
 

Honneth, Crítica do Poder, Capítulo 2, “A virada para a Filosofia da História na Dialética do 

Esclarecimento: uma crítica da dominação da natureza” 

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

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

Tese: A Dialética do Esclarecimento (1944) desenvolve um modelo crítico que interpreta a história da 

civilização como o aumento progressivo da dominação instrumental da natureza, no entanto, ao 

transpor esse modelo para a análise da dominação intrassocial, ele se torna insuficiente para 

compreender a esfera da ação social.  

 

Tese I: Se o pensamento de Horkheimer na década de 30 ainda confiava no potencial do 

desenvolvimento do processo de dominação da natureza a Teoria Crítica da década seguinte 

interpreta o mesmo processo como o motivo para a regressão da civilização. 

Talvez seja possível afirmar que o tom pessimista que permeia a Dialética do Esclarecimento se 

explica, em parte, pela prevalência teórica das posições de Adorno no texto. No entanto, Honneth 

não deixa de apontar que já em ‘Teoria Tradicional e Teoria Crítica’ (1937) Horkheimer trazia, em 

alguns momentos, uma perspectiva teórica pessimista.  

Entretanto, a alteração mais substancial na posição de Horkheimer se dá especialmente em dois 

ensaios de 1941, “Arte e Cultura de Massa” e “O Fim da Razão”. No primeiro, altera-se a teoria da 

cultura. Se antes era uma concepção geral para designar uma estrutura institucionalizada de relativa 

autonomia de socialização, agora se modifica para designar a introdução do processo de 

industrialização capitalista no âmbito interno das instituições culturais e a abertura à influência 

direta dos poderes da administração social, de tal forma que a superestrutura cultural perdeu seu 

“relativo poder de resistência”. Essa capacidade de resistência Horkheimer veria como reunida 

somente no pequeno espaço estético das obras de arte moderna. 

Por sua vez, no ensaio “Fim da Razão” 1, há o esboço de uma teoria em que a dominação da natureza 

não é mais entendida como um processo emancipatório, mas como o que revelaria o processo de 

autodestruição da razão. Assim, 

com a monopolização de todas as competências de tomadas de decisão econômica 
em uma economia planejada e a centralização de todas as competências de 

1 Não é de todo desprovido de interesse um comentário sobre a composição do texto feito por Horkheimer em 
uma carta a Leo Lowenthal em fevereiro de 1942: "Eu trabalhei sobre essas trinta páginas com Teddy 
[Adorno/DS] durante as últimas semanas e me arrisco a dizer que é uma parte do trabalho que fornece uma 
ideia do que pretendo fazer no futuro. Trabalhei tão estreitamente com Teddy que considerei publicar 
juntamente com ele" (HORKHEIMER, GS, vol. 17, p. 266 apud ABROMEIT, 2011, p.394).  
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tomada de decisão política em um estado autoritário, o âmbito da formação da 
identidade individual é restrito ao ponto em que não é mais possível formar 
interesses dirigidos e orientações normativas (HONNETH, 1991, p.34-35).  

 

Segundo Honneth, esses elementos indicam uma nova configuração da Teoria Crítica e representam 

uma inversão dos principais tópicos de filosofia da história que estavam subjacentes ao programa 

original de Horkheimer. A partir de então, “a condição totalitária na qual o mundo havia caído com a 

ascensão do fascismo já não podia ser explicada pelo conflito entre forças produtivas e relações de 

produção, mas pela dinâmica interna da formação da consciência humana” (HONNETH, 1999, p.520). 

Nesse novo modelo crítico, não Horkheimer, mas Adorno é o autor proeminente.  

O nervo central do pensamento de Adorno não é mais o desapontamento com as esperanças 

revolucionárias, mas o horror diante do resultado catastrófico do processo de civilização. Adorno 

compreende a situação social de seu próprio tempo como uma instância da dominação totalizada, 

uma vez que haveria uma unidade do processo de dominação que envolveria os sistemas de poder 

político - abrangendo o stalinismo, fascismo e o capitalismo em crescente expansão dos Estados 

Unidos. Assim, o núcleo dessa nova concepção de Teoria Crítica é uma filosofia da história com a qual 

Adorno pretendia elucidar a gênese histórica da dominação total. De acordo com Honneth, Adorno 

expõe o progresso da civilização como o desdobramento de um processo subterrâneo da regressão 

humana, denominado de “antropogênese regressiva” e que forma o princípio organizacional interno 

de sua filosofia da história.  

 

Tese II: A Dialética do Esclarecimento é a tentativa de apresentar a dinâmica do processo de 

regressão da civilização a partir do conceito de racionalidade instrumental. 

Segundo Honneth, Adorno e Horkheimer se afastam da perspectiva da tradição marxista de análise 

do capital, de Lukács a Sohn-Rethel, pois, em tal tradição, as formas de consciência da sociedade 

burguesa são pensadas como tendo se desenvolvido a partir das forças de abstração da troca de 

mercadorias. Por sua vez, na visão totalizante dos autores a troca de mercadorias é apenas a forma 

desenvolvida historicamente da racionalidade instrumental. 

