  Mas,  com ela,  a  

força da negação,  a  capacidade de  

discr iminar en tre o  ‘ sim’ e  o  ‘não’ ,  não  

é paral isado,  mas antes  potencia lizada .  

Questões de verdade,  jus t iça e  gosto  

podem en tão ser  ela boradas e  

desdobradas segundo  suas respect ivas 

lógicas  in ternas  ( ibidem, p .  161 ,  negritos  

e  i tá l icos nossos ) .  

 

Potencialidade que não deixa de ter  

problemas. É preciso considerar que a tese do 

mundo desencantado, “da dignidade da 

modernidade cultural”,  ou ainda, nos termos de 

Lukács, “da processualidade evolutiva do ser 

social” que permite o ser humano se deparar com 

novas “questões de verdade, justiça e gosto”,  

acontecem determinadas historicamente,  e isso é 

decisivo em termos das sociedades e do 

esclarecimento da trama das relações sociais.  

Como reconhece Habermas, essa processualidade 

acontece nos marcos da “economia capitalista e do 
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estado moderno”. Negar esse fato é negar a 

história, um dos pilares da razão sábia.  

 

Certamente (diz Habermas) com a 

economia capita l i sta  e  o  es tado moderno ,  

re força-se também a  tendência  de  

reduzir todas  as questões de val idade ao  

l imitado horizon te da racional idade com 

respe ito  a  f ins de  suje i tos que conservam 

a si  mesmos,  ou  de s is temas que 

conservam sua  própria  existência  

( ibidem, p .  162,  negri tos e  i tá l icos 

nossos) .  

 

Habermas faz uma ressalva importante.  A 

redução do pensamento esclarecido à 

racionalidade com respeito a fins é apenas uma 

tendência,  não uma fatalidade intransponível. A 

amplitude da modernidade cultural tem revelado a 

sua autonomia necessária para não se deixar 

dominar pela racionalidade instrumental. Diz ele:  

 

No en tanto ,  com essa tendência para uma 

regressão socia l  da razão concorre a  

pressão,  em nada desprezível ,  para a  

di ferenciação progress iva da razão q ue 

assume ass im uma forma procedura l ,  

pressão es ta  induzida  pe la 

rac ional ização das imagens do mundo e  

dos mundos da vida [de cará ter não  

ins trumental]  ( ibidem,  p .  162,  i tá l icos  

nossos) .  

 

De acordo com Habermas são as  

divergências entre os sujeitos atuantes no âmbito 

do esclarecimento que autonomizam esferas 
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sociais que podem respirar ares distintos daqueles 

ventilados pela razão com respeito a fins. O que 

ocorre com o campo da cultura.  

Enfocaremos agora os motivos que levaram 

Habermas a acusar Hokheimer e Adorno de 

injustos,  na crí tica que fazem a modernidade 

cultural.  

 

Com a ass imi lação natura l i sta  entre  

pretensões de va lidade  e pre tensões de  

poder ,  com a destruição das faculdades  

cr í t icas,  concorre o  aperfe içoamento das 

culturas  de espec ial i stas [promovid o pe lo  

mundo acadêmico] ,  nas quais uma esfera  

ar t iculada de val idade  proporciona  uma 

especi f ic idade  às pretensões de verdade  

proposicional ,  de jus teza normativa e  de 

autentic idade,  embora também uma vida  

própria  esotér ica,  [seja ]  ameaçada,  por  

sua vez ,  pela d issoc iação com a práxis 

comunicat iva do  cot idiano  ( ib idem,  p .  

162) .  

 

Para Hokheimer e Adorno, “a arte, fundida 

com o divertimento, teria sido paralisada em sua 

força inovadora e esvaziada de todo conteúdo 

crítico e utópico” (p.  160). Em vez de forjar 

identidades,  “momento graças ao qual a obra de 

arte transcende a realidade...  nos traços (do esti lo) 

em que aparece a discrepância [ela] fracassa  [no] 

esforço apaixonado em busca de identidade” 

(ibidem, p.160, negritos nossos).  

Hokheimer e Adorno diferenciam “o estilo 

da grande obra de arte” da “obra medíocre”. Esta 
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se confunde com o divertimento. A primeira nega 

a se expor ao fracasso da identidade, enquanto a 

segunda “se atém à semelhança.. .  ao sucedâneo da 

identidade”, a cópia e ao simulacro. E concluem: 

“a indústria cultural  acaba por colocar a imitação 

como algo de absoluto” (ibidem, p. 161).  

A crítica ao “caráter afirmativo da cultura 

burguesa” se torna impotente e é neutralizada 

(ibidem, p. 161). Habermas constata que os termos 

da crítica da cultura são  os mesmos expedientes 

utilizados por Horkheimer e Adorno na crítica da 

ciência, da moral e da arte. E, consequentemente,  

desembocam nas mesmas conclusões:  todas as 

formas de culturas são subsumidas pela indústria 

cultural,  o que não é verdade para Habermas. 

 

A própria separação  dos  domínios  

cultura is ,  a  decomposição da  razão 

substancial ,  person if icada ainda na 

re l ig ião e  na  metaf í sica ,  desvi tal i za a  ta l  

ponto os momentos da razão,  i solados e  

privados de sua coesão,  que regridem a  

uma racionalidade a serv iç o da  

autoconservação  tornada selvagem.  Na 

modernidade cultural ,  a  razão [e não a  

racional idade]  é  despida 

def init iva mente de sua pretensão de 

validade e assimi lada ao puro poder .  A 

capacidade  cr í t ica de tomar posição  ante 

algo como um ‘s im’  ou um ‘não’ ,  de  

d is t ingu ir en tre enunciados  vál idos e  

invál idos é  i ludida ,  na  medida em que  

poder e  pre tensão de va l idade en tram em 

uma turva fusão ( ibidem, p .  160,  negri tos  

e  i tá l icos nossos ) .  
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Essa é a crít ica fundamental de Horkheimer 

e Adorno a modernidade cultural: a fusão entre 

razão e poder. Com tal identidade há um 

fechamento de qualquer possibil idade de 

emancipação social.  É o fim da “esperança dos 

desesperados”.  

Assiste-se o esgotamento das possibilidades 

do esclarecimento identificar e esclarecer os 

processos e  mecanismos que dominam os seres 

humanos, praticamente em todas as esferas do ser 

social:  do mundo da vida, da ciência e da cultura.  

Quanto ao mundo do trabalho, nada pode se 

argumentar.  O mundo do trabalho, para 

Horkheimer e Adorno, é o mundo que encarnou  

definit ivamente a razão instrumental .  

Argumentação com a qual o próprio Habermas 

concorda. A razão transfigura-se em mito: “...  o 

esclarecimento acaba por reverter à mitologia” 

(ibidem, p.155).  

Nota-se a interpretação de Habermas dessa 

transfiguração e como ele formula sua crí t ica a  

Horkheimer  e a Adorno:  

 

‘Poder  e  pretensão de validade fundem -

se’ nive lando e homogeneizando  

enunciados vá lidos e  invá lidos,  o  que  

desemboca no  re lat ivismo: impedimento  

da di ferenc iação e  evidenciação de  

pr ior idades na tomada  d e  posição.  A 

consequência é  uma paral i sação da ação 

consc iente,  po is a  razão é ‘ i lud ida’  

( ibidem, p .  162) .  
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Ora, tais características não são as mesmas 

encontradas no mito?  

No modo do pensamento mítico “os sujeitos 

têm um comportamento ambíguo em relação aos 

poderes originários” (ibidem, p.  163). Com isso 

não conseguem formar identidades e emancipar -se 

da natureza exterior e interior, naufragando nas 

forças do poder do mito. Como não consegue 

suplantá-las o pensamento esclarecido, para 

Horkheimer e Adorno as recria sob novos signos,  

como por exemplo, a racionalização. Segundo 

Habermas, “Horkheimer e Adorno concebem o 

esclarecimento como a tentativa fracassada do es -

capulir (ent-springen) dos poderes do destino” 

(ibidem, p. 163).  

