
 

Habermas, "De Lukács a Adorno" 

Referência: HABERMAS, Jürgen. De Lukács a Adorno: La racionalización como cosificación. In: 

________. Teoria de la acción comunicativa. Trad. Manuel Jimenez Redondo. Ed. Taurus, 1987. 

Temas: Filosofia da consciência, Dialética do Esclarecimento, aporia, mimeses, não-idêntico, 

constelação, Dialética Negativa, reconciliação, entendimento, auto-conservação, razão comunicativa. 

Problema: Adorno e Horkheimer ao apresentarem o não-idêntico e a mimeses como solução das 

aporias surgidas a partir da Dialética do Esclarecimento, segundo Habermas, permanecem adscritos a 

filosofia da consciência e somente uma razão comunicativa seria assim capaz de escapar, resolver 

essas contradições.? 

Objetivos: 

(I) Discutir os limites da Dialética do Esclarecimento; 

(II) Apresentar a solução encontrada por Adorno e Horkheimer para as aporias presentes na Dialética 

do Esclarecimento; 

(III) Apresentar a crítica de Habermas endereçada a Dialética do Esclarecimento e a Dialética 

Negativa; 

(IV) Problematizar o conceito de reconciliação e de entendimento; 

(V) Apresentar o conceito de racionalidade comunicativa; 

Recorte do objeto proposto: Segundo Habermas, a análise feita por Adorno e Horkheimer, 

principalmente na Dialética do Esclarecimento, levam a aporias que só seriam solucionadas se 

abandonamos o paradigma da filosofia da consciência e aderimos ao novo paradigma da ação 

comunicativa. 

Teses: 

(I) 

A crítica que Horkheimer e Adorno submeteram a razão instrumental, e desenvolvida até as últimas 

conseqüências na Dialética do Esclarecimento se deve pelo fato que a grande filosofia que culminou 

em Hegel, não foi capaz de desenvolver a idéia de razão, uma razão que possibilitasse a reconciliação 

entre espírito e natureza, e que possibilitasse uma situação social verdadeiramente humana. 

Vamos tentar compreender alguns pontos antes de prosseguirmos: 
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1º Ao desenvolver a crítica a racionalidade instrumental na Dialética do Esclarecimento, Adorno e 

Horkheimer chegam a uma aporia, que segundo Habermas consiste em criticar a razão e não propor 

outro modelo que possa ser substituto desse tipo de racionalidade instrumental. 

2º Habermas acusa Adorno e Horkheimer de na Dialética do Esclarecimento de incorrerem em uma 

contradição performativa que não aparece explicitamente no texto Teoria da Ação Comunicativa, 

mas que será importante em nossos estudos. Performativo é um termo recuperado de Austin e 

Searle por Habermas. Enunciados performativos são enunciados na primeira pessoa do presente 

indicativo, cujo verbo não “descreve” uma ação, mas “a realiza”, como por exemplo, “prometo que 

pedirei perdão”, e a constatação efetiva da ação ou não, por exemplo, não realizei o ato de pedir 

perdão, eu menti. Então esse meu ato pode ser considerado uma contradição performativa, pois não 

cumpri com a intenção descrita na minha fala. 

A acusação de contradição performativa se deve pelo fato não de que Adorno tenha mentido em 

relação a algum proferimento, mas na sua busca de criticar a razão, que é sempre razão 

instrumental, não possui outros meios que não seja a própria racionalidade que ele critica. Parece-

me que tal acusação encontra na obra Dialética do Esclarecimento razão de ser, mas ampliar essa 

crítica, como o faz Habermas para a Dialética Negativa e Teoria Estética e outras obras, seria 

desconsiderar os conceitos de Constelação, mimese e Ensaio. “A dialética do esclarecimento se 

converte em algo paradóxico: salienta a autocrítica da razão ao caminho que conduz a verdade, 

questionando simultaneamente a possibilidade “de que nesta etapa de consumado estranhamento a 

idéia de verdade resulte todavia acessível”. (p. 488) 

(II) 

Horkheimer e Adorno radicalizam a crítica lukacsiana da reificação do mundo como aparente “e 

necessitam em consequência, de uma conceituação que lhes permita nada menos que qualificar o 

‘todo’ de falso.” (p. 481) Mas não basta radicalizar como o fizeram Adorno e Horkheimer sem propor 

alternativas para essa aporia. 

a) “Horkheimer e Adorno, (...) consideram essas estruturas da consciência, a dizer, o que eles 

chamam razão subjetiva e pensamento identitário, como fundamentais. A abstração que a forma 

mercadoria implica é meramente a forma histórica em que o pensamento identitário exibe sua 

eficácia histórica universal e determina as formas de interação próprias da sociedade capitalista.” (p. 

