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Tese geral: A teoria social adorniana do pós-guerra não foi capaz de se reformular com vistas nas 

modificações contextuais realidade. A insistência de Adorno em ver o mundo através das lentes do 

período do totalitarismoculminara num pessimismo que desconsiderava qualquer possibilidade de 

ação social autônoma, ou seja, fora das garras do mundo administrado. Desse modo, a saída 

adorniana para tal dilema se concentrou por demais em encaixar o mundo atual no arcabouço 

teórico deixado pela Dialética do esclarecimento. Saída que se mostrou ineficaz, sobretudo, pela 

tentativa de aproximar a linguagem filosófica da estética.   

Tese I:O abandono das ciências particulares por parte de Adorno, reflexo ainda dos problemas 

deixados pela Dialética do Esclarecimento, faz com que a teoria adorniana acabe por recair numa 

autocrítica do conceito. A tarefa de tornar o conceito menos opressor em relação a coisa pensada, 

contudo, se limita a uma crítica negativa que impossibilita o conceito de fixar aquilo de que ele trata. 

Esse modelo, retirado das artes, impossibilitaria Adorno a formular qualquer proposição acerca da 

realidade, tornando sua teoria incapaz de dar conta da realidade. 

Honneth apresenta o problema a ser enfrentado da seguinte maneira:  a fraqueza da teoria social 

adorniana, em sua fase tardia, consistiria em ter insistido em usar o arcabouço teórico da época da 

Dialética do Esclarecimento, mesmo após ter-se mudado o diagnóstico de tempo. Ora, na obra 

supracitada, dirá Honneth, Adorno e Horkheimer fizeram uma história da filosofia que, 

supostamente, deveria ser a interpretação crítica da ascensão do totalitarismo. Não obstante, após a 

decaída deste, Adorno continuará utilizando dos mesmos pressupostos da época ao se voltar para a 

sociedade do pós-guerra. Com efeito, Honneth dirá que a teoria adorniana do pós-guerra se encontra 

num paradoxo, pois: Adorno, se valerá de um arcabouço teórico que antes lhe servia para analisar a 

forma totalitarista de dominação embora, após sua volta para Alemanha, essas ferramentas não se 

mostrassem mais úteis para explicar a forma de dominação vigente no capitalismo tardio. Não 

obstante, independente das tentativas, a teoria adorniana, permanecia incompatível a relação entre 

a terminologia conceitual adotada por Adorno e a realidade. Com efeito, apesar de Adorno tentar 

escapar do evidente descompasso entre seu arcabouço e a realidade, modificando aquele ao modo 

da Dialética do Esclarecimento, ele acabará permanecendo aquém da realidade por conta da 

radicalidade de sua filosofia a história.  O paradoxo consiste, pois, aos métodos que Adorno trouxe 

dos EUA para Alemanha, que subordinaram as ciências particulares, ao modo do materialismo 

interdisciplinar da década de 30, à uma teoria crítica que orbitava entre a negatividade e a estética. 
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Segundo Honneth, Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, abandonam o modo da 

crítica social tal qual pensado nos anos 30. Se lá o projeto horkheimeano era o materialismo 

interdisciplinar, na obra escrita a quatro mãos esse modelo se altera.  As ciências particulares, 

doravante, são entendidas como mecanismos de autocontrole tanto externo como interno. Tal 

premissa os leva a constituir uma filosofia da história na qual se deve relativizar os resultados das 

ciências particulares. Por sua vez, Honneth salienta essa indiferenciação dos âmbitos particulares de 

cada ciência, ou seja, tanto as ciências da natureza como as do espírito são tomadas como 

mecanismos técnicos de dominação.  Dessa maneira, continua o autor, de agora em diante esse 

paradigma será levado a cabo por Adorno na sua teoria social, na qual as ciências particulares têm o 

status de disciplinas auxiliares, legando à filosofia a primazia reflexiva da realidade.  