Cria-se assim um “vazio desesperador da 

emancipação [da cultura moderna]...  forma pela 

qual a maldição das potências míticas atinge ainda 

seus fugitivos” (p.  163). Os protagonistas da 

modernidade cultural  são, assim, fugitivos de uma 

perseguição poderosa:  a mitologização da 

realidade. A realidade moderna, juntamente com o 

pensamento esclarecido, está fadada a viver nas 

sombras e no mundo aparente. Mundos contra os 

quais o esclarecimento fracassou como arma para 

enfrentá-los.  

É o fracasso do esclarecimento, 

consubstanciado nas guerras, stalinismo e 

fascismo, que leva Horkheimer e Adorno a 
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abandonarem a teoria crítica da ideologia pelo que 

eles chamam de desmitologização. Com a 

transfiguração da razão em mito é preciso 

desmitologizar a razão, e para isso a teoria crítica 

da ideologia,  como teoria crítica das distorções do 

pensamento esclarecido, é impotente.  

Consequentemente,  Horkheimer e Adorno 

“definem a via da desmitologização como 

transformação e diferenciação dos conceitos 

básicos” (ibidem, p. 164).  

Essa argumentação, para Habermas é,  na 

verdade, um paradoxo:  

 

O mito  deve sua força totali zadora,  com 

que organiza  todos     os fenômenos 

percebidos na superfície  em uma rede  de  

correspondências,  de  relações,  de  

semelhanças e  con tras tes,  a  concei tos  

básicos ,  nos quais une  categorialmente 

aquilo  que a  compreensão moderna do  

mundo não pode mais juntar (p .  165,  s  e  

i tá l icos nossos).  

 

Aqui temos uma outra questão. Além da 

razão fundir-se ao poder,  os conceitos racionais 

perderam a sua força: a possibilidade de apreender 

a dinâmica da totalidade das relações sociais que 

mantém a sociedade moderna integrada e 

art iculada.  

O que “a compreensão moderna do mundo 

não pode mais juntar” (?) O processo de 

autonomização da realidade social: o mundo do 
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trabalho, da arte, da cultura, da vida,  etc. Cada 

mundo consti tui, cada vez mais extensa e 

intensamente, a sua própria variedade e 

universalidade. A sociedade moderna, como 

totalidade social,  tornou-se complexa e 

fragmentada, e perdeu a sua unidade. Na 

perspectiva de Lukács essa é uma ilusão da 

estrutura do esclarecimento funcionalista e 

positivista,  não do esclarecimento que se 

fundamenta na ontologia do ser social 21.  

Os “conceitos básicos”, que antes uniam 

categorialmente essas dimensões do ser social, na 

medida em que campos sociais foram se 

desprendendo desse ser, aparentemente, se tornou 

impraticável, em termos teóricos, qualquer esforço 

de analisar a sua totalidade. Vale dizer,  a 

art iculação entre universalidade, particularidade e 

singularidade do ser social.  As forças dos 

processos particulares acabaram por  constituir 

universalidades específicas, pouco sintonizadas 

                                                           
21 Mais uma vez  é  importante regis trar  que  uma das  

potenc ial idades do  pensamento esc larecido,  em 

contraposição ao pensamento mí t ico,  é  a  negação de  

argumentos  apresentados como vál idos ,  pois os  

argumentos não podem assumir  a  condição do abso luto  

como são os  argumentos mí t icos.  I s to  não  s igni f ica ad mit ir  

o  rela t ivismo como norma do pensamento esc larecido.  Mas 

reconhecer  que dependo da pr ior idade es tabe lecida  pelo  

pensamento  esc larecido  ele  muda de  figura.  São di ferentes  

as  conclusões do  pensamento  esclarecido  que pr ior iza as  

es truturas  do inconsciente como modelo  explic at ivo,  

daquelas que pr io r iza as  es truturas do ser  soc ia l .  
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com a universalidade do ser social.  Ficou difícil  

falar em conceitos básicos do ser social. Na 

verdade, cada campo exige para ser esclarecido e 

compreendido o domínio de conceitos básicos a ele 

referente. Esse desdobramento da sociedade 

moderna abriu os precedentes necessários para o 

relativismo se justificar e se estabelecer enquanto 

perspectiva político-fi losófica. O que é 

perfeitamente percebido por Habermas:  

 

‘Poder  e  pretensão de validade fund em-

se’ nive lando e homogeneizando  

enunciados vá lidos e  invá lidos,  o  que  

desemboca no  re lat ivismo: impedimento  

da di ferenc iação e  evidenciação de  

pr ior idades na tomada  de  posição.  A 

consequência é  uma paral i sação da ação 

consc iente,  po is a  razão é ‘ i lud ida’  

( Ibidem, p .  162) .  

 

Se conceitos básicos são categorias que 

permitem o ser social agir no mundo, 

reflexivamente, e admitindo a emergência de 

diversos mundos com seus respectivos conceitos 

básicos, o desafio filosófico passou a se constituir 

na tentativa de visualizar e explicitar os laços que 

ligam esses mundos em um “mundo unificado 

(“globalizado”). Ou melhor, explicar a totalidade 

do ser social.  Ou então, uma outra posição teórica 

legít ima, que se render à fragmentação do ser 

social como um processo natural e irreversível e,  
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portanto, um não-problema para o pensamento: o 

relativismo.  

Apesar de Habermas rejeitar boa parte da 

epistemológica moderna, erigida sobre a 

dicotomia sujeito x objeto ,  parece não abrir mão 

da relação entre pensamento e realidade, nos 

termos propostos por Hegel e aprofundados por 

Marx. Os conceitos não flutuariam no pensamento, 

mas teriam sua âncora na realidade, tendo a 

linguagem como médium .  Essa é, certamente, uma 

posição inovadora de Habermas: “A linguagem, o 

médium da exposição, não está ainda tão desatada 

da realidade [autonomizada] a ponto de o signo 

convencional poder separar -se, de modo geral, do 

conteúdo semântico e do referente” (Ibidem, p.  

165).  

Se para Lukács o trabalho é a protoforma do 

ser social. Vale dizer, aquele médium que mantém 

o ser social unido como reprodução renovada de 

seus conceitos básicos. Para Habermas a 

protoforma é a linguagem. Apesar da diferença 

categorial básica ambos estão imbuídos do mesmo 

propósito:  mostrar a unidade da modernidade. Na 

perspectiva de Lukács, temos o seguinte:  

 

As três  esferas  ontológicas  são. . .  

d is t intas e . . .  ar t iculadas. . .  o  es tudo de 

cada uma delas deve revelar  tanto os  

momentos de dis t inção ontológica  como,  

também,  os de ar t iculação ontológica  que  

permeiam as três esferas do ser .  Em  se  

tratando do ser  socia l ,  essa exigência  
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genérica se par t icular iza na necess idade 

de desvelar  de que modo se opera essa  

simultânea dist inção e  art iculação  do 

mundo dos ho mens com o  conjunto da 

natureza . . .  no  contexto da ontologia  

lukácsiana . . . [operada p e la]  

processual idade  interna à  ca tegor ia  

traba lho  (Lessa,  p .  21,  e  seguintes ,  

negr i tos nossos) .  

 

Como Lukács explica tal  processualidade 

interna à categoria trabalho?  

 

[De acordo com nosso autor]  o  fa to  que –

em conexão  com o trabalho concre to 

dado–somente  um reflexo efe t ivamente 

correto  das  ralações causais colocadas em 

questão pelo obje t ivo  do trabalho pode 

fazer  com que  elas se  transformem, como 

é absolutamente necessár io ,  em relações  

causais postas,  leva não somente a  um 

constante contro le e  aperfe içoamen to dos 

atos de  re f lexo,  amas também à sua  

genera l ização .  À medida que a  

experiência de um trabalho concreto é  

ut i l izada em outro trabalho,  se  produz  

gradualmente uma sua –  re lat iva -  

autonomização,  o  que quer  dizer  que são 

genera l izadas e  f ixadas  de terminad as  

observações  que  não  mais re ferem de 

modo exclusivo  e d ireto  a  um único 

procedimento,  mas  adquirem,  ao  invés,  

um cer to  caráter  de general idade como 

observações  que  dizem respe ito  a  eventos 

da natureza em gera l .  São es tas as 

genera l izações  que  fornecem os  germes 

das futuras c iências (e  outras esferas  

soc iais,  como a cul tura)  cujos iníc ios,  

como para a  geometr ia  e  a  ar i tmética,  se  

perderam ao  longo  do tempo.  Mesmo que  
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não  se tenha uma c lara consc iência ,  

a lgumas genera l izações  apenas inic iais  

contêm já pr inc íp ios  decisivos das  

ciênc ias poster iores rea lmente  

autônomas.  Por  exemplo,  o  pr incíp io da  

desantropomorfização. . . ”  (Lukács,  c i tado 

em LESSA, 1997 ,  p .  37) .  

