
 

Textos de referência: "Sociologia e Investigação Empírica" e "Sobre a Objetividade em Ciências 

Sociais", de Theodor W. Adorno. 

Tema: A teoria social de Adorno como corretivo tanto a uma sociologia entendida como 

ciência do espírito quanto a uma investigação empírica irrefletida. 

 

No esquema que se segue pretende-se expor alguns elementos referentes ao modo como 

Adorno elabora sua concepção de Teoria Social a partir do enfrentamento com duas versões 

antagônicas de compreensão de fenômenos sociais e, em última instância, de compreensão de 

Sociologia em sentido amplo. Pode-se dizer que Adorno se propõe “corrigir” uma versão pela 

outra. Tais versões são (i) uma compreensão de sociologia entendida como ciência do espírito, 

isto é, uma sociologia que se realiza sem o enfrentamento com o material empírico, e (ii) uma 

sociologia que se entende apenas como investigação social empírica, ou seja, que tende a tratar 

seus dados como o fiel retrato do fenômeno social. 

Segundo Adorno, compreender diferentes métodos e setores da sociologia “não significa 

necessariamente conformar-se com a estéril separação de tais disciplinas”, antes, o que se 

afirma para ele seria justamente que “a vinculação crítica de métodos sociológicos díspares é 

exigida materialmente pela meta mesma do conhecimento” (2001c, p.30). 

Em uma passagem bastante concisa do texto “Sociologia e Investigação Empírica” Adorno 

explicita o que entende ser a tarefa da ciência social: 

A ciência seria: descobrir a verdade e a falsidade do que o fenômeno 
considerado pretende ser por si mesmo; e não há conhecimento que, 
em virtude da distinção entre o verdadeiro e o falso que lhe é imanente, 
não seja ao mesmo tempo crítico. Somente uma sociologia que 
dinamize as petrificadas antíteses de sua organização recobraria a si 
mesma (2001c, p. 33). 

As antíteses a que se refere Adorno são os modos já citados de entendimento da sociologia como 

ciência feita ‘a partir de cima’, que, por sua vez, necessitaria de “um corretivo como o que 

oferecem os métodos de investigação empírica” (2001c, p.30) e, também, o modo de 

compreensão da sociologia que evita relacionar-se com a teoria, mas que, segundo Adorno, 

deveria confrontar-se com essa e, ainda, “conhecer as formações sociais objetivas, a menos que 

queira condenar-se à irrelevância ou condescender ante fórmulas apologéticas como as hoje tão 

populares sobre a família"1 (2001c, p.30). Em suma, “quem sente uma responsabilidade teórica 

1 Cohn alude a esse entendimento adorniano que toca na dimensão teórica do conhecimento social, pois esse 
seria o único meio “de livrar os resultados empíricos da irrelevância, ao permitir conectá-los às grandes 
tendências e processos da sociedade na qual ocorrem” (2007, p.23).   
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deve fazer frente, sem meios termos, às aporias da teoricidade e à insuficiência do simples 

empirismo” (1978, p.122). 

No que tange ao enfrentamento com uma sociologia de cunho especulativo, Adorno afirma: 

“A sociologia não é uma ciência do espírito. Os seus problemas não são, primordialmente, ou 

em sua essência, problemas da consciência ou mesmo do inconsciente dos homens que 

compõem a sociedade” (1978, p.127)2. Cabe apontar, no entanto, que Adorno não é partidário da 

posição de que a totalidade das relações sociais, a objetividade social mesma, possui completa 

autonomia em relação às suas partes constitutivas, embora, do mesmo modo, não se esgote na 

soma dessas partes.3 

Segundo Adorno, as ciências sociais ainda não teriam assimilado a concepção “de que a validade 

da experiência, na medida em que seu objeto – a sociedade neste caso – está essencialmente 

mediado pela subjetividade, aumenta com a participação subjetiva do sujeito cognoscente, e não 

ao contrário” (2001c, p.32), no entanto, contra a sociologia entendida como ciência do espírito, ele 

afirma: 

a mediação dos fenômenos sociais no espírito e através da consciência 
do homem, não autoriza a reduzir, sem mais nem menos, os fenômenos 
sociais a um princípio espiritual. Num mundo amplamente dominado 
por leis econômicas, sob as quais os homens dispõem de escasso poder, a 
pretensão de considerar os fenômenos sociais, em princípio, um objeto da 
compreensão do ‘significado’ ideal é ilusória (1978, p.125-126). 

