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“Nosso dia vai chegar 

Teremos nossa vez 

Não é pedir demais 

Quero justiça 

Quero trabalhar em paz 

Não é muito o que lhe peço 

Eu quero um trabalho honesto 

Em vez de escravidão 

Deve haver algum lugar 

Onde o mais forte 

Não consegue escravizar 

Quem não tem chance...” 

Fábrica, Legião Urbana. 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O texto tem por objetivo tratar o tema da dominação, o qual foi muito caro na alta 

modernidade, por assim dizer, bem como na modernidade tardia e, ao que nos parece, 

continua a ser de nuclear relevância para maior e melhor entendimento acerca do destino da 

Civilização Ocidental Hodierna que, de barbárie em barbárie, pavimenta sua estrada para o 

declínio. Discorre sobre a hipótese da dupla dominação em Max Horkheimer (1898-1973) e 

segue uma linha de raciocínio que procurou expor o entendimento o modo como se deu a 

compreensão do autor citado acima acerca da dominação da Natureza e da dominação do 

Homem. Procurou-se, no presente trabalho, não somente expor o que se entende por dupla 

dominação, mas, sobretudo, mostrar de que maneira se deu essa dominação bifurcada. Dito de 

modo mais claro procurou-se percorrer um viés investigativo que nos sugere que houve uma 

evolução na dominação duplicada e, portanto, a missão precípua desse trabalho é mostrar em 

que sentido houve essa evolução e como identificá-la dentro da obra do autor em estudo, 

tendo em vista os anos 30 e 40 do século XX, levando-se em consideração as mudanças de 

ordem histórica, social, política, econômica e psicológica – uma vez que, na década de trinta 

tínhamos uma concepção de dominação da natureza efetivada pela ciência e dominação do 

homem realizada pela política, nos idos dos anos quarenta temos uma dominação da natureza 

externa que continuo, a ser controlada pela ciência positivista e uma dominação da natureza 

interna -, a qual diz respeito à formação do ego do indivíduo na civilização modernista. 

 

Palavras–chave: Max Horkheimer. Teoria Crítica Dupla Dominação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to address the issue of domination that for us is very dear in high modernity 

and late modernity and, that it seems, relevant to a bigger and better understanding about 

Western civilization from barbarism in barbarism as a destiny paving his road to the decline. 

Our dissertation will discuss about the double domination hypothesis in Max Horkheimer 

(1898-1973) theoretical knowledgement about the issue. This research has taken a path that 

tried to conduct us to a comprehension on how the author did understand nature and man’s 

domination. We tried, in this work, not only to expose what it is meant by double domination, 

however, and above all, we had exposed how that bifurcated domination has happened 

continually since the beginning of the civilization. To be clear, we tried to follow a path that 

suggests us that there has been an evolution in duplicated domination, and this has made the 

difference on how our work was written to show what was the way that this evolution has 

occurred and how to identify it in our author works during the years 30tieth and 40tieth of the 

twentieth century, taking into account the historical, social, political, economic and 

psychological changes – climate in the thirties, we had started out by politics, in the forties we 

have an external nature domination that keeps itself on course controlled by positivist science 

and an inner nature domination, which concerns the formation of the individual ego in the 

civilization. Finally, we conclude that research exposing our particular view point at the side 

of short commentaries which we do believe that is properly the culmination of our thoughts 

above the theme and that it will serve to close with a personal opinion on the work as a whole. 

 

Keywords: Max Horkheimer. Critical Theory, Double Domination. 
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INTRODUÇÃO   

 

 O ato de dominar sempre foi uma prática humana que fez parte da proto-história – ou 

pré-história, se assim o desejar-se –, bem como faz parte da história da civilização atual. Ter o 

controle e o poder sobre as coisas no mundo e sobre as pessoas parece ter sido a linha e a 

agulha que ajudaram a tecer o manto social do qual fazemos parte. Desde os dias da prática da 

arte da agricultura, passando pela domesticação dos animais e escravidão humana 

provenientes, supostamente, do sedentarismo1 da prática do “viver” até os dias hodiernos, há 

uma dominação severa sobre o ser humano, porém, tomada de sutilezas que carecem de 

esclarecimentos abalizados à luz das ciências. 

 O controle como um valor social é muito praticado e de muito interesse, para os que 

detêm o poder e, serviu para fermentar a ciência positivista, bem como para aprisionar 

psicológica e fisicamente os indivíduos. Parece-nos ser de nuclear importância que nos 

debrucemos criticamente sobre o ato de dominar entre as relações humanas. Para Horkheimer 

(1989), faz tempo que a dominação deixou de ser claramente invasiva ou incômoda, pois o 

controle das massas se dá de modo sutil. Essa dominação é, ainda – para muitos inclinados à 

subjugação de outrem – agradável de submeter-se, visto que é um poder que foi legitimado de 

maneira a se perder de vista o germe dessa legitimação, tornando-se esta dominação quase 

naturalizada no seio social. 

O autor citado, bem como muitos outros, se inclinarão, influenciados por Karl Marx 

(1818-1883) e Max Weber (1864-1920)2 pelo tema da dominação3. A preocupação com a 

dominação humana sobre si e sobre o mundo faz parte da tecitura social que dá vida à Teoria 

Crítica, tanto do autor em foco, quanto, de modo geral, dos teóricos do Instituto de Pesquisa 

Social. A leitura que Horkheimer realiza, tendo em vista o impulso social do homem para 

                                                           
1 Para se ter uma reconstrução da história da escravidão, consultar o livro Os escravos (2003), de Tomislav R. Femenick. Ele 

nos serve como um panorama aligeirado acerca do início da prática da escravidão, início este que não se sustenta por provas 

cabais, mas por conjecturais que nos ajudam a pensar o início desta antiquíssima forma de dominação, no caso, a humana. 
2 Se porventura tivermos o interesse de consultar o que pensa Max Weber acerca da dominação, este dirá – para saber mais 

detalhadamente o conceito de dominação em Max Weber, consultar as obras Economia e Sociedade (1922) e Metodologia 

das Ciências Sociais (1973) –, que há três tipos que seriam legítimos. Em sua tipificação, ele afirma que há o caráter racional, 

tradicional e carismático da dominação, bem como mostra que nem tudo que se controla é, per se, dominação, pois, para 

tanto é preciso que o dominado também legitime a dominação. Pois bem, aqui não trataremos da obra deste sociólogo ou 

sobre a concepção do mesmo acerca do supracitado conceito, entretanto, seria desnecessário falar em dominação sem que nos 

lembremos de Weber, porquanto nosso autor, Max Horkheimer, se vale, mesmo que para criticar em seguida, de seu conceito 

de dominação para a realização da crítica da sociedade, que está em marcha de barbárie.  
3 Para saber mais acerca das influências de Horkheimer, para além dos autores supracitados, ver os textos Teoria Crítica 

(2008), organizado por F. Rush, A Escola de Frankfurt (1991), de Assoun, Filosofía Política de la Escuela de Frankfurt 

(1986), de G. Friedman, Imaginação Dialética (2008), de M. Jay, A Escola de Frankfurt (1993), de O. Mattos, Teoria crítica 

e psicanálise (1986), de Rouanet e A Escola de Frankfurt (2002), de R. Wiggershaus. Nesses textos o leitor encontrará até 

que ponto pensadores tais quais Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831), Schopenhauer (1788-1860), Nietzsche (1844-1900), o 

Judaísmo, Heidegger (1889-1976), Freud (1856-1939), Bergson (1859-1941), bem como outros, influenciaram, por adesão 

ou rejeição, o pensamento do autor em estudo.  
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dominar, tem duas bifurcações, por assim dizer. Para ele, se domina a natureza e o próprio 

homem, sendo, destarte, uma dupla dominação que pode ser executada pela ciência e pela 

política.  

Grosso modo, a dominação da natureza diz respeito a um longo processo de 

desenvolvimento social, fundamentado pelo excedente de produção – que se dá por meio da 

exploração da natureza externa ao homem –, assim como reporta-se ao advento da ciência 

moderna cujos cimentos epistemológicos remontam aos períodos medievais, na figura de 

Roger Bacon (1214-1294), sob a batuta de Francis Bacon (1561-1626) e Galileu (1564-1642), 

estes dois renascentistas, e na modernidade sob a maestria de Descartes (1596-1650), Newton 

(1643-1727) até chegar a Kant – é claro que nosso recorte cronológico reporta-se à história das 

ideias filosóficas, quer dizer, há outros filósofos de orientação mais experimentalistas que 

ajudaram na construção da ciência moderna, tal qual Boyle (1627-1691), por exemplo4.  

A partir do domínio da ciência, o ser humano moderno passou a se sentir mais seguro 

em relação aos fenômenos da natureza externa ao ser humano. Agora o homem já não precisa 

mais recorrer às experiências místicas para explicar um evento natural, como fora nos dias da 

Idade Média, isto é, na modernidade, sob a orientação científica, a experiência passa a ser 

empírica, direcionada para o mundo das experiências inteligíveis e sensíveis, deixando de lada 

mística do medievo. Na modernidade já é possível, em função do grau de confiança nas 

previsões, se assegurar de alguns eventos naturais a fim de evitá-los ou se prevenir 

devidamente de suas investidas aleatórias ou mesmo fazer uso, de modo bem orientado, dos 

conhecimentos acerca da natureza a fim de promover o bem-estar de alguns poucos humanos 

que poderiam pagar por sua segurança física. 

No tocante à política, instrumento de dominação dos homens, a partir de seu 

entrelaçamento com a Filosofia e as ciências políticas nascentes no limiar da modernidade, foi 

possível desenvolver axiomas e princípios que pudessem, senão convencer, ao menos orientar 

as relações jurídicas e contratuais a fim de estimular o comércio e a indústria, bem como 

manter as classes em transição – a antiga e decadente relação estamental estava em explícita 

mudança a partir da liquidação dos velhos feudos em função da novidade dos burgos – sob o 

máximo controle possível. Ter o domínio do destino dos homens foi uma grande invenção dos 

                                                           
4 Muito da ciência moderna é devedora do pensador medieval Roger Bacon. Com ele, no medievo, a matemática se faz 

imprescindível à ciência, assim como a experiência, as observações e hipóteses, apesar, importa pontuar, de que a filosofia 

baconiana também tinha Deus por centro de seu programa, sendo a ciência externa ( que é experimental), a ciência interna 

(que é a Teologia), assim como a ciência moral (a prática entre pensamento e ação), sendo que estas constituem o método de 

Roger Bacon, o qual tem a Sabedoria  partir de uma revelação como seu fundamento. Para saber mais sobre a história da 

ciência ver os textos A fabricação da ciência (1994) e O que é ciência afinal? (1993), ambos de A. F, Chalmers. 
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modernos, o qual, a partir das novas configurações sócio-históricas, separou o Estado da 

sociedade, pondo esta sob a custódia daquele, por assim dizer. 

A política deixou de ser tratada pelos pensadores de modo restritamente filosófico, tal 

qual fora na Grécia antiga; percebeu-se que os homens, além de senhores de seus destinos – 

quando a “sorte” está ausente –, têm condições ou de orientar, assim como sedimentar, as 

relações em sociedade sob a perspectiva de manutenção de poder dos abastados em 

detrimento das vidas das pessoas que se tornavam cada vez mais miseráveis ou de promover, 

politicamente, a erradicação das misérias e das desigualdades sociais. Isto é, política se trata 

de controle social, por assim dizer, se trata, na modernidade, de dominação dos homens. 

Os homens modernos se empenharam em promover o regime democrático cuja 

característica mais basilar se encontra na manutenção da existência das classes por meio de 

uma harmonia que se efetiva através dos conflitos entre elas – embora, importa dizer que, seus 

antecessores diretos, os renascentistas que estavam a um passo da modernidade, foram 

também, comumente, simpáticos à democracia haja vista que, para eles, o povo nunca fora 

digno de confiança, isto é, as decisões políticas deliberadas pelo povo sempre foram vistas 

com desconfiança pelos intelectuais e políticos. 

Todavia, essa concepção de dupla dominação brevemente apresentada aqui, que foi 

vigorante na década de 1930 também aparece na década seguinte, contudo a dupla dominação 

surge com outro referencial: agora a dominação é da natureza externa e interna. A primeira 

continua a ocorrer por meio da ciência moderna, já a segunda não tem a (economia, por 

exemplo) política como norte, mas sim o atendimento à satisfação ao ego do indivíduo.  

Nos idos de 1940, a formação do sujeito ocidental é o que ganha a atenção de 

Horkheimer, tornando-se o fio condutor que orienta as suas pesquisas, bem como as pesquisas 

do Instituto de Pesquisa Social da década de 40 em diante, porém sem perder de vista a 

nuance de que essa formação do sujeito ocidental se dá por meio da dominação do ego, o qual 

tem por traço, já desde seu surgimento, o mutilamento do indivíduo de forma contraditória, 

pois, a formação do sujeito ocidental é marcada por limitações e contenções no tocante à livre 

ação espontânea que acompanha comumente, às crianças em sua mais tenra idade.  

Nossa tarefa no presente trabalho não é outra senão tentar mostrar que a dupla 

dominação passa por mudanças significativas ao ponto de ser possível afirmar que, em 

hipótese, ela evoluiu. Essa hipótese ganhou vida quando, ao passarmos em revista a maioria 

dos textos de Horkheimer dos anos de 1930 e da década seguinte, observamos que o autor 

discorre sobre a dupla dominação sem fazer nenhuma ponderação sobre as suas específicas 
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variações, isto é, Horkheimer até explicita, sem devaneios, nos textos dos anos de 1930, o que 

e como seria a dominação da natureza e a dominação do homem, entretanto, deixa de lado a 

ênfase e a centralidade da questão que trazemos a lume no presente texto, a saber, a mudança 

de perspectiva no tocante à temática da dupla dominação. 

Nos textos da década seguinte, ele continua a falar de dupla dominação, porém, já não 

fala em dominação política. Em vez disso, ele usa em seu lugar a dominação do ego. Essa 

passagem temporal que demarcaria uma mudança da abordagem da dupla dominação nos 

chamou a atenção menos por haver algum tipo de mudança que pela ausência de comentário 

sobre a perceptível variação de perspectiva quanto a dupla dominação. Talvez algum 

estudioso especializado possa entender que não há nexo algum entre a concepção de dupla 

dominação do Horkheimer antes da I Guerra e pós II Guerra. Não seria estranho pensar que o 

autor abandonou a antiga feição da dupla dominação com o passar do tempo. Também não 

seria absurdo sugerir que a dominação do ego veio para substituir a dominação do homem.  

As suposições que elencamos acima não são descabidas de sentidos. Antes, 

consolidam-se em função da própria falta de interesse de Horkheimer em explicitar essas 

feições de que muitas ideias podem surgir a partir das hipóteses possíveis, entretanto, elas, as 

hipóteses, nem sempre são prováveis. Não porque dissemos a partir de nosso entendimento, 

mas sim, porque ao verificarmos os textos do autor, com todo o cuidado que nos é devido, 

observamos que essas possíveis hipóteses seriam provenientes da falta de nexo explícito no 

que diz respeito a evolução dessa concepção de dupla dominação no sentido darwinista, isto 

é, essa concepção passou por uma evolução na obra desse autor a partir da necessidade de 

adaptação conceptual, tendo por lastro o tempo histórico que tem por conteúdo os eventos do 

cotidiano. 

Todavia, dizer que houve uma evolução não é suficiente. Para que nossa hipótese, de 

que houve uma evolução da concepção de dupla dominação, seja epistemologicamente 

arrojada e válida é necessário que mostremos de que maneira ela se deu. Temos de mostrar 

quais mudanças históricas, sociais, psicológicas, políticas e econômicas ocorreram e por que 

ocorreram, a fim de delinear a adaptação pela qual a concepção de dupla dominação teve de 

passar.  

A fundamentação de nossa hipótese reside tanto nos textos de Horkheimer, que  

pretendemos expor doravante, que há uma exposição da dupla dominação – que ele percebe 

ser construída, elaborada, intelectualmente a partir do século XV ao século XVIII, que 

intensamente ocorrera sustentada tanto pela ciência e pela política, tal qual expusemos mais 
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acima –, quanto pela mudança que, a partir da economia (política), ocorreu na psique dos 

indivíduos do século XX sob o advento (histórico) da sociedade em sua fase industrial, a qual 

tinha controle dos produtos culturais consumidos vorazmente por pessoas que confundiam a 

euforia do (seu) tempo presente com uma felicidade perene, isto é, a entrega aos prezes dos 

sentidos se tornaram, quase comicamente – se não fosse uma tragédia! –, estandartes 

dissimulados e distorcidos do hedonismo hodierno que dista – e muito – do epicurista. 

Horkheimer observa que, a partir do ajustamento da classe operária com o status quo, 

por meio da adesão ao nazismo, bem como por meio da produção cultural de modo 

massificado, os indivíduos, vivendo sob outra fase política e econômica na sociedade 

capitalista liberal, passaram a perceber o mundo de outras formas que os distanciavam de suas 

autonomias e autenticidades, estas, consoante nosso autor, experimentadas no século XVIII. 

Para Horkheimer, a formação do ego passa por uma mutilação, já desde o início da 

civilização, remontando seus proêmios aos tempos homéricos.  

A diferença de outros tempos com os nossos é que na sociedade capitalista 

monopolista, além de ter como caraterística esse mutilamento egoico que é resultante do 

conflito que gera a separação entre a cultura e a natureza extra-humana5, os indivíduos não 

conseguem nem mesmo competirem entre, tal qual fora no período liberal do capitalismo, 

minando as capacidades cognitivas para a expressão da criatividade, um indicador de ação 

espontânea, que, de acordo com nosso autor, eram próprias dos indivíduos que viviam em 

uma burguesia que, ao menos no seu início, estimava a competitividade entre os trabalhadores 

formalmente livres; após o advento da indústria da cultura, nada se cria, apenas se copia, 

havendo apenas pastiches literários  distribuídos em grande escala e sendo consumidos  por 

personalidades que não gozam do selo da autenticidade que gesta a individualidade. 

Para tanto, dividimos nosso trabalho em três capítulos; sendo o primeiro responsável 

por discorrer sobre a confecção da Teoria Crítica a partir de Adorno (1903-1969), Marcuse 

(1898-1978) e Horkheimer, bem como, marcar o lugar do tema da dominação na composição 

da Teoria Crítica desse último. Já no segundo capítulo, iniciamos, de fato, a discorrer sobre a 

dupla dominação nos anos trinta, passando em revista alguns textos da época em que 

Horkheimer puseram-se a criticar enfaticamente tanto a economia política quanto a ciência 

positivista.  

                                                           
5 Para saber mais acerca do conceito de cultura e de suas raízes etimológicas e históricas que se reportam ao conflito entre 

natureza e cultura, ver os textos A ideia de cultura (2000), de Terry Eagleton. A interpretação das culturas (2008), de 

Clifford Geertz, e Revisão de um itinerário filosófico: da ideia de cultura ao conceito de forma simbólica (2012), de Joaquim 

Braga. 
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E, finalmente, no terceiro capítulo, nos ateremos ao Horkheimer dos anos de 1940, o 

qual não abandona a crítica da economia política, porém desloca sua atenção para a formação 

do ego do indivíduo na civilização. É neste capítulo que se encontra, de acordo com nosso 

entendimento, a dupla dominação vista a partir de novas perceptivas, tendo por lastro a 

concepção materialista da história e a psicologia freudiana.  

Antes que passemos à exposição de nosso trabalho propriamente dita, julgamos ser de 

crucial relevância assentir que o trabalho aqui exposto tem por orientação o pensamento 

crítico cujas raízes encontram-se no século XIX, assim como é de lá que vem as fontes 

teóricas de nosso autor. Talvez algum leitor possa sugerir que tal essa ênfase seja 

desnecessária haja vista que Horkheimer era um teórico crítico e seguir sua corrente filosófica 

no texto seria quase um corolário. Pois bem, engana-se quem pensa dessa forma. De fato, nós, 

porventura, nos orientamos pela Teoria Crítica horkheimiana, porém, não como uma 

consequência quase que natural e sim como escolha deliberativa de nossa parte.  

O que faz com que o presente texto seja orientado pela Teoria não é o conteúdo do 

mesmo, por assim dizer, mas sim a maneira pela qual expusemos nosso trabalho. Isto é, aqui o 

leitor encontrará uma escrita que tem por estilo e preferência a exposição argumentativa, e a 

própria construção do texto, que se preocupa em discorrer sobre temas como natureza externa 

e dominação, ciência e política de modo mais abrangente possível, levando em consideração 

sobretudo, a Psicologia, a Economia Política e a Crítica da Cultura, sem, contudo, se 

identificar ou se reduzir à Sociologia. 

 Antes, buscamos redigir um texto cuja característica, que salta aos olhos do leitor, 

mais premente está na abordagem – da abstração – filosófica ancorada na empiria. Antes de 

haver formulado uma Teoria Crítica, Horkheimer fazia uso de uma filosofia social que era 

interdisciplinar. Nós buscamos fazer uso desse aspecto interdisciplinar, que fora abandonado 

por ulteriormente por Horkheimer, lançando mão da Teoria Crítica. De modo que o leitor 

pode ser induzido a pensar que nosso trabalho se trata de uma Sociologia ou mesmo que não 

está contido no mesmo um aspecto ou estilo propriamente filosófico. Diante dessas possíveis 

ponderações, nos apressamos em dizer que não fizemos uma Sociologia – tanto porque não é 

de nosso interesse quanto porque claramente, tal qual se notará na leitura do texto, não nos 

valemos em momento algum, das ferramentas metodológicas dessa ciência social aqui em 

questão. 

Dessa feita, contamos com a paciência do leitor quando o mesmo for procurar alguma 

linha filosófica usando as lentes do que é reconhecido como tal, pois, certamente por 
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assimilação, procuramos escrever um texto que, tal qual dissemos acima, se fundamenta tanto 

na Teoria Crítica do século XIX quanto da filosofia social defendida e praticada por Max 

Hokheimer. Isto é, procuramos escrever de maneira rigorosamente filosófica, a partir da 

Teoria Crítica, contando com o suporte da interdisciplinaridade praticada pela filosofia social 

de Max Horkheimer.  