482) A razão é sempre razão instrumental desde seu início, desde tempos imemoriais. Habermas 

quer romper com esses limites da filosofia de Adorno e Horkheimer recuperando o conceito de 

racionalidade, que só é possível abandonando o paradigma da filosofia da consciência e adentrando 

ao da racionalidade comunicativa. 
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b) “Adorno e Horkheimer dão uma versão tão abstrata das estruturas da consciência coisificada, que 

esta pode tornar-se extensiva não somente a forma teórica do pensamento identitário, senão 

também ao enfrentamento do sujeito que atua teleologicamente com a natureza externa”. (p. 

482/483) Habermas não é contrário a racionalidade instrumental, quando essa se coloca a serviço do 

homem para a dominação da natureza externa a serviço da autoconservação do ser humano. Ele só 

critica a penetração da racionalidade instrumental nas esferas de decisão, onde deve imperar uma 

racionalidade comunicativa. Outro aspecto relevante a ser observado é que Adorno e Horkheimer 

não dão importância à relação sujeito-sujeito que é fundamental para as relações de troca; 

trabalham apenas com a relação sujeito-objeto. 

c) “Horkheimer e Adorno não entendem o domínio sobre a natureza como metáfora; sob a rubrica 

‘dominação’ reduzem a um comum denominador o controle sobre a natureza externa, e mando 

sobre os homens e a repressão da natureza externa, da própria natureza subjetiva.” (p; 483) Segundo 

Habermas o conceito de pensamento identitário sofre “uma segunda ampliação que o converte em 

uma lógica de domínio sobre as coisas e sobre os homens.” (p. 483) Segundo Habermas as filosofias 

da consciência trabalham com a perspectiva de sujeito do conhecimento, que age e objeto 

cognoscível, ou seja, a relação sujeitoobjeto, um sujeito com algumas faculdades e que através e por 

meio delas pode representar os objetos e dominá-los, colocando-os a seu serviço. 

Por pensamento identitário temos: A identidade subsume o conceito, o sistema, o esclarecimento a 

ciência. A ciência e o sistema econômico padronizam o mundo pelo conceito, pela identidade. 

Mesmo Freud e Marx permaneceram adscritos a esse tipo de filosofia da identidade e a radicalizaram 

quando inserem as relações entre sujeito e objeto no processo de auto-conservação da espécie 

(conhecer e agir), mas um conceito de Freud pode nos ajudar a compreender o que está sendo 

chamado de idêntico. A neurose de forma bem simplificada seria um aprisionamento do self em si 

mesmo, prejudicado frente ao terror do diferente, do novo, do inesperado, carregando consigo a 

identidade, a mesmidade, e é o que encontramos na lógica da ciência, da razão, e dos próprios mitos 

como bem demonstrou Adorno, transformar o desconhecido em algo conhecido, dominável, 

controlado. 

O conceito se acha portador do significado da coisa mesma, da coisa em si, como se ao pronunciar o 

conceito de doce ou salgado, o próprio conceito fossem doce e salgado respectivamente. O conceito 

busca assegurar e perpetuar o sentimento de uma unidade entre sujeito e objeto. Passamos a 

acreditar que os conceitos são eles mesmos uma coisa no mundo real. 

(III) 
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“O feito fundamental que discutimos neste estudo, é da relação entre o conceito subjetivo e o 

conceito objetivo de razão. (...) O que na primeira parte chamávamos razão subjetiva é essa atitude 

da consciência que se adapta sem reservas ao estranhamento de sujeito e objeto, ao processo social 

de coisificação, por medo de cair senão, na irresponsabilidade e converter-se em puro jogo mental. 

Os sistemas atuais da razão objetiva representam, por outro lado, intentos de evitar a entrega da 

existência ao azar e ao cego acaso. Mas os advogados da razão objetiva correm o risco de ficar atrás 

da evolução técnica e científica, de afirmar um sentido que resulte ilusório e de criar ideologias 

reacionárias”. (p 486) 

Segundo Habermas a razão que busca a verdade tem que ser mais que uma razão instrumental, mas 

se a razão para Horkheimer e Adorno é instrumental desde o início, o que nos restaria? Como 

solução desta aporia Adorno e Horkheimer apresentam a mimeses. E que segundo ele para Adorno 

seria o completamente oposto da razão. Um questionamento que não é muito relevante para nossas 

pretensões aqui, mas que seria importante de se fazer é: qual é o conceito de mimeses para Adorno, 

seria como afirma Habermas, o oposto a razão? 