Na Dialética do Esclarecimento, há o esboço do processo de constituição da racionalidade voltada ao 

controle instrumental da natureza. Em seus traços gerais, trata-se da transformação dos modos de 

comportamento que objetivavam imitar a natureza em processos de trabalho sobre a natureza, ou 

seja, ocorre a substituição gradual das formas miméticas de comportamento: “inicialmente, em sua 

fase mágica, a civilização havia substituído a adaptação orgânica ao outro, isto é, o comportamento 
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propriamente mimético, pela manipulação organizada da mimese e, por fim, na fase histórica, pela 

práxis racional, isto é, pelo trabalho. A mimese incontrolada é proscrita” (DE, p.149).  

Assim, no mesmo processo em que os homens aprendem a controlar e dominar a natureza, eles se 

abstraem de seu domínio ameaçador e a transformam em uma realidade objetificada em 

conformidade com experiências reproduzíveis adaptadas aos objetivos de intervenção controlada. 

Dessa forma, conjugando as exigências para ação instrumental, os humanos retiram da 

multiplicidade caótica de seu ambiente natural apenas aqueles componentes conceituais que 

possuem funções para uma intervenção prática. Nos termos de Adorno e Horkheimer,  

Pensando, os homens distanciam-se da natureza a fim de torná-la presente de 
modo a ser dominada. Semelhante à coisa, à ferramenta material – que pegamos e 
conservamos em diferentes situações como a mesma, destacando assim o mundo 
como o caótico, multifário, disparatado do conhecido, único, idêntico – o conceito 
é a ferramenta ideal que se encaixa nas coisas pelo lado por onde se pode pegá-las. 
(DE, 2006, p. 43). 

Tese III: Diferentemente do que ocorria com a primeira Teoria Crítica, a Dialética do Esclarecimento 

está primariamente interessada não no aumento da riqueza social que acompanha o processo de 

dominação da natureza, mas nos efeitos de reificação incorporados nesse processo. 

O trato (cultivation) com a natureza, que é assegurado pela submissão cognitiva dos processos 

naturais sob a perspectiva de controle, é pago com a neutralização de sua multiplicidade sensível, 

isto é, à custa da exclusão da natureza viva. Desse modo, a partir da prática humana de domínio o 

único aspecto da realidade que é percebido é aquele revelado pelas exigências passíveis de 

reprodução. Para Honneth, essa interpretação conduz à defesa de que o desenvolvimento das forças 

produtivas dissolve a natureza a mera projeção de controle social. Nos termos da passagem da 

Dialética citada por Honneth: 

O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 
sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o 
ditador se comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode 
manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-
las. É assim que seu em-si torna para-ele. Nessa metamorfose, a essência das coisas 
revela-se como sempre a mesma, como substrato da dominação (DE, p.21).  

A base teórica da Dialética do Esclarecimento é formada por uma teoria da dominação que toma o 

controle instrumental da natureza como seu ponto de partida. Tal teoria vê na identidade lógica da 

razão instrumental – a subsunção do particular sob o universal – o modelo original da dominação a 

partir do qual qualquer outra forma de dominação é meramente derivada. Segundo Honneth, 

Adorno e Horkheimer aproximam-se da tradicional crítica da cultura que vislumbrava na 

objetificação da natureza por meio da tecnologia e ciência, tomadas em si mesmas, como um indício 

do processo de decadência da civilização.  
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Tese IV: A constituição da racionalidade instrumental é delineada por meio do entrelaçamento de 

autopreservação e autorrenúncia. Consequentemente, a tentativa de compreender o paralelo entre o 

processo de controle da natureza e o âmbito do intrapsíquico conduz ao esboço de uma teoria do 

ego.  

Para Adorno e Horkheimer, o ego individual emergiria como um produto intrapsíquico de um 

processo no qual o sujeito que percebe aprende a distinguir entre as impressões recebidas 

externamente e as condições internas da experiência. Assim, 

o sujeito recria o mundo fora dele a partir dos vestígios que o mundo deixa em seus 
sentidos: a unidade da coisa em suas múltiplas propriedades e estados; e constitui 
desse modo retroativamente o ego, aprendendo a conferir uma unidade sintética, 
não apenas às impressões externas, mas também às impressões internas que se 
separaram pouco a pouco daquelas. O ego idêntico é o produto mais tardio da 
projeção (DE, p.155). 

Honneth critica essa posição de Adorno e Horkheimer, uma vez que eles interpretariam o 

desenvolvimento do ego individual como um processo que se esgotaria entre o sujeito consciente e 

seu ambiente natural. Do mesmo modo como a formação da vida sociocultural foi interpretada 

apenas contra o duplo pano de fundo do conflito prático entre um grupo e as ameaças da natureza, 

isto é, entre sujeito e objeto, também a formação da capacidade humana para a identidade é 

concebida como primariamente um processo de formação individual de um sujeito em relação à 

natureza.  