O que caracteriza um texto com orientação crítica e que se valha dos dados empíricos, 

a partir de uma filosofia social é, ao nosso ver, uma perspectiva interpretativa que leve em 

consideração as relações sociais a partir de uma intersubjetividade concretizada pela Política e 

pelo Direito, sem deixar de realizar uma crítica das correntes filosóficas disponíveis, em nosso 

caso, a Teoria Crítica, que possam lançar luzes acerca dos fenômenos provenientes das 

interações humanas, quer seja no nível de pequenos grupos depauperados, quer seja no nível 

de pequenos grupos abastados.  

Dito de ouro modo, a análise a qual nos propusemos realizar conta com a possibilidade 

de ter um olhar crítico que só é considerado a partir das forças sociais e intersubjetivas 

atuantes, de maneira que sem as quais não conseguiríamos elaborar uma crítica contundente e 

transparente contrapondo-se à inclinação demasiada para a empiria ou mesmo para a 

abstração. 

 Entendemos que somente uma análise crítica que se pretenda filosofar sobre a 

realidade que se desvela pode dar conta, minimante, de nos fornecer algum tipo de 

alumiamento acerca da vida na coletividade; dessa feita, pedimos que o leitor se lembre dessa 

orientação que tivemos na hora de redigir nosso texto o qual, reiteramos, segue, em seu estilo, 

os caminhos críticos ensinados por Max Horkheimer. 
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CAPÍTULO I: A TEORIA CRÍTICA E O TEMA DA DOMINAÇÃO COMO CHAVE 

DE LEITURA DA OBRA DE MAX HORKHEIMER 

 

Horkheimer é considerado um dos maiores pensadores do século XX e intelectual 

responsável pela confecção da Teoria Crítica do mesmo século (HONNETH, 1985). Sua 

Teoria Crítica, juntamente com as de Adorno e de Marcuse, legou ao Instituto de Pesquisa 

Social, em um primeiro momento, um programa interdisciplinar que intentara a compreensão 

da sociedade do conhecimento de modo analítico e, sobretudo, crítico, valendo-se da 

economia política, da Psicanálise e da crítica da cultura como seus fundamentos teóricos.  

A fim de mostrarmos a importância nuclear do pensamento de Horkheimer na 

composição da Teoria Crítica, a qual se torna o eixo orientador tanto desse pensador quanto 

dos demais membros do Instituto de Pesquisa Social para a análise da sociedade moderna e 

para mostrar de que maneira o tema da dominação permeia e costura sua Teoria Crítica, 

trazemos a lume algumas reflexões teóricas de Adorno e de Marcuse, que ajudaram a dar vida 

tanto à Teoria Crítica de ambos separada e singularmente, quanto do Instituto Pesquisa Social 

em profunda colaboração com Horkheimer.  

Importa dizer que as diversas formas de se tecer a Teoria Crítica, por parte de cada 

autor aqui em voga, não sugere nem confusão nem desentendimento, ao contrário, foi 

exatamente essa capacidade de pensar de maneira crítica e independente que pudemos ter um 

pensamento crítico, cuja metodologia nos possibilitou pensar o mundo hodierno do modo 

mais abrangente possível, valendo-se, sempre que necessário, dos vários conhecimentos 

especializados a partir de dados empíricos, para compreender mais aprofundadamente a 

sociedade em análise.  

Se faz necessário dizer que no presente trabalho nos delimitamos a comentar e 

discorrer sobre a Teoria Crítica entre as décadas de 1930 e 1940 do século passado. A Teoria 

Crítica, orientada por um materialismo interdisciplinar, antes da II Guerra é otimista o 

suficiente para idealizar uma sociedade composta por uma convivência coletiva entre homens 

livres e solidários, que tenham a felicidade como horizonte possível e realizável, sendo 

guiados por uma racionalidade que orienta a vida cotidiana dos indivíduos e dessa sociedade.  

Já a Teoria do período pós II Guerra Mundial não alimenta mais o otimismo do 

passado com tanta profusão; ela já não se orienta mais pelo materialismo interdisciplinar. 

Agora a Teoria Crítica se vê entrelaçada com aporias que dizem respeito à constatação de um 

mundo sócio-político que faz com que a ideologia deixe de estar desassociada da sociedade, e 
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passa a ser reconhecida como a própria realidade, sem que seja facilmente possível vislumbrar 

um mundo inteiramente que possa oferecer resistência e contestação ao  mundo que se 

apresenta imerso de injustiça social; agora a Teoria volta-se para si mesma – não mais 

querelando com a Sociologia, por exemplo –, de modo crítico, tentando reconciliar a Filosofia 

consigo mesma.  

O projeto interdisciplinar dos anos de 1930 é abandonado, assim como é deixada de 

lado a tentativa de se ter um programa revolucionário que se valesse da Filosofia sem com 

isso se rendesse às abstrações destas, assim como intentara praticar uma teoria social que não 

se limitasse de uma Sociologia cuja fundamentação se encontra nos dados de forma empírica 

e positivamente. 

 

1.1. A concepção da Teoria Crítica de Adorno 

A Teoria Crítica de Adorno volta-se contra as vertentes gnosiológicas de sua época, 

como é comum aos frankfurtianos, afastando-se da redução fenomenológica husserliana e do 

Positivismo Lógico, bem como se distanciando da ontologia heideggeriana e do 

individualismo abstrato, que está em dissonância com o ser social, que é a realidade humana6. 

Assim como Horkheimer, Adorno também não aceita a teoria da identidade esboçada por 

Hegel. Ainda em consonância com Horkheimer, Adorno ratifica seu posicionamento crítico e 

interdisciplinar, como se pode observar no texto A atualidade da Filosofia (1930)7 –, ainda 

que, importa assentir, ele não abrace inteiramente a interdisciplinaridade proposta por nosso 

autor (HONNETH, 1985). 

Para Adorno, enquanto materialista histórico e, por conseguinte, crítico do idealismo, 

as filosofias de Husserl (1859-1938) e de Heidegger são burguesas, pois, se voltam para o 

sujeito de modo separado da realidade social, postura teórica que ele, Adorno, julgar ser 

inaceitável para o autor de. As investidas críticas adornianas expõem seu empenho em 

desamarrar a teoria do conhecimento do idealismo que se expressava, quer seja por meio do 

                                                           
6 Como se sabe Adorno, enquanto crítico da música interessou-se desde muito cedo pela crítica da arte, tendo a estética uma 

importância que superava a simples teoria da arte, a estética para Adorno significa uma relação entre sujeito e objeto (JAY, 

1989). No texto Kierkegaard: Construcción de la Estética (1930), sua tese de Habilitationsschrift, sua primeira crítica 

filosófica importante, consoante Jay (2008), pode-se observar temas que se seriam característicos em sua futura Teoria 

Crítica da sociedade que se mostra contundentemente no conceito de indústria cultural, depois da II Guerra. No ensaio A 

Indústria Cultural: O Esclarecimento Como Mistificação das Massas, localizado no texto Dialética do Esclareciment (1944) 

o, Adorno põe-se a analisar e a criticar tanto o que viria a ser uma cultura proveniente da sociedade industrial, quanto o 

entrelaçamento entre a arte e a reprodutibilidade técnica, que ao invés de investir o sujeito na autêntica individualidade o 

conduz à peseudoindividualização. 
7 Rush (2008, p. 60-61) nos diz que, tendo surgido somente um ano após a aula inaugural de Horkheimer, “A atualidade da 

filosofia” afirma muitos dos enunciados de Horkheimer, mas o faz de uma maneira que é típica de Adorno. Assim como 

Horkheimer, Adorno está preocupado com o “fim da filosofia” (AGS I, 331) e com qual tipo de disciplina irá substituí-la. 

Sua postura está inteiramente de acordo com Horkheimer. A teoria substituída será um híbrido interdisciplinar do 

materialismo dialético e da ciência social, que critica as condições culturais e políticas vigentes à luz de sua historicidade. 
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neokantismo da Escola de Marburgo, quer seja por meio da fenomenologia husserliana ou 

pela fenomenologia material scheleriana.  

Cumpre dizer que as críticas deflagradas por Adorno às filosofias em vigor em seu 

tempo não são feitas de modo ingênuo ou radical, ou seja, como é comum aos membros do 

Instituto de Pesquisa Social, ele faz ponderações que ressalvam e assinalam em que medida 

houve verdadeira contribuição para a Filosofia e com a mesma tônica destaca o que entende 

por erro metodológico dessas filosofias. 

 Está contida na postura de Adorno a exclusão de todas as perguntas ontológicas no 

sentido tradicional, o distanciamento de conceitos gerais que não variam, afasta-se da ideia de 

uma totalidade autossuficiente do espírito – posicionando-se claramente contra Hegel e sua 

teoria da identidade –, bem como, rejeita uma história do espírito (ADORNO, 1930). 

Já no texto A atualidade da Filosofia Adorno explicita a metodologia teórica de seu 

programa que em muitos pontos está em comum acordo com Horkheimer8, isto é, para este, 

assim como para aquele, é preciso se valer das ciências particulares, destacadamente a 

Sociologia, associando-se ao conteúdo filosófico. Deixemos que Adorno (1930, p. 10-11) fale 

por si mesmo: 

 

Esa comunicación tendrá que tomar su material de las ciencias particulares, 

y de forma preponderante de la sociología, que hace cristalizar pequeños 

elementos carentes de intencionalidad, y no obstante asociados al material 

filosófico tal como los necesita la actividad de agrupación interpretativa. 

Uno de los filósofos académicos con mayor influencia en la actualidad 

habría respondido a la pregunta por las relaciones entre sociología y filosofía 

más o menos lo siguiente: mientras el filósofo, a semejanza de un arquitecto, 

ofrece y desarrolla el proyecto de una casa, el sociólogo sería el que escala 

las fachadas, el que por fuera trepa y saca todo lo que esté a su alcance. Me 

inclinaría a aceptarla comparación y a desarrollarla en beneficio de las 

funciones de la sociología respecto a la filosofía9. 

 

 

 É, sobretudo, com Adorno que a Teoria Crítica do Instituto se volta para a crítica da 

cultura. A crítica se direciona a artes clássicas e populares, à música e a outras produções 

                                                           
8 Axel Honneth, no texto Crítica del poder, de 1985, dirá que Adorno não adere totalmente ao programa do materialismo 

interdisciplinar proposto por Horkheimer. 
9 Esta comunicação terá que tomar seu material das ciências particulares e, predominantemente, da sociologia, que cristaliza 

pequenos elementos carentes de intencionalidade, ainda que associados ao material filosófico exigido pela atividade do 

agrupamento interpretativo. Um dos mais influentes filósofos acadêmicos de hoje teria respondido a questão das relações 

entre sociologia e filosofia mais ou menos da seguinte forma: enquanto o filósofo, de forma semelhante a que um arquiteto, 

oferece e desenvolve o projeto de uma casa, o sociólogo seria aquele que determina as fachadas, aquele que por fora sobe e 

remove tudo o que está ao seu alcance. Eu gostaria de aceitar a comparação e desenvolvê-la para o benefício das funções da 

sociologia em relação à filosofia. Todas as traduções que se seguem são de nossa inteira responsabilidade. 
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culturais. Entretanto, não é simplesmente pela crítica da cultura que Adorno se destaca; é a 

relação que este faz entre cultura e indústria que dá a tônica de sua Teoria Crítica.  

Em Adorno, a cultura e a indústria se relacionam de maneira histórica, havendo um 

entrelaçamento entre ambas ao longo do tempo que dizia respeito à, digamos assim, ordem de 

importância e decorrência, isto é, outrora a cultura, a política e a economia geraram a 

indústria, no capitalismo concorrencialista; já na fase monopolista do capitalismo é a indústria 

que gera a cultura, através da produção de bens em larga escala10. 

No ensaio A Indústria Cultural: O Esclarecimento Como Mistificação das Massas, 

localizado no texto “Dialética do Esclarecimento”, Adorno11 põe-se a analisar e a criticar 

tanto o que viria a ser uma cultura proveniente da sociedade industrial, quanto o 

entrelaçamento entre a arte e a reprodutibilidade técnica.  

A fusão entre arte séria (clássica) e arte leve (popular) proporcionada pela indústria 

cultural dissolveu o que se entendia por estilo estético e atrofiou o indivíduo, de modo que 

quanto mais se sugere individualidade menos individual se é, restando ao sujeito inserido 

nessa ideologia uma pseudoindividualização ou, no máximo, uma semiformação cujo 

desembocar culmina na barbárie generalizada se seria identificada pelo retorno ao uso da 

força por meio, por exemplo, da guerra – nada mais bárbaro e irônico, para não dizer 

contraditório, que usar as armas que provocam mortes em nome da vida em uma Democracia, 

sim, pois, foram muitos os que em nome da liberdade forjaram insegurança para as pessoas 

Adorno e Horkheimer (1944) sustentam que a cultura contemporânea a tudo confere 

um ar de semelhança ao invés de caos cultural, sendo a revista, o rádio e o cinema um 

sistema, forjando uma cultura que é própria do capitalismo em seu período pós 

concorrencialista. No entendimento de Adorno, o cinema, por exemplo, é um negócio, sendo 

a categoria de arte – atribuída ao cinema – usada apenas como “uma ideologia destinada a 

legitimar o lixo que propositadamente produzem” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 

100)12.  

Contudo, em função da crítica ao cinema – e a outras ditas formas de arte –, não se 

deve, apressadamente, tomar Adorno por elitista que hierarquia a arte – ao menos não neste 

                                                           
10 Para saber mais e melhor acerca dessa relação e inversão mencionada por nós entre indústria e cultura, ver o artigo 

Problemas de atualidade da teoria crítica? Indústria educacional hoje, de Dalbosco, contido no texto A indústria cultural 

hoje (2008), organizado por Durão, Zuin e Vaz. 
11 Embora ambos os pensadores tenham redigido a Dialética juntos, sabe-se que o ensaio A Indústria Cultural: O 

Esclarecimento Como Mistificação das Massas foi escrito praticamente somente por Adorno, mas, importa dizer, 

praticamente não significa inteiramente. Para saber mais sobre esta obra e as atribuições de suas redações, cf. o artigo 

Observações sobre o desenvolvimento da obra de Horkheimer (2007), de Habermas. 
12 De modo pontual e contundente, o autor em voga claramente diverge de Benjamin, dispensando o cinema como forma 

artística. Para saber mais acerca dos pontos de vista divergentes entre Adorno e Benjamin, cf. o texto Teoria crítica da 

indústria cultural (2003), de Rodrigo Duarte. 
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ensaio13 –, pois, ao voltar-se para os historiadores da arte, bem como para os defensores da 

cultura, ele nos diz que não tem fundamento se queixar da extinção da força criadora de estilo 

no Ocidente (ADORNO, 1944). 

A crítica da indústria cultural adorniana não diz respeito ao cultivo reacionário de 

uma afirmação cultural da burguesia, seu pente crítico é fino o suficiente para não se apegar 

às formas de artes modernas, sem que com isso abrace ligeira e abertamente às novas 

produções culturais feitas sob encomendas, que volta e meia reclamam para si algum estilo; 

isto porque, Adorno sabia bem, reclamar um estilo (estético) não é outra coisa senão querer 

para si alguma legitimação técnica e social. 

 Negar legitimidade a diversas novas formas de artes, como ao cinema aqui citado, não 

faz com que Adorno seja um  cristalizador dos valores burgueses dos séculos anteriores, mas 

sim, acreditamos, concerne à própria postura crítica de Adorno, o qual entende que se o apego 

ao passado incorre em riscos e erros comumente praticados e compartilhados entre os críticos 

da cultura, os quais qualificam a arte do presente como “ruim” e a do passado como “boa” – 

podendo encerrar a experiência estética nos livros, por assim dizer – , a recepção acrítica do 

fazer artístico do século XX pode nos conduzir, desavisada e despropositadamente, ao cultivo 

do que não tem estilo – ou do que reconhecemos por este nome –, lançando-nos em uma 

ausência da experiência com o referencial estético outrora cultivado entre os indivíduos. 

Adorno diz que o novo estilo da sociedade industrial é um sistema de não cultura, a 

qual pode até conceder certa “unidade de estilo” – se é que ainda se pode falar em estilo –, 

continua ele, “em uma barbárie estilizada” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 106), que 

carece de autenticidade. Dito de outro modo, já não se deve procurar por um estilo, enquanto 

categoria estética, porque na fase do capitalismo monopolista há uma mudança do que se 

entende por estilo em seu sentido tradicional. 

Se por um lado Adorno afirma que o estilo autêntico não se parece com o que queriam 

os defensores da cultura, por outro lado, o estilo é uma promessa da obra de arte de “instituir a 

verdade imprimindo a figura nas formas transmitidas pela sociedade”, entretanto tal promessa 

é “tão necessária quanto hipócrita” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 107). Nesse 

sentido, Adorno se afasta da ortodoxia da estética marxista, a qual tomava a arte em seu 

realismo como aporte da classe proletária em prol da Revolução.  

                                                           
13 Adorno não qualifica como decadente a arte produzida após o início da Idade Moderna. Ou seja, ele não hierarquiza a 

produção artística; ele não nos leva a pensar que toda e qualquer arte hodierna é decadente em relação à arte nos séculos XVI, 

XVII e XVIII, por exemplo. 
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Com Adorno, a obra de arte se mostra como ideologia e transcendência. Ou seja, a 

obra de arte na indústria cultural é usada para a promoção da pseudoindividualização, 

todavia, por seu aspecto autêntico, a obra de arte não se resume a simples expressão de 

classes. Rodrigo Duarte (2003, p. 46) nos esclarece que Horkheimer e Adorno reconhecem 

uma autenticidade na obra de arte como sendo os “bastiões da possibilidade de criar algo 

realmente novo, em meio a uma tendência generalizada à mera repetição – quase mímica – de 

tudo que existe, tal como existe”. Dito de outro modo, para Adorno, o antídoto à ideologia 

que a obra de arte, de modo geral, se tornou, é a capacidade de transcendência que essa 

mesma obra de arte tivera no período do capitalismo monopolista, na sociedade burguesa 

(ADORNO, 1944). 

Adorno e Horkheimer (1944) nos dizem que a linguagem – ou idioma – da indústria 

cultural é tecnicamente condicionada. No cinema, os astros e diretores têm de produzir algo 

como natural para que o povo possa transformá-lo em seu idioma. O poder da indústria 

cultural tem longo alcance, portanto, ao sugerir um idioma tecnicamente orientado para os 

espectadores, forma-se uma estética do cotidiano que os aliena e os padroniza, dissolvendo 

seu aspecto individual, criando um estilo estético artificial, haja vista que tal estilo foi 

imposto.  

Adorno, ao discorrer acerca da música, no texto Fetichismo na música e a regressão 

da audição, de 1938, a partir da crítica ao mercado – que a tudo pretende fetichizar –, observa 

que já não se consegue mais ter audição alguma, ainda que se consiga ouvir música a torto e a 

direito a partir da distribuição igualitária e massiva de muitos discos de sucesso. Adorno 

pondera que o simples ato de escutar uma música não garante ao ouvinte o entendimento da 

mesma, assim como não é garantida a possibilidade de  manter contato estético com o 

conteúdo autêntico da arte em questão. Com a mudança da música clássica à música ligeira, 

consoante Adorno, forças tais qual a subjetividade, o encanto e a profanação, por exemplo, já 

não consegue mais fazer resistência à “alienação coisificante” (ADORNO, 1989, p. 82).  

Se para Marx, o trabalho alienado14, lastreado pelo fetichismo da mercadoria15, faz 

com que se perca a noção de que o conjunto dos trabalhos particulares forma uma totalidade 

que diz respeito ao trabalho socialmente produzido, para Adorno, a partir do fetichismo 

                                                           
14 Que faz com que o trabalhador não se dê conta reflexiva e praticamente do processo de produção que diz respeito a 

ausência explícita da conexão das relações sociais entre os indivíduos e seus trabalhos em função do caráter do produto do 

trabalho privado, que é independente uns dos outros de modo que o trabalhador venha a ser, em derradeira estância, 

mercadoria, haja vista que ele tem, nos diz Marx (2008, p. 28) nos Manuscritos-econômico-filosóficos, de “vender-se a si 

própria e a  sua humanidade”. 
15 Para saber mais profunda e detalhadamente acerca do “segredo” do fetichismo na mercadoria, que tece um trabalhador 

alheio às relações sociais entre indivíduo e (produto do) trabalho, ver p. 79-93, d’O Capital (1987), v. I, na 11ª, da ed. 

DIFEL. 
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musical, o indivíduo-ouvinte, ou o que sobrou da significação dessa categoria social, é 

desobrigado “de pensar no todo, cuja exigência está incluída na audição adequada e justa; sem 

grande oposição, o ouvinte se converte em simples comprador e consumidor passivo” 

(ADORNO, 1989, p. 82).  

Ou seja, o indivíduo, inserido na indústria cultural, perde a capacidade de pensar, a 

partir da música ouvida, e refletir acerca do todo que implica na possibilidade de resistência e 

rebeldia para com os males da sociedade, haja vista que a toda obra de arte se atribuiu 

somente o valor de troca, liquidando o valor de uso. 

As críticas da arte e da indústria cultural de modo algum esgotam ou dão conta das 

características da Teoria Crítica de Adorno. Se nos detivemos nessas críticas foi porque elas 

exercem fulcral importância para os membros do Instituto de Pesquisa Social em suas 

interpretações da sociedade em seu estágio administrado e nos servem para melhor 

entendimento dos contornos que caracterizam a Teoria Crítica adorniana da sociedade 

burguesa. 

 

1.2. A concepção da Teoria Crítica de Marcuse 

A Teoria Crítica de Marcuse se assemelha, em grande medida, à Teoria Crítica de 

Horkheimer, pois, tanto a primeira quanto a segunda se voltam criticamente para a filosofia 

burguesa, questionando os destinos de categorias como razão e liberdade. A Teoria Crítica se 

opõe à filosofia idealista da razão, a qual se mostra como filosofia burguesa por que, 

consoante Marcuse (1937, p. 144): “as relações materiais da existência, entretanto, deixaram a 

liberdade da razão autônoma apenas no pensamento puro e na vontade pura”.  

A Teoria, alinhada ao materialismo histórico, rejeita as abstrações fraseológicas do 

Idealismo no tocante à liberdade, porque tal liberdade – e razão autônoma – carece de 

relações materiais que a efetivem, que só ocorreria por meios materiais. 