Por outro lado, embora a filosofia seja o lugar tenente da crítica social, ela não pode mais 

permanecer como mera forma discursiva do conhecimento. A filosofia deve se instaurar como crítica 

social, ou seja, como crítica da história da dominação no próprio pensar. No que toca a esse aspecto, 

Honneth irá apresentar aquilo que denominou retorno a negatividade. Ora, dirá ele, uma vez que a 

filosofia deve se manter como crítica a instrumentalização do pensar, a ela não é mais possível 

aventara qualquer forma de conhecimento positivo, a nenhuma síntese do particular, com efeito, a 

tarefa da filosofia deve se limitar à função negativa de autocritica do conceito. Desse modo, a 

filosofia adorniana é entendida como o exercício reflexivo que se volta para o caráter ideológico na 

própria formação do conceito. Ao mesmo tempo, e em consonância com isso, a filosofia deve se 

voltar contra a tradicional terminologia da linguagem filosófica na crítica as formas discursivas de 

conhecimento. 

O modo pelo qual Adorno irá tentar escapar do impulso de dominação do pensamento, dirá 

Honneth, é orientado pelo exemplo dado pelas produções artísticas. É apostando numa relação 

mimética com a realidade que Adorno irá formular um modo de pensamento que se baseia na não 

dominação do heterogêneo. A experiência estética, portanto, é entendida como a possiblidade de se 

alcançar o não-conceitual mediante um conhecimento que não enforma aquilo que pretende aludir. 

É pois, mediante uma entrega ao diverso da experiência que Adorno procura escapar das armadilhas 

do pensamento autocentrado que visa dominar a natureza. Para tanto, afirma Honneth, ele deve 

partir de dois pressupostos normativos em sua teoria: primeiro, a experiência estética, mediante as 

obras de arte, é entendida como a única forma na história capaz de possibilitar ao sujeito um 

conhecimento substantivo de si mesmo sem reduzi-lo a esquemas anteriormente dados, ou seja, 

apenas nas produções artísticas o indivíduo é capaz de representar consistentemente sua 

reivindicação normativa pela liberdade. Segundo, somente nas obras de arte é possível entrever as 

possibilidades de emancipação que permanecem não realizadas. Esse último aspecto está 
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diretamente ligado ao Luckács de História em consciência de classe como contraponto, uma vez que 

Adorno transfere essa capacidade de entrever a emancipação do proletariado para o artista. Com 

feito, assevera Honneth, Adorno irá se dedicar, em sua fase tardia, a formular uma nova 

epistemologia que tem a atividade artística como modelo a ser seguido, uma vez que, na experiência 

estética seria possível uma forma de apreensão da realidade em que o objeto do conhecimento não 

se encontra subsumido nas categorias do pensamento. É esse o modo de crítica social, segundo 

Honneth, que Adorno irá buscar nos seus últimos anos.  

No entanto, Honneth não entende que Adorno tenha, de fato, conseguido escapar da crítica feita na 

Dialética do Esclarecimento, em relação ao impulso de dominação do pensamento, mas apenas 

postergado o imbróglio entrevisto à época. Os escritos adornianos do pós-guerra, diz Honneth, 

gradualmente se caracterizam pela tentativa de se equiparar à arte, o que leva Adorno a repetir as 

conclusões do modelo anteriormente esboçado com Horkheimer em relação a ascensão do 

totalitarismo. Assim, Adorno permaneceria refém do modelo de filosofia da história proposto em 

1944. Com efeito, a radicalidade dos ensaios tardios de Adorno, recairiam numa autocrítica acerca da 

estrutura metodológica da teoria crítica, se reportando, mais uma vez, as exigências negativas 

contidas na Dialética do Esclarecimento. Na procura de aproximar sua filosofia das realizações 

miméticas das obras de arte, a argumentação adorniana ficaria, novamente, aquém das normas 

metodológicas e sistemáticas devido a exigência de constituir uma reflexão não-coercitiva do 

particular. Assim, o modelo tardio da teoria adorniana, apenas se realocaria em outro nível de 

aporia, na qual o projeto de se aproximar a crítica do conceito dos diversos modos experimentais de 

produção artística se mantém impossibilitado de recriar tal experiência. Finalmente assevera 

Honneth que, a teoria crítica que surge nos escritos adornianos do pós-guerra, vacila entre a reflexão 

filosófica e a experiência estética, não querendo ser a primeira e não podendo ser a segunda.  

