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Resumo

A teoria da sociedade de Niklas Luhmann, construída como teoria de sistemas sociais,
encontra freqüentes críticas voltadas contra seu pretendido distanciamento moral e
político no diagnóstico da sociedade contemporânea. Pesa sobre a teoria de sistemas
sociais a generalização de um juízo prematuro conforme o qual ela se reduziria a uma
sociologia conservadora de tendência tecnocrata, uma herdeira radicalizada do
positivismo. Contudo, e contrariamente a essa percepção geral, a teoria de sistemas
sociais parece ter um potencial crítico ainda inexplorado em toda a sua extensão, e que
pode ser ativado por uma leitura que permita expandir o alcance da teoria. Essa
expansão pode ser promovida quando a teoria de sistemas sociais é mobilizada para
fundamentar uma teoria da comunicação de matriz materialista (capítulo 1), capaz de
permitir que sua categoria fundamental – a autopoiese – seja compreendida em estreita
relação com a apresentação do capital por Karl Marx (capítulo 2) e confrontada com
uma teoria do capitalismo (capítulo e 3). Na seqüência, a teoria de sistemas sociais é
empregada para dar conta das múltiplas dimensões da desigualdade social (capítulo 4) e
da dinâmica dos conflitos e das contradições da sociedade atual (capítulo 5). Esta tese
propõe um primeiro passo na direção de uma recepção crítica da obra teórica de Niklas
Luhmann. Trata-se de testar os limites e as possibilidades da teoria de sistemas sociais.
Palavras-chave: Niklas Luhmann, Karl Marx, teoria de sistemas sociais, diferenciação
funcional da sociedade, materialismo.
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Abstract

Niklas Luhmann’s theory of society, built as theory of social systems, is usually met
with criticisms pointed against its intended moral and political distance in diagnosing
contemporary society. Weights upon the social systems theory the generalization of a
premature judgement according to which, this theory would be reduced to a
conservative sociology with technocratic tendencies, a radicalised heir to positivism.
However, and against this usual perception, the theory of social systems seems to have a
critical potential not yet developed in its full extension and which may be activated by
an interpretation capable of expanding its range. This extension can be carried out when
we handle social systems theory in order to ground a materialistic theory of
communication (chapter 1), enabling a close connection between its main conceptual
category – autopoiesis – and Karl Marx’s presentation of the capital (chapter 2), as well
as a confrontation with a theory of capitalism (chapter 3). Afterwards, social systems
theory is used to explaining the manifoldness of social inequality (chapter 4) and the
dynamics of contemporary conflicts and societal contradictions (chapter 5). This thesis
proposes a first step in the direction of a critical reception of Niklas Luhmann’s
theoretical work. It is a matter of testing limits and possibilities of social systems theory
Keywords: Niklas Luhmann, Karl Marx, social systems theory, functional
differentiation of society, materialism.

V

Zusammenfassung

Die von Niklas Luhmann aufgestellte Theorie der Gesellschaft, als Theorie sozialer
Systeme konzipiert, stößt häufig aufgrund ihrer beabsichtigten moralischen und
politischen Distanzierung bei Diagnosen der zeitgenössischen Gesellschaft auf Kritiken.
Belastend gegen diese Theorie wird dabei die Verallgemeinerung eines voreiligen
Ermessens angeführt, demzufolge sie zu einer bloßen konservativen und technokratisch
ausgerichteten Soziologie, zu einer im Positivismus radikalisierten Erbin werde. Im
Gegensatz dazu scheint sich jedoch in der Theorie sozialer Systeme ein kritisches
Leistungsvermögen zu befinden, das noch nicht völlig entfaltet worden ist. Dieses
Potential könnte mittels einer Interpretation aktiviert werden, mit der eine umfassendere
Reichweite der Theorie ermöglicht würde. Eine derartige Expansion ist erreichbar,
wenn die Theorie sozialer Systeme als Ausgangsbasis für eine materialistische
Kommunikationstheorie dient (Kapitel 1); wenn es dieselbe wiederum erlaubt, dass ihr
grundsätzlicher Begriff – die Autopoiesis – eine enge Beziehung zu der von Karl Marx
vorgenommenen Darstellung des Kapitals vorweist (Kapitel 2), und dass ihr eine
Theorie des Kapitalismus gegenübergestellt wird (Kapitel 3). Im weiteren fußt auf der
Theorie sozialer Systeme die Kennzeichnung der vielfältigsten sozialen Gegensätze
(Kapitel 4) sowie die Dynamik von Konflikten und Widersprüchen der derzeitigen
Gesellschaft (Kapitel 5). Die vorliegende These schlägt einen ersten Schritt vor, das
theoretische Werk von Niklas Luhmann kritisch zu betrachten. Es geht darum, die
Grenzen und Möglichkeiten der Theorie sozialer Systeme zu überprüfen.
Schlüsselwörter: Niklas Luhmann, Karl Marx, Theorie sozialer Systeme, funktionale
Differenzierung der Gesellschaft, Materialismus.
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