Assim como a dos jovens hegelianos de esquerda16, a Teoria Crítica marcuseana 

preocupa-se com as potencialidades dos homens, bem como se ocupa com a promoção da 

liberdade, felicidade e direito do indivíduo (MARCUSE, 1937). Essas categorias – razão, 

liberdade, felicidade, indivíduo – são, para a Crítica, possibilidades da concreta situação 

social. A Teoria Crítica de Marcuse, bem como a de Marx, não se interessava por uma 

liberdade fraseológica que faz com que o homem se torne inerte, impossibilitado de se 

movimentar; antes, para o frankfurtiano, a liberdade tinha de ser material, por isso lançou mão 

                                                           
16 Dentre os mais destacados temos: David Strauss (1808–1825); Bruno Bauer (1809-1882); Max Stirner, (1806-1856); 

Ludwig Feuerbach (1804-1872); Karl Marx.  
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do estudo da crítica da economia política, embora sem se limitar a esta, para entender a super 

e a infraestrutura da sociedade burguesa, seguindo os passos de Marx. 

A Teoria Crítica, de acordo com Marcuse, expõe o que sempre esteve na fundação de 

suas categorias, a saber, “reivindicação que mediante a superação das atuais relações 

materiais da existência liberte-se o todo das relações humanas” (MARCUSE, 1937, p.147). 

Ele ainda nos diz que a Teoria Crítica se propõe a realizar uma severa crítica ao que o mesmo 

entende por falsas interpretações, trazendo a lume conceitos caros à Filosofia, tais quais 

verdades e verificação, racionalismo e irracionalismo, o papel da lógica, metafísica e 

positivismo, bem como o conceito de essência.  

Devido à influência exercida por Heidegger antes da adesão de Marcuse ao Instituto 

de Pesquisa Social, o mesmo traz consigo alguns conceitos heideggerianos – dasein e 

autenticidade, por exemplo – para sua Teoria Critica. Ele tenta conciliar alguns aspectos da 

ontologia heideggeriana com o materialismo marxista, porque entende que é preciso haver 

uma mudança na estrutura social para a efetivação da autenticidade do sujeito, sendo que 

somente por meio de uma revolução pode-se mudar o mundo histórico: “Sólo a través de la 

revolución puede cambiarse el mundo histórico, y realizarse la posibilidad de universalizar el 

ser auténtico más allá de la clase obrera17” (JAY, 1989, p. 131).  

No entendimento de Marcuse, deveria haver um complemento entre Marx e 

Heidegger, todavia importa não olvidar que Marcuse interessa-se, com o passar dos anos, um 

pouco mais pelo materialismo dialético de Marx que pela ontologia de Heidegger (JAY, 

1989). A unificação entre Marx e Heidegger é um elemento que caracteriza a Teoria Crítica 

marcusena, e assinala seu distanciamento das Teorias de Adorno e Horkheimer, posto que 

esses autores rejeitavam a filosofia da existência de Heidegger, tomando-a mais como uma 

filosofia burguesa, que ignora a materialidade histórica a que os sujeitos estão submetidos.  

Enquanto Adorno e Horkheimer afastam-se da teoria da identidade, isto é, enquanto 

estes rejeitavam a identidade entre sujeito e objeto, Marcuse segue a tradição que tenta 

reconciliar essência e aparência, pensamento e ser. E, se tem alguma aversão posterior à teoria 

de identidade, é uma aversão, no dizer de Jay (1989, p. 113), mais débil que a encontrada em 

Horkheimer e Adorno: “En efecto, en los escritos de Marcuse la aversión a la identidad era 

mucho más débil que em los de Horkheimer o Adorno18”.  

                                                           
17 Só através da revolução podemos mudar o mundo histórico e, realizar a possibilidade de universalizar o ser autêntico além 

da classe operária. 
18 De fato, nos escritos de Marcuse, a aversão à identidade era muito mais fraca do que na de Horkheimer ou Adorno. 
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Se o uso do vocabulário heideggeriano e a aproximação da teoria da identidade 

hegeliana afastam Horkheimer e Adorno de Marcuse, a compreensão da realidade presente, 

visando à felicidade e liberdade no futuro, tomando a razão como agente orientador de uma 

sociedade racionalizada é um fator que os aproxima. 

É importante assinalar que a Teoria Crítica da sociedade, com Marcuse, afasta-se das 

correntes que se pretendem científicas, posto que se a Teoria Crítica não deve ser entendida 

como Filosofia em seu sentido tradicional, também não se deve igualá-la a uma ciência 

positivista, haja vista que ela é uma superação da pura abstração filosófica, bem como uma 

superação da limitação da ciência que se contenta com os dados empíricos. Porém, Marcuse 

adverte que a crítica à ciência não deve ser entendida ou confundida com o abandono da 

mesma.  

Marcuse (1937) nos diz que a Teoria se associa à ciência a fim de se afastar da 

abstração que é o idealismo, tendo em vista a preocupação com os homens – aqui Marcuse 

aproxima-se da compreensão de Horkheimer, o qual se pôs a criticar a ciência sem que com 

isso a abandonasse inteiramente, posto que o problema residia não na ciência per si, porém, 

em seu uso pela sociedade burguesa, que a aparelha e a integra ao tecido social burguês, a 

relegando à ideologia.   

Além de a Teoria de Marcuse se valer de conceitos marxistas e heideggerianos 

simultaneamente, além de esposar a teoria da identidade hegeliana, essa Teoria tem sério 

interesse na imaginação, ou na fantasia, pois seria a possibilidade de transcender os limites do 

presente, haja vista que sem fantasia o conhecimento filosófico mantém-se preso ao passado 

ou ao presente, todavia, distante do futuro, sendo que este seria o único motivo que relaciona 

a Filosofia à história real da humanidade: 

 

De qualquer modo, entretanto, não se trata, na teoria crítica, de esboçar um 

mundo futuro, embora a resposta da fantasia a um tal desafio não fosse 

talvez de todo absurdo, como seria possível acreditar (...). Sem ela, todo 

conhecimento filosófico permanece sempre no presente ou preso ao passado, 

separado do futuro, o único que vincula a filosofia à história efetiva da 

humanidade (...) (MARCUSE, 1997, p. 156). 

 

 

Entretanto, o interesse pela fantasia não é somente de Marcuse, antes já se ouvira um 

discurso tanto correlato quanto o anterior. Veja-se abaixo: 

 

El énfasis sobre la fantasía, especialmente como ésta encarna en las grandes 

obras de arte, y el interés en la práxis fueron asílas dos expresiones 

cardinales de la negativa de la Teoría Crítica a eternizar el presente y omitir 
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la posibilidad de un futuro transformado. Aquí Marcuse, Horkheimer, 

Adorno y los otros miembros del círculo interior del Institut estaban por 

completo de acuerdo19 (JAY, 1989, p. 138). 

 

 Nas últimas páginas do texto Filosofia e Teoria Crítica, de 1937, Marcuse diz, 

sintetizando, que a Teoria Crítica seria crítica contra si e contra seus próprios defensores 

sociais, salientando o compromisso com a crítica radical que não poupa nem mesmo a Teoria 

em seu nexo epistêmico interno, isto é, a crítica envolve a própria Teoria Crítica, 

questionando seus postulados teóricos à da história e do tempo presente a fim de saber se 

ainda há alguma relação de correspondência entre o que se assentiu teoricamente e a realidade 

dos fatos materiais .  

Assim, a teoria materialista da sociedade, que tem sua origem no século XIX, 

considera a transformação da estrutura econômica, tendo em vista o tempo histórico, 

observando a situação da sociedade que não conseguiu superar os antagonismos econômicos 

que impedem o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos e, por conseguinte, o 

desenvolvimento da sociedade.  

Devido ao compromisso crítico com a realidade histórica, a Teoria Crítica do século 

XX considera os eventos do presente, analisando os fenômenos sociais modificados pela 

transformação da estrutura econômica. Embora a Teoria Crítica dos frankfurtianos tenha 

inspiração na teoria materialista do século XIX, seu objeto de estudo fixa-se no século XX. 

 

1.3 Teoria Crítica De Horkheimer 

A fim de realizar uma ampla crítica da sociedade moderna, dentro do painel histórico 

do capitalismo tardio, Horkheimer se impôs a elaborar uma teoria social que fosse crítica, 

semelhantemente à primeira Teoria Crítica do século XIX, sendo Karl Marx o mais destacado 

hegeliano da ala esquerda. Uma teoria social que se inspirasse em certa medida em Hegel, que 

tirou a Filosofia da mera abstração e a pôs junto à sociedade real e concreta, não poderia 

existir sem que se fizesse uso dos dados empíricos, muito embora não se limite a esses. 

 É sob essa perspectiva materialista20 que nosso autor elabora seu texto Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica, de 1937, o ensaio programático – juntamente com o texto de 

cerimônia de posse da diretoria do Instituto de Pesquisa Social, A presente situação da 

                                                           
19 A ênfase na fantasia, especialmente como esta é incorporada nas grandes obras de arte, e o interesse na praxis foram, 

portanto, duas expressões cardinais da recusa da Teoria Crítica para eternizar o presente e omitir a possibilidade de um futuro 

transformado. Aqui, Marcuse, Horkheimer, Adorno e os outros membros do círculo íntimo do Institut estavam totalmente de 

acordo. 
20 A busca pelos dados, que são materiais, é tomar a empiria como parte integrante do materialismo, visto que os dados 

coletados a partir de evidências materiais. 
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filosofia social e as tarefas de um instituto de pesquisas sociais (1931) –, que orientará as 

investigações entre os associados da Escola de Frankfurt. 

A Teoria Crítica horkheimiana, que tem por fundamento uma trinca epistêmica –

Economia Política, psicologia freudiana e a Crítica da Cultura – que visa a realizar uma crítica 

tanto a Filosofia isolada em abstrações – desvencilhada, por assim dizer, dos dados e 

investigações empíricas – quanto a Sociologia que tem por horizonte as metodologias 

empíricas das ciências naturais, a fim de obter igual sucesso adquirido por estas.  

Dito de outro modo, a Teoria Crítica horkheimaina, posicionando-se contra o 

isolamento epistêmico tanto da Filosofia quanto da Sociologia, entende que é preciso ter os 

dados empíricos (questionários, registro histórico escrito ou filmado etc.) colhidos por esta, 

para poder fazer algum tipo de análise de ordem preditiva cuja universalização seja 

ambicionada por aquela no tocante, por exemplo, ao mecanismo da relação de troca na 

economia política no capitalismo tardio. Entretanto, não se deve enganar, a Teoria Crítica 

horkheimiana não se configura como uma síntese destas duas disciplinas, antes, sua intenção é 

superá-las devido às carências apontadas em ambas. 

Não está contido no ato de redação do texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica – 

apesar do título –, a crítica da teoria (e sua conceituação) per si somente, mas sim, 

objetivamente, a crítica à teoria tradicional. Portanto, no entendimento de Horkheimer não se 

deve ter a teoria como metodologia para a realização de uma análise da sociedade que se vale 

de proposições matemáticas e dados empíricos, como vêm fazendo em cada época os 

diagnosticadores da sociedade.  

Para nosso autor, os dados matemáticos, por serem simples e somente sequenciais e 

também hierarquizantes – que dizem respeito aos dados coletados e às hipóteses, por exemplo 

– não conseguem dar suporte para se realizar uma boa análise da sociedade, porque, além de 

fazer uma coleta de dados de cima para baixo, isto é, da teoria aos dados, a dinâmica social é 

histórica e dialética (HORKHEIMER, 1937).  

Os bons resultados alcançados nas ciências naturais não são repetidos nas ciências do 

espírito diz nosso autor, porque a realidade social, por sua variação, não pode ser contida ou 

limitada por um axioma nem consegue ser medida por algum instrumento científico, por mais 

sofisticado que ele seja. Em outras palavras, a introdução e uso da teoria tradicional, que se 

mostra como a pedra de tropeço da Sociologia, seria o fator que faz com que essa ciência 

social não consiga bons resultados quanto à capacidade de extrair uma abrangente análise da 

sociedade.  
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Horkheimer entende toda teoria proveniente do Positivismo e do Cartesianismo como 

tradicional. Esse marco genealógico – que retorna a Descartes – serve tanto como expressão 

de rejeição dos caminhos trilhados pela Sociologia de sua época, quanto para evidenciar o 

percurso da dominação da natureza externa em nível epistemológico, a partir do surgimento 

da ciência moderna, tendo Francis Bacon e Galileu como os principais expoentes dentre seus 

fundadores. Horkheimer insiste na crítica ao conteúdo da teoria sob os moldes da tradição. 

Uma de suas críticas está na “independencilização” do conceito de teoria e de sua 

fundamentação histórica, fazendo com que ela se transforme em uma categoria “coisificada”. 

Assim, nos diz o autor: 

 

Na medida em que o conceito da teoria é independentizado, como que saindo 

da essência interna da gnose (Erkenntnis), ou possuindo uma fundamentação 

a-histórica, ele se transforma em uma categoria coisificada (verdinglichte) e, 

por isso, ideológica (HORKHEIMER, 1989, p. 35).  

 

Ou seja, ao sociólogo que se atém à teoria tradicional não resta alternativa senão 

perder-se em um nexo epistêmico interno resultante do conceito de teoria de forma 

tradicional, que é coisificado e ideologizado. Essa forma tradicional de se teorizar neutraliza o 

cientista social haja vista que, preso aos números e às proposições, ele não consegue ter 

capacidade crítica de relacionar a realidade social concreta à proposição discursiva ou 

matemática de modo coeso.  

Dito de outra forma, o sociólogo que se vale do Positivismo Lógico é incapaz de 

compreender a dinâmica social que está analisando, porque visa os axiomas teóricos em 

detrimento da observação das transformações sociais que ocorrem repentina e repetidamente e 

ajudam na compreensão da sociedade em voga. Para Horkheimer, só um teórico crítico seria 

capaz de fazer uma análise profunda da sociedade de modo a levar em consideração a 

realidade histórica, ancorando-se nas experiências dos nexos econômicos, sociais, políticos e 

psicológicos que ajudam a explicar a realidade social concreta.  

No texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica temos a impressão de que Horkheimer, 

na qualidade de teórico crítico que é, convida seus colegas sociólogos a passear pela história 

da ciência, mostrando que a evolução científica está atrelada ao processo social, de maneira 

que a abstração sugerida pelos sociólogos de tendência positivista está em desacordo com os 

fatos históricos consoantes à própria história da ciência moderna. Horkheimer lembra – como 

material histórico que fundamenta a ciência – que a aceitação do sistema copernicano diz 
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menos respeito a um simples processo intracientífico à situação social vigente, bem como às 

demandas da indústria:  

 

[...] O modo pelo qual o sistema de Copérnico, que era pouco mencionado 

durante o século XVI, tornou-se um poder revolucionário, constitui uma 

parte do processo social, no qual o pensamento mecânico passa a ser 

dominante [...]. Tanto quanto a influência do material sobre a teoria, a 

aplicação da teoria ao material não é apenas um processo intracientífico, mas 

também um processo social. Afinal a relação entre hipóteses e fatos não se 

realiza na cabeça dos cientistas, mas na indústria. As regras como, por 

exemplo, a de que o alcatrão de hulha quando submetido a determinadas 

reações desenvolve um corante, ou a de que a nitroglicerina, o salitre e 

outros elementos possuem grande força explosiva, constituem um saber 

acumulado que é aplicado efetivamente aos fatos no interior das fábricas dos 

grandes trustes da indústria (HORKHEIMER, 1989, p. 36). 
 

 

 Apesar de Horkheimer não ser um inimigo nem do Positivismo nem do 

Pragmatismo21, ele critica essas escolas filosóficas devido ao aspecto suprassociais da prática 

científica. Certamente a crítica que Horkheimer deflagra contra os sociólogos de sua época 

atinge os positivistas, fazendo com que esse autor tomasse às vezes a feição de injusto ou 

exagerado ao criticar os epistemólogos de tendências positivistas e pragmatistas. O que não 

torna a crítica de Horkheimer inteiramente ou injusta, por assim dizer, ou infértil é sua 

ponderação entre o cientificismo positivista e a divisão social do trabalho. Isto é, para ele, o 

cientista: 

 

[...] pode crer tanto num saber independente, “supra-social” e desligado, 

como no significado social da sua especialidade; esta oposição na 

interpretação não exerce a mínima influência sobre sua capacidade prática. O 

cientista e sua ciência estão atrelados ao aparelho social, suas realizações 

constituem um momento da autopreservação e da reprodução contínua do 

existente, independentemente daquilo que imaginam a respeito disso. 

(HORKHEIMER, 1989, p. 36-37). 

 

 Aqui percebemos a intenção de Horkheimer quanto à relação entre o cientista social 

ou natural e sua realidade prática e social. Por mais que o cientista se posicione de modo 

desligado da prática social – ou seja, do compromisso político –, seu fazer científico faz parte 

de uma divisão social do trabalho que é independente de seu entendimento acerca de seu lugar 

nessa divisão, porque ela obedece a uma tradição de comportamento social hierarquizada e 

                                                           
21Axel Honneth chega a afirmar, com aspas, em um artigo seu, contido na organização de Giddens e Turner (1999), sobre a 

Teoria Crítica, que Horkheimer era um “positivista” no que diz respeito ao reconhecimento ao valor atribuído às ciências 

especializadas. 
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organizada mais acentuada na sociedade burguesa. No fim das contas a crítica que 

Horkheimer faz direcionada tanto à ciência natural22 quanto aos positivistas tem por intenção 

introduzir sua Teoria Crítica, a qual está, de acordo com ele, interessada no estado racional da 

sociedade (HORKHEIMER, 1937). 

A crítica horkheimiana, em relação ao comportamento teórico, que recepciona o 

pensamento gnosiológico tradicional, vem acompanhada da apresentação do pensamento 

crítico que se mostra como expressão de um comportamento próprio de uma Teoria Crítica 

dialética, não sendo nem uma síntese do criticismo kantiano nem do materialismo marxista. O 

pensamento crítico elimina a separação entre indivíduo e sociedade, postura essa que resulta, 

consoante Horkheimer, na aceitação naturalista das barreiras impostas à sua atividade, como 

indivíduo, no momento da divisão social do trabalho: 

 

A separação entre indivíduo e sociedade, em virtude a qual os indivíduos 

aceitam como naturais as barreiras que são impostas à sua atividade, é 

eliminada na teoria crítica, na medida em que ela considera ser o contexto 

condicionado pela cega atuação conjunta das atividades isoladas, isto é, pela 

divisão dada do trabalho e pelas diferenças de classe, como uma função que 

advém da ação humana e que poderia estar possivelmente subordinada à 

decisão planificada e a objetivos racionais (HORKHEIMER, 1989, p. 44, 

grifo nosso). 
 

 

É comum ao sujeito do comportamento crítico, a partir de sua compreensão do modo 

econômico operante e da produção de bens culturais, entender-se como participante do todo 

(social), sobretudo no sentido de compreender essa totalidade social da qual faz parte, sem 

que com isso seja sucumbido pelas impressões que a vida na coletividade produz em formas 

de ideologias sociais e de coisificação do humano, por exemplo. O pensamento crítico é 

exigente e não aceita, tal qual mostramos na citação acima, a separação entre o (cientista) 

especialista e o cidadão comum que, no entendimento do autor, caracteriza a teoria 

tradicional. Isso por que:  

O pensamento crítico contém um conceito do homem que contraria a si 

enquanto não ocorrer identidade [entre cientista e cidadão]. Se é próprio do 

homem que seu agir seja determinado pela razão, a práxis social dada, que 

dá forma ao modo de ser (Dasein), é desumana e essa desumanidade 

repercute sobre tudo o que ocorre na sociedade [...]. Ele [o pensamento 

crítico] considera conscientemente como sujeito a um indivíduo determinado 

                                                           
22 Aqui é importante registrar a ressalva que Horkheimer faz no tocante às ciências especializadas: “A análise da ideologia ou 

da sociedade do saber, retiradas da teoria crítica da sociedade e estabelecidas como ramos particulares de pesquisa, não se 

encontram em oposição ao funcionamento normal da ciência ordenadora, nem quanto à sua essência nem em relação à sua 

ambição” (HOORKHEIMER, 1989, p. 45). Aqui fica evidente, e nos afasta toda má interpretação, que Horkheimer é 

conhecedor do potencial e da ação da ciência moderna para e na sociedade burguesa, bem como para a sociedade do futuro. 
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em seus relacionamentos efetivos com outros indivíduos e grupos, em seu 

confronto com uma classe determinada, e, por último, mediado por esse 

entrelaçamento, em vinculação com o todo social e a natureza 

(HORKHEIMER, 1989, p. 46). 

   

 Ou seja, não basta ser cientista, ao sujeito do comportamento crítico, se quiser se pôr 

como indivíduo, cabe ter a conscientização de que se vive em coletividade com outros 

indivíduos e grupos e que se está em pleno confronto com a classe que domina sem perder de 

vista sua relação com o social e com a natureza. Pois, não se pode olvidar de maneira 

nenhuma que a Teoria Crítica tem vinculação com a classe oprimida, no caso, o proletariado – 

classe produtiva da sociedade –, tanto porque esta classe operária é a única que pode ter 

consciência de si e de sua produção, quanto porque a Teoria Crítica emana dela, haja vista que 

só o sujeito que se percebe dentro do processo de produção, a partir da divisão social do 

trabalho, pode e deve reclamar para si a emancipação humana, posto que não tem nada a 

perder. 

 À luz da história da dominação da natureza extra-humana23, Horkheimer observa que 

o pensamento burguês, ou a teoria tradicional – o que dá no mesmo –, destacou como manto 

do progresso a satisfação de alguns poucos em detrimento do bem-estar da vida na 

coletividade, fazendo com que o aumento da produção, bem como o aprimoramento técnico-

científico não impedissem a vida deplorável e miserável na qual o trabalhador se encontrara 

(HORKHEIMER, 1937).  

