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Texto: “Sobre Sujeito e Objeto”, Theodor Adorno, 1969. 

Referências do texto base: 

ADORNO, Theodor W. “Sobre Sujeito e Objeto”. In Palavras e Sinais. Modelos Críticos 2. Trad. de 

Maria Helena Ruschel; supervisão de Álvaro Valls. – Petropólis, Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 

Temas: Teoria do Conhecimento; Relação Sujeito – Objeto; Primazia do Objeto; Dialética não- 

idealista. 

Problema: A Teoria do Conhecimento tradicional, leia-se Idealista, caracterizada por posicionar o 

sujeito (cognoscente) defronte o objeto (de conhecimento) segundo uma ‘intentio obliqua’ 

encontra dificuldades e contradições na hora de definir os termos “sujeito” e “objeto”, e de 

esclarecer a relação entre eles. Estas dificuldades são fruto, segundo Adorno, de uma hipóstase dos 

conceitos; e essas ambiguidades devem ser entendidas como necessárias e complementares, dentro 

de uma teoria do conhecimento dialética não-idealista. 

Objetivos: A) Crítica à Teoria do Conhecimento Idealista; B) Redefinir os termos “sujeito”, 

“objeto”, assim como a relação entre eles, dentro da perspectiva de uma Dialética não-idealista; C) 

Vincular teoria do conhecimento à teoria da sociedade. 

 

Teses: 

(I) Crítica à Teoria do conhecimento Idealista: Falseamento (ideológico) da relação entre sujeito e 

objeto ao separar os termos em dois pólos contrapostos e invariantes. 

Para Adorno, a teoria do conhecimento Idealista caracteriza-se por uma separação hipostasiada 

(fixa/invariante) entre sujeito e objeto como dois pólos contrapostos, uma vez que o sujeito não 

conhece diretamente o objeto, senão por via de uma ‘intentio obliqua’. Esta separação torna-se 

ideologia à medida que o sujeito assume uma posição de independência e subsistência que não lhe 

pertence e, adquirindo a prerrogativa de condição de possibilidade de constituição da realidade, 

acaba por reduzir o objeto a si mesmo. 

Esta crítica é válida não só para a tradição filosófica idealista, como também para posições como a 

da Filosofia Analítica de Russel, pretensamente anti-subjetivista. O ideal de objetivismo é 

constituído a partir  de  uma  consciência  coisificada  que  reduz  o  objeto  a  um  resíduo 

pretensamente desprovido de sujeito, mascarando sua organização/manipulação segundo 

interesses subjetivos. 
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Porém, Adorno aponta não só para o momento de falsidade do Idealismo (ao hipostasiar a 

relação sujeito-objeto), como também para seu momento de verdade enquanto existente 

objetivamente no Mundo Administrado. Isto é, o sujeito transcendental é real no Mundo 

Administrado na medida em que aquela racionalidade abstrata e universal que o caracteriza se 

mostra como constitutiva dos homens empíricos, funcionando como “determinante para a conduta 

real dos homens e para a sociedade formada a partir disso” (p. 185). Nesse sentido, o sujeito 

transcendental da teoria do conhecimento, fixo e invariável, apenas reflete a universalidade do 

modelo econômico vigente baseado na troca, e a situação de “coisificação dos homens, consumada 

objetivamente nas relações sociais” (p. 186). Assim, o Idealismo assume a importante função 

ideológica de elevação do sujeito transcendental como dominante sobre o objeto (e a Natureza), 

mascarando/consolando a situação real de redução dos homens individuais a funções dentro da 

totalidade social. 

Nesse sentido, esta ilusão do Idealismo a respeito da posição do sujeito como “verdadeiro ser” (p. 

191) é uma ilusão socialmente necessária, devido ao “irresistível contexto geral de ofuscamento” 

(p.191) que ao mesmo tempo engloba o sujeito e é produzido por ele. Preso pela totalidade social, 

encontra-se da mesma forma preso dentro de si, sem olhar para fora, sem se dirigir de fato ao 

objeto. 

 

(II) Todo tipo de relação que pressupõe uma identidade entre ambos é falsa: remete a uma 

situação de indiferenciação que aniquila o sujeito, promovendo uma regressão da consciência em 

direção da barbárie. A única via possível para se pensar a reconciliação é como entendimento de 

ambos no nível da “comunicação do diferenciado”, realizando a Paz: “estado de diferenciação sem 

dominação, no qual o diferente é compartido.” (p. 184) 

 

(III) Definição da relação Sujeito – Objeto: 

1) Relação dialética entre sujeito e objeto: separados, como consequência da própria condição 

humana e, ao mesmo tempo, ligados por uma relação de mediação recíproca. Sujeito e objeto se 

constituem a partir de sua distinção/diferenciação, porém, apenas dentro de uma relação 

necessária em que um media a constituição do outro. 