 

A Dialética Negativa como exercício 

(IV) 

“A crítica da razão instrumental quer ser uma crítica no sentido de que a reconstrução de sua marcha 

incontível seja uma rememoração do sacrifício, dos impulsos miméticos de uma natureza reprimida.” 

(p. 489) 

“A dialética negativa é ambas as coisas: a tentativa de circunscrever o que discursivamente não pode 

dizer-se e a advertência contra todo intento de recorrer de novo a Hegel em tal situação.” (p.490) 

Adorno “(...) havia feito metodologicamente sua, sob a inspiração do conceito benjaminiano do 

alegórico, a idéia de “despertar” o que, em uma história convertida em segunda natureza, não pode 

estar senão “em cifras petrificado”, projetando para ele um programa de “interpretação do sem 

intenção” por meio de “uma agrupação e composição de detalhes mínimos” que abjura da auto-

certeza da razão autônoma: se tratava da criação de modelos “com que a razão pode aproximar-se 

tentativamente a uma realidade que recusa a lei, mas que pode imitar às vezes ao esquema de 

modelo como tal que está sendo inventado”. (p. 490)  

Apesar de não ser o nosso objetivo principal, mas para quem possa se interessar se faz necessário 

discutirmos ou não, a relevância de alguns conceitos na obra de Adorno e como esses conceitos 

podem dar suporte a intenção filosófica de Adorno e também resistir à crítica de Habermas. De 
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forma bem simples e rápida, se é possível em falar em simplicidade numa obra de Adorno, 

trataremos do nãoidêntico, aquilo que escapa ao conceito. Para explicar o não idêntico de forma 

aproximativa podemos recorrer ao termo de “fluxo” ou perpétua mudança para exprimi-lo, expressá-

lo, pensando em termos de uma alteridade, de uma novidade, daquilo que não se deixa entrever 

pelo conceito. Apesar de que a própria conceitualidade que nos possibilitaria a noção de outro, 

abrem também a possibilidade da crítica por parte de Habermas as pretensões adornianas. Usar o 

conceito para falar do não conceitual. E é por isso que outros conceitos como constelação, modelo, e 

a forma como Adorno escreve (Ensaio) possibilitam uma defesa de suas pretensões diante da forte 

crítica de Habermas. 

Um conjunto móvel cambiante de elementos no qual é a pura relação mais do que 

o conteúdo concreto que marca a sua estrutura. Isso significa que, por constelação 

não pode haver características “fundamentais”, centros, “instâncias últimas” ou 

linhas básicas, exceto no que se refere à relação de todos esses conteúdos entre 

si.1 

 

Nos debates estéticos mais recentes, as pessoas falam de antidrama e de anti-

herói; analogamente, a dialética negativa, que se mantém distante de todos os 

temas estéticos, poderia ser chamada de antissistema. Com meios logicamente 

consistentes, ela se esforça por colocar no princípio de unidade de domínio 

totalitário do conceito supraordenado a idéia daquilo que estaria fora do encanto 

de tal unidade.2 

(V) 

Segundo Habermas a estética não “está um passo mais distante do conteúdo de verdade de seu 

objeto que a Dialética Negativa que, em definitivo, segue ocupando-se de conceitos senão de que a 

crítica precisamente por ter que ver com conceitos, tem que limitar-se a mostrar por que a verdade 

que escapa a teoria encontra nas obras mais avançadas da arte moderna um refúgio que a sua vez, 

tampouco seria possível sem “teoria estética”. (p. 490/491) 

Habermas está dizendo que na arte que trabalha com o não-conceitual o nãoidêntico encontra 

refúgio, mas que só pode ser abordado teoricamente através da teoria estética, por meio do 

conceito, o que nos levaria novamente a uma aporia. 

1 JAMESON, Fredric. O marxismo tardio: Adorno, ou a persistência da dialética. Trad. Luiz Paulo Rouanet. São 
Paulo: Fundação Editora da UNESP: Editora Bointempo, 1997. 
2 3 ADORNO, Theodor W. Dialética negativa. Trad. Marco Antonio Casanova; revisão técnica Eduardo 
Soares Neves Silva. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. 
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A auto-interpretação filosófica da modernidade e o esgotamento do paradigma da filosofia da 

consciência. 