Diante da ferida aberta na vida da coletividade efetivada pelo pensamento tradicional, 

somente o antídoto do pensamento crítico, que embora emane da classe trabalhadora – e seja 

propositivamente a face intelectual do processo histórico que engendra sua emancipação –, 

não se restringe a formular sentimentos e representações dessa classe, visto que o 

compromisso da Teoria Crítica horkheimiana é com a superação da sociedade de classes, tal 

                                                           
23 Acerca do entendimento de Horkheimer sobre o conceito de natureza que é usado na década de 1930 e na seguinte, o 

professor Maurício Chiarello, em seu livro das lágrimas das coisas (2001) esclarece que o conceito de natureza empregado 

por Max Horkheimer da juventude é o mesmo empregado pelo Marx da maturidade. Se no Marx dos Manuscritos 

Econômico-filosóficos, de 1844, reside uma esperança de reconciliação entre o homem e a natureza – representada no 

comunismo, tendo por substrato a saída definitiva do reino da necessidade para o reino da liberdade –, o Marx do Capital, de 

1867: “[...] considera a luta que o homem mantém com a natureza mutável em sua forma, é certo, mas no fundo insuperável; 

ele [Marx] se torna cético quanto à possibilidade de emancipação definitiva das necessidades naturais, acreditando ser 

possível a eliminação da necessidade de dominação do homem sobre o homem, mas jamais dos homens sobre a natureza 

(CHIARELLO, 2001, p. 28). Ou seja, a relação que o homem tem com a natureza extra-humana é dialética, pois, em função 

das muitas necessidades, cria-se os instrumentos de produção que podem satisfazer essas necessidades para, em seguida, 

surgir mais necessidades e mais produção para o suprimento das mesmas, de modo que o homem sempre buscará dominar a 

natureza cega a fim de suprir suas necessidades. Para saber mais detalhadamente acerca do conceito de natureza do jovem ao 

maduro Marx, recomendamos o valioso estudo de Alfred Schmidt, o texto El concepto de naturaleza en Marx (1962), o qual 

procura mostrar o conceito de natureza na obra de Marx, levando em consideração outros conceitos tais quais materialismo, 

história e dialética. 
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qual fora o compromisso da Teoria Crítica de Marx. Isto é, para a Teoria Crítica de 

Horkheimer é imprescindível que se tenha em vista o fim das classes sociais, tendo por 

horizonte a igualdade e liberdade entre os homens. 

Por isso que a Teoria Crítica horkheimiana, embora emane do proletariado, não se 

reporte estrita e exclusivamente a essa fatia social, sob pena de se cristalizar e seguir o 

caminho trilhado pela Revolução Russa, em 1917, que, com Stalin (1878-1953) fechou-se 

para o mundo, estagnando o processo rumo ao fim da opressão de uma classe dominada por 

uma classe dominante. Se não fosse assim, o pensamento crítico não se diferenciaria em nada 

dos demais conhecimentos especializados, não sairia, enfim, da seara de uma psicologia social 

(HORKHEIMER, 1989). 

 No tocante aos conceitos que a Teoria Crítica se vale, Horkheimer assente que ela faz 

uso de determinações tais quais: troca de produtos como dinheiro, mercadoria e valores, por 

exemplo. A Teoria Crítica começa com determinações abstratas; ela se inicia com a 

caracterização de uma economia baseada na troca, pois se ocupa com a época atual, a qual 

tem o sistema de troca sofisticado a partir da elaboração econômica no capitalismo. 

Horkheimer pontua que os conceitos que surgem em seu início, tais como mercadoria, valor e 

dinheiro, podem funcionar como conceitos genéricos e abstratos, porque pode se considerar 

“as relações na vida social concreta como relações de troca”, de maneira que somente a 

“teoria crítica demonstra o efeito regulador da troca na qual a economia burguesa está 

baseada” (HORKHEIMER, 1989, p. 56).  

Entretanto, a Teoria não se limita a esses conceitos apresentados, ela agrega outros tais 

quais a pauperização, a acumulação do ouro, a expansão da economia e comércio exterior, por 

exemplo, sem que estes sejam deduzidos a partir de uma teoria isolada da prática social, como 

é o caso das teorias especializadas. Em suma, diz Horkheimer (1989, p. 57): 

 

A teoria crítica da sociedade começa, portanto, coma ideia da troca simples 

de mercadorias, ideia esta determinada por conceitos relativamente 

universais. Tendo como pressuposto a totalidade do saber disponível e a 

assimilação do material adquirido através da pesquisa própria ou de outrem, 

mostra-se então como a economia de troca, dentro das condições humanas e 

materiais dadas, e sem que os próprios princípios expostos pela economia 

fossem transgredidos, deve conduzir necessariamente ao agravamento das 

oposições sociais, o que leva a guerras e revoluções na situação história 

atual. 
 

 Aqui chamamos a atenção para duas assertivas: primeiro, o fato de que a Teoria 

Crítica, semelhantemente à teoria tradicional, também se vale de conceitos e da necessidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1878
https://pt.wikipedia.org/wiki/1953
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lógica24 que, em abstração, se fazem universais; segundo, ela inicia com os conceitos citados 

mais acima, mas não se limita a eles.  

A Teoria Crítica se assemelha à teoria tradicional quando, ao analisar a sociedade do 

conhecimento, tira suas afirmações acerca das relações sociais concretas de uma dedução 

lógica, que se faz necessária, porém, não de modo a fazer teoria e depois ir aos fatos – é 

importante ter em vista que a necessidade lógica não dá conta de abranger a necessidade dos 

fatos, das próprias coisas (HORKHEIMER, 1937) –, como seria comum aos sociólogos 

positivistas. Isto é, a necessidade lógica seria o único ponto em que há algum tipo de 

intersecção entre ambas as teorias da sociedade. Já no tocante aos conceitos iniciais 

(mercadoria, valor e dinheiro, por exemplo) Horkheimer entende que os conceitos que são 

usados hoje pela Teoria Crítica podem ser deixados de lado em função do uso de outros que 

possam dar conta da análise complexa da sociedade. 

 A Teoria Crítica de Horkheimer, assim como a de Marcuse, tem uma curiosa relação 

com a fantasia, ou imagem, se preferir. No entendimento do primeiro, em similitude com o 

segundo, é a partir da análise profunda do presente que se pode ter algum tipo de imagem do 

futuro (HORKHEIMER, 1937). Um futuro que diga respeito a uma associação de pessoas 

livres e solidárias, vale dizer. O autor assente que a “teoria não acumula hipóteses sobre o 

desenrolar de acontecimentos sociais isolados, mas constrói a imagem desenvolvida do todo, 

do juízo existencial englobado na história” (HORKHEIMER, 1989, p. 66), para em seguida 

dizer que:  

 

A construção da sociedade sob a imagem de uma transformação radical que 

inda não passou pela prova de sua possibilidade real carece do mérito de ser 

com um a muitos sujeitos. O desejo de um mundo sem exploração nem 

opressão, no qual existiria um sujeito agindo de fato, isto é, uma humanidade 

autoconsciente, e no qual surgiriam as condições de uma elaboração teórica 

unitária bem como de um pensamento que transcende os indivíduos, não 

representa por si só a efetivação desse mundo. 
 

                                                           
24 A única aproximação, por assim dizer, entre a teoria Crítica e a teoria tradicional é a aproximação da estrutura teórica no 

tocante ao uso da lógica, para além desse ponto, ambas as teorias se distanciam em praticamente tudo. Ou seja, a Teoria 

Crítica também tende a fazer previsões a partir de uma perspectiva unversalizante, à luz da proposição discursiva, orientada 

formal e logicamente, sem, todavia, deixar de lançar mão da lógica dialética que se vale da história para fazer suas afirmações 

propositivas. A proposição de que a crise da ciência está lastreada pela crise que a sociedade travessa e a mesma é 

motivada porque os homens não detêm o destino de sua história porque carecem de liberdade tem a ambição de ser válida 

logicamente dentro do universo das ciências sociais, ou, dito de outra forma, esta proposição tem intenção de se tornar 

universalmente válida dentro do painel teórico das ciências do espírito. Eis aqui um exemplo do que seria essa necessidade 

lógica, isto é, necessidade de universalização que é comum a toda e qualquer teoria que se pretensa formalmente científica. 
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 Ou seja, as imagens conceptuais não garantem a efetivação dos anseios por fidelidade 

e solidariedade, por exemplo, contidos na Teoria. Porém, preparam historicamente o caminho 

para a sua realização em um contexto futuro próximo ou distante. 

 A Teoria Crítica foi elaborada para fazer frente à teoria tradicional a partir de uma 

filosofia da história, que tem por horizonte a dominação, quer seja da natureza externa ao 

homem, quer seja em relação à sua própria natureza interna, ou seja, o ego. Iremos mais longe 

e afirmamos que a obra de Horkheimer tem por lastro temático a dominação. Tema esse que 

já discutido por Marx25 e por outros pensadores de esquerda do século XVIII e XIX. 

 Para além de assinalar que a Teoria Crítica de Horkheimer tem um déficit sociológico 

que elabora metodologicamente o comportamento crítico sem explicitar sua estrutura de 

práxis social e ter em vista o conflito com a natureza em detrimento do conflito (luta) social – 

que diz respeito a vidas cotidianas –, Axel Honneth26 faz uma leitura da Teoria Crítica que 

tem como seu outro lastro a filosofia da história orientada de maneira materialista. Este autor 

pontua, no início do texto Crítica del Poder (1985), tal qual Horkheimer, que a forma da 

história é a mesma da dominação, isto é, o homem dominou da natureza e a si mesmo, na 

imagem de seu semelhante, tal qual já assentiu Horkheimer nos idos de 1930.  

O que nos faz chegar a Honneth não é esse entendimento em si, pois nele não há algo 

inteiramente novo. A novidade é que Honneth desloca a atribuição que Horkheimer remete à 

filosofia da história, à luz da história da dominação, para a própria composição da Teoria 

Crítica, ou seja, esta teria por tema base a investigação da dominação que o homem já 

praticou desde, metaforicamente falando, os tempos do Gênesis – é nessa linha que nós 

seguimos também – para insistir na importância do tema da dominação na própria composição 

da Teoria Crítica horkheimiana e, por corolário, do Instituto de Pesquisa Social. 

Honneth, ao revisar, sobretudo, os textos Teoria Tradicional e Teoria Crítica e 

Dialética do Esclarecimento (1944), encontra uma filosofia da história que tem como 

horizonte a dominação como um dos fundamentos da Teoria Crítica. Em um comentário seu 

acerca do texto Dialética do Esclarecimento ele assente que sua base teórica conforma “una 

teoria da dominação que tiene su punto de partida en el control instrumental de la 

                                                           
25 A influência que Marx exerce em seu pensamento no tocante à relação entre os pares história e natureza e homem e 

natureza salta aos olhos, pois, como se sabe, entender de que maneira o homem poderia sair do reino da necessidade da 

natureza e ser investido no reino da liberdade – por meio de uma redistribuição equânime do excedente de produção entre 

todos os produtores da sociedade – se constituiu um dos motores impulsionadores da obra de Marx, que o leva a fazer, em 

sua maturidade, uma crítica da economia política – caminho trilhado por Horkheimer, de uma maneira ou de outra. 
26 O presente trabalho não tem a pretensão de problematizar as ponderações de Honneth no tocante ao seu acerto ou erro em 

relação à Teoria Crítica. 
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natureleza27”, para mais à frente continuar a dizer que “dentro del marco de Dialéctica de la 

Ilustración, sin embargo, la crítica de la dominación de la naturaleza sólo constituye el punto 

de arranque para decifrar28”, enfatiza ele, “con la ayuda de una filosofía de la história, el 

fenómeno civilizatorio complementario de su manipulación instrumental29” (HONNETH, 

1985, p. 84-85). 

Todavia, tal qual era de se esperar, Honneth, ao comentar os fundamentos da Teoria 

Crítica à luz da filosofia da história orientada a partir da dominação, não deixa de criticar 

Horkheimer e Adorno, pois, ao passar em revista a teoria da dominação, Honneth assente que 

a concepção da dominação social de Adorno e Horkheimer se apresenta de modo muito vago, 

não obtendo os mesmos resultados profícuos que conseguiram em relação à dominação 

natural: 

 

[...] Es decir, Adorno y Horkheimer se centran con tanta obstinación en el 

proceso del control instrumental de la naturaleza — que vale como el interés 

genuino de su filosofía de la historia — que también pretenden concebir el 

funcionamiento de la dominación dentro de la sociedad de acuerdo con este 

modelo30 (HONNETH, 1985, p. 98-99).  
 

 

E isso ocorreu porque em seu entendimento:  

 

ellos se vean forzados conceptualmente a comprender siempre el proceso de 

formación y ejercicio de la dominación social de tal manera que puedan 

redescubrir aquí las características genuinas de la dominación social de la 

naturaleza. Este proceso de dominación social aparece, entonces, en cierta 

medida, como el correspondiente, reflejo estructural del proceso de control 

instrumental dentro de la sociedad. (HONNETH, 1985, p. 98-99). 
 

 

Ou, dito de outra maneira, quando eles tentaram realizar uma crítica da dominação 

social, o máximo que conseguiram foi reproduzir uma crítica do controle instrumental dentro 

da sociedade que seria igual à crítica da dominação da natureza, ao invés de se voltarem para 

o conflito social – o trabalho de Honneth, em sua tese Crítica del Poder, se constitui em um 

possível déficit sociológico encontrado na Teoria Crítica da primeira geração de Frankfurt, 

isto é, faltou aos frankfurtianos dar a atenção necessária aos conflitos sociais experimentados 

                                                           
27 Uma teoria da dominação que tem como ponto de partida o controle instrumental da natureza. 
28 Dentro do marco de Dialética de la Iustración, sem embargo, a crítica da dominação da natureza só constitui o ponto de 

arranque para decifrar. 
29 Com a ajuda de uma filosofia da história do fenômeno civilizatório complementar a sua manipulação instrumental. 
30 Quer dizer, Adorno e Horkheimer se concentram com tanta obstinação no proceso de controle instrumental da natureza – 

que vale como o interesse genuino de sua filosofía da história – que também pretendem conceber o funcionamento da 

dominação da sociedade de acordó con este modelo. 
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na vida cotidiana das pessoas, ou no dizer de Honneth (2003), em um entrevista concedida a 

Marcos Nobre para o jornal Folha de São Paulo31:  

 
[...] suas teorias [de Horkheimer e Adorno] da sociedade subestimam 

o sentido próprio do mundo da vida social. Eles não atribuem às 

normas morais nem às operações interpretativas dos sujeitos papel 

essencial na reprodução da sociedade. Ambos tendem a um 

funcionalismo marxista: a socialização, a integração cultural e o 

controle jurídico possuem meras funções para a imposição do 

imperativo capitalista da valorização. 

 

Se com Horkheimer temos uma filosofia da história que diz respeito a uma teoria da 

dominação – no tocante às bases epistemológicas da Teoria Crítica –, com Honneth temos um 

melhor e maior evidenciamento dessa teoria da dominação encontrada na obra do nosso autor, 

a partir da crítica de uma limitação de Horkheimer no tocante ao alcance de sua Teoria 

Crítica, pois, no entender de Honneth, nosso autor, tal qual já se disse, deslocou, sem sucesso, 

a crítica da dominação da natureza para a crítica da dominação da sociedade por ter feito uma 

repetição ou deslocamento metodológico e não ter dado a devida atenção às especificidades 

hermenêuticas no tocante às relações sociais, as quais precisam ser analisadas a partir de outro 

prisma que não seja a dominação a partir da instrumentalização racional que torna análoga, 

distorcidamente, a análise da dominação da natureza à dominação do ser humano.  

Embora consigamos enxergar uma teoria da dominação lastreada pela filosofia da 

história em Horkheimer, à maneira honnethiana, não encontramos, consoante nossa própria 

ótica, uma teoria da dominação exposta clara e evidentemente nos textos de Horkheimer, tal 

qual Honneth, eventualmente, nos faz acreditar. 

Ao revisar a Teoria horkheimiana criticamente, Honneth acaba reduzindo-a num dueto 

disciplinar ao invés de uma trinca, pois, para ele, há apenas a economia política e a 

Psicanálise enquanto disciplinas que fundamentam a Teoria Crítica, sendo a crítica da cultura 

reduzida a um papel coadjuvante, quase de intersecção que carece de valor gnosiológico.   

Atualmente, entendemos que a crítica da cultura ou poderia ser substituída pela 

(teoria) crítica da dominação – agora, a partir de crítica honnethiana, levando em consideração 

os conflitos sociais – ou esta poderia vir a ser o quarto eixo disciplinar que compõe a Teoria 

Crítica32. Isto é, em vez de ser uma trinca, teríamos uma quadratura epistêmica que poderia 

                                                           
31 A entrevista foi concedida em 11/10/2003, cujo título é Honneth esquadrinha "déficit sociológico". 
32 Estamos levando em consideração, claro, a mudança ocorrida dos anos 30 aos anos 40, quando a Teoria Crítica deixa de 

ser interdisciplinar e empenha-se, sobretudo com Horkheimer, em reencontrar-se consigo mesmo, como expressão da 

reconciliação da Filosofia. 
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dar conta de explicar a forma da dominação social que Honneth afirma está ausente na teoria 

da dominação horkheimiana33.  

Entendemos que somente a junção da Psicanálise, das críticas da Economia Política, 

da cultura e da dominação natural e social podemos ter um painel teórico que pudesse nos 

ajudar a entender o tempo presente, lançando mão de um antigo materialismo interdisciplinar. 

Abandonado posteriormente por Horkheimer. E como realizar tal empresa? Admitimos que 

por ora não temos nada mais que esboços imagético-conceptuais que poderiam ser 

desenvolvidos alhures.  

E, acerca desses esboços, podemos dizer somente que a psicanálise freudiana se 

constitui um eixo epistêmico imprescindível em nossa pesquisa porque acreditamos que não é 

possível entender o funcionamento das relações intersubjetivas sem levar em consideração as 

motivações inconscientes que operam as ações individuais, de um modo ou de outro. Hoje, 

mais ainda que em outros tempos, precisamos entender o modo que nossas percepção e 

sensação em relação ao mundo é afetado a partir das instituições sociais.  

A Psicanálise se mostra um ótimo óculo pelo qual podemos analisar as inclinações 

individuais dentro de um contexto histórico cujas grandes verdades do mundo foram abaladas 

– não acreditamos, como dantes, no poder progressista e humanitário da razão, assim como 

não somos acríticos seguidores da Ciência, antes, questionam-na o tempo todo, colocando 

mesmo em cheque seus paradigmas –, dando lugar à pós-verdade34 que caracteriza não apenas 

o mundo político, mas também faceia nossos dias de modo geral, nos obrigando a perquirir 

acerca da própria produção do inconsciente nesses dias que conscientemente experimentamos 

tantas transformações, sobretudo no tocante à comunicação, haja vista que a aceleração e 

disseminação desta, a comunicação, fez com que tivéssemos nossas noções de espaço e de 

tempo modificadas a partir da telemática, por exemplo. 

A crítica da cultura se faz necessária não somente para discorrer acerca da produção 

cultural engendrada pela sociedade industrial – produção esta que, se por um lado aproxima as 

pessoas da arte, por outro, em função de sua matriz econômica e do desenvolvimento 

tecnológico, aferre o conteúdo estético da arte na era de sua reprodutibilidade técnica, haja 

vista o interesse financeiro que acompanha essa nova produção artística –, mas também para 

entendermos o nexo que há entre o que se produz culturalmente e o que é absorvido 
                                                           
33 O que tomamos como efetivamente novo nessa quadratura epistêmica apresentada é, claro, a crítica da dominação social. 

Julgamos ser imprescindível que reescrevamos a história da dominação a partir do neolítico, sob o advento do domínio da 

arte da agricultura e da domesticação dos animais, até os dias hodiernos. 
34 Post-true” foi uma Palavra eleita pela  Oxford Dictionaries para compor o dicionário da língua inglesa em 2017. Essa 

palavra, que é um adjetivo, diz respeito ao apelo às emoções e crenças das pessoas para moldar a opinião pública em 

detrimento da verdade dos fatos. 

https://www.oxforddictionaries.com/
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consciente e inconscientemente. Ao passar em revista a arquitetônica da cultura, temos por 

horizonte o delineamento da percepção estética dos sujeitos se relacionado 

intersubjetivamente. 

Ao voltarmo-nos para a crítica da economia, percebemos – além de um cenário que se 

configura, já desde o fim da II Guerra, como hibridismo que enlaça o Estado e a iniciativa 

privada, por meio de regulação do mercado e de incentivos a determinados grupos 

empresariais – que, por exemplo, o advento da quarta revolução industrial, que diz respeito à 

indústria 4.035, a qual envolve tanto ao desenvolvimento tecnológico, patrocinada pela 

iniciativa privada e pelo Estado, quanto ao avanço do domínio de nosso corpo, por meio do 

biopoder36, coloca em cheque e questiona o entendimento sobre o que se configura como 

humano em nosso dias, haja vista o uso das máquinas para o aprimoramento da qualidade de 

vidas das pessoas, criando verdadeiros ciborgues contemporâneos, assim como, por meio da 

nanotecnologia, criando materiais mais resistentes que os de agora, por exemplo37.  

Aqui notamos que a princípio a Economia Política nos fornece elementos para 

perquirirmos acerca dos processos de relação entre comércio, máquina (tecnologia) e humano, 

entretanto, ao irmos mais longe, notamos também que ao passo que se desenvolve a 

tecnologia também se desenvolve as operações que intensificam a dominação, a qual agora 

tem por realidade tanto a integração entre humano e máquina, transformando o primeiro em, 

literalmente, uma extensão do segundo – aqui não enveredamos por uma via embrutecida e 

ignorante que odeia a tecnologia (tecnofobia) ou algo do tipo,  entretanto, tomamos o viés de 

salientarmos essa relação híbrida realizadas muitas vezes acriticamente por parte de seus 

realizadores, isto é, cientistas, tecnólogos e empresários. 

A Crítica da Dominação implica, assim entendemos, a economia, muito embora não se 

dissolva nesta, pois, quanto maior é o investimento em tecnologias maiores são os meios de 

dominação por parte da economia e da política em relação às nossas vidas. O que de fato 

difere, dessa feita, a crítica da Economia Política e a Crítica da Dominação? Pensamos que a 

mais básica diferença reside no fato de que a crítica da dominação se serve, no momento de 

                                                           
35 Para saber mais sobre o advento da indústria 4.0, ver o artigo Bienvenida la cuarta revolución industrial, de Leo Rafael 

Reif Groisman, director del Massachusetts Institute of Tecnology. In: Mundo del Trabajo,, año 12, nº 123, 2006; 
36 Para saber mais sobre a biopolítica ver os textos de Foucalt (1926-1984) Vigiar e Punir (1975), Em defesa da Sociedade 

(1975-9176) e História da sexualidade I 91984), que discorrem sobre saber, corpo e poder dentro do contexto do Estado e da 

sociedade. Lamentamos não podermos falar alongadamente sobre o conceito em questão. Todavia, entendemos que mesmo 

que não venhamos discorrer sobre esse conceito foucaultiano, se faz necessário que lembremos de Foucault, pois, 

acreditamos que não sem que passemos sua crítica ao poder em revista, tendo por lastro que este, o poder, está enredado com 

a narrativa da dominação. 
37 Para saber mais sobre essa relação entre humanos e máquinas, que desemboca em nosso tempo como transumanismo, ver o 

texto Antropologia do cibrgue: as vertigens do pós-humano organizado por Tomaz Tadeu. Neste texto o leitor encontrará, 

dentre outros escritos, o Manifesto ciborgue: Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX, de Donna J. 