Conforme o autor, os partidários de uma sociologia especulativa acusam a investigação social 

empírica de ser excessivamente mecânica e carente de espírito. No entanto, operaria aqui uma 

confusão, pois a responsabilidade por esse estado determinado de coisas é transferida do 

objeto – a sociedade – para a ciência que o estuda. Segundo Adorno, ainda persistiria (1956), na 

Alemanha, 

a tendência para revestir os fenômenos mais completamente materiais 
da práxis com pretenciosas categorias, as quais adotam, hoje em dia, uma 
tônica nitidamente existencial e ontológica. O esclarecimento desse abuso 

2 O texto citado é o ‘Sociologia e Investigação Social Empírica’, contido no livro Temas Básicos da Sociologia, de 
autoria tanto de Adorno quanto de Horkheimer. Cabe indicar que no prefácio, de 1956, assinado pelos dois 
autores, afirma-se: “A autoria do livro é, coletivamente, o Institut für Sozialforschung. Todos os seus membros 
colaboraram na elaboração dos vários textos” (1978, p.8).   
3 No texto ‘Sobre a Lógica das Ciências Sociais’, de 1961, encontra-se a seguinte afirmação: “A totalidade social 
não leva uma vida própria além daquilo que ela engloba e que a compõe. Ela se produz e se reproduz através 
de seus momentos individuais” (1986, p.48). Ainda, em ‘Sociologia e Investigação Empírica’, “Nas ciências 
sociais, a diferença do que ocorre nas ciências naturais, não pode avançar-se a partir da parte ao todo, pois 
nelas o momento conceitual do todo tem uma lógica que nada tem a ver com a unidade de notas comuns aos 
elementos particulares, e este todo, precisamente em virtude de sua mediação conceitual, tampouco não tem 
nada em comum com essas ‘totalidades’ e formas que se apresentam sempre como algo imediato; a sociedade 
se assemelha antes a um sistema que a um organismo” (2001c, p.31).   
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não será uma das menores tarefas da investigação social empírica. (...). 
Nesta situação, a primazia da tradição da ciência do espírito na sociologia 
alemã exige como corretivo urgente o método empírico, que tem o seu 
significado mais autêntico no impulso crítico (1978, p.126).4 

No entanto, se Adorno pretende estabelecer a investigação social como corretivo de uma sociologia 

especulativa, ele também afirma que uma investigação que se limite apenas aos fatos 

experimentais e controláveis, extraídos do contexto social, é incapaz de compreender o significado 

específico do social. Isso se dá pelo fato de que tal modo de investigação exclui, por princípio, o 

tratamento da objetividade social como totalidade, por considerar tal concepção como 

superstição ou uma espécie de resto metafísico da ciência.5 Assim, segundo Adorno, 

diante da investigação sociológica empírica, é tão necessário o 
conhecimento profundo dos seus resultados quanto a reflexão crítica 
sobre seus princípios. E mais urgente do que tudo seria a autorreflexão 
dessa investigação, conduzida segundo os seus próprios métodos e de 
acordo com os modelos característicos do seu trabalho (1978, p.122). 

Nesse sentido, o que se põe de forma programática para a Teoria Social é a tarefa de 

autocrítica dos resultados de uma investigação social que opera a partir de estratégias 

descontextualizadas, “pois as generalizações que obtém não podem atribuir- se sem mais à coisa 

mesma” (2001c, p.29). 

Tal tarefa se impõe pelo fato de que o mecanismo objetivo da sociedade não pode ser captado 

a partir dos dados particulares.6 Nesse sentido, se a investigação social pretende partir de fatos 

isolados para, assim, ascender à totalidade, o ponto de chegada será apenas o alcance de 

4 Na sequência, Adorno mantém a referência à Alemanha: “Na tradição dos países ocidentais, o conhecimento 
dos problemas sociais está intimamente vinculado à vontade de reduzir os gigantes multiformes às suas 
dimensões humanas. Mas em nosso país, onde as pessoas cultas, até há pouco tempo, ainda pronunciavam 
com desprezo a palavra Iluminismo, sem lhe acrescentar o atributo ‘trivial’, essa vontade via-se rodeada de 
suspeitas” (1978, p.126). Segundo Cohn, Adorno, após retornar à Alemanha e “ao defrontar-se com a presença 
ainda forte de uma vertente especulativa de análise social de forte cunho conservador, não raro representada 
por remanescentes acadêmicos do período nacional-socialista, foi levado a dar ênfase à importância da 
pesquisa empírica, em especial no tocante ao exame das condições efetivas para a redemocratização alemã” 
(2008, p.23).   
5 Em uma das referências ao conceito de sociedade, Adorno afirma: “Em virtude de sua determinação 
funcional, o conceito de sociedade não pode captar-se imediatamente nem, a diferença das leis científico-
naturais, verificar-se diretamente. Esta é a razão pela qual as correntes positivistas da sociologia querem 
desterra-lo da ciência enquanto relíquia filosófica” (2001b, p.10). Em outro contexto, tratando do não 
abandono, por Adorno, do conceito de ‘totalidade’ de cunho hegeliano, Safatle afirma que Adorno “sabe que a 
negação simples da experiência da totalidade leva, necessariamente, à fascinação positivista pela pretensa 
imediaticidade da facticidade e do meramente dado. Tal negação simples da totalidade é a senha para a 
validação de uma ciência que apenas constata, ordena e que, por se aferrar à afirmação da existência 
desconexa, perde a força para levar a cabo toda crítica à realidade reificada” (2013, p.25).  
6 Em outro momento, Adorno afirma que nas opiniões “se reflete também a objetividade social, mas sempre de 
forma muito incompleta e deformada. Em qualquer caso, em comparação com esta objetividade, o peso das 
opiniões, atitudes e reações subjetivas é secundário, como mostra uma simples olhada ao funcionamento dos 
trabalhadores em suas profissões.” (2001c, p. 23).   
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conceitos gerais classificatórios7 e não a vida mesma da sociedade. Desse modo, Adorno critica 

um determinado modo de se fazer investigação social que “em prol da pura objetividade científica, 

eliminou a memória da objetividade do objeto, da sociedade mesma” (2001a, p.38). 