 

Tese II:a crítica adorniana ao positivismo deixa escapar as diferenças específicas de cada área das 

ciências sociais com vista a asserção essas são mecanismos de aparatos da dominação. Nesse 

aspecto, é exemplar a análise empreendida por Adorno da indústria cultural, que por ver os produtos 

culturais destinados a massa como mecanismos, exclusivamente, de dominação da natureza interna 

dos sujeitos, acaba por retirar desses, qualquer possibilidade de agência. Segundo Honneth, 

consequência necessária da desconsideração, por parte de Adorno, dos contextos específicos de 

manifestação cultural na contemporaneidade. 

Uma vez que Adorno é crítico quanto ao usoindiscriminadodas ciências particulares, Honneth dirá 

que, seu projeto para as ciências aplicadas da sociedade recai, novamente, em uma autocrítica das 
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ciências sociais. As produções adorniana, nesse sentido, irão se concentrar na análise crítica das 

intenções, dos pressupostos conceituais, assim como, das ferramentas metodológicas. Para 

empreender essa crítica do caráter ideológico das ciências sociais, Adorno tem como pano de fundo 

a distinção hegeliana entre essência e aparência, nos moldes da lógica hegeliana. Reunindo essas 

ciências sob a alcunha de "positivismo" Adorno procura compreender o caráter de aparência nas 

sociedades contemporâneas. No entanto, assevera Honneth, a crítica adorniana ao positivismo 

apenas de modo acidental de preocupa com a tese da tradição da teoria sociológica que dissocia o 

objeto das condições econômicas do capitalismo, e assim, acaba por isolar o objeto das 

determinantes sociais. Todavia, inspirado pelos escritos marxianos, a argumentação dos escritos 

adornianos acerca da ideologia presente nas ciências particulares serve, sobretudo, para estabelecer 

quais metodologias técnicas e aparatos conceituais das ciências sociais tradicionais permanecem 

adequadas enquanto método de pesquisa para uma sociologia contemporânea. Dessa maneira, a 

crítica adorniana ao positivismo se volta para a exposição da convergência histórica entre o conceito 

positivista de sociedade e o desenvolvimento do capitalismo tardio. Tal convergência se baseia no 

diagnóstico de que o aparato conceitual do positivismo reflete o movimento de reificação dentro do 

nexo da vida social que acaba culminar no processo de coerção integrada em diversos âmbitos da 

ação, solapando, assim, a identidade de cada um. 

Honneth sinaliza para esse ponto polêmico da sociologia adorniana, afirmando, que isso revela a 

conexão imanente entre seu projeto de crítica à ideologia nas ciências sociais e sua filosofia da 

história no que toca ao processo de decadência da civilização. Segundo Honneth, Adorno parece 

descrever o estado das ciências sociais ainda com vistas no livro redigido a quatro mãos com 

Horkheimer. No entanto, ao estender a amplitude buscada por sua teoria, Adorno acaba por torna-la 

provisória, uma vez que, esse movimento carece de fundamentação teoria, com efeito, sua teoria 

social deve se manter como autocritica sociologia, nunca podendo, pois, assumir uma forma 

propositiva. Emerge desse diagnóstico aquilo que Honneth denominará como segunda tarefa da 

teoria social adorniana, a saber, a necessidade de um contínuo desenvolvimento e modificação da 

teoria, em consonância com seu diagnóstico de tempo do capitalismo tardio. É acreditando nisso que 

Adorno irá constituir sua análise científica dos fenômenos sociais visando as formas de integração 

instauradas no capitalismo tardio, em acordo com, seu projeto tardio, ou seja, atento aos 

mecanismos coercitivos de integração social, mas, ressalta Honneth, sem considerar os limites dessa 

análise no que toca aos conflitos sociais. 