Haraway. 
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sua elaboração, da crítica economia política, todavia, esta não precisa da crítica da dominação 

para a construção e elaboração de sua análise crítica. 

Reconhecemos que a realização de uma Crítica da Dominação não é possível se se nos 

limitarmos às clássicas metodologias filosóficas de investigação, posto que elas permanecem 

ensimesmadas em suas linhas epistêmicas, isto é, ao fazer uma investigação sobre o mundo 

sob a ótima da Fenomenologia, por exemplo, não permite ao investigador enxergar que a 

dominação supera as simples intencionalidades dos sujeitos diante dos objetos. Isto é, as 

metodologias filosóficas não nos fornecem ferramentas investigativas adequadas para realizar 

uma crítica da dominação, quer seja o método Analítico, quer seja o método Hermenêutico. 

É preciso, assim entendemos, que nos valhamos da interdisciplinaridade para 

podermos cobrir satisfatoriamente o alcance da Teoria Crítica da Dominação, pois, se 

precisamos da Economia Política para entendermos as mudanças na indústria – a quarta 

revolução industrial –, por exemplo, no seu modo de produção e, por conseguinte, o consumo 

desta, tal qual dissemos mais acima, também precisamos da Geografia; sim, pois, quando há 

mudança no modo de produção, bem como aprimoramento da tecnologia e da indústria, há 

também mudanças no espaço e no tempo que envolvem o cotidiano das pessoas ao se 

relacionarem por meio essas categorias estéticas.  

Entendemos que ao reconstruir parte da história da dominação, a partir de corte 

cronológico, conseguiremos tecer a estrutura metodológica da Teoria Crítica da Dominação, a 

qual foi esboçada por Horkheimer, que, todavia, estagnou-se no pós II Guerra.  O tempo 

presente exige de nós uma atualização da crítica da dominação que, com Foucault, conseguiu 

nos mostrar a relação de poder e saber, que serviu para dominar o ser humano, por meio do 

discurso, porém, não foi além desse entendimento, haja vista que, tal qual dissemos acima, os 

tempos são outros. 

É preciso, assim entendemos, que nos valhamos da interdisciplinaridade para 

podermos cobrir satisfatoriamente o alcance da Crítica da Dominação, pois, se precisamos da 

Economia Política para entendermos as mudanças na indústria – a quarta revolução industrial 

–, por exemplo, no seu modo de produção e, por conseguinte, o consumo desta, tal qual 

dissemos mais acima, também precisamos da Geografia; sim, pois, quando há mudança no 

modo de produção, bem como aprimoramento da tecnologia e da indústria, há também 

mudanças no espaço e no tempo que envolvem o cotidiano das pessoas ao se relacionarem por 

essas categorias.  
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Não se deve pensar que estamos jogando disciplinas a torto e a direito feito mixórdias, 

longe disso. Nossa intenção é somente agregar disciplinas que entendemos ser fundamentais 

para elaborar uma Teoria Crítica da Dominação com o maior alcance possível, tendo como 

“estrutura” basilar a quadratura epistêmica assinalada por nós.  

Julgamos ser de muita importância retomarmos os caminhos da Teoria Crítica 

frankfurtiana, em especial a horkheimiana, para a análise da sociedade hodierna. Entretanto, 

sabemos que o tempo passou e o mundo mudou, de modo a ser necessário que a própria 

Teoria seja renovada, por assim dizer, a fim de que possa dar continuidade ao anseio pela 

emancipação social. 

Entendemos que é de suma importância que nos voltemos para os fundamentos 

teóricos da Teoria Crítica, enquanto eixos epistêmicos da mesma, a partir de uma perspectiva 

filosófica, posto que, em função do tempo, ela, a Teoria Crítica, tem sido usufruída mais 

como uma espécie de “andaime” – entenda-se aqui “andaime” por estrutura conceitual – que é 

dispensado logo após o término da obra – entenda-se aqui obra por metodologia filosófica –  

construída, que como metodologia principal de análise  psicossociológica da realidade social. 

Enquanto Honneth, na Filosofia e na teoria social, volta-se para os conflitos sociais, 

esboçando mesmo sua gramática, tendo em vista a luta pelo reconhecimento38, Boaventura de 

Sousa Santos, na Sociologia, tenta renovar a Teoria Crítica a partir do anseio de uma 

renovação da emancipação social, tendo por base uma Epistemologia do Sul39. O que nós 

propomos é algo novo, a partir do velho, a saber, desenvolver uma Teoria Crítica da 

Dominação a partir da clássica Teoria Crítica de Frankfurt. Isto é, por mais que tenhamos a 

dominação como eixo norteador de nossa pesquisa, nosso interesse se fixa na promoção da 

Teoria Crítica como metodologia investigativa da sociedade como fim.  

Dito de outro modo, não usaremos a Teoria Crítica como ‘andaime’ ou algo do tipo, 

mas sim, intentamos atualizar o pensamento crítico, correspondendo ao mundo hodierno, para 

que possamos analisar a realidade social sob a perspectiva de que podemos sim continuar a 

corrente crítica que nos remete aos tempos de Marx cuja finalidade não é outra senão a 

emancipação social que implica no exercício da liberdade de maneira mais dilatada possível. 

E por que nosso trabalho não se assemelha nem com uma Sociologia nem com uma 

teoria social meramente? Porque pretendemos revigorar a Teoria Crítica voltando-nos para a 

interdisciplinaridade que o próprio Horkheimer abandonou nos anos de 1930. Ou seja, além 

                                                           
38 Ver o seu livro Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (1992). Assim como no caso do 

Foucault, infelizmente não nos é possível dissecar sobre as ideias de Honneth impressas neste texto no presente trabalho.  
39 Ver o livro Epistemologia do Sul (2009). Continuamos com dívida com nosso leitor, haja vista que aqui também, 

infelizmente, não temos condições nem tempo para discorrer acerca das principais ideias de Boaventura. 
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de termos a intenção reelaborarmos a Teoria Crítica em nível epistemológico, fazendo com 

que a mesma recupere o fôlego perdido com o passar dos anos, temos em vista a renovação da 

Filosofia Social que também fora abandonada por Horkheimer, sem, contudo, cairmos em 

sociologismos vulgares e desnecessários. Isso porque entendemos que a Filosofia Social não 

está em desarco com a Filosofia, tal qual certamente pensava Horkheimer, haja vista que este 

abandonou a Filosofia Social em nome da Teoria Crítica. 

Não é que tenhamos inclinação para a Sociologia, mas temos sim interesse que a 

Teoria Crítica esteja atenta às transformações sociais, assim como é de nosso interesse que ela 

assuma a função de ser a interconexão entre a teorização filosófica e o mundo concreto, sem 

que precisemos nos valer de um tipo “frio” de positivismo40 que se inclina mais pelos 

números que por pessoas de carne e sangue. 

Entendemos que somente uma Teoria Crítica da Dominação pode dar conta de 

“reavivar” a Teoria Crítica frankfrtiana, que se vale de uma trinca epistêmica, e pôr em relevo 

a Filosofia Social, haja vista que o mundo hodierno exige de nós esforço teórico para 

tentarmos entendermos as operações que engendram e intensificam a dominação, ou melhor 

dito, as dominações. Por fim, entendemos que essa trinca epistêmica não é suficiente para 

cobrirmos todo o espectro de dominação que nos cerca. É preciso renovar a Teoria Crítica que 

o caminho para que isso ocorra é, assim pensamos, pôr a teoria da dominação como eixo 

central, juntamente com os outros três, lhe atribuindo mesmo um conteúdo disciplinar, se 

necessário for. 

Estamos cientes de que tal proposta não é fácil de ser concebida e de que, dessa feita, 

teríamos de dedicar mais tempo de investigação para fundamentá-la, porquanto, para além da 

tentativa de integrar a (teoria) Crítica da Dominação à Teoria Crítica, enquanto eixo 

epistêmico e não somente como lastro conceptual, nós temos em vista um aprofundamento e 

desenvolvimento – que uma dissertação não comporta – de uma Teoria Crítica da Dominação 

que, a partir de Horkheimer, nos permita analisar metodologicamente os indivíduos em sua 

relação social de maneira que possamos traçar alguma cronologia da dominação (natural e 

social) a partir de um corte histórico, a fim de que possamos entender tanto seu alcance 

quanto perceber seu percurso ao longo da história, sobretudo, recente. 

 

                                                           
40 Quando nos referimos ao Positivismo como “frio” queremos mesmo enfatizar a postura política dessa corrente que diz 

respeito à tentativa de se tornar o mais neutro possível – com se possível fosse! – o processo de construção de conhecimento 

formal, lhe imputando um ar apolítico que não é comum a nenhuma produção de conhecimento. 
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Todavia, reiteramos, não expusemos aqui os pressupostos de uma epistemologia da 

Crítica da Dominação, tanto porque os conteúdos desta não está muito claro para nós, quanto 

porque precisamos pesquisar mais, a fim de que saiamos da seara dos esboços e adentremos 

na produção epistêmica propriamente dita. Dessa feita, aqui nos contentamos em apenas 

mostrar que, para renovar a Teoria Crítica, precisamos nos valer tanto das críticas 

psicanalítica, culturais político-econômicas e, pelo menos, da relação espaço-tempo-humano – 

assim, tecida com os hifens –, provenientes da Geografia, quanto de outros saberes, como se 

fizéssemos, ao modo de Boaventura de Sousa Santos, uma ecologia de saberes, ao invés de 

uma monocultura de saber41. 

Nosso trabalho aqui foi tratar da Teoria Crítica do Instituto de Pesquisa Social, a partir 

de Adorno, Marcuse e Horkheimer, pontuando a importância do tema da dominação para a 

Teoria Crítica horkheimiana. Dessa feita, limitar-nos-emos a tratar a dominação a partir de 

sua evolução na obra de Horkheimer, pois, entendemos que a dominação comporta uma 

bifurcação que, com o passar do tempo, fica evidente na obra desse autor, ao menos em nosso 

entendimento, até o presente momento.  

No capítulo seguinte entraremos propriamente no tema de nossa dissertação, após 

termos delineado os caminhos que a dominação toma quando passa a fazer parte de um painel 

histórico muito bem registrado. No segundo capítulo nós voltaremos apenas para a dominação 

do homem e da natureza tendo em vista a primeira fase do pensamento de Horkheimer, que 

compreende a década de 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Para saber mais acerca da necessidade de renovação da Teoria Crítica, ver o texto Renovar a Teoria Crítica (2007), de 

Boaventura. 
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CAPÍTULO II: A CONCEPÇÃO DA DUPLA DOMINAÇÃO: SOBRE AS 

DOMINAÇÕES DA NATUREZA E DO HOMEM A PARTIR DA POLÍTICA E DA 

CIÊNCIA 

 

O tema da dominação é muito importante aos intelectuais do Instituto de Pesquisa 

Social e é especialmente um tema caro a Horkheimer. O texto de sua juventude, Origens da 

filosofia burguesa da história (1931), é o ponto de partida de nosso empreendimento 

investigativo. O autor em questão nos diz que este texto é um conjunto de estudos cujo 

objetivo não supera o âmbito de sua autocompreensão referente à filosofia da história.  

Todavia, esta obra supera nossas expectativas ao percebemos que ela não se resume a 

um simples caderno de notas ou mera reflexão desinteressada acerca da filosofia da história. 

Antes, nela podemos encontrar, além do germe da concepção da dupla dominação, uma 

análise da concepção psicológica da história e da doutrina do direito natural – jusnaturalismo 

–, por um lado, e uma análise da ideologia e da utopia, por outro. Horkheimer volta ao 

passado burguês a fim de compreender seu presente, buscando as raízes – ou, se preferir, as 

origens – da filosofia burguesa ou de temas burgueses (direito natural, liberdade, Estado, por 

exemplo) por assim dizer, a partir de um ponto de vista histórico-filosófico.  

Decerto que não analisaremos ponto a ponto o texto em questão. Antes, nos ateremos 

a traçar o lugar da dupla dominação nesta obra que é, afinal de contas, a apreensão filosófica 

de Horkheimer acerca da história, sem perder de vista o contexto histórico que demarca cada 

época. A leitura desta obra se dará a partir da análise textual expondo as revisões críticas de 

Horkheimer em relação aos textos e pensamentos de Maquiavel (1469-1527) e Hobbes (1588-

1679), bem como Thomas Morus (1478-1535) Campanella (1568-1639) e Giambattista 

Vico (1668-1744). 

Já no início do texto Maquiavel e a concepção psicológica da história, Horkheimer 

põe-se a recuperar a história da ciência e sua vinculação com a dominação da natureza. O 

autor em voga, ao dissertar inicialmente acerca das bases das ciências da natureza da época 

renascentista, diz-nos que o estabelecimento das regras para provocar ou evitar alguns efeitos 

dos eventos fenomênicos da natureza era da alçada da ciência, sendo que esta tinha a ajuda de 

experiências sistematizadas (HORKHEIMER, 1931).  

O surgimento da ciência, no Renascimento, demarca uma mudança estrutural, 

psicológica e, por conseguinte, comportamental do homem que saía da Idade Média; um 

homem que não se punha somente a contemplar a natureza, tal qual nos tempos medievais, 
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agora, esse homem, no limiar do medievo, se orienta em direção ao reconhecimento de um 

sentido e objetivo do mundo e da vida que tenham a secularidade por horizonte, não mais se 

ancorando em alguma revelação divina. O novo homem renascentista não se contenta mais 

com o dogmatismo escolástico, agora ele se volta para as coisas que são possíveis de serem 

comprovadas pela experiência sensível, ou, no dizer de Horkheimer (1931), comprovadas pela 

observação sensível  

Não obstante a exposição de Horkheimer sobre o surgimento da ciência seja 

historicamente coerente, é importante ressaltar que tal exposição que se revela precisa tem por 

objetivo, afora o indicado pelo autor – estudos para melhor autoapreensão –, delinear a 

concepção de filosofia da história pelo prisma da concepção materialista e mostrar que 

Maquiavel, conscientemente ou não, tenta seguir os mesmos passos da ciência natural ao 

tentar estabelecer leis acerca do comportamento humano no tocante aos meios para a 

dominação do homem ao longo da história e este seria seu erro. 

Horkheimer continua sua exposição do surgimento da ciência assinalando que o 

objetivo era dominar a natureza, se valendo de regras que pudessem dar conta e apreender os 

eventos ocorridos de modo que o homem – sobretudo o renascentista – pudesse manipular e 

ter controle sobre a natureza. No mesmo capítulo, ele continua a dizer que a ciência da 

sociedade burguesa está inseparavelmente relacionada, no seu surgimento, ao 

desenvolvimento técnico e industrial; ele nos diz que essa ciência moderna não pode ser 

compreendida sem que se leve em consideração a relação de dominação da sociedade – o 

homem – sobre a natureza. Leiamos o que Max Horkheimer (1970, p. 16) expõe no texto em 

questão:  

 

A ciência da sociedade burguesa está indissociavelmente ligada, no seu 

aparecimento, ao desenvolvimento técnico e industrial. Esta ciência não 

pode ser compreendida sem se considerar a relação de domínio da sociedade 

sobre a natureza. 

 

Na página seguinte passa a dizer que a dominação da natureza e do homem se dá, 

respectivamente, pela ciência e pela política: 

 

Mas a sociedade não se baseia apenas no domínio da natureza em sentido 

restrito, nem só na descoberta de novos métodos de produção, na construção 

e máquinas ou na obtenção de um certo nível sanitário, mas também e 

sobretudo no domínio dos homens sobre os próprios homens. E à totalidade 

dos caminhos que conduzem a esse fim [o domínio dos homens] e dos meios 

que o permitem manter dá-se o nome de política (HORKHEIMER, 1970, p. 

17). 
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Se de um lado têm-se expoentes tais quais Francis Bacon e Galileu que, por meio da 

indução do experimento e introdução do instrumento científico e da matemática fundaram, 

além de outros expoentes, a ciência, observando os fenômenos físicos da natureza, criando 

leis que nos fizeram ter controle e domínio dos eventos naturais – nos dando condições de 

acompanhar, observar, predizer, prever e prevenir alguns eventos da natureza. De outro lado, 

tem-se Maquiavel que observa não o fenômeno presente, mas, o passado histórico dos 

homens, posto que o material científico de Maquiavel se ocupa, sobretudo, do passado 

(HORKHEIMER, 1970).  

Olhar para o passado, na intenção de compreender e intervir no presente, assim como 

encontrar na história os meios para dominar o homem põe Maquiavel como formulador de 

uma doutrina da história – burguesa –, conforme Horkheimer (1970, p. 25): 

 

Os meios para dominar o homem, que Maquiavel foi encontrar na história, 

sempre tiveram uma utilização política, embora nunca fosse apresentado 

como intenção esse objetivo mais elevado [...] quando Maquiavel revela 

como a religião sempre tentara, em todas as épocas, manter tranquilas as 

classes sociais dominadas, quando sem qualquer escrúpulo compara a 

religião pagã com a cristã, quando aponta para o extermínio de grupos 

humanos inteiros como um outro meio apropriado em certas condições, em 

resumo, quando demonstra que os bens mais sagrados e as mais negras faltas 

serviram em todas as épocas como meios nas mãos de dominadores, formula 

uma importante doutrina da história. 
 

 

 Se Horkheimer assinalou que Maquiavel formulou uma doutrina da história, fora para 

em seguida assentir que este erra ao tentar aplicar ao futuro os meios de dominação que 

serviram no passado. Veja-se o que o franfurtiano dissera: 

 

O seu erro [de Maquiavel] — que a época seguinte, com a doutrina da razão 

de estado42 tornará ainda mais grosseiro — reside no fato de ter igualmente 

aplicado ao passado e ao futuro os meios de dominação que foram condições 

indispensáveis para a ascensão da burguesia no seu tempo e no seu país. 

Uma tal eternização da vigência temporal é um erro específico da nova 

filosofia da história [...] Maquiavel pretende que a classe dominante se sirva 

a partir de agora dos meios que até então tinham sido usados instintivamente. 

Só que Maquiavel deixa-se arrastar pelo prazer ingênuo da descoberta do 

homem renascentista e negligencia o princípio mais importante quanto à 

aplicação dos meios: a camuflagem, o segredo, a ilusão. A religião não deve 

ser usada como meio político (HORKHEIMER, 1970, p. 25). 

 

                                                           
42 A crítica deflagrada a Maquiavel “ricocheteia-se” implicitamente em Hegel, quando este entende que o desenvolvimento 

histórico da razão, enquanto realização da Liberdade, se efetiva no Estado racional.  
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Ao proceder de tal modo, Maquiavel estaria psicologicamente preso ao seu tempo no 

ato de redigir sua filosofia da história. Horkheimer deixa claro em seu texto que o erro do 

florentino foi, também, ao agir analogamente ao cientista natural, analisar os fenômenos 

históricos – no caso, fenômenos políticos que engendram a dominação do homem do passado 

-, por leis que serviriam no presente, tal como ansiava os filósofos naturalistas em relação aos 

eventos da natureza.   

O florentino, embora pretendesse, não conseguiu, enquanto cientista político, se 

desvencilhar de seu tempo, confundindo eventos políticos do passado com a realidade de seu 

presente, pensando que se poderia, ao recuperar o passado, usar as mesmas ações que deram 

certo em um tempo distante, haja vista que ele entendia os eventos históricos como leis 

históricas eternas.  

Em poucas palavras, seu erro foi entrelaçar natureza e história sem considerar suas 

diferenças básicas, a saber, em relação à primeira ocorrem eventos que podem tanto ser 

observados como repetidos de modo que se possam postular leis dentro de um quadro 

histórico; já em relação à segunda é preciso levar em conta a dinâmica social, porquanto se 

trata da vida social dos homens (HORKHEIMER, 1970). Para Horkheimer, Maquiavel erra 

quando considera os agentes históricos de modo natural e imutáveis, isto é, o homem e suas 

características são vistos de modo que em qualquer lugar em que haja a intervenção humana, 

encontram-se as mesmas paixões: 

 

A falta de visão histórica de Maquiavel reside no facto de ele colocar esta 

maneira de ‘pensar e sentir’ apenas dependente de factores naturais 

historicamente imutáveis e de modo algum modificações sociais 

completadas no decorrer da história. No sentido da ciência moderna, só se 

pode explicar aquilo que em função da mutabilidade se mantém constante; 

enquanto se considerou o átomo como uma unidade imutável, o átomo era, 

sem dúvida, o último material explicativo da física. Os caracteres dos 

homens são, do mesmo modo, para Maquiavel, o último material explicativo 

do curso da história, porque se compõem dos elementos espirituais 

constantes, dos mesmos impulsos e paixões (HORKHEIMER, 1970, p. 33). 

 

Isso porque, diz Horkheimer (1970, p. 33), “o fato de os elementos físicos e psíquicos, 

que determinam a formação da natureza humana, estarem contidos na realidade histórica não 

tem qualquer relevância”, de maneira que “não devem por isso ser tomados como unidades 

fixas e inalteráveis e possíveis últimas de fatores explicativos”.  

A crítica do frankfurtiano a Maquiavel incide no que se mostra como doutrina da 

natureza imutável do homem a partir do entendimento de que muitas das emoções atreladas 
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historicamente à psique humana têm se repetido, fazendo com que florentino elaborasse sua 

ciência política, por assim dizer, a partir desse entendimento que é, ao ver de Horkheimer, um 

grande equívoco, posto que, para esse, não há natureza humana ontológica, há apenas o 

resultado de um feixe de acontecimentos históricos que leva o ser humano a pensar e a se 

comportar de tal e ta modo, por tanto e tanto tempo, sem que isso implique em alguma 

fossilização no modo der ser do humano ao ponto de ele entender para si que há uma natureza 

que lhe é própria e dessa feita, imutável. 