 

Sobre a centralidade da linguagem, 

Habermas (1990, p.15) argumenta:  

 

A passagem do paradigma da f i lo sofia  da  

consc iência para o  parad igma da f i losofia  

da l inguagem consti tui  um cor te . . .  A 

par t ir  deste  momento,  os sinais 

l inguís t icos,  que serviam apenas como 

ins trumento e  equipamento das  

representações,  adquirem,  como reino  

intermediár io  dos  s igni f icados  

l inguís t ico,  uma dignidade própria  

[autonomia] .  As re lações  entre  l inguagem 

e mundo,  entre  proposição e es tados de  

coisas,  substi tuem as relações suje i to -

objeto .  O traba lho de  const i tuição  do 

mundo de ixa de ser  uma tarefa da  

subjet ividade transcendenta l  pa ra se  

transformar  em estruturas  gramatica is.  O 

traba lho reconstrut ivo  dos l inguistas 

entra  no lugar  de uma introspecção de  

di fíc i l  contro le.  Pois,  as  regras ,  segundo  

as quais os signos são  encadeados,  as  

frases  formadas e  os  enunciados  

produzidos,  podem se r  deduzidas de 

formações l inguíst icas que  se apresentam 

como algo  já  exis tente.  

 

Busca-se de esclarecer que as referências 

acima são modos particulares de aproximações 

entre Lukács e Habermas. Formas que eles 
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encontraram para situar a razão. Isso não signi fica 

que eles aceitem a razão sem reservas. Muito pelo 

contrário,  Habermas reconhece a importância das 

crí ticas à razão, que sacudiram uma ortodoxia 

filosófica persistente, que vinha se processando na 

modernidade desde o século dezenove. Ortodoxia 

que fazia reverência a uma razão instrumental . 

Para Habermas (1990, p.16):  

 

Os concei tos cét icos de razão  t iveram um 

efei to  terapêut ico  sobre a  f i losofia ,  

desencantando -a  e  confi rmando -a na sua  

função de guardiã da racionalidade.  De 

out ro lado ,  porém,  di fundiu -se também 

uma cr í t ica  rad ica l  à  razão,  a  qua l  não 

somente  protes ta  contra  a  transformação  

do entendimento em razão inst rumental ,  

como também identi f ica a  razão em geral  

com repressão procurando,  a  seguir ,  de  

modo fa ta l i sta  ou estát ico,  encontrar  

refúgio em a lgo to ta lmente out ro.  

 

Essa aproximação de Lukács e Habermas 

revela a concordância com pelo menos um aspecto 

fundamental da tradição hegelo -marxiana: “a 

imagem linguística do mundo permanece  

entretecida com a ordem do mundo” (Habermas, 

1985, p. 164).  Em outros termos, reafirma-se o 

entrelaçamento entre o mundo dos conceitos 

(básicos ou não, relativo ou não) e o mundo das 

coisas. Na afirmação de Habermas: “categorias de 

validade como ‘verdadeiro’ e ‘falso’, ‘bom’ e 

‘mau’, estão ainda l igadas a conceitos empír icos 
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como troca, causalidade, saúde, substância e 

fortuna” (ibidem, p. 164, itálicos nossos).  

Se a relação entre “categorias de validade” 

e “conceitos empíricos” é uma característica do 

pensamento esclarecido o mesmo não acontece 

com o pensamento mítico.  

 

O pensamento  mágico não permi te  

nenhuma di ferenciação concei tua l  bás ica  

entre  coisas e  pessoas,  entre  seres  

inanimados e  animados,  entre  obje tos  que  

podem ser  manipulados  e  agentes,  aos  

quais atr ibuímos ações  e  manifes tações  

l inguís t icas ( ib idem,  p .  164) .  

 

Mas a razão que se fundiu ao poder se torna 

impotente para demolir os mitos da modernidade. 

De acordo com Horkheimer e Adorno: “s omente a 

desmitologização rompe aquele encanto que, para 

nós,  aparece como uma confusão entre natureza e 

cultura” (ibidem, p.  164) .  

E, por que desmitologização?  

 

[Porque]  o  processo de esclarec imento 

conduz a dessocia l ização da na tureza e  a  

desnatura l ização do mundo humano;  com 

Piaget ,  pode -se concebê-lo  (o  processo 

de esclarec imento)  como um 

descentramento da imagem do mundo  

( ib idem, p .  164) .  

 

Identificado o processo de esclarecimento 

como causador da dessocialização da natureza e da 

desnaturalização do ser social ,  não resta outra 
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alternativa senão abandonar o processo de 

esclarecimento. Essa é a conclusão de Horkheimer 

e Adorno.  Eles rejeitam a hipótese emancipadora 

do esclarecimento e sugerem a desmitologização. 

Como, então, desmitologizar os processos de 

dominação mitologizados pela razão instrumental?  

O que há de importante nessas considerações 

de Habermas é,  justamente,  que o  esclarecimento, 

apesar de admitir a associação da imagem do 

mundo com o mundo, essa associação é histórica:  

na medida em que o mundo muda a sua imagem 

acompanha essa mudança. E a percepção, entre um 

e outro, também muda. O problema é que inexistia 

a possibilidade dessa percepção nas sociedades 

arcaicas em função da natureza do pensamento 

mítico. Na modernidade isso se torna possível  

porque se operou um “descentramento” entre o 

mundo e a imagem, em que um e outro podem ser 

diferenciados e cada qual esclarec idos em suas 

particularidades e dinâmicas internas. Em história 

chamamos esse fenômeno de dessacralização ou 

secularização, que corresponde o ser humano se 

tornar sujeito do seu destino, se tornar livre da 

hipótese de que o seu destino estaria já traçado p or 

uma divindade.  

O “descentramento da imagem do mundo” é 

responsável pela fragmentação ou territorialização 

do mundo em diversos mundos, habitados pelos 

humanos. Nesse processo de diferenciação ou 

complexificação do ser social:  “[o]  mundo 
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exterior  diferencia-se no mundo objetivo  do ente 

[do ser social]  [o mundo exterior também se 

diferencia]  no mundo social  das normas 

(regulação interpessoal). [E]  ambos [mundo 

objetivo e social] destacam-se do mundo 

interior ,  das vivências subjetivas ,  próprias de 

cada um” (p. 164-65, negritos e itálicos nossos) .  

A modernidade inaugura uma historicidade 

própria,  fundada na diferenciação extensiva e 

intensiva do ser social. Isto significa admitir que 

a história do mundo objetivo do ser social  é um 

processo criador de novos espaços sociais.  A 

processualidade evolutiva do ser social  é uma 

processualidade que cria esferas sociais cada vez 

mais diversificadas e interdependente. À 

redefinição das esferas sociais corresponde a 

redefinição da geografia social,  isto é, a criação 

de novos territórios sociais emergentes e 

autônomos. Se há um limite do planeta terra,  esse 

limite parece tênue, de porosidade inaudita, na 

historicidade do ser social . O mundo objetivo do 

ser social é,  ele próprio,  o processo de 

diferenciação desse mundo em novas esferas 

sociais: ligadas a arte, a cultura ao trabalho, etc.  

Para Weber, argumenta Habermas (2001, 

p.165):  

 

Esse processo [his tórico de 

descentramento  da imagem do  mundo]  

continua  na rac ional ização das  imagens  

do mundo  que,  por sua vez,  enquanto 
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re l ig ião e metaf í sica [pensamento  

utópico,  “d ialé t ica da esperança”] ,  são 

tr ibutárias 22 da desmi tolog ização 

( i tá l icos  nossos) .  