Esse modo, segundo Adorno, irrefletido, de se fazer pesquisa empírica termina por conceder a 

máxima objetividade científica a uma concepção do que é geral que, por sua vez, é constituído por 

abstração a partir da soma dos comportamentos subjetivos. Estaria em operação aqui a ideia 

“de que o conjunto dos conteúdos conscientes e inconscientes dos homens que compõem um 

universo teria, sem mais, um caráter chave para o processo social” (2001c, p.23). No entanto, 

conforme aludido, para Adorno, a totalidade social não se resume à vivência imediata dos seus 

elementos, e não se reduz nem mesmo aos fatos subjetivos e objetivos relacionados com ela. 

Nesse sentido, a investigação empírica que se limita à mera descrição de formas imediatas 

resulta em unilateralidade da compreensão do social.8 Segundo Adorno, “em que pese sua 

objetivação, ou melhor, em virtude desta, os métodos não penetram a objetivação da coisa 

mesma, particularmente os imperativos da objetividade econômica” (2001c, p.23)9. Desse modo, 

fica fora do âmbito dessa investigação empírica a objetividade social mesma, isto é, exatamente 

aquilo que “não somente determina os comportamentos subjetivos, mas também as explicações 

científicas” (2001c, p.38). 

O modo próprio de uma teoria social crítica, segundo Adorno, seria, assim, partir do primado 

dialético do universal social.10 A existência e expressão, por meio da investigação empírica, dos 

conteúdos particulares, subjetivos e objetivos, podem ser consideradas como momentos da 

totalidade social. Os resultados da investigação empírica, que “ascende dos átomos a 

generalidades, é o espelho de Medusa de uma sociedade por sua vez atomizada e organizada 

conforme conceitos classificatórios abstratos, os da administração” (2001c, p.25). Essa legitimidade 

dos métodos empíricos tem valor unicamente como uma posição crítica, isto é, na medida em 

7 Por outros meios, essa questão aparece já na Dialética do Esclarecimento (1947), “O que é comum a muitos 
indivíduos, ou o que reaparece sempre no indivíduo, não precisa absolutamente de ser mais estável, mais 
eterno, mais profundo do que o particular. A escala dos gêneros não é a escala da importância. (...). A 
classificação é a condição do conhecimento, não o próprio conhecimento, e o conhecimento por sua vez 
destrói a classificação” (2006, p.181).   
8 Conforme Adorno, “em geral, a objetividade da investigação empírica é uma objetividade dos métodos, não 
do investigado” (2001c, p.22).   
9 “Paradoxalmente, os métodos empíricos, cuja força de atração procede de sua pretensão de objetividade, 
privilegiam o subjetivo, as atitudes ou, quando muito, as formas de comportamento dos sujeitos, abstração 
feita, naturalmente, de dados estatísticos extraídos via censo tais como o sexo, a idade, o estado civil, a renda, 
o nível de formação e critérios similares” (2001c, p.22).   
10 A respeito do aspecto dialético desse primado: “Mas quanto menos se pode separar esse todo da vida, da 
cooperação e do antagonismo de seus elementos, tanto menos pode um elemento qualquer ser compreendido 
apenas no seu funcionamento, sem a visão no todo, cuja essência está justamente no movimento do singular. 
O sistema e a singularidade são recíprocos e somente reconhecíveis em sua reciprocidade” (1986, p.48).   
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que se tornam objetos para o pensamento. Segundo Adorno, os fatos estudados pela investigação 

empírica são condicionados e mediados pela objetividade social. Sem essa necessária 

autorreflexão, a investigação social empírica tomaria “incorretamente o epifenômeno, o que o 

mundo fez de nós, pela coisa mesma” (2001c, p.25). 

Conforme a teoria social adorniana, a sociedade possuiria uma natureza antagônica.11 Desse 

modo, uma investigação social irrefletida, que opera por generalizações, termina por conferir uma 

aparência de homogeneidade à totalidade social. Segundo Adorno, “é a homogeneidade, antes 

que seu defeito, o que requer uma explicação, pois é ela a que submete a ação humana à lei dos 

grandes números” (2001c, p.28).12 Os resultados da ciência social referem-se, em última instância, à 

relação entre o universal e o particular em sua concreção histórica. Uma investigação social 

não- crítica, para Adorno, conferiria aparência de harmonia aos pares universal-particular, ao invés 

de ressaltar a tensão existente. Pois, segundo o autor, “o que confere unidade a este mundo é 

precisamente a contradição” (2001c, p.28). 

Assim, segundo Adorno, a realização de uma teoria social nesses moldes teria a possibilidade de 

“evitar tanto a divagação na liberdade sem freios do pensamento como na vinculação a um ativismo 

científico de vistas curtas” (1978, p.130). 
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