Assim, o sujeito que surge com a intervenção instrumental na natureza não mais se permite 

responder abertamente e de forma flexível às impressões dos sentidos que recebe do exterior. Suas 

possibilidades sensíveis se concentram no esquema cognitivo do controle.  Conforme sintetiza 

Honneth, “o ego do sujeito que age instrumentalmente é forçado diretamente à manutenção dessa 

postura. Portanto, pode estabilizar sua identidade somente através da contínua exclusão de todas as 

experiências de sentido que ameaçam enfraquecer a busca direcionada do princípio do controle” 

(1991, p.45).  

Honneth ressalta que o sujeito que age instrumentalmente reduzindo a ameaça da natureza não é 

apenas um sujeito de conhecimento, mas também um indivíduo com pulsões. A rigidez dos sentidos 

individuais deve se refletir em uma repressão dos impulsos orgânicos. Nesse sentido, a base 

motivacional para a dominação da natureza surgiria com a repressão dos impulsos que desviam do 

trabalho, pois, uma vez que esse requer vigilância obstinada e energias direcionadas, ao sujeito é 

permitido assumir em seu ego apenas aqueles impulsos que podem ser canalizados para suas 

performances instrumentais.  
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Segundo Honneth, tal posição sustentaria que a mesma atitude de controle através da qual o sujeito 

que atua instrumentalmente aprende a trabalhar sobre a natureza também o tornaria apto a 

modelar de forma independente seu potencial pulsional. Ao assumir essa tese, Adorno e Horkheimer 

deixariam fora da análise tanto as normas sociais, a partir das quais o ego, em comunicação com 

outros sujeitos, aprende as demandas motivacionais da sociedade quanto a autoridade da 

consciência individual, que representa as demandas repressivas da sociedade de forma intrapsíquica.  

 

Tese V: Há na Dialética do Esclarecimento elementos de uma teoria das formas de dominação social 

estabelecida em uma concepção de divisão do trabalho social, referida à ideia de privilégios no início 

do processo de civilização.  

Para Adorno e Horkheimer, em um ato arcaico de despotismo, grupos sociais apropriaram-se do 

privilégio de serem permanentemente substituídos por outros membros da sociedade em tarefas 

distribuídas para o todo coletivo. Assim, a possibilidade de desobrigar-se do trabalho passa a ser a 

medida da dominação. A formação de uma classe privilegiada, que pode se dispensar do trabalho 

manual, é necessariamente acompanhada pelo desenvolvimento de uma classe oprimida que, sob a 

ameaça da força, é sobrecarregada com todo trabalho manual. 

Neste ponto, os autores incorporariam em sua filosofia da história a concepção de sociedade 

permeada por conflitos e dividida em classes. Segundo Honneth, tal inserção permitiria a Adorno e 

Horkheimer adotarem a tese de que “a dominação social da classe privilegiada sobre a classe 

trabalhadora é um tipo de extensão intrassocial da dominação humana da natureza externa” (1991, 

p. 51).  

No entanto, o que está pressuposto nesse enunciado é a existência de um vínculo entre a construção 

histórico-filosófica da dominação da natureza e uma teoria da dominação social: “Adorno e 

Horkheimer estão tão fortemente fixados sobre o modelo do controle instrumental da natureza, que 

é o verdadeiro interesse de sua filosofia da história, que eles querem conceber igualmente o modo 

de funcionamento da dominação intrassocial segundo esse modelo” (HONNETH, 1991, p.52). Nos 

dois modos referidos de dominação haveria uma coletividade representada como sujeito – da 

espécie humana e da classe privilegiada – que se dissocia de seu próprio ambiente natural ou social 

tornando esse ambiente um objeto de ação orientada para o controle.  

Contudo, e aqui se encontra um dos pontos centrais da crítica de Honneth ao modelo da Dialética do 

Esclarecimento, a analogia estrutural entre dominação da natureza e dominação social não permite a 

Adorno e Horkheimer levarem em consideração qualquer outro tipo de dominação social que não 

esteja ancorada em modos que faça uso de coerção direta ou indiretamente (tanto física quanto 
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psicologicamente). De forma consequente, eles são obrigados a conceber os sujeitos oprimidos 

socialmente como vítimas passivas que não oferecem resistência e oposição. Qualquer outra forma 

de dominação social escapa à teoria. Honneth indica, por exemplo, uma situação de dominação que 

resultaria não da opressão ativa para controle, mas que no próprio horizonte de orientações 

normativas do grupo oprimido forma-se a base que sustenta a dominação social pelos grupos 

privilegiados.  

Desse modo, para Honneth, ao transferir para a dominação intrassocial o modelo da dominação 

instrumental da natureza, o que fica fora do âmbito da Teoria Crítica de Adorno e Horkheimer é a 

existência de uma esfera intermediária da ação social, isto é, um espaço social em que se façam 

presentes realizações criativas de grupos em interação. Em outros termos, conforme Honneth 

explicita em momento distinto, diferentemente da interpretação de Adorno e Horkheimer, “os 

sujeitos socializados não estão apenas passivamente sujeitos a um processo anônimo de 

direcionamento, mas, antes, participam ativamente com seus próprios desempenhos interpretativos 

no complexo processo de integração social” (HONNETH, 1999, p.515). 
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