A segunda tarefa que Adorno se coloca é, portanto, a análise dos produtos culturais da indústria de 

massa. Diferente de Benjamin, Adorno é pessimista quanto ao caráter revolucionário dos novos 

meios de comunicação em massa. Ora, diante do paradigma que sua teoria social se encontra, dirá 
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Honneth, ainda presa as suas experiências do exílio e dos seus escritos com Horkheimer, os estudos 

adornianos acerca da indústria cultural visam perceber nesse, à época, novo seguimento do 

capitalismo formas manipuladas de integração social. A destruição da aura na obra de arte é vista por 

Adorno antes como expressão de uma tendência em que, no limite, significa o apagamento da 

capacidade reflexiva dos consumidores. Apaziguando os sujeitos de forma crescente, a indústria 

cultural, acaba por fomentar na consciência individual de cada um o abatimento diante das 

possibilidades de uma outra sociedade possível. A indústria cultural com sua alta difusão e 

eliminação de qualquer elemento crítico acaba por solapar a diferenças que atravessam as 

sociedades mediante à uniformização do tecido social. Ao apresentar determinado modelo de vida, 

como único realizável e possível de ser desejado, a indústria cultural atua como mais um meio de 

integração social presente no capitalismo tardio. Honneth, por seu turno, entende que o diagnóstico 

adorniano é insuficiente para mensurar o alcance e os limites dessa indústria, pois, se assenta na 

desconsideração de determinadas manifestações culturais e seus respectivos contextos, assim como, 

a indiferenciação das políticas de mídia adotadas por cada país. Não obstante, Honneth aponta para 

a necessidade desse resultado na teoria adorniana em decorrência do diagnóstico de tempo 

realizado por ele em relação ao capitalismo tardio.  

A análise adorniana da transição do mercado liberal para um capitalismo administrado seria central 

na aposta adorniana.  Sendo o mercado historicamente o lugar institucionalizado de coordenação 

das ações individuais, sobretudo na burocracia do capitalismo tardio, ainda mais centralizado, a 

esfera interna da vida em sociedade cessaria de existir. Para Honneth essa conclusão adorniana 

contém omissões e simplificações que passam a margem da realidade, revelando a precariedade da 

teoria social adorniana quanto a produção cultural na modernidade tardia. Adorno estaria tão 

convencido da desintegração das mediações sociais da ação que ignorou os obstáculos que tamanha 

manipulação encontraria. A crítica honnethiana nesse aspecto,se baseia na desconsideração das 

expressõessubculturais no tocante a capacidade de reinterpretar estilos e formas de percepção. Com 

efeito, Adorno não teria observado que dentro dos códigos compartilhados em cada grupo específico 

poderiam surgir novas elaborações de manifestações culturais não cooptadas de antemão pela 

indústria cultural. Ao desconsiderar essa esfera de atuação, Adorno se viu encurralado num 

arcabouço teórico que não dava espaço para ações autônomas nas quais os membros de 

determinado grupo social poderiam apresentar suas experiências cotidianas de acordo com uma 

visão de mundo interna que, não necessariamente, se reportava aquela da indústria cultural. 

Finalmente, Adorno estaria tão preocupado com a ideia de "fim da mediação" no capitalismo tardio 

que sua teoria social resultou numa unidimensionalidade redutora.  
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A repressão definitiva do social em Adorno aparece, portanto, na sua recusa em buscar nos limites 

do engendramento social, os conflitos que possibilitem uma nova ordem das relações sociais.   
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