Entretanto, o frankfurtiano nos adverte que não é porque não há condição humana 

imutável que se deve inferir que os homens de épocas distintas são radicalmente diferentes 

uns dos outros, do contrário, não se conseguiria compreender os homens de tempos passados 

(HORKHEIMER, 1970). O autor acrescenta à crítica da doutrina da natureza humana estática 

de Maquiavel, que o verdadeiro erro do florentino foi não ter considerado as condições sociais 

para a manutenção ou modificação de qualidades psíquicas.  

Após deflagrar as citadas críticas, Horkheimer expõe qual seria seu objetivo último: 

criticar o que viria a ser, em seu entendimento, o naturalismo maquiavélico. Quando se toma 

um indivíduo de modo naturalista, tende-se a tratá-lo, consoante nosso autor, tal qual um ser 

que age sem levar em consideração que os indivíduos são condicionados pela sociedade. Dito 

de outra forma, não se deve compreender os indivíduos de forma isolada, assim como não se 

deve tomar suas características como eternas, imune às mudanças: 

 

A crítica a Maquiavel não se dirige, contudo ao seu conceito estático de 

homem, mas muito mais contra aquilo a que se chama o seu Naturalismo. 

Critica-se o fato de ele considerar os fenómenos históricos como processos 

naturais, de querer fazer derivar causalmente todos os acontecimentos de 

necessidades materiais e da predisposição natural dos homens para entrar em 

conflitos políticos [...]. Pois assim como sempre houve uma necessidade 

científica de explicar cada fenómeno como natural em certas condições, é 

também legítimo s tentativa e investigar fenómenos históricos sob o ponto de 

vista da sua interdependência causal. A censura do Naturalismo pressupõe 

dogmaticamente uma diferença metódica básica entre o trabalho do cientista 

e o do historiador. Utilizar criticamente o conceito Naturalismo neste 

contexto é o mesmo que contrariar a investigação dos contextos históricos. 

As ações do homem são aqui precipitadamente apresentadas como 

necessárias, não muito diferentes da falta que se acabou de apontar à 

psicologia de Maquiavel [Horkheimer se refere à natureza humana imutável] 

(HORKHEIMER, 1970, p. 37-38). 
 
 

E mais à frente, no parágrafo que se segue, continua: 
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É uma abordagem naturalista o fato de as diversas reações dos homens 

derivarem do conceito de indivíduo entendido como espécie biológica, sem 

se tomarem em consideração aqueles momentos em que os indivíduos são 

condicionados não pela natureza extra-humana, mas pela sociedade em 

desenvolvimento, pelas avassaladoras leis sociais. A sociedade possui as 

suas leis próprias, sem cuja investigação os homens teriam tão pouco 

significado como a sociedade sem os indivíduos ou estes privados da 

natureza extra-humana (HORKHEIMER, 1970, p. 38). 
 

 

Horkheimer afirma que o conceito biológico de homem é o correspondente, em 

Maquiavel, à concepção naturalística da natureza, no sentido de ser tida como condicionadora 

dos homens, ao invés de ser uma natureza humana condicionada, trabalhada e modificada 

pelo homem (HORKHEIMER, 1931). Em outras palavras, para Horkheimer, a natureza 

humana tem de ser passível de mudanças. O autor ainda frisa nesse aspecto que, o que se 

compreende por natureza humana é dependente do homem, tanto por que ela é modificada 

pelo curso da civilização quanto porque, de acordo com seu entendimento, “os próprios 

elementos conceptuais de que fazemos derivar o conteúdo da palavra natureza dependem da 

época da humanidade que se atravessa” (HORKHEIMER, 1970 p. 39).  

A impressão de imutabilidade que se tem acerca de alguns caracteres psicológicos 

humanos se dá, para Horkheimer, porque a “forma de sociedade imposta por circunstâncias 

materiais era até hoje a divisão entre trabalho e organização da produção, dominantes e 

dominados” (HORKHEIMER, 1970 p. 36). Por exemplo, se a procura por justiça, que 

significa igualdade social, é um conteúdo de consciência comum a todas as épocas, isso só 

ocorre porque, nos diz Horkheimer (1970), essa exigência de justiça é proveniente das 

camadas mais baixas e dominadas que resistem, opondo-se aos conceitos de nobreza, 

capacidade e valor de personalidade.  

A impressão de que conceitos tais qual nobreza é uma característica básica da eterna 

natureza humana se dá porque esse conceito faz parte dos princípios sociais que o condiciona, 

de modo que seu desaparecimento só ocorrerá com o desaparecimento desses princípios. Por 

fim, não obstante às várias críticas deflagradas, afirma Horkheimer (1970, p. 39) que: 

 

Maquiavel dá os primeiros passos para ultrapassar o naturalismo, isto é, para 

reconhecer leis sociais específicas, em parte na sua teoria da mudança cíclica 

necessária em que se apresentam as classes como determinadoras de um 

desenvolvimento cultural. Não aplicou felizmente este ponto de vista 

relativo às tendências gerais de movimento de toda a sociedade ao seu 

pensamento base; pois julga poder justificar os movimentos das classes 

sociais como, aliás, toda a vida política, com o conceito de indivíduos 

isolados. 
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O objetivo de Horkheimer é, sobretudo, rejeitar as concepções psicológica e 

naturalista na história – concepções esposadas por Maquiavel –, haja vista que tais 

concepções compreendem os indivíduos de modo isolado da relação social, pondo suas ações 

como próprias do estado de natureza humana, o qual seria estático. Ou seja, a crítica 

horkheimiana diz respeito à possível compreensão de que o homem tem sentimentos e 

pensamentos que são de ordem biológica, por assim dizer, quando, de acordo com o próprio 

Horkheimer, sentimentos e pensamentos são ordenados conforme a atividade social em que 

tal indivíduo está inserido.  

De acordo com nosso autor, sentimentos e pensamentos são ordenados conforme a 

atividade social em que tal indivíduo está inserido – embora se possa perceber semelhança das 

ações dos homens de “hoje”, por meio de suas paixões e pensamentos, com os homens de 

“ontem”, não se deve, a partir disso, tomar os sentimentos dos homens de modo ontológico e, 

desta maneira, reconstruir a história das formas de governo dos homens baseando-se em um 

estado de consciência que atravessa tempos e épocas sem ocorrer mudanças nucleares. Das 

teses maquiavélicas, Horkheimer se põe a ratificar a compreensão de que há leis sociais 

específicas e, nisso, e no caminho rumo à superação do naturalismo, estaria o louvor rendido a 

Maquiavel. 

Muito embora, tal qual se nota na leitura do capítulo Maquiavel e a concepção 

psicológica da história, da obra Origens da Filosofia Burguesa da História, Horkheimer 

esteja empenhado em discorrer sobre a concepção de Maquiavel acerca da história, para em 

seguida tecer-lhe críticas pontuais, não passando despercebido que a concepção da dupla 

dominação está presente claramente no texto aqui comentado, evidenciando que a dupla 

dominação faz parte, conscientemente, do horizonte teórico de Horkheimer, tendo em vista 

que ele combate, em duas frentes, tanto a dominação irracional da natureza quanto a 

dominação do homem.  

Também conseguimos perceber a concepção da dupla dominação no texto Direito 

Natural e Ideologia. Nesse capítulo Horkheimer põe-se a discorrer sobre a filosofia 

hobbesiana, a qual é mecanicista e materialista, no entendimento do autor. Para Horkheimer, 

Hobbes procura conceituar o movimento de modo que se relacione com o conceito de corpo 

para poder desenvolver sua filosofia política cujo objeto principal de análise é o Estado e o 

povo – o primeiro é o Leviatã, o segundo é o monstro terrestre Behemoth em forma de 

rebelião popular, ou, o que dá no mesmo, em forma de guerra civil.  
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Horkheimer nos diz, no capítulo Direito Natural e Ideologia, que não se compreende 

as doutrinas hobbesianas acerca do Estado e da história se se ignorar o conceito de natureza 

em Hobbes, o qual tem por substrato o mecanicismo que acompanha os pensadores advindos 

da moribunda Idade Média, tal qual Galileu, cuja nova visão excluía a cosmologia medieval e 

a magia renascentista em função da visão mecanicista e matemática do mundo 

(HORKHEIMER, 1931). 

Hobbes compreende o Estado como um corpo, o qual é, mecanicamente, passível de 

análise e de observação, quando se pretende ter conhecimento do funcionamento do mesmo. 

Deve-se observar o Estado de perto, entendendo cada parte de sua composição, bem como se 

deve observar sua função e movimento. No entanto, para execução de tal empreendimento 

não é preciso que se dissolva o Estado, basta que se analise o seu direito e as obrigações de 

seus súditos considerando, in abstratia, o Estado dissolvido, a fim de que se possa reconhecer 

a condição da natureza humana e quais as maneiras que levam os homens a juntarem-se no 

Estado em uma unidade (HORKHEIMER, 1970).  

Horkheimer nos diz que, para Hobbes, deve-se iniciar a análise pelas partículas 

particulares e menores, sempre questionando essa relação entre grande e pequeno, para que se 

possa compreender essa engrenagem que é o Estado, destarte, deve-se começar a análise pelo 

próprio homem procurando as condições de sua natureza para que se possa “explicar a origem 

das relações do todo, do estado” (HORKHEIMER, 1970, p. 46)43.  

 Se o Estado é considerado a partir do mecanicismo, com a liberdade não ocorre 

diferente. Esta é compreendida como a liberdade da ação, e entende-se por liberdade a 

ausência de obstáculo que impeça o movimento – quanto mais se puder movimentar-se sem 

obstáculo, mais livre se é, ou, o que dá no mesmo, a liberdade procurada por Hobbes é a 

liberdade da ação em detrimento a uma liberdade da vontade (HORKHEIMER, 1931).  

Horkheimer observa que as concepções de movimento e corpo encontradas na 

filosofia hobbesiana, bem como a concepção de homem é a – formação da consciência - que é 

explicada mecanicamente, e que é um caminho para se pensar o direito natural e ideologia em 

Hobbes, haja vista que ao se compreender o movimento, assim como o corpo, enquanto 

possuidores de mecanicidades, se compreenderá a liberdade, que também é mecânica.  

Rapidamente se percebe o interesse que Horkheimer demonstra em Hobbes. De 

acordo com aquele, embora não expresse isso claramente nos textos, este discorre em sua obra 

sobre um dos temas caros ao nosso autor, a saber, a consciência. Porém, nos diz Horkheimer, 

                                                           
43 Importa assentir que se o Estado é considerado a partir do mecanicismo, com a liberdade não ocorre diferente, consoante 

expõe Horkheimer. 
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advertidamente, que essa noção não sairia do escopo da compreensão mecanicista do mundo 

natural e, por conseguinte, do homem, de modo que a consciência só poderia ter relação 

mecânica em Hobbes, descolada da realidade histórico-social que forma essa consciência.  

Nota-se que Horkheimer procura em Hobbes o que se compreende por formação de 

consciência de uma classe dominante – no caso, a classe burguesa –, portanto, compreender o 

processo de formação de consciência não é outra coisa, seguindo os passos de Marx, senão 

compreender quais são as ideias dominantes que são provenientes da classe que domina. 

Assim como nas notas acerca de Maquiavel sobre sua filosofia da história, 

Horkheimer procura traçar, na política, a dinâmica da dominação que, no Estado hobbesiano, 

tem o contrato entre os homens como fomento para o exercício da dominação sob o pretexto 

do medo e do subterfúgio da esperança, sendo o contrato o promotor da paz necessária para o 

homem, que poderia exercer sua liberdade de modo que possa ao mesmo tempo se manter 

vivo e livre do perigo, bem como manter outros homens vivos e livres.  

A associação entre homens se dá por meio da alienação ao Estado de seu direito 

natural de agir livremente em todas as questões, bem como a alienação do direito de agir, por 

fim, como juiz, tomando em suas mãos o poder de decidir por si mesmo suas ações que 

podem, em última instância, culminar no atentado à vida de outrem como forma de exercício 

natural do poder do homem em estado de natureza. 

Com Hobbes, o súdito está sob o domínio do soberano, – quer seja o rei ou uma 

assembleia republicana ou por meio de um contrato –, devendo lhe permanecer fiel, não 

infringindo as leis do Estado, assim como o próprio soberano também está preso ao contrato 

social cuja finalidade é a promoção da paz social, de maneira que não se pode rebelar-se 

contra o soberano porque este é a expressão da vontade do povo. Todavia, esse soberano, 

mesmo que não esteja submetido a um cidadão, não pode agir de modo irresponsável diante 

de Deus e da razão, únicas entidades a quem o chefe de Estado deve se reportar.  

Hobbes, ao fazer parte do pensamento burguês ascendente cujo objetivo da época em 

voga não era outro senão estabelecer as monarquias nacionais absolutistas, o Antiga Regime, 

colaborara para a desarticulação de toda a concepção medieval, que tinha preferência por um 

Estado fraco como força que garantira a sobrevivência da nobreza no estamento medieval por 

cerca de mil anos. De modo que havia uma descentralização do poder e, por conseguinte, 

enfraquecimento das monarquias.  

Hobbes é objeto de análise de Horkheimer porque nele podem-se encontrar os 

primórdios relacionais entre a burguesia ascendente e o Estado absolutista, sendo que o 
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esforço da burguesia era colaborar para um Estado forte a fim de atrair os investimentos 

estatais para o comércio e a indústria. O escritor do Leviatã (1651) é a expressão do homem 

burguês que se interessa pela riqueza dos cidadãos, imputando ao soberano o dever de 

oferecer todas as condições possíveis para que que ela, a riqueza, seja efetivada, incentivando 

a indústria e o comércio, por meio de leis em favor da agricultura e leis contra a 

vagabundagem. 

Embora Horkheimer faça ressalvas acerca do tempo histórico de Hobbes, não deixa 

de criticá-lo por sua arguta defesa do Estado monarquista absolutista cuja fundamentação 

encontra-se no direito natural – jus naturalismo – e no contrato social – contratualismo. 

Acerca da relação entre direito natural e Estado, Horkheimer (1970, p. 53) assente que: 

 

Hobbes define assim o estado com resultado necessário da disposição dos 

indivíduos. Esta derivação é simultaneamente a justificação das leis naturais 

dos deveres políticos básicos. Enquanto que o direito positivo é idêntico às 

leis vigentes no estado, o direito natural é, para Hobbes, tudo o que da 

natureza humana do homem se aprovar necessário para as suas ações, na 

medida em que for acompanhado por uma reflexão racional. 
 

Horkheimer considera ingênua a noção, assumida por Hobbes, de que o regime 

absolutista fosse a condição que traria melhorias na vida de todos. Essa ingenuidade culmina 

na tentativa de justificar a derivação do Estado de alguma lei natural, bem como o 

posicionamento acerca dos deveres do contrato social (HORKHEIMER, 1931), pois importa 

lembrar que, para Hobbes, a virtude está em cumprir os contratos assumidos.  

Horkheimer nos lembra de que a força do direito natural em Hobbes está em sua 

força substitutiva do mandamento religioso, fundamento da antiga ordem estamental 

experimentada no Feudalismo. Isto é, se outrora a autoridade do soberano era sustentada pela 

religiosidade, nos dias de Hobbes essa autoridade deveria se reportar à natureza e à razão 

(HORKHEIMER, 1931).  

O frankfurtiano, com apurado discernimento, não olvida a importância do 

pensamento hobbesiano, que se mostra progressista para a época em questão. Todavia, não 

deixa, por outro lado, de considerá-lo como ilusório, haja vista que ele, Hobbes, toma o 

ajuntamento no Estado como uma exigência da razão natural, por meio do direito natural e do 

contrato, fruto do interesse dos homens (HORKHEIMER, 1970). 

Sobre o questionamento acerca do surgimento das ideias morais, metafísicas e 

religiosas – formas de ideologias –, Horkheimer (1970, p. 58) nos diz que, no entendimento 
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de Hobbes, “todas as ideias que se afastam da teoria exata da natureza humana e não humana 

foram inventadas por pessoas que pretendem dominar outras”.   

Entretanto, entender a formação da ideologia não leva Hobbes a concluir que se deve 

prescindir da mesma, pelo contrário, consoante nosso autor, a dominação real é importante 

para o Estado, não sendo possível prescindir dos métodos que levam ao engano, isto é, 

métodos que compõe a estrutura da ideologia, entendida como instrumental de enganação ou 

velamento usufruído para a manutenção do poder. 

Horkheimer, em seu comentário, diz que Hobbes está a serviço da burguesia 

nascente quando ele, ao identificar a ideologia usada pela Igreja e pelo Feudalismo como um 

todo, não pensa em eliminá-la; antes disso, essa ideologia deve, agora, estar a serviço da 

classe burguesa ascendente. O que fora usado pelos padres nas universidades para legitimar o 

estamento social medieval deve ser usado pelos chefes de Estado, no novo Estado burguês 

(HORKHEIMER, 1970).  

Se outrora a Igreja e a religião impunham suas doutrinas às universidades, que 

formavam professores que, por sua vez, disseminavam as ideias e interesses da Igreja, 

subjugando os súditos com suas doutrinas – e, por seu turno, pondo o Estado sob suas 

diretrizes –, com o surgimento da burguesia a ideologia tem de manter-se, todavia, de modo 

contrário. Isto é, as universidades deveriam atender aos objetivos do Estado, sendo a Igreja 

submetida a ele, de maneira que se conserve a religião a qual se faz necessária para manter o 

povo obediente, em seu dever, ao Estado burguês.  

De acordo com nosso autor, o tema da ideologia se faz importante para Hobbes 

porque, conforme a compreensão de Horkheimer, ela é o problema de base da filosofia da 

história (HORKHEIMER, 1970). Importa destacar que Hobbes não usa o termo ideologia, é 

Horkheimer quem lhe empresta o nome, porque esse conceito não existe para Hobbes, porém 

é possível entender que ele surge por formação de consciência nas universidades 

(HORKHEIMER, 1970).  

Horkheimer, por um lado, elogia Hobbes por seu mérito em “apresentar, de forma 

sistemática, as reflexões fragmentadas [...] sobre a relação da política com a natureza” 

(HORKHEIMER, 1970, p. 57), pois, “pela primeira vez na nova história da filosofia é com 

Hobbes e com a Aufklärung que se põe o problema da ideologia, isto é, da relação de ideias 

dominantes reconhecidas como erradas com a situação social” (HORKHEIMER, 1970, p. 71). 

Por outro lado, censura à filosofia hobbesiana ao dizer que: 
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O erro de Hobbes e dos seus seguidores não reside no facto de terem levado 

a sério a ciência do seu tempo, nem terem começado a explicar as doutrinas, 

que com ela eram irreconciliáveis, como bem sucedidas ilusões; o seu erro 

foi muito mais o de terem considerado in summa como hipótese de razão 

eterna seu próprio repositório de conhecimentos, em vez de o considerar 

como um momento do processo social, para reconhecer que no seu 

progresso, a história se submete não só à análise, mas também à verificação 

e sob certas condições à mudança (HORKHEIMER, 1970, p. 72). 
 

 

Importa assinalar que a preciosidade do texto Origens da Filosofia Burguesa da 

História está, afora outros atributos, em mostrar como Horkheimer amadurece sua 

concepção materialista e encontra em Hobbes a organização do Estado e sua atuação – 

dominação política –, bem como os meios que se engendra a ideologia44.  

Horkheimer, ao refazer a filosofia de Hobbes, buscando suas origens no 

Renascimento e noutros tempos, dá atenção ao conceito de movimento bem como o conceito 

de corpo que este desenvolveu ao arquitetar sua filosofia. Tal interesse está relacionado ao 

mecanicismo materialista hobbesiano, porquanto, como se sabe, nosso autor é um 

materialista e aqui podemos saber quais são suas influências acerca da filosofia da história, 

as quais foram anteriores à adesão ao materialismo histórico e dialético marxista. 

Já se pode notar que temos um Horkheimer que acerta as contas com o 

materialismo histórico voltando-se, criticamente, para o desenvolvimento histórico do 

materialismo, o qual passa por Hobbes levando em consideração a dominação da natureza, 

que ocorre por meio da ciência e a dominação do homem, utilizando-se  mediante a política, 

a qual, em termos práticos, reporta-se à noção de liberdade, Estado e direito natural, por 

exemplo45. 

No capítulo Utopia, fazendo jus ao título, Horkheimer põe-se a discorrer acerca de 

algumas posturas intelectuais que se puseram a questionar e criticar incisivamente a situação 

miserável das pessoas no fim do medievo e início da modernidade. O anseio por um mundo 

melhor e menos miserável para os humanos foi um dos motores, consoante Horkheimer 

(1931), para o surgimento de utopias, tais qual a de Morus, que tivessem por horizonte uma 

liberdade para além da de obedecer e de mendigar.  

                                                           
44 Não nos aprofundaremos na conceitual da Ideologia nas obras de Horkheimer, nos limitamos em recuperar o conceito 

apresentado neste texto. Para saber mais, cf. o texto La funcion de la ideología (1962), do mesmo autor. 
45 Afora o assinalado, cumpre-nos pontuar que, estrategicamente, Horkheimer põe Maquiavel e Hobbes como uns dos 

precursores da filosofia burguesa da história, muito embora não se encontre necessária e destacadamente uma dita filosofia da 

história nas obras de ambos os autores. Certamente que o fundamento dessa estratégia está no empenho de, ao discutir a 

filosofia da história de Maquiavel e de Hobbes, expor sua própria concepção da filosofia da história, levando em conta que a 

história que tem como forma a dominação do homem pelo homem, ao menos até o século passado (HORKHEIMER, 2003)45, 

sendo, destarte, o texto Origens da Filosofia Burguesa da História de fulcral importância no tocante ao entendimento e 

escrutínio das fontes do que viria a ser a concepção de dupla dominação. 
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Outro impulso para o protesto dos utopistas foi a mudança do próprio significado da 

propriedade na Idade Moderna em relação à Idade Média. Enquanto no medievo a 

propriedade tinha por função acúmulo de bens para uso direto, na época moderna o acúmulo 

de bens dizia respeito também ao domínio dos homens (HORKHEIMER, 1931).  