 

O que Habermas analisa são procedimentos 

da desmitologização, enquanto descentramento da 

compreensão no mundo. Nesse sentido ele também  

analisa “procedimentos da crítica da ideologia”.  

Nesse drama, entre mito e esclarecimento, 

“como desenvolvimento de uma compreensão 

descentrada do mundo”. Habermas põe a cunha do 

“procedimento da crí tica da ideologia”. Mas 

quando é possível  a crí tica da ideologia,  em que 

contexto histórico?  

 

Somente quando se separam os contextos  

de sent idos  [ impressões]  dos contextos 

factuais [acontecimentos] ,  as relações  

internas  das externas;  somente  quando  a 

ciênc ia,  a  mora l  e  a  ar te  se 

especial izaram cada qual  em uma 

pretensão de val idade ,  seguindo lógicas  

próprias e  puri f icadas dos res íduos 

cosmológicos ,  teo lógicos e  cul turais ;  

somente então pode surgi r  a  suspei ta  de  

que  a autonomia da validade que uma 

teor ia ,  seja  empír ica  ou normativa,  

reclama para si  é  aparente,  po is  em seus  

poros infi l t ram-se  interesses e  pre tensões  

de poder  sigi loso 23 ( ib idem, p .  165) .  

                                                           
22 A metaf ísica e  a  re l igião são um desdobramento  do mi to.  
23 Desse modo o entendimento de Habermas sobre ideologia  

recoloca a  prob lemát ica  da falsa  asser t iva,  do  engodo ,  o  

que se procura esconder ,  o  que não se dese ja tornar  

transparente.  A ideologia esconde as re lações de poder  e  
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É importante dar continuidade a essa 

formulação de Habermas:  

 

A crí t ica inspirada por  uma tal  suspei ta  

pretende demonstrar  que  a  teor ia  suspeita  

expressa. . .  em seus  enunciados,  para os 

quais rec lama uma validade formal,  

dependências  que  não pode admit ir  sem 

perder  credib il idade  ( ib idem, p .  165) .  

 

Mas quando a “crít ica torna -se crítica da 

ideologia”?  

 

Quando a cr í t ica pre tende mostrar  que  a  

va lidade da teor ia  não se s eparou 

suficientemente do contexto  de  or igem 

que . . .  se  oculta  uma i l íc i ta  mesc la de  

poder  e  va lidade e cuja reputação se deve 

jus tamente  a  essa mescla  ( ibidem, p .  165 -

66) .  

 

O que “a crítica da ideologia pretende 

desvendar”?  

 

Pretende mostrar exa tamente com o,  em 

um nível  para  o qual  é  const i tu t iva  a  

rigorosa d is t inção en tre contextos de 

sen tido  e contextos  fac tuais,  essas  

mesmas relações internas e  ex ternas  se  

confundem –  e  o  fazem porque  pretensões  

de val idade  são  de terminadas  por  

                                                           
dominação.  A cr í t ica  da ideologia  procura ,  j ustamente,  

tornar  transparente o  que se ocul ta  de liberadamente ou 

não .  Procura desvendar  o  que suspei ta .  
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re lações de poder ( ibidem,  p .  166,  

i tá l icos nossos ) .  

 

Qual o significado e as implicações da 

crí tica da ideologia no contexto moderno?  

 

A cr í t ica da ideo logia não é uma teoria a  

concorrer com outras,  serve -se apenas de  

determinadas suposições  teór icas.  

Apoiada nelas,  contes ta  a  verdade de uma 

teoria  suspei ta ,  ao  revelar  sua fal ta  de  

verac idade ( ibidem, p .  166,  i tá l icos  

nossos) .  

 

Mas a crítica da ideologia apresenta uma 

diferença fundamental  com relação a 

desmitologização. Ela “continua o processo de 

esclarecimento na medida em que, a uma teoria 

que pressupõe uma compreensão desmitologizada 

do mundo, demonstra seus laços com o mito, 

segundo a pista de um erro categorial  

supostamente superado” (ibidem, p. 166).  

Percebe-se aqui um primeiro movimento reflexivo 

da razão sábia.  

Mas e quando o esclarecimento estende essa 

crí tica sobre os seus fundamentos,  que é a razão,  

sobre o próprio esclarecimento? Quando se duvida 

do próprio esclarecimento?  

Responder a tal  inquisição significa 

introduzir um segundo movimento da razão sábia.  

O movimento que a torna insana. Aquele que faz a 

crí tica de si  mesmo, do próprio esclarecimento.  
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Quando a própria cr í t ica da ideologia é  

suspei ta  de não produzir  (mais)  verdades  

–  o esc larecimento  torna -se  ref lexivo  

[crí t ico de s i  mesmo ou autocrí t ico]  pela 

segunda  vez.  [E quando  isso  acontece]  a 

dúvida estende-se. . .  à  razão,  cu jos  

cr i tér ios a  crí t ica  da ideolog ia  

encontrará nos idea is  burgueses 24.  

(Ib idem, p .  166,  i tá l icos  nossos) .  

  

A essa altura Habermas se pergunta: “por 

que Horkheimer e Adorno se veem obrigados a 

autonomizar a crítica em relação aos seus próprios 

fundamentos”? (Ibidem, p. 166). Essa atitude 

marca um traço neurótico do esclarecimento, uma 

vez que a autonomização não é resultante de 

qualquer critério epistemológico, mas motivado 

pela dinâmica do ser social.  Quem dá rumo e 

impulsiona o pensamento não é o pensamento em 

si, mas o pensamento no mundo. O pensamento 

como dimensão da práxis.  Essa argumentação de 

Habermas é fundamental.  Se é assim, então, 

devemos buscar no mundo dos seres humanos os 

processos sociais que enfraquecem as “esperanças 

dos desesperados” e não no fracasso de qualquer 

dimensão do ser social, como a razão. Para 

reencantar o mundo não basta abrir a gaiola de 

ferro que aprisiona a razão.  

                                                           
24 Os  ideais da revo lução francesa e  americana:  de 

l iberdade,  igua ldade e f raternidade  desde que dentro das  

leis  aprovadas democra t icamente .  
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Na fase áurea da teoria crítica a “crít ica 

marxista da ideologia” era uma de suas fontes de 

inspiração. E ela denunciava, com todas as forças,  

as contradições entre a universalidade, o 

“potencial  racional expresso nos ‘ideais 

burgueses’”, e a particularidade, posta no “sentido 

objetivo das instituições”.  Essa contradição básica 

“empresta às ideologias da classe dominante a 

aparência ilusória de teorias convincentes [e] de 

outro,  oferece o ponto de partida para uma crítica, 

empreendida de maneira imanente,  dessas 

construções, que elevam ao interesse univers al o 

que de fato serve apenas à parte dominante da 

sociedade” (ibidem, p. 168).  

Na interpretação marxista desses processos 

hipostasiados “a crít ica da ideologia decifrava no 

mau uso das ideias um fragmento da razão 

existente, o culto a si mesmo, e lia -as como uma 

diretriz que poderia ser cumprida por movimentos 

sociais, na medida em que se desenvolviam forças 

produtivas excedentes” (ibidem, p. 168).  

Havia uma forte esperança “os teóricos 

críticos conservaram nos anos trinta uma parte da 

confiança, própria à  filosofia da história,  no 

potencial racional da cultura burguesa,  que 

deveria ser liberada sob a pressão das forças 

produtivas desenvolvidas” (p. 168).  

Posteriormente,  decepcionados com o 

arrefecimento revolucionário: o stalinismo e a 

vitória do fascismo.  Essa esperança sucumbiu no 
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começo dos anos quarenta. Tais fatos fizeram 

“Horkheimer e Adorno considerarem a crítica 

marxista da ideologia como esgotada e deixaram 

[com isso] de acreditar que a promessa de uma 

teoria crít ica da sociedade pudesse ser cumpri da 

com os meios das ciências sociais.  Em vez disso, 

exercem uma radicalização e uma auto -

suplantação da crí tica da ideologia para esclarecer  

o esclarecimento sobre si  mesmo” (ibidem, p. 