O sujeito aparece como absolutamente mediatizado porque se constitui apenas enquanto 

referência necessária ao objeto (exterior), no sentido de “como” este se coloca. O objeto, por sua 

vez, é este “algo” a que a consciência se refere, mediatizado pelo sujeito na medida em que 

“torna-se algo somente enquanto determinado” (p.188) pelas qualidades subjetivas. O momento 
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subjetivo é necessário à constituição do objeto porque lhe confere sentido, sem o qual o objeto 

“se desfaria difusamente” (p. 198). Sujeito e Objeto tornam-se momentos reciprocamente e 

necessariamente relacionados. 

2) Primazia do Objeto: pressuposto ontológico materialista que caracteriza essa relação de 

mediação recíproca, em que o objeto assume uma posição de primazia/precedência na 

constituição impositiva da realidade. 

O sujeito é colocado numa relação de maior dependência em relação ao objeto na medida em que 

seu processo de constituição é moldado segundo o objeto - percebido dentro da experiência não- 

refletida de persistência deste. Quer dizer, a identidade da autoconsciência (ponto de unidade 

sintética da experiência, o “eu penso” kantiano) é construída segundo o modelo de 

persistência/estabilidade material do objeto. Esta propriedade não pertence ao sujeito – como 

pensava o Idealismo tomando ele como subsistente e originário – senão que  “copertence” (p.198). O 

sujeito é “algo que veio a ser, e que é completamente mediato em si” (p. 192). Daí a contradição 

do Idealismo que cai em petição de princípio (condicionalidade do sujeito pretensamente 

condicionante): primeiro, configura o sujeito segundo a forma estável do objeto (coisificação) e, 

depois, caracteriza-o como instância constitutiva da realidade, e dessa forma origem do próprio 

objeto. 

3) Dialética não-idealista: dependência necessária entre particular e universal. “Nenhum dos dois 

existe sem o outro; o particular só existe como determinado e, nesta medida, é universal; o 

universal só existe como determinado e, nesta medida, é particular” (p.199). Há uma relação 

dialética entre particular e universal, entre a função de experiência (particular) do sujeito individual 

que constitui o objeto, e a função lógica/abstrativa do sujeito transcendental, em que o pensamento 

“ultrapassa sua própria e irredutível individuação” (p.199). 

 

(IV) Consequências da “primazia do objeto” para a Teoria do Conhecimento: 

1) Conservação do momento de subjetividade: o que garante que esse materialismo não se 

reverta num materialismo/realismo ingênuo. Nesse sentido, são conservados os resultados da 

virada para o sujeito kantiana, e o objeto de fato se determina apenas pela mediação subjetiva 

categorial – não como determinações agregadas, mas como sendo exigidas pelo objeto (p. 188). O 

objeto, portanto, não é um fato dado; de forma que a teoria do conhecimento requer “mais 

sujeito” (em contraposição do ideal de despersonalização do positivismo) no sentido de assumir seu 

papel ativo/prático no momento subjetivo de determinação do objeto. 

2) “A posição-chave do sujeito no conhecimento é experiência, não forma” (p.194). Quer dizer, 
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por mais que o sujeito forneça a configuração (formal) do objeto, esse processo ocorre dentro de 

uma experiência que deve servir como critério para sua “enformação”. O processo de 

conhecimento deve ser localizado dentro de uma experiência não-restrita em relação ao objeto: em 

que o sujeito entrega-se ao objeto sem reservas/livremente, sem lhe reduzir à mera determinação 

formal subjetiva. 

3) Dessa forma o conhecimento não deve proceder por meio de definições, cujo fim é “capturar – 

objetividade mediante o conceito fixado” (p. 182), mas como reflexão “sobre cada nível da 

história”, sobre aquilo que se põe sobre o objeto a cada experiência: “o objeto é, de fato, (...) 

inesgotavelmente proposto”(p.193). 

4) Se o conhecimento se produz a partir da experiência não-reduzida em relação ao objeto, então 

possui implicação social na medida em que a sociedade condiciona a experiência e, nesse sentido, 

podemos afirmar a ligação necessária de crítica da sociedade como crítica do conhecimento, e vice-

versa (p.189). Porém, em última instância o fato de que “a sociedade é imanente à experiência” 

(p.189), significa para Adorno que o caráter de necessidade e universalidade (o a priori) que 

caracteriza o sujeito cognoscente é, na verdade, fruto do desenvolvimento do homem como 

espécie em sociedade: “O fato de que, enquanto sujeitos cognoscentes, dependam do espaço, 

tempo e formas de pensamento, marca sua dependência em relação à espécie.” (p. 191). Ou seja, a 

sociedade se sedimenta através de tais constituintes, nas formas de universalidade do pensamento 

(enquanto expressam os conteúdos de verdade validados socialmente). Nesse sentido “o homem 

é resultado, não Eidos” (p.200), isto é, derivado/secundário/posterior em relação à 

sociedade/espécie; através de um processo de individuação motivado por uma divisão 

social/biológica do trabalho que garante a sobrevivência de todos. 
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