Em uma linguagem marxiana, na Idade Moderna, no entender de nosso autor, o fetiche 

da mercadoria germinado pelo capital alcançou os homens, tornando-os mercadorias também, 

alienando de si não apenas a produção do trabalho que diz respeito ao todo social, mas 

também, tirando do homem o entendimento de que ele não é uma coisa, não é uma ferramenta 

que trabalha juntamente com – ou em lugar de – máquinas. Isto é, na modernidade, 

juntamente com a liberdade jurídica, sobreveio a experiência da reificação que domina 

política e economicamente os homens. 

Com o acúmulo de riqueza e com o surgimento da manufatura nas cidades, em 

detrimento das corporações e oficinas, o antigo sistema econômico ruiu e deu lugar a uma 

relação com a propriedade que tira o poder dos títulos senhoriais e direitos legítimos em 

função do controle de pessoas, bem como de sua força de trabalho, haja vista que esta relação 

se tornava, dirá Horkheimer (1970, p. 76), “sinônimo de riqueza enquanto posse dos meios de 

trabalho”, isto é, na passagem da economia mercantil – cujo protagonismo se concentrava nas 

corporações – para a economia de mercado – que tem as manufaturas tomando a dianteira, 

devido sua capacidade de maior produção e acúmulo e, por conseguinte, de  lucros – temos 

como marco a dominação das pessoas, quer seja no nível de pauperização da classes 

desfavorecidas, quer seja no nível de domínio dos meios de produção por parte dos grupos 

dominantes. 

A nova forma de produção econômica dominante se fortaleceu em detrimento do 

enfraquecimento, sobretudo, físico das pessoas, visto que elas se viam material e socialmente 

obrigadas a se submeterem a miseráveis condições de trabalho oferecidas pelos proprietários 

que detinham a matéria prima, assim como os maquinários necessários para aumentar a 

produção e, por consequência, os ganhos, precisando da força laboral do camponês que vinha 

das terras das quais foram expulsos e, na cidade, não tinham outra opção senão se submeter ao 

jugo da nova lógica econômica que despontava como aurora da modernidade. 

Horkheimer assinala a relação existente entre a dominação política – economicamente 

orientada – e a dominação dos homens, pois, tal qual pontuamos mais acima, ao modificar o 

entendimento acerca da propriedade e do lucro, modificou-se também a relação com as 

pessoas que, ao serem expulsas do campo, foram absorvidas pelas cidades. Se se domina o 
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homem por meio da (economia) política, o mesmo ocorre, simultaneamente, com a natureza, 

quer seja a nível industrial, com o aprimoramento das técnicas e instrumentos de exploração, 

quer seja a nível científico, tendo em vista que nesse período tínhamos expoentes da 

envergadura de Francis Bacon, que colaborou, e muito, para o avanço científico rumo à 

dominação dos fenômenos naturais. 

Horkheimer põe Maquiavel e Hobbes em total desarmonia com Morus e Campanella, 

haja vista que para estes a religião se constituía reservatório de exigência de justiça e tinha o 

entendimento de que o homem não é mau por natureza – sua vida em sociedade, cimentada 

pela propriedade privada é que criava estes tipos de homens maus –, enquanto para aqueles a 

religião deveria servir como razão de Estado que triunfava sobre a moral, certamente por 

entender o homem como mau naturalmente ou que oferece perigos impulsivos que devem ser 

contidos (HORKHEIMER, 1931). 

Enquanto Maquiavel e Hobbes se mostram, na leitura de Horkheimer, como legítimos 

“agricultores” – se nos permitem trazer a lume essa metáfora – da filosofia burguesa nascente, 

Morus e Campanella se apresentam como contestadores dessa nova economia, que é 

burguesa, negando a realidade que se despontava na alvorada da nova época. 

 Se os primeiros são promotores, a pensar – ou em função – de entenderem bem o 

funcionamento do controle e domínio social, de uma postura política e econômica que tem por 

prisma um Estado forte – que enfraquece a nobreza e o clero, e tem por tarefa estimular a 

indústria e o comércio, bem como assegurar o cumprimento do contrato, sobretudo o 

econômico – os últimos negam essa nova conjuntura e estrutura socioeconômica. Eles não 

tardaram a relacionar propriedade privada e miséria.  

Eles não adiantaram somente Rousseau (1712-1778), quando este relaciona a ruindade 

humana à detenção da propriedade privada na sociedade civil. O entendimento de Morus de 

que uma vida digna não é possível em uma sociedade que promove o lucro individual, por 

meio da propriedade privada, em detrimento da maioria que vive em penumbra é 

compartilhado por muitos pensadores, quer seja do século XIX, quer seja do século XX.  

Horkheimer quase faz uma leitura comparada das utopias, sobretudo de Morus e 

Campanella. Como lhe é comum, seu tratamento acerca das utopias é caracterizado pela 

postura crítica que lhe permite discorrer sobre as semelhanças e dessemelhanças entre si.  

Ao falar sobre a utopia de Campanella, diferenciando-a da de Morus, nosso autor faz 

uma consideração que é muito importante, a saber, enquanto o segundo elabora uma utopia a 

partir de associação de cidadãos livres, de cunho mais liberal, o primeiro se aproxima mais do 
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modelo monástico medieval (HORKHEIMER, 1970), sendo que Campanella consegue 

vislumbrar a possibilidade de usar a ciência para dominar a natureza, assim como dominar as 

gerações futuras a partir da eugenia científica. 

 Podemos perceber, no capítulo Utopia, o movimento que Horkheimer faz em direção 

à dupla dominação no sentido de tratar o surgimento das utopias a partir de uma resistência, 

contestação e negação das novas relações socioeconômicas que favorecem o enriquecimento 

de poucos ao passo que subjuga a muitos, para não dizer a maioria. 

Horkheimer observa por um lado, criticamente, que os utopistas, em seu afã por um 

mundo socialmente mais justo, não tinham apego algum ao presente. Antes, preferiam 

agarrarem-se ao vislumbre de um mundo perfeito no futuro sem levar em considerações as 

condições materiais para a realização de um mundo melhor de se viver. Por outro lado, nosso 

autor entende que seja uma falta não conceber uma coletividade melhor, ou, no seu dizer, é: 

“[...] uma falta não conhecer uma ordem melhor e não reconhecer seus pressupostos” 

(HORKHEMEIR, 1970, p. 85). Essa carência de contato com a realidade – afinal, com o nível 

de desenvolvimento econômico na época era difícil até mesmo de imaginar, o que dizer 

conceber, uma sociedade livre e economicamente comunal –, por parte dos utopistas, 

pavimentou o caminho relativamente bem-sucedido das filosofias burguesas de Maquiavel e 

de Hobbes, por exemplo.  

As filosofias desses pensadores, sob a égide do direito e da política como garantias da 

promoção do bem comum, se tornaram, no dizer de nosso autor, “pura ideologia” 

(HORKHEMEIR, 1970, p. 86), ideologia essa que tinha por tarefa cristalizar os pressupostos 

teóricos, provenientes da política e da economia, que fundamentavam a filosofia burguesa.  

Isso se deu porque, a partir da situação histórica, era fácil viver a partir de leis socialmente 

orientadas, tendo em vista o indivíduo, que é cidadão livre, que vive sob o anseio da 

realização de uma ficção que não tinha referência alguma com a realidade das pessoas que 

saíam da Idade Média, caminhando pelo Renascimento, rumo à Idade Moderna. 

No derradeiro capítulo, Vico e a mitologia, da obra Origens da filosofia burguesa da 

história, Horkheimer passa em revista – brevemente, é bem verdade –, a filosofia da história 

de Gianbattista Vico. Diferentemente dos capítulos anteriores, ainda que reserve o 

posicionamento crítico, nosso autor dá um tratamento diferenciado a esse pensador46. E que 

                                                           
46 De todos os pensadores que Horkheimer critica nessa obra, Vico é o único que Horkheimer, ao mesmo tempo que ele 

pontua alguma divergência se apressa logo em afastar algum mal entendimento ou desaprovação. Vemos isso acontecer 

quando Horkheimer discorre sobre o conceito de Providência viqueano: “quando Vico fala da providência, <<na rainha das 

atividades humanas>>, quando, textualmente, a sua <<ciência fornece de certo modo uma justificativa da providência como 

facto histórico>>, parece-nos que se revela a fé num sentido divino e objetivo terapêutico da história que constrói o 
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tratamento seria esse? Percebemos que, mais do que apresentar a filosofia de Vico para em 

seguida lhe tecer pontuais críticas, tal qual fizera com outros autores, Horkheimer expõe uma 

encantada escrita, por assim dizer, porém, não uma escrita que sugere que Vico tivesse lhe 

tirado de algum sonho dogmático.  

Seu encantamento se daria, ariscamos assentir, em função do contraponto que Vico faz 

a Descartes ao apresentar sua filosofia da história – “contraponto” porque Descartes entendia 

que a matemática, bem como a ciência natural seriam as únicas formas seguras de se obter 

algum conhecimento (confiável) do mundo somente a partir do “eu” que pensa, ponto de vista 

rejeitado por Vico, o qual tinha as relações históricas como matéria prima, por assim dizer, 

para a construção de algum conhecimento do homem em sociedade. 

Nosso autor assere que Vico foi um dos primeiros filósofos da história – assim como 

um importante e original sociólogo e psicólogo – porque este entendia que não se conhece a 

história dos homens somente a partir de um sujeito (isolado), antes, diz nosso Horkheimer 

(1970, p. 94): 

 

O auto-conhecimento do homem baseia-se apenas numa análise do processo 

histórico no qual os homens agem e não na mera visão do interior de cada um, 

como o defendeu o idealismo subjectivo em todas as épocas. A economia, o 

estado, o direito, a ciência, a arte — todas as produções específicas dos 

homens se transformaram na história e por isso devem ser compreendidos a 

partir não dos indivíduos isolados, mas apenas das relações destes indivíduos, 

na linguagem de Vico, de sua característica de sociabilidade. 

 

 

 A receptiva leitura que Horkheimer faz de Vico aquele que encontra seu fundamento 

justificativo e explicativo, assim entendemos, na possibilidade teórica de elaboração de uma 

crítica à teoria tradicional a partir de uma filosofia da história que sustenta seu programa 

interdisciplinar47 que se valia tanto do materialismo histórico e dialético sem, contudo, 

limitar-se a este, quanto  da filosofia da história do napolitano – se não às interpretações de 

cunho viqueanas, ao menos, sua metodologia se fazia interessante para Horkheimer. 

Isto é, Vico, e não Marx, é o suporte teórico que auxilia Horkheimer a elaborar sua 

crítica da ciência positivista (linear). A partir da filosofia de Vico nosso autor aprende a 

importância de buscar no agir histórico humano – quer seja por meio da agricultura e da 

                                                                                                                                                                                     
significado primordial da sua filosofia. Mas quando dá ao conceito de providência uma utilização concreta, nada mais 

considera que a instância ou a lei através da qual os homens, apesar dos seus impulsos individualistas, bárbaros e egoístas são 

conduzidos a uma formação social e cultural. Vico distingue sobretudo os motivos e ações do homem individual, não são o 

mais importante; sem consciência dos indivíduos vai-se impondo, por detrás deles, uma sequência de formas de sociedade 

que possibilitam a realização civilizadora dos homens” (HORKHEIMER, 1970, p. 94-95). 
47 Ainda que já desde o texto de posse da diretoria do Instituto podemos perceber que o materialismo interdisciplinar de 

Horkheimer se constitui em um “ensaio” que desembocará na Teoria Crítica apresentada em 1937, no texto teoria tradicional 

e teoria crítica. 
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política, quer seja através do direito e da arte – as causas da barbárie e da civilização, dos 

progressos e dos retrocessos que tecem a história humana.  

Assim como se descobre as fontes de nossas angústias e alegrias na história, é nela e 

por meio dela que vemos concretamente que há possibilidades de, por meio da fantasia – sem 

se lançar em utopias ingênuas, românticas ou vãs –, projetar menos barbáries.  

 Para além do cimento teórico que Horkheimer encontra na filosofia do napolitano no 

tocante à crítica da teoria tradicional – iniciada, à luz da história do pensamento do italiano, já 

no século XVII –, nosso autor também entende, com Vico, que é da relação entre dominador e 

dominado que se origina a matéria da ciência política, que, no dizer de italiano, recuperado 

por nosso autor, é a ciência que diz respeito ao comando e à obediência no Estado 

(HORKHEIMER, 1931).  

 Para além de – e por – ser, consoante Horkheimer, um dos primeiros filósofos da 

história, o que chama a atenção em relação a Vico é seu retorno aos mitos a fim de discorrer 

acerca do surgimento da civilização. Horkheimer fica impressionado pelo napolitano por ele 

ter apresentado “os primórdios da civilização num plano grandioso. Do medo dos elementos, 

personificados na medida em que o homem primitivo projeta o seu próprio ser no universo, 

surgem os primeiros mecanismos e tradições” (HORKHEIMER, 1970, p. 97).  

Por exemplo, o que fez com que os primeiros homens buscassem o sedentarismo foi o 

medo dos trovões e relâmpagos, assim como das intempéries exteriores que os forçaram a 

procurar locais seguros de modo, no dizer de Horkheimer, a “transmitir-lhes ao mesmo tempo 

medo dos gigantescos superiores”, isto é, “a primitiva interpretação dos fenômenos da 

natureza pela projeção do próprio ser na natureza, através, portanto da amenização das forças 

naturais, é a origem da poesia, coincidente com o início da civilização48” (HORKHEIMER, 

1970, p. 97). 

Essa interpretação de Vico, que coincide poesia (mito) e civilização, só é possível 

porque seu entendimento acerca da mitologia comporta a noção de que ela seja como “uma 

reação de medo perante as poderosíssimas forças naturais”, de modo que “os homens 

projetaram o seu próprio ser na natureza, isto é, os poderes naturais são, para eles, à partida, 

substancialidades vivas do mesmo tipo que eles próprios, apenas realmente mais fortes, 

poderosos e fecundos” (HORKHEIMER, 1970, p. 99). Para o italiano, a mitologia era, no 

dizer de Horkheimer, “uma necessária pré-forma primitiva de conhecimento, da qual se 

                                                           
48 Não reproduziremos tudo o que Horkheimer discorreu acerca de Vico. Todavia, nosso autor continua a recuperar a 

interpretação do italiano acerca das mitologias que fazem com que Vico derive delas o surgimento da civilização. 
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originou a nossa ciência estando igualmente subordinada a uma posição social, à semelhança 

do tipo de espiritualidade da nossa moderna civilização” (HORKHEIMER, 1970, p. 100). 

Ao que diz respeito à crítica da ciência e à crítica da economia política – ou, se 

preferir, a crítica à dupla dominação – nosso autor tem o pensamento de Vico por lastro, quer 

seja para se valer do mesmo, quer seja para refletir criticamente acerca de suas assertivas. 

Após o exposto até aqui acreditamos que tornamos possível o vislumbre, por parte do leitor, 

da arquitetura do texto Origens da filosofia burguesa da história sob o prisma da dupla 

dominação. Isto é, tentamos recuperar, sem flagrantes ou propositais distorções, a (crítica da) 

dominação política e científica – dupla dominação – como chave de leitura da obra passada 

em revista. Mais à frente veremos que o tema da dominação se faz presente também noutros 

textos de Horkheimer, quer seja explícita, quer seja implicitamente. Se não podemos afirmar 

que a concepção da dupla dominação está inteira e explicitamente desenvolvida no texto 

revisado aqui, podemos ao menos, sem peso na consciência, afirmar que aqui encontramos ao 

menos os germes da crítica da dominação horkheimiana. 

 

2.1 Ciência e Crise: crítica às Ciências Sociais e à Economia Política  

Se no texto Origens da filosofia burguesa da história encontramos o germe da 

concepção de dupla dominação no pensamento de Horkheimer, nos textos Observaciones 

sobre ciência y crisis, de 1932, Acerca del problema del pronóstico en las ciencias sociales, 

de 1933 e Teoria tradicional e teoria crítica (1937)49, encontramos a continuação dessa 

concepção da dupla dominação orientada à crítica às ciências e à economia política.  

Para efeito de melhor exposição, discutiremos – com exceção do derradeiro texto 

listado acima, visto que o mesmo já foi objeto de análise na última seção do primeiro capítulo 

– estritamente os conteúdos contidos nos artigos de forma sistemática, respeitando a ordem 

cronológica de publicação. A tarefa, nessa seção, é discorrer sobre as críticas às ciências 

sociais de modo geral, sem se esquecer da crítica à economia política, expondo o nexo que o 

próprio Horkheimer faz em relação às dominações da natureza e do homem. 

A atenção que Horkheimer, no texto Observaciones sobre ciência y crisis, dá à 

ciência, quer seja ela natural ou social, ocorre porque, na esteira de Marx, ele entende que 

devido ao seu entrelaçamento com a sociedade, a ciência contribui para determinar, de modo 

decisivo, a forma da vida social e por isso mesmo é preciso que a tenhamos em conta quando 

se pretende compreender o desenvolvimento social, conforme o que citou em “la ciência 

                                                           
49 A escolha dos textos aqui mencionados se dá porque eles vão ao encontro de nosso interesse, o qual é expor a crítica de 

Horkheimer às ciências sociais dos anos 30, entretanto, sempre que preciso, voltaremos para um ou outro texto dos anos 30. 
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existe como medio para la producción de valores sociales, es decir, se halla formulada según 

métodos de producción, Ella tanbién tiene el papel de un medio de producción50” 

(HORKHEIMER, 2003, p. 15).  

Desde o início do texto aqui apreciado, Horkheimer se mostra crítico das vertentes que 

reduzem o potencial da ciência, simplificando-a e encerrando-a em uma mera utilização 

instrumentalizada. Pode-se notar o cuidado de Horkheimer em não reduzir o potencial 

científico a correntes teóricas concorrentes, a saber, o Pragmatismo e o Relativismo. No seu 

entendimento, a ciência consegue justificar seu caráter verdadeiro sem precisar de uma 

justificação externa, que viria a ser uma exigência do Pragmatismo, o qual tem por base o 

argumento de que a ciência deve conter um aspecto utilitário (HORKHEIMER, 2003).  

Horkheimer leva em consideração este aspecto utilitário da ciência, entretanto, toma 

tal característica como interna sem necessidade de referências externas, como se exigira no 

Pragmatismo, ou seja, a utilidade da ciência não é sua derradeira função, muito embora tenha 

por objetivo a promoção do progresso humano em todas as esferas. Ele assente que a 

comprovação da verdade de um juízo é algo diferente da comprovação de sua importância 

vital. 

Horkheimer é sim um crítico da ciência e volta-se para a maneira como se leva em 

conta o fazer científico de sua época, o qual esvazia o potencial que a ciência tem que se 

reportar – à vida humana em sociedade. Entretanto, sua crítica incide, sobretudo, na 

apropriação da ciência que, de acordo com ele, o Pragmatismo e o Positivismo orquestram, 

por assim dizer.  

O pensador em voga entende que não deve haver separação entre teoria e prática – que 

diz respeito à divisão social do trabalho intelectual e manual –, posicionando-se 

veementemente contra essa separação, que viria a ser proposta pelo Positivismo, porque pode 

desembocar em teorias relativistas e pragmáticas perigosas e desnecessárias no tocante ao 

avanço científico.  

Importa aclarar que para Horkheimer a ciência, ao se reduzir a métodos puramente 

mecanicistas, comporta uma crise interna no tocante aos seus próprios métodos para 

realização da pesquisa científica diante dos fatos. Acerca da crise na ciência, Horkheimer 

aponta que ela carrega em seu seio duas contradições notáveis: 

 

                                                           
50 A ciência existe como meio para a produção de valores sociais, quero dizer, foi formulada segundo métodos de produção. 

Ela também tem o papel de um meio de produção. 
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En primer lugar, vale como principio el que cada uno de sus pasos deba tener 

un fundamento, pero el paso más importante, a saber, la elección de sus 

tareas, carece de fundamentación teórica y pareciera abandonado al capricho. 

En segundo lugar, la ciencia ha de ocuparse de conocerlas relaciones de 

mayor amplitud; pero ocurre que no es capaz de aprehender en su real 

vitalidad la más amplia de las relaciones, de la cual depende su propia 

existencia y la orientación de su trabajo, a saber, la sociedad. Ambos 

momentos están estrechamente unidos. En la elucidación del proceso de vida 

de toda la sociedad está incluido el descubrimiento de la ley que preside la 

aparente arbitrariedad de las empresas científicas o de otro tipo; pues 

también la ciencia está determinada, en cuanto a la extensión y a la dirección 

de sus tareas, no solo por sus propias tendencias, sino, en última instancia, 

por las necesidades sociales. La dispersión y la dilapidación de energías 

intelectuales, que, a pesar de esta regularidad, caracterizan la marcha de la 

ciencia en el último siglo, reciben de continuo críticas de parte de los 

filósofos; pero, desde luego, es imposible superarlas, como tampoco puede 

serlo la función ideológica de la ciencia por el mero conocimiento teórico; 

ello solo puede ocurrir por obra del cambio de sus condiciones reales, dentro 

de la praxis histórica51 (HORKHEIMER, 2003, p. 20). 

 

 

No entendimento de Horkheimer, quando a ciência se limita ao pensamento 

instrumentalizador tende a tão somente classificar e registrar os fenômenos, desvencilhando-

se do entendimento crítico, sem procurar distinguir diferenças essenciais. Para Horkheimer, o 

modelo da ciência natural volta-se para o registro dos fatos, ao invés de voltar-se para a 

totalidade da realidade social, que também é uma tarefa de sua alçada. Já que a ciência se 

tornou um meio de produção que interfere na vida social dos homens, seu desenvolvimento 

deveria estar atrelado ao progresso deles.  

A crítica de Horkheimer não se dirige à ciência per si, antes, sua crítica direciona-se para 

a econômica no tocante ao uso de forças produtivas abaixo do nível – para nosso autor, poder-

se-ia elevar o uso das forças dos conhecimentos científicos – de desenvolvimento possível, 

que se voltasse para o interesse econômico vigente, em detrimento do desenvolvimento 

científico o qual pudesse dar conta das necessidades reais do ser humano, estando nesse 

ínterim o aumento da produção, o melhoramento da mão de obra, máquinas, etc., por fim, 

                                                           
51 Em primeiro lugar, vale como princípio que cada passo deva ter uma base, mas o passo mais importante, a saber, a escolha 

de suas tarefas, não tem fundamento teórico e parece abandonado ao capricho. Em segundo lugar, a ciência tem que tem que 

conhecer as relações mais amplas; Mas acontece que a ciencia não é capaz de apreender em sua real vitalidade a mais ampla 

das relações, da qual dependem sua própria existencia e a orientação de sua obra, a saber, a sociedade. Ambos os momentos 

estão intimamente unidos. Na elucidação do processo de vida de toda a sociedade inclui a descoberta da lei que preside a 

aparente arbitrariedade das empresas científicas ou de outro tipo; Pois a ciência também é determinada, em termos de 

extensão e direção de suas tarefas, não só por suas próprias tendências, mas, em última instância, pelas necessidades sociais. 