168).  

Na interpretação de Habermas da Dialética 

do Esclarecimento (o desencanto venceu a 

esperança) 

 

Se a verdade da cu ltura burguesa é  

revelada  pelo  c inismo que caracteriza a  

consc iência  dos  escri tores ‘mald itos’ ,  

não resta  nada a  que  poderia apelar a  

cr í t ica da ideo logia;  e  se as forças  

produt ivas en tram em funesta simbios e  

com as re lações  de  produção ,  que  

deveriam um d ia  reben tar,  também não  

há mais dinâmica alguma na qual a  

cr í t ica pudesse  depositar suas 

esperanças  ( ib idem,  p .  169,  i tá l icos  

nossos) .  

 

Dessa forma “Horkheimer e Adorno vêm 

abalados os fundamentos da crít ica da ideologia –  

mas pretendem se ater, contudo, à figura 

fundamental do esclarecimento” (ibidem, p.  169).  

Eles voltam às armas do esclarecimento, utilizadas 

contra o mito, para o próprio esclarecimento num 
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ato suicida. De acordo com Habermas: “o que o 

esclarecimento efetuou em relação ao mito,  

aplicam mais uma vez sobre o processo do 

esclarecimento em seu todo. Ao voltar -se contra a 

razão, enquanto fundamento de sua própria 

validade, a crítica torna-se total” (p.  169).  

 

Á GUISA DE CONCLUSÃO  

 

Diante de nossa análise o que parece 

razoável admitir é que todo esse complexo de fatos 

faz parte de um período histórico da modernidade, 

que está agonizando com a crise do neoliberalismo 

e da sua ideologia, a pós -modernidade. O que nos 

desafia a buscar, com mais rigor e empenho, a 

reconstrução crít ica de novas concepções de 

ciência, sobretudo no âmbito das ciências 

humanas,  desde uma perspectiva crítica e 

ontológica.  Esse posicionamento crít ico nos 

impõe, segundo penso, reavivar o marxismo como 

teoria “prático -crítica”,  num esforço intelectual  

que precisa considerar todos esses 

acontecimentos.  

De qualquer forma a crí tica às 

determinações marxistas do homem e do 

conhecimento foram contundentes e radical. Sua 

morte foi decretada e, com ela, o fim da história, 

das lutas de classe e a possibilidade de analisar a 

realidade da acumulação flexível mediante o 

complexo categorial  do trabalho. Essas falas se 
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reproduziram com grande alcance e ressonância 

em Congressos,  Encontros, Simpósios,  

Seminários, Fóruns,  Comunicações Acadêmicas.  

Enfim, nas salas de aulas das Universidades e,  

infelizmente,  nos Programas de Pós -graduação das 

Ciências Humanas e Sociais. Nestas falas os 

marxistas foram associados à figuras bizarras e 

mitológicas como os dinossauros.  Foram 

considerados jurássicos. Figuras exóticas do 

parque montado pelos intelectuais pós -modernos,  

financiados pelo grande capital  que controla a 

publicação em massa para a massa da sociedade.  

Se em mais de 40 anos a capacidade 

explicativa da realidade foi o principal motivo da 

segregação dos cientistas sociais ao marxismo, 

parece que a atual  crise do capitalismo está 

derrubando as cercas que o isolavam, e ele está aos 

poucos vindo a respirar o ar público que o 

negavam. Hoje,  além da identidade, do gênero, da 

etnia,  e da multicultari lidade, temas consagrados 

pelos pós-modernos,  faz-se necessário discutir as 

desigualdades e a luta de classes. Neste contexto 

de crise do capital  parece claro a impossibilidade 

de o consenso progressivo resolver a crise. 

Tampouco recorrer à religião, a qualquer  antípoda 

da “ética protestante” para resolver o problema da 

ganância do capital , do seu “espírito capitalista” . 

Alguns pensadores analisados nessa 

pesquisa oferecem fundamentos para questionar a 

convicção teórico-abstrata de uma fronteira real  
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entre infraestrutura e superestrutura. A 

inconsistência desse postulado teórico -dualista se 

torna evidente quando consideramos a 

“reprodução sócio metabólica do capital” 

(Mészáros, 2002, 2004),  e a trama da racionalidade 

dessa reprodução (Weber, 1982, 1985 e Habermas , 

1997, 2002);  sobretudo, quando se considera a 

categoria trabalho humano (Lukács,  1978, 1981a) 

como protoforma do desenvolvimento originário 

do ser humano e sua centralidade no 

desenvolvimento da modernidade capitalista 

(Marx, 1978, 1980, 1982, 1984 e Gramsci, 1974, 

1977, 1981a, 1981b, 1988a, 1988b).  As categorias 

reprodução, racionalidade e trabalho plasmam a 

totalidade dinâmica da modernidade capitalista.  

Considerando a característ ica plasmática 

dessas categorias nem sempre o procedimento 

empirista do conhecimento científico, que implica,  

necessariamente, em decompor a complexidade do 

ser social em partes mais simples, visando facilitar 

o trabalho da pesquisa, em sua estratégia de 

compreender e desvendar o desconhecido, é 

adequado. Corre-se sempre o risco de uma análise 

focalizada e parcial, os famosos recortes, se 

prender às categorias de superfície de um 

fenômeno social em detrimento das categorias de 

profundidade. Por isso a necessidade de estarmos 

atentos para o fato de quando admite -se o 

fenômeno como um todo, categorias que a 

princípio se revelam secundárias num enfoque 
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parcial  apresentam peso relevante na explicação 

mais abrangente,  não podendo ser simplesmente 

descartadas como categorias espúrias.  

No caso das ciências humanas esse 

procedimento quase sempre resulta em 

contradições incontornáveis. As mais agudas 

decorrem da universalização do método empírico 

quando o fundamento se apoia apenas em 

pressupostos analógicos. Tal generalização se 

justifica em função da relativa eficácia dos 

resultados alcançados pelos procedimentos das 

pesquisas empíricas,  empreendidos nas ciências 

naturais, que exigem um rigor mais exato de 

precisão em suas investigações. Com base nessa 

hipótese, parece inquestionável, para alguns 

pesquisadores sociais, a universalização do s 

métodos empíricos, e a falta de outras razões que 

legit imem ou cri tique esses procedimentos além do 

exclusivo critério analógico.  

Se é relativamente convincente os l imites da 

transposição metodológica, de um campo a outro 

do conhecimento, quando feito arbitrariamente 

sem considerar critérios objetivos, ou mesmo 

fundar-se em um único cri tério como o analógico. 

Converte-se também em grande obstáculo para o 

desenvolvimento do conhecimento científico a 

cristalização de classificações convencionais que 

sujeitam e obrigam as análises teóricas à uma 

determinada região das ciências humanas,  como é 

o caso, largamente aceito,  de situar o objeto de 
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pesquisa como econômico, social, político ou 

cultural.  E ainda, no interior dessas disciplinas,  

localiza-lo em campos temáticos bem delimitados.  

Se é impraticável deixar de privilegiar certas 

disciplinas em qualquer pesquisa sistemática é 

questionável submeter -se a esse procedimento 

como se submete o louco a uma camisa de força.  

Seguindo essa l inha de raciocínio 

questionamos as crít icas que enquadram Gramsci 

como “teórico da superestrutura”, ainda que em 

suas reflexões a polít ica 25 (Coutinho, 1996, 2003), 

                                                           
25 O mesmo acontece com Habermas (2002)  em sua  aná li se  

sobre “A cr ise de legi t imação do cap ital ismo tardio”,  

quando se propõe a subst i tuir  a  c r í t ica da economia  

polí t ica baseada,  sobre tudo,  nas  ca tegor ias const ruídas por  

Marx,  por  categorias mais a fe i tas a  aná li se do sis tema 

polí t ico.  