(VI) 

Na filosofia moderna “os atributos do espírito, conhecimento e atividade teleológica, se transformam 

em funções da auto-conservação de sujeitos que como os corpos e os organismos perseguem um 

único “fim” abstrato: assegurar sua existência contingente. Deste modo e maneira entendem 

Horkheimer e Adorno a razão subjetiva como razão instrumental”. (p. 495) 

O que comanda o desenvolvimento do mundo e da sociedade são o conhecimento de objetos e o 

poder que resulta deste conhecimento, como se esses não fossem mediados pela comunicação, não 

tivessem como pano de fundo a cultura e a linguagem. 

(VII) 

“Agora bem, o núcleo racional destas operações mimética apenas podiam ficar ao descoberto si se 

abandona o paradigma da filosofia da consciência, a dizer, o paradigma de um sujeito que se 

representa os objetos e que se forma no enfrentamento com eles por meio da ação, e se o substitui 

pelo paradigma da filosofia da linguagem, do entendimento intersubjetivos a comunicação, e o 

aspecto cognitivo-instrumental fica inserido no conceito, mais amplo de racionalidade 

comunicativa”. (p. 497) 

Segundo Habermas, Adorno toca a mudança de paradigma quando aborda a reconciliação e a 

liberdade, mas não a realiza. 

“Adorno descreve a reconciliação em termos de uma intersubjetividade não comprometida que 

somente se estabelece e mantém na reciprocidade de um entendimento que descanse sobre o 

reconhecimento livre”. (p. 498) 

Habermas parece colocar reconciliação e entendimento num mesmo nível 

conceitual. Será que entendimento faz jus ao conceito de reconciliação entre 

espírito e natureza, entre sujeito e objeto, entre natureza exterior e natureza interior 

reprimida? 

“As estruturas dessa razão mais compreensível a que Adorno não faz mais que aludir, somente 

resulta acessível à análise quando as idéias de reconciliação e liberdade se interpretam como figuras 

de uma forma de intersubjetividade, por utópica que possa ser, que possibilite tanto um 

entendimento não coercitivo entre os indivíduos em seu trato mútuo como a identidade de um 

indivíduo capaz de se entender consigo mesmo sem coações: socialização sem repressão (...) uma 
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mudança de estratégia na tentativa de reconstruir o conceito moderno de racionalidade (...) o 

fenômeno que tem que explicar não é já o conhecimento e subjugação de uma natureza objetivada 

tomada em si mesmo, senão a intersubjetividade do entendimento possível (...) (p. 499) 

O foco da investigação move-se então da racionalidade cognitivo-instrumental à racionalidade 

comunicativa. Para esta o paradigmático não é a relação de um sujeito solitário como algo no mundo 

objetivo, que possa representar-se e manipular-se, senão a relação intersubjetiva que engajam os 

sujeitos capazes de linguagem e de ação quando se entendem entre si sobre algo. Neste processo de 

entendimento os sujeitos, ao atuar comunicativamente, se movem no meio da linguagem natural, se 

servem de interpretação transmitida culturalmente e fazem referência simultaneamente a algo no 

mundo objetivo, no mundo social que compartilham e cada um a algo em seu próprio mundo 

subjetivo.” (499/500) 

“Entendimento não significa um processo empírico que dá lugar a um consenso fáctico, senão um 

processo de recíproco convencimento, que coordena às ações dos distintos participantes a base de 

uma motivação por razões. Entendimento significa comunicação endereçada a um acordo válido.” 

(p.500) 

Podemos perceber que as comunicações que os sujeitos estabelecem entre si, mediadas pelos atos 

de fala, dizem respeito a três mundos e a diferentes pretensões de validade. Ao mundo objetivo das 

coisas correspondem pretensões de validade referentes à verdade das afirmações feitas pelos 

participantes do processo. Ao mundo social correspondem pretensões de validade referentes à 

correção e à adequação das normas. Ao mundo subjetivo, das vivências e sentimentos, 

correspondem pretensões de veracidade, o que significa que os participantes do diálogo estejam 

sendo sinceros na expressão dos seus sentimentos. Não seria essa pretensão de Habermas uma 

utopia, de um processo de comunicação livre de coerções, tendo como pano de fundo um mundo da 

vida uma ordem social verdadeiramente humana ainda por vias de se alcançar. E quais atores seriam 

capazes de realizarem um discurso perfeito, livres de coerção, um discurso simétrico. São alguns 

questionamentos que talvez sejam possíveis e que nos orientarão a encontrar mesmo em Habermas 

as respostas para esses problemas. 
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