Esse deslocamento se just i fica,  segundo Habermas,  devido  

à regular idade  da  intervenção esta ta l  no  ajus te  das  “cr i ses 

si s têmicas da econo mia nos pa íses de capita l i smo 

avançado”.  Ao ressal ta r  a  central idade da  polí t ica na  

legi t imação do s is tema capi tal ,  e le  não se transforma em 

um teórico  das superes truturas.  Apenas desconsidera a  

relevância da dia lét ica infraes trutur a  versus  

superes trutura,  que  numa de terminada  conjuntura his tór ica 

de longo alcance  –  como nos tempos longos  caracter izados  

por  Braudel  (1990)  – ,  pode por  em evidência  uma ou outra,  

sem e liminar ,  e fet ivamente,  ta l  d ia lé t ica.  A consideração 

da dialé t ica inf raestrutura versus  superestrutura  expl ica ,  

em par te ,  os d iversos de terminismos teór icos  nas c iênc ias  

humanas.  O que dizer  do ponto de vista  habermasiano  

nesse  início  do século XXI,  quando todos os indicadores  

macro revelam a minimização do es tado na interv enção da  

economia,  sofrendo  a sociedade uma for te  

desregulamentação,  que sua abordagem deve ser  

descar tada?  Parece  que  esse questionamento revela os  
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mas do que qualquer outra disciplina ganhe 

centralidade. Também é questionável,  de acordo 

com as características da modern idade capitalista 

contemporânea, admitir a tão propalada tese da 

“primazia” do mundo do trabalho, da 

infraestrutura econômica, sobre outras dimensões 

societárias, localizadas na superestrutura,  como a 

esfera política, social e cultural, tal como Marx 

(1982) a formulou no século XIX. Em nosso 

entender a dialética dessas instâncias é mais forte 

e merece ser evidenciada como tal, em detrimento 

do determinismo rígido que limita a característica 

dinâmica do desenvolvimento histórico e 

sociológico da modernidade capitalista.  

É que a centralidade do trabalho, na 

contemporânea modernidade capitalista,  evidencia 

uma gama de trabalhos concretos, art iculados pela 

complexa rede de divisão de trabalho, que, 

juntamente com a estratificação social , ambas 

determinadas pelo sistema capital, continuam a 

presidir e orientar a distribuição das riquezas e do 

poder, em todas as esferas societárias.  

Considerado essa proposição deveras  

esclarecedora quando se pensa na dialética 

                                                           
procedimentos teór icos adotados por  Arr ighi  (1996)  mais  

consis tentes,  por  considerar  a  importância de  categ or ias  

como os “ciclos si stêmicos de acumulação de capital”  na  

abordagem de  temas tão amplos como a d inâmica da 

racional idade ou legi t imação do sistema capi tal .  Arr ighi  

admite claramente  a  dia lé t ica  entre  infraestrutura  

(economia)  e  superestrutura (po lí t ica ) .  
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infraestrutura versus  superestrutura. Ela expressa 

o que conseguimos avançar reflexivamente, nessa 

investigação, à contragosto da teoria social 

habermasiana que, apesar de todos os avanços 

epistemológicos reconhecidos, não conseguiu se 

libertar da dualidade convencional entre 

infraestrutura (trabalho) e superestrutura 

(interação) (Habermas, 1997): seja em sua teoria 

do conhecimento-interesse ou interesses 

cognitivos,  quando associa o conhecimento 

técnico, prático e emancipatório às esferas do 

trabalho, da linguagem e do poder (Habermas, 

1987), sem ressaltar o devido entrelaçamento 

desse associacionismo; em seu diagnóstico sobre a 

“Crise de legitimação do capitalismo tardio”,  

quando observa o deslocamento da “crise do 

sistema” (trabalho, economia, mercado) para a 

“crise de identidade” (interação, social,  sociedad e 

civil),  em função das desmandas sociais crescentes 

frentes a escassez dos recursos estatais,  

comprometendo a “legitimação política” do estado 

de providência, mas que, mesmo assim, consegue 

arrefecer e diluir a luta de classes 26 à “déficits de 

legit imidade” (Habermas, 2002a); ou mesmo em 

“Para a reconstrução do materialismo histórico” 

(Habermas, 1990a),  quando nivela a importância 

da “dimensão do conhecimento e da consciência 

prático-moral” (interação) à “dimensão do 

                                                           
26 O que  estamos considerando  como dialét ica entre  

infraes trutura e  superest rutura.  
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conhecimento técnico-científico” (trabalho);  e em 

“Racionalidade e comunicação” (Habermas, 

2002b), quando enfatiza a importância da 

“competência comunicativa” ou “pragmática 

universal” (interação) frente a racionalidade meio -

fim (trabalho),  para o projeto emancipatório da 

modernidade. Como se vê,  a obra de Habermas é 

prisioneira da dualidade trabalho (infraestrutura) 

e interação (superestrutura). Em sua síntese 

programática em Teoria da Ação Comunicativa  

Ainda considerando o questionamento do 

dualismo entre infraestrutura e superestrutura,  em 

termos reais,  chama-se a atenção para o seu 

desdobramento ético-político:  as tentativas de 

dissociar o teórico e filosófico do polít ico e da 

realidade social.  Nesse caso, quando admitimos a 

categoria totalidade temos em mente a interação 

entre ser e pensamento, no amplo alcance da 

diversidade das ciências humanas. O sentido mais 

relevante da totalidade está no fato de se admitir a 

verificação e o contraste do pensamento com o 

mundo existente;  na crít ica que avalia as 

característ icas da imanência e transcendênc ia,  da 

objetividade e subjetividade com a história, 

inclusive a intersubjetividade própria das 

sociedades modernas, industriais e capitalistas.  

Essa tomada de posição pode estremecer 

convicções demais arraigadas ao princípio 

racional empirista e ao dualismo acima indicado. 

Admite-se, de imediato, prováveis resistências e 
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mesmo rejeição à hipótese apresentada. 

Justamente por ela postular a existência, dentro 

das esferas propriamente superestruturais da 

organização da cultura,  da arte, do 

desenvolvimento intelectual,  de uma 

infraestrutura econômica que as orientam e as 

subordinam, muito fortemente, aos princípios e 

cri térios genéricos do modo de produção que lhes 

dá sentido, coesão, movimento e identidade, como 

é o caso do modo de produção capitalista; ainda 

que este o faça sob críticas e protestos como 

aconteceu na década de sessenta do século XX.  

É plausível  admitir a existência de uma 

gama irrefutável de trabalhos concretos, 

assalariados ou não, valorizados ou não, 

qualificados ou não, que habitam as esferas  das 

superestruturas, ainda que fora dos padrões 

originários do trabalho humano, postulados por 

Lukács (1978, 1981ª), que conceitua o trabalho 

como uma categoria mediadora das relações entre 

ser humano e natureza.  O que não deixa de ser uma 

relação entre sujeito (ser humano) e objeto 

(natureza) mediada pelo trabalho. Argumenta -se 

que apesar do trabalho humano se fazer presente 

nas esferas superestruturais eles discrepam da 

conformação lukácsiana. As esferas que 

caracterizam a superestrutura parecem validar as 

característ icas daquele padrão que Habermas 

(1997, 1987) identificou existir nas relações 

interativas, entre sujeitos e sujeitos, ou melhor, o 
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que ele cunhou como relações intersubjetivas. De 

acordo com Lukács (1979a, 1979b, 1981a) essa é 

uma tendência do desenvolvimento do ser social , 

na medida em que se afasta das barreiras naturais 

e se supera as carências materiais, alargando 

aquele mundo que Marx chamou na Ideologia 

Alemã  de mundo da liberdade e momento de 

fruição das potencialidades propriamente 

humanas.  

A hipótese desta pesquisa, relembrando, é 

que aquela “determinação econômica em última 

instância”, proposta por Marx (1982) em sua 

Introdução à Crítica da Economia Política  foi  

desconcentrada, descentralizada e se dispersou 

com as novas tecnologias e formas de organização 

do trabalho, na segunda metade do século XX. A 

superestrutura não é mais tão autônoma como no 

século XIX, ela foi  subsumida realmente,  pelas 

mídias, pelo marketing e pela rede TIC’s 

(tecnologias de informação e comunicação),  à 

reprodução sócio metabólica do capital 27,  e não 

                                                           
27 É o  que aconteceu com o conhecimento c ientí f ico.  

Tecnologia da informação com a Internet  reconstruiu as  

formas trad icionais do trabalho inte lectua l .  Quando 

pensamos na organização do conhecimento concentrado  

nas  inst i tuições  de  ensino é  mais  conveniente  concei tuar  o  

traba lho intelectual  como trabalho  pedagógico.  O fa to  

fundamental  é  que o trabalho pedagógico não  pode mais  

ser  pensado como no século XX.  As TIC’ 

refuncional izaram o trabalho pedagógico ao transformar o  

conhecimento  em mercadoria  e  fazer  do  trabalho  

pedagógico  o traba lho concre to que  necess i ta  extrair  o  
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pode mais se furtar às normas insti tucionais 

impostas pelo estado e ao metabolismo do capital:  

aos seus médiuns, mediações e determinações. É 

plasmada vertical , horizontal  e transversalmente 

por todos os médiuns e categorias fundamentais 

que dão sentido societal à modernidade capitalista.  

Explorando, sobretudo, uma esfera 

superestrutural  específica que se tornou vital e a 

mais importante no final do século XX para a 

modernidade capitalista,  as instituições de ensino  

responsáveis em organizar, concentrar, 

centralizar, produzir e socializar o conhecimento 

científico,  dado que este passou a se configurar 

como mercadoria ou riqueza social. Problema que 

fazemos questão de ressaltar com a análise da 

problemática do que est amos chamando, na 

ausência de uma categoria sociológica mais 

precisa que embasa essa análise intencional, de 

trabalho pedagógico.  

A princípio parece apenas uma provocação 

aos olhos dos diversos tipos de “determinismos” 

e/ou “primazistas” afastarmo -nos de tal dicotomia, 

tão assente nos clássicos do marxismo (Marx, 

1982), e mesmo em alguns teóricos do marxismo 

ocidental (ver Merquior,  1987 e Anderson, 2004).  

                                                           
maior  vo lume de mais va lia .  Com a subsunção real  do 

traba lho pedagógico ao  capi tal  a  p rodut ividade,  o  r i tmo ,  a  

qualidade,  empobrecimento  e  desquali f icação  da  força  de  

traba lho docente e  discente sofre uma radical  

t ransformação.  
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Abordar a relação infraestrutura (trabalho) e 

superestrutura (interação) como campos conexos e 

vinculados a uma esfera societal tida comumente 

como superestrutura, onde a categoria trabalho 

ofusca-se diante da força da ideia de lazer, prazer,  

fruição e divertimento é pouco comum. Por outro 

lado, quando se analisa as características do 

conhecimento científi co aí também situados, 

constata-se pelo menos dois fatos marcantes :  (a) a 

inexistência de uma consciência social  do esforço 

que demanda uma autêntica produção/apropriação 

social  do conhecimento científico, do seu valor 

como riqueza estratégica para a reprodução do 

capital –  o mais grave é que isso ocorre entre os 

sujeitos produtores do conhecimento, o corpo 

social docente e discente, daí o baixo valor quando 

pensamos em uma hierarquia pública de 

prioridades; (b) que as formas de exploração do 

capital se apresentam sob as formas mais sutis e 

inescrupulosas em função de toda tradição que 

envolve o trabalho intelectual, “espiritual” e que 

preferimos conceituá-lo como trabalho 

pedagógico.  

Mas aqueles fatos marcantes, na medida em 

que consideramos a história do capitalismo da 

segunda metade do século XX (Arrighi, 1996); a 

nova dimensão da categoria profissionalização 

(Villarreal,  2002, e Freidson, 1998);  que 

concentramos o foco na organização da cultura 

(Gramsci,  1988b) e observamos, sistematicamente,  
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o trabalho pedagógico realizado nas unidades 

educacionais de países capitalistas dependente 

como os da América Latina, Central e do Sul, e da 

África (Saviani,  1987; Paro, 1986, 1993; Betty 

Oliveira, 1996; Oliveira, 2000),  aquela névoa se 

dissipa e dá visão a um complexo processo de 

produção/apropriação social  do conhecimento 

científico,  em termos corporativos (Kuhn, 2000 e 

Morin, 2001),  como forma estratégica de 

reprodução e acumulação de capital , esboçando 

uma economia polí tica do conhecimento científico 

plasmada por racionalidades complementares, que 

se misturam e se determinam precipuamente.  

É dentro dessa dinâmica que 

compreendemos como em cada esfera social,  em 

cada subsistema superestrutural do capitalismo 

contemporâneo existe, de forma bem concreta, 

art iculada e integrada à rede ou cadeia de 

produção/apropriação social  do conhecimento 

científico, da divisão de trabalho da “indústria de 

conteúdos” ou indústria do conhecimento, a 

dialética entre superestrutura e infraestrutura.  

Uma divisão de trabalho que liga a ind ústria do 

conhecimento a outras subsistemas industriais de 

forma orgânica e inextricável, como é a indústria 

gráfica,  a indústria de papel e celulose,  química, 

etc.  

Com isso queremos dizer que a 

autonomização e diferenciação de cada esfera 

superestrutural ,  daquilo que normalmente 
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compreendemos como mundo do trabalho, obedece 

à expansão do sistema capital.  Não significa,  

absolutamente,  a transição do mundo das 

necessidades para o mundo da liberdade. No 

sistema capital,  como Marx argumentou contra a 

economia política clássica em seus Manuscritos de 

Paris  (1984), a expansão e desenvolvimento do 

capital implicam, proporcional e inversamente,  no 

aumento da miséria crescente da força de trabalho. 

O que vem acontecendo com as unidades de ensino 

em sociedades de capitalismo dependente,  

principalmente no ensino básico, invadidas 

continuamente por pedagogias lúdicas,  é a 

subsunção da capacidade cognitiva infantil  às 

necessidades requeridas pelo capital sem qualquer 

pudor.  

A evolução que consolidou a modernidade 

capitalista decorre desse processo dialético de 

autonomização e diferenciação entre infraestrutura 

e superestrutura. Esse processo perpassa todo e 

qualquer subsistema das esferas que constituem 

essas estruturas.  Arrighi (1996) demonstrou em 

uma exposição, como o Estado-nação 

(superestrutura) e o capital (infraestrutura) 

imbricaram-se nos ciclos sistêmicos de 

acumulação genovês e holandês e se entrelaçam, 

contemporaneamente, no ciclo sistêmico de 

acumulação sob a hegemonia dos norte -

americanos. E ainda como essa di alética 

empreende e subordina outros subsistemas à 
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dinâmica desses ciclos. Isto significa que 

instituições sociais genuínas que emergem no 

âmbito do Estado, do mercado ou da sociedade 

civil  mantém-se sob a tensão latente da 

infraestrutura e da superestrutu ra. Nem mesmo 

instituições tradicionais como família,  escola,  

igreja, partidos polí t icos e empresas lhe escapam.  

Se em grupos sociais primários,  como a 

“família ampliada”, baseada no trabalho 

doméstico e nas relações de parentesco, a 

sociabilidade orgânica  é pouco desenvolvida e a 

moral,  a ética e a afetividade assumem grande 

relevância na reprodução social. Grupos sociais 

como igrejas exibem uma divisão de trabalho mais  

definida, especialização de funções legít imas e,  no 

mínimo, diferenciação e distinção entre aqueles 

que se dedicam à vida espiritual e aqueles que se 

obrigam à vida material . Por conta disso temos 

uma organização social mais complexa entre 

autoridades diferentes e hierarquia social que 

diferenciam e segregam os indivíduos. Nos grupos 

religiosos se distingue o trabalho eclesiástico, 

dotado de status e autoridade, de outras formas de 

trabalho inferiores.  Dotado de superioridade, o 

trabalho eclesiástico pode intervir na ordem moral 

e nas organizações sociais; as atividades laicas 

sem as mesmas prerrogativas se diferenciam do 

trabalho eclesiástico.  

A teoria do agir comunicativo de Habermas 

não tem como compreender a 
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produção/apropriação do conhecimento como 

momento de valorização do capital  na 

modernidade capitalista,  mas é de vital  

importância para explicar as relações 

intersubjetivas que se efetivam no encontro 

didático e pedagógico entre as forças de trabalho 

docente e discente,  mediado pelo diálogo. Esse 

encontro representa aquilo que Habermas tem em 

mente quando fala em “tipo ideal de fala”: a  ação 

voltada para o entendimento ou compreensão. É 

um espaço mais real  do que o próprio Habermas 

imaginara quanto formulou a categoria “tipo ideal  

da fala” para exprimir o momento exato em que 

ocorre o agir comunicativo.  

No encontro didático-pedagógico, lugar 

onde se processa a “idealidade da fala” que 

encarna o agir comunicativo habermasiano, 

também se efetiva o processo de 

produção/apropriação do conhecimento mediado 

pelo diálogo entre os sujeitos pedagógicos com 

pretensões ao entendimento e a compreensão, e 

que, portanto,  não deixa de ser produtivo, tanto no 

desenvolvimento das personalidades daqueles 

diretamente implicados, na socialização de normas 

e valores, como na valorização e enriquecimento 

da força de trabalho docente e discente.  Por essas 

razões, o encontro didático-pedagógico como 

lugar onde se processa o “tipo ideal da fala”, que 

move os sujeitos em busca do entendimento e da 

compreensão, mas também de conhecimentos,  
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fortalece a hipótese de que as teorias de Habermas 

e Marx não são excludentes,  mas se complementam 

no caso dessa realidade empírica que é o encontro 

didático-pedagógico, que se efetiva nas unidades 

de produção/apropriação do conhecimento, 

mediado pelo trabalho pedagógico.  

No que concerne o princípio educativo do 

trabalho, quando apreendido e registrado por 

Gramsci,  em artigos escri tos para L’Ordine Nuova ,  

ocorre em momento revolucionário, em jornadas 

de insurreição, onde os trabalhadores de Turim 

irradiam e direcionam suas ações político -

sindicais contra a FIAT e o estado burguês 

italiano.  

O momento principal ocorre quando 

Gramsci elabora sua proposta de funcionamento 

dos Conselhos de Fábrica, entre 1919 e 1920, no 

periódico L’Ordine Nuova .  No processo de 

elaboração de uma proposta para ação sindical dos 

trabalhadores,  ele vive uma si tuação dramática em 

se decidir onde sustentar esse princípio.  

Por várias vezes, ao falar da organização do 

trabalhador assalariado, repete, seguidamente,  o 

que se tornou uma “obsessão stalinista”,  que a 

direção da organização (vanguarda, líderes) 

deveria se caracterizar por “coesão”, “disciplina” 

e ação política sistemática e regular, visando 

“homogeneizar a classe trabalhadora” e,  através de 

um “forte e rígido centralismo”, levá -la ao poder.  
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Esse “levá- la ao poder” é o papel atribuído 

pelo stalinismo à vanguarda política. Na medida, 

entretanto, que seguem os textos do periódico, 

quando trata da questão polêmica que levou à 

expulsão de Tasca e ao racha do Partido Socialista 

Italiano, fundando-se o Partido Comunista, ele 

reformula sua posição e propõe como es tratégia a 

formação de uma democracia direta ,  ainda que 

baseada numa “incipiente” forma de representação 

política. Portanto, na medida em que o contexto 

muda as proposições políticas gramscianas 

mudam, e a trama das conjecturas se desfaz para 

dar lugar a uma concepção original (NOSELLA, p 

1992).  

Nos Conselhos de Fábrica, para Gramsci, os 

trabalhadores estariam livres da influência dos 

“oportunistas”, que procuravam conservar seu 

poder sobre a classe trabalhadora, os burocratas 

sindicais e do partido.  

As proposições de Gramsci se justificam: os 

conselheiros ou delegados dos Conselhos viveriam 

o dia-a-dia no mundo do trabalho, próximos às 

transformações técnico-industriais e 

compartilhando as aflições coletivas e pessoais 

dos trabalhadores,  ou seja, no interio r mesmo do 

mundo do trabalho.  

Aos sindicatos e partidos revolucionários,  

caberia criar um campo de hegemonia nacional e 

popular, para estas insti tuições não serem 

corrompidas pelo capital , como aconteceu com os 
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sindicatos que passaram a fabricar burocratas  e 

reduziram os dirigentes sindicais a calculadores de 

direitos trabalhistas.  

O ponto crucial de ruptura com a burocracia 

foi  a defesa da participação dos trabalhadores nos 

Conselhos,  com autonomia e poder de decisão e 

direção, mesmo não sendo estes associ ados aos 

sindicatos. Era um impacto sobre o “centralismo 

democrático”, de tipo stalinista, colocando 

Gramsci em frontal  discórdia, inclusive, com a 

concepção de hegemonia leninista.  

Para os trabalhadores assalariados 

exercerem poder efetivo, deveriam 

institucionalizar uma forma de organização 

política-educativa-empresarial , no âmbito da 

sociedade concreta,  em que a estrutura dessa 

organização, suas instâncias de representação e 

decisão, fossem controladas pelos trabalhadores 

assalariados, apenas desta forma  haveria 

condições de o trabalhador controlar as decisões 

estruturais que têm impacto direto sobre as suas 

condições de materiais de existência. A 

apropriação do poder e das riquezas, a politização 

da formação do trabalhador dependeria de 

organizações desse tipo, e o currículo, a formação 

de professores, a avaliação de desempenho do 

trabalho pedagógico, deveriam ser organizados 

desta forma, sob o controle dos sujeitos 

pedagógicos e não pela tecnoburocracia escolar ou 

gestores escolares.  
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Ao discutir as relações orgânicas entre 

trabalho-educação-política, a partir  da categoria 

princípio educativo do trabalho, Gramsci amplia,  

inclusive,  o significado de política. Essas relações 

orgânicas podem ser visualizadas na sua forma de 

ressignificar o instrumento de trabalho. Vejamos 

como Gramsci procede.  

Como se vê, é a compreensão política da 

formação do trabalhador que Gramsci valoriza e 

põe em questão quando analisa a organização dos 

Conselhos.  São as similitudes presentes entre tais 

organizações e as organizações soc iais, que 

permitem Gramsci afirmar ter o trabalho um 

princípio educativo.  

Segundo Gramsci, isso ocorreria por alguns 

caminhos:  

1.  Quando a representação política e a 

organização educacional incluírem em 

seus conselhos,  pedagogos, professores 

e educadores para gerir o ensino em 

todos os níveis. Em outros termos, se a 

manutenção financeira da escola é papel  

do Estado, a política educacional deve 

ser proposta,  executada e gerida pelos 

pedagogos, educadores e professores.  

2.  Dos programas curriculares devem fazer 

parte conteúdos de política e ética,  

principalmente os conteúdos clássicos,  

como também a legislação política,  

inclusive o funcionamento das 
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instituições oficiais.  Enfocar 

instituições, como os sindicatos, não de 

maneira formal, mas sob a forma de 

seminários ou ciclos de seminários.  

3.  Gramsci procura combinar em sua 

proposta educativa não só os  

conhecimentos técnicos e instrutivos,  

mas também aqueles saberes 

relacionados às humanidades por 

considerá-los imprescindíveis para a 

formação humana.  

 

O educativo para Gramsci ocorre na práxis 

humana. Nas atividades realizadas pelos seres 

humanos. É na práxis que o ser humano desenvolve 

suas capacidades intelectuais e morais. Em 

atividade mobilizamos uma série de recursos e,  

dentre eles,  os instrumentos de trabalho. Para 

tanto é necessário elaborar os instrumentos, o que 

ocorre historicamente. Gramsci consegue superar 

a visão estreita de enxergar o instrumento de 

trabalho como algo indiferente que se pode dispor 

em uma “caixa de ferramenta”.  

No percurso dessa escri ta, buscou-se refletir  

algumas vezes que a centralidade do trabalho se 

manifestou de forma tão radical na sociedade 

moderna como nessa aurora do século XXI, 

momento singular que inaugura um novo ciclo do 

capitalismo, a sociedade do conhecimento. Nesta 
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sociedade o assalariamento como mediação ou 

acesso a poder e riquezas perde força.  
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