A dispersão e o desperdício de energias intelectuais que, apesar dessa regularidade, caracterizam a marcha da ciência no 

século passado, são continuamente criticadas pelos filósofos; Mas, é claro, é impossível superalas, nem a função ideológica 

da ciência é meramente conhecimento teórico; Isso só pode acontecer através da mudança de suas condições reais, dentro da 

práxis histórica. 
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todas essas riquezas provenientes da produção social distanciados do propósito de promover o 

bem estar dos humanos.  

Horkheimer é enfático ao dizer que a crise na ciência tem por lastro a crise econômica 

geral, de modo que a ciência se mostra um elemento social que não cumpre seu desígnio, 

expressando as contradições da sociedade (HORKHEIMER, 2003). Nosso teórico crítico 

identifica um grave problema na relação entre ciência e sociedade. Assim como nas crises 

econômicas anteriores, a restauração do equilíbrio econômico se dá baseado no aniquilamento 

de valores humanos e de valores práticos – liberdade, individualidade, autonomia, 

emancipação.  

As forças responsáveis pela crise atual são precisamente as forças que trabalham para 

melhorar as configurações das condições humanas, acima de tudo, o pensamento racional e 

científico. Pôr o pensamento racional como uma força que promove a crise, ao invés de 

mitigá-la, é sugerir que a ciência não tem seguido, no processo histórico, seus desígnios 

próprios que dizem respeito, também, à produção de valores na sociedade. 

 A crítica de Horkheimer diz respeito aos contornos do uso da razão pelo homem 

ocidental, o qual comungaria da teoria de que o intelecto é apenas um instrumento para os fins 

da vida cotidiana. Aqui já podemos perceber a compreensão de Horkheimer acerca do uso 

restrito da razão crítica, ou pensamento crítico, que não é necessária à indústria 

(HORKHEIMER, 2003). Sua crítica diz respeito ao uso restritivo que se faz do intelecto, 

identificando-o pura e simplesmente como instrumental.  

O texto em questão nos coloca, novamente, diante da dupla dominação sem que se 

precise forçar algum tipo de interpretação a nosso favor, posto que já em seus primeiros 

escritos percebe-se que Horkheimer se põe a fazer uma crítica da ciência – que é o meio 

dominador da natureza –, e da economia política – meio dominador do homem –, mostrando 

seu interesse nessas duas vertentes de dominação à qual a sociedade moderna está submetida.  

Os rumos que a ciência tem percorrido desde o século XVIII – período que notoriamente 

a ciência ganha estatuto que lhe confere incipiente legitimidade e autoridade social, mas real –

, tendo como estandarte o domínio da natureza, por meio do controle dos fenômenos naturais, 

evidenciam que a pavimentação de sua consolidação na sociedade se deu através do 

melhoramento das relações de produção, que objetiva o acúmulo de capital para as grandes 

indústrias e empresas em detrimento do melhoramento da qualidade de vida do ser humano.  

A ciência encerrou-se em si mesma, em função das contradições existentes 

intrinsecamente na sociedade burguesa que, não é demais lembrar, prometeu segurança, poder 
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e controle, bem como liberdade e felicidade para o ser humano a partir do saber científico que 

controla a natureza e também o homem.  

Não há dominação da natureza sem que haja dominação do próprio homem. Ambas as 

modalidades de dominação só podem ser explicitadas na vida em sociedade. Ou seja, ao se 

realizar uma ponderação ou consideração acerca do domínio da natureza, é preciso mencionar 

também o domínio do próprio homem. Portanto, tal qual se nota, há um nexo entre as duas 

dominações, ou dupla dominação, que não permite fazer uma crítica da ciência, ou de seus 

rumos, sem que se faça uma crítica da [economia] política. 

 

2.2 As Ciências Sociais e o problema do prognóstico e da previsão 

No artigo Acerca del problema del pronóstico en las ciências sociales, de 1933, 

apresentado ao Congresso Internacional de Sociologia, em Genebra, Horkheimer põe-se a 

questionar acerca do prognóstico das ciências sociais, mais detidamente a Sociologia, a qual 

tinha por substrato a crise universal da cultura, consoante seu entendimento.  

Enquanto os sociólogos são cautelosos no tocante a prognósticos futuros, Horkheimer 

(2003, p. 44), assente que a ciência, no caso a Sociologia, tem por meta “el conocimiento de 

procesos a los cuales está necesariamente ligada la dimensión del futuro52”, para na outra 

linha dizer que: 

 
 

Ha de mostrarse que la prevision no constituye una excepción respecto de la 

mayoría de las categorías lógicas y epistemológicas: su carácter, el sentido 

de su aplicación, sus posibilidades, el grado de probabilidad que ha de 

alcanzar, no dependen solo del tino y la habilidad de los sociólogos, sino 

también de la estructura de las relaciones sociales de su época. Un 

tratamiento no histórico del problema del pronóstico ha supuesto una 

relación estática entre la ciencia y su objeto; en este caso, entre la teoría 

sociológica y los procesos sociales53. 
 

 

Para Horkheimer, em função de ter sua orientação na concepção materialista da 

história, para se desenvolver ciência social é preciso que se leve em consideração o tempo 

histórico, bem como o desenvolvimento das relações sociais globais a fim de que não se tenha 

uma relação estática entre ciência e seu objeto (HORKHEIMER, 2003).  

                                                           
52 O conhecimento de processos aos quais está necessariamente ligada a dimensão do futuro. 
53 Deve notar-se que a previsão não é uma exceção para a maioria das categorias lógicas e epistemológicas: seu caráter, o 

significado de sua aplicação, suas possibilidades, o grau de probabilidade que eles têm que alcançar, não dependem apenas da 

precisão e da capacidade dos sociólogos, mas também da estrutura das relações sociais de seu tempo. Um tratamento não-

histórico do problema prognóstico envolveu uma relação estática entre a ciência e seu objeto; Nesse caso, entre a teoria 

sociológica e os processos sociais. 
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O frankfurtiano rejeita a noção de que, no tocante à distinção entre previsão e 

predição, a ciência só pode fazer previsões, que se relaciona com o abstrato, distando-se da 

predição54, que se relaciona com o concreto, pois, em seu entendimento, as leis não são a 

meta da atividade científica: passa-se das leis, que são abstratas, aos juízos concretos da 

existência, de modo a abranger o passado, o presente e também o futuro – assim é a atividade 

das ciências naturais e deve ser a atividade de toda ciência (HORKHEIMER, 2003).  

Dito de modo mais claro, enquanto a previsão limita-se a formulações de leis abstratas 

em relação aos fenômenos – naturais ou sociais –, a predição, sem abstrair, emite juízo acerca 

de determinado resultado de acordo com determinadas condições e escolhas – tanto para as 

ciências sociais quanto naturais.  

O sentido das previsões se concretiza em predições, isto é, uma predição está contida 

na previsão. A previsão e a predição se relacionam de modo a não ser necessário escolher 

uma em detrimento da outra, logo, no dizer de Horkheimer (2003, p. 46): 

 

[...] el sentido de los enunciados abstractos debe realizarse en los enunciados 

concretos; que el sentido de toda prevision debe realizarse en las predictions. 

Si el significado de las abstracciones no puede ser controlado, y 

eventualmente modificado, por su continua aplicación práctica, ellas 

necesariamente deben extrañarse de la realidad y por fin volverse no solo 

inútiles, sino incluso falsas55. 
 

A relação entre previsão e predição pode ser bem observada na Sociologia quando se 

enuncia, por meio de previsão, que uma economia de mercado livre deve produzir 

necessariamente uma crise, bem como monopólios que agudizam ainda mais a crise. Na 

opinião de que essas condições se dão no presente, já está contida a predição de que mesmo 

que a crise seja interrompida temporariamente, não se pode atenuá-la em longo prazo 

(HORKHEIMER, 2003). 

 Com esse exemplo da crise, que a economia de mercado engendra e não consegue sair 

em longo prazo, Horkheimer assente que é possível fazer um prognóstico nas ciências 

humanas, baseando-se no lastro histórico e dialético acerca do desenvolvimento social, 

aplicando-se a previsão e a predição em Sociologia. 

                                                           
54 A diferença entre previsão e predição está em ter a previsão como uma relação entre leis no tocante à mudança de uma 

quantidade (quantum) a outra, enquanto que a predição diz respeito aos fatos concretos, inseridos no espaço e no tempo, 

sendo possível arriscar a dizer se se dará ou não algum evento social de acordo com as condições exigidas. 
55 o sentido dos enunciados abstratos deve ser realizado nos enunciados concretos; O sentido de qualquer predição deve ser 

feita nas previsões. Se o significado das abstrações não pode ser controlado e, eventualmente, modificado, por sua aplicação 

prática contínua, eles devem necessariamente estar atônitos da realidade e, finalmente, tornarem-se não apenas inúteis, mas 

também falsos. 
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Para Horkheimer, é possível fazer predições na Sociologia sem que se caia em erros 

ou impossibilidades epistêmicas, assim, as relações sociais se dão por meio de homens 

atuantes social e historicamente. Se não se consegue predizer alguma coisa – em seus dias – é 

tão somente porque os processos sociais não são produto da liberdade humana, sendo, antes, 

“resultantes naturales del ciego actuar de fuerzas antagónicas56” (HORKHEIMER, 2003, p. 

48). 

Ou seja, a dificuldade que se percebe de se fazer predição na Sociologia está no fato, 

no entender de nosso autor, de que não são os homens livres que, de acordo com sua vontade, 

controlam os processos sociais, mas sim uma economia de mercado livre que é marcada por 

antagonismos.  

Visto isso, é mais fácil compreender os processos sociais da natureza humana, que dar 

conta dos processos fenomênicos da natureza extra-humana, pois o homem age 

historicamente. Ou, dito de outro modo, é preciso que os homens sejam livres para que as 

predições se tornem mais prováveis e, para tanto, importa que as condições circunstanciais 

sejam dependentes da vontade dos homens, enquanto decisões racionais, ao invés de serem 

resultantes da natureza cega. 

O esforço e anseio do autor, ao criticar os rumos das ciências sociais no tocante à 

previsão e predição, centram-se em duas frentes: primeiramente Horkheimer preocupa-se 

com a crescente aceitação do Positivismo e do Pragmatismo como correntes filosóficas que 

devem nortear o fazer científico nas ciências do espírito e tenta conter essas influências 

filosóficas; segundo, o embaraço em que a Sociologia se entrelaçou em relação à previsão e 

predição pode ser desfeito, quando se pondera que, se de fato, não se consegue fazer 

predições nas ciências sociais. 

 Isso somente ocorre porque os homens ainda não têm o destino de suas vidas em suas 

mãos, por outro lado, esses homens agem de modo cego e instrumental, sendo guiados pela 

ordem econômica vigente, que não representa os interesses da grande maioria dos homens. 

Assim, nos diz Horkheimer (2003, p. 48-49) que: 

 

Una organización y un planeamiento más unitarios, las predicciones 

alcanzarán también un grado más alto de seguridad. Cuanto más la vida 

social pierde el carácter del ciego acontecer natural y la sociedad toma 

medidas que la llevan a constituirse como sujeto racional, con tanta mayor 

certeza se pueden también predecirlos procesos sociales. La inseguridad 

                                                           
56 Resultantes naturais do cego atuar de forças antagônicas. 
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actual de los juicios sociológicos sobre el futuro sólo es un reflejo de la 

actual inseguridad social57. 
 
 

No parágrafo seguinte enfatiza que: 
 

 
Así, pues, la posibilidad de la prediction no depende exclusivamente del 

refinamiento de los métodos y de la sagacidad de los sociólogos; depende 

también del desarrollo de su objeto: de las modificaciones estructurales de la 

sociedad misma. Muy lejos de que la prediction sea posible y 

necesariamente más fácil en el dominio de la naturaleza extra humana que en 

el de la sociedad, ella se vuelve tanto más fácil cuanto menos está 

subordinado su objeto a la mera naturaleza y más lo está a la libertad 

humana. Pues la verdad era libertad humana no se puede comparar con lo 

absoluto incondicionado ni con el mero capricho, sino que es idéntica con el 

dominio sobre la naturaleza, en nosotros y fuera de nosotros, merced a la 

decisión racional. Conseguir que este estado llegue a ser lo característico de 

la sociedad es la tarea, no solo del sociólogo, sino de todas las fuerzas 

progresistas de la humanidad. Y así el esfuerzo del sociólogo por llegar a 

una prediction más exacta se trueca en la lucha política hacia la realización 

de una sociedad racional58 (HORKHEIMER, 2003, p. 49). 
 

 

Os problemas que podem ser identificados na Sociologia reportam-se à tentativa de 

fazer ciência social tomando por base a metodologia usada pela ciência natural, que tem o 

Positivismo como pedra de toque que fundamenta sua autoridade ante a sociedade, 

entendendo os destinos desta de forma cega, tal qual a natureza extra-humana, ao invés de se 

ter nas mãos os caminhos dos seres humanos de forma livre e racional.  

Porém, a crise que se encontra nas ciências sociais se deve à crise peculiar da 

economia de mercado, que por meio de sua economia política encontra remédios para seus 

males em detrimento do melhoramento da vida prática dos indivíduos. Estamos diante de uma 

dominação que emperra a marcha para um futuro mais livre para a humanidade.  

Logo, desatar o destino do próprio homem, que pode e deve ser livre e racional 

simultaneamente, igualando a ciência social à ciência natural, não é outra coisa senão tirar dos 

                                                           
57 Uma organização e planejamento mais unitários, as previsões alcançarão também um maior grau de segurança. Quanto 

mais a vida social perde o caráter de cego acontecer natural e a sociedade toma medidas que o levam a constituir um sujeito 

racional, com maior certeza também se pode predizer processos sociais. A insegurança atual dos julgamentos sociológicos 

sobre o futuro é apenas um reflexo da atual insegurança social. 
58 Assim, a possibilidade de predição não depende exclusivamente do refinamento dos métodos e da sagacidade dos 

sociólogos; Depende também do desenvolvimento do seu objeto: das modificações estruturais da própria sociedade. Longe 

do fato de que a previsão é possível e necessariamente mais fácil no domínio da natureza extra-humana do que na da 

sociedade, torna-se muito mais fácil quanto menos seu objeto está subordinado à mera natureza e quanto mais depende da 

liberdade humana. Pois a verdadeira liberdade humana não pode ser comparada com o absoluto incondicionado, nem com 

mero capricho, mas é idêntico ao domínio sobre a natureza, em nós e fora de nós, graças a decisão racional. Para que esse 

estado se torne a característica da sociedade é tarefa, não só do sociólogo, como também de todas as forças progressistas da 

humanidade. E assim, o esforço do sociólogo para chegar a uma previsão mais precisa é transformado na luta política para a 

realização de uma sociedade racional. 
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homens sua capacidade para mudar o estado de coisas que está inserido, tornando os 

fenômenos sociais de ordem econômica e política como inertes, assemelhando-os aos 

fenômenos da natureza externa que não são estáticos, mas submetidos às suas próprias leis 

abstraídas a partir das representações possíveis ao ser humano. Isto é, faz-se necessário que a 

economia e a política sejam tidas por sintoma social que viabiliza o bem-estar das indústrias e 

empresas em detrimento, tal qual já se disse, do bem-estar humano. 

O leitor notará, sem muitas dificuldades, que os textos que trouxemos a lume em nossa 

exposição – Origens da filosofia burguesa da história, Observaciones sobre ciência y crisis e 

Del problema de la previsión em las ciencias sociales – discorrem sobre a crítica da ciência, 

tanto no que diz respeito à condução dos procedimentos metodologicamente aceitáveis, 

quanto no que se refere às correntes filosóficas concorrentes (Positivismo e Pragmatismo) –

ais correntes se pretendem representantes dos fundamentos da Filosofia e da Ciência do 

século XX. 

Muito embora as obras citadas não apresentem o tema da dominação de modo enfático 

ou nuclear, nota-se a preocupação do autor no tocante à dominação na ciência e na política, 

ambas as formas instrumentalizadas de dominação da natureza e do homem, respectivamente. 

Podemos encontrar algumas passagens nas obras de Horkheimer dos anos 30, afora as 

supracitadas até aqui, que ele ratifica que a dominação, como valor social, tem sido o motor 

que tem impulsionado os homens desde há muito tempo, dominação esta que, de modo escuso 

ou não, arrasta a humanidade para a barbárie. Em uma passagem do texto Autoridade e 

Família, por exemplo, Horkheimer assente que: “fortalecer no íntimo dos próprios dominados 

o necessário domínio dos homens pelos homens que determina a forma da história até agora” 

(HORKHEIMER, 2003, p 191).  

Noutro texto, Materialismo e Metafísica, de 1933, o autor infere que: “o materialismo 

da burguesia antiga esforçava-se por aumentar o conhecimento da natureza e adquirir novas 

forças para dominar a natureza e o homem” (HORKHEIMER, 2003, p. 42). Muito embora os 

trechos citados não sirvam como fortes argumentos para caracterizar as temáticas em voga no 

pensamento de Horkheimer, posto que tratam efetivamente sobre o materialismo e seu 

conflito com a metafísica e sobre a autoridade, eles servem para nos orientar quanto à 

temática da dominação que esteve presente no pensamento de Horkheimer, desde o escrito 

Origens da filosofia burguesa da história, surgindo em alguns textos dos anos 30. 

Ainda que não tenhamos recuperado e passado em revista todas as obras de 

Horkheimer – tarefa por demais onerosa e desproporcional aos nossos interesses há muitos 
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aclarados –, acreditamos ter conseguido êxito em nosso objetivo o qual não era outro senão 

apresentar e, em certo sentido, mapear e dar feição à crítica que Horkheimer deflagra em 

relação à ciência e à política59, levando em consideração a crítica à dominação de modo geral 

e, de modo relativo, a crítica à dominação do homem e da natureza. Com efeito, entendemos 

que pudemos oferecer ao leitor ao menos os germes da dupla dominação no pensamento de 

Max Horkheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Horkheimer não examina criticamente apenas as ciências sociais, destacadamente a Sociologia, mas também se volta 

criticamente para a História e a Psicologia, para o Racionalismo e o Irracionalismo, para o Positivismo, Pragmatismo e 

Utilitarismo, para a Fenomenologia hursseliana e Fenomenologia hermenêutica heideggeriana etc., entretanto, nosso objetivo 

aqui é tão somente passar em revista à crítica à Sociologia encontrada em alguns textos dos anos 30. 
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CAPÍTULO III: A FORMAÇÃO DO EGO DO INDIVÍDUO NA CIVILIZAÇÃO 

OCIDENTAL COMO DOMINAÇÃO DA NATUREZA INTERNA 

 

O tema da dominação se fez presente não só entre os intelectuais da Escola de 

Frankfurt. Já antes, desde os idos de 1840, mas não somente, com a Teoria Crítica dos jovens 

hegelianos de esquerda, esse tema está em relevo. Não apenas a esquerda hegeliana, mas 

também os anarquistas discutiam os modos e os moldes da dominação engendrada pelo ser 

humano. 

A dominação per si não se restringe à lógica do capitalismo. O homem, mais 

especificamente o ser humano adulto do gênero masculino, tem cravado na Terra suas marcas 

e a tem manchado com sangue, tanto de outros animais quanto do próprio ser humano, seu 

semelhante. Não se trata de dar um ar melancólico, literário ou fatalista acerca do ser humano, 

bem como de seus desígnios, entretanto, os fatos, à luz da história, nos mostram que a 

dominação é um valor social há muito tempo cultivado pelo ser humano, de modo que esse 

valor vem a ser um dos fundamentos das grandes civilizações.  

Algumas formas de domínio podem ser destacadas: a dominação dos homens em 

relação às mulheres por meio da força física e da violência psicológica, a dominação da arte 

da agricultura por meio da técnica, a dominação dos demais animais e plantas, a escravidão 

humana – triste espinho no espírito da humanidade! –, fundamentada em raça ou em cor, a 

dominação da natureza por meio da ciência, a dominação humana por meio da política e da 

civilização na própria formação do “eu”.  

Todas essas formas de dominação podem ser encontradas nas páginas da História 

Geral da humanidade, em uma ou em outra sociedade e comunidade, variando o tipo de 

dominação, mas conservando a mesma fórmula, que é dominar. Horkheimer, assim como 

outros teóricos, também se debruçou e caminhou pelo tema da dominação, realizando sua 

própria crítica a esse conceito e aos seus desdobramentos na sociedade, especialmente na 

sociedade burguesa.  

Feita essas assertivas, faz-se mister, como assinalamos desde o início, a influência de 

Freud nessa etapa do pensamento de nosso autor. O conceito de ego freudiano será muito útil 

a Horkheimer, porque este se valerá inicialmente do conceito de ego daquele pensador e 

cientista para iniciar sua busca pelas origens histórica, social e filosófica do ego do indivíduo 

ocidental.  
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A noção freudiana de que a formação do ego não se dá sem que haja uma mutilação no 

indivíduo em sociedade é apropriada por Horkheimer na constituição de sua crítica à 

formação egoica. Embora Horkheimer seja influenciado por Freud, ele arriscará a delinear o 

conceito de ego, para nosso autor, ele seria “como princípio do eu que se esforça para vencer 

na luta particular, e contra seus impulsos” (HORKHEIMER, 2002, p. 110). O ego é entendido 

por ele como um princípio na luta pela autopreservação que entra em conflito com os outros, 

no sentido de que há outro ser além de mim no mundo, isto é, o ego diz respeito à 

individualização do sujeito na formação do eu individual contra o eu social, por assim dizer.  

Todavia, para poder haver um ego que se forma como expressão cultural do homem, 

negando a natureza interna, é preciso ter um ego que domina a natureza, tanto externa quanto 

interna. Importa dizer que o ego que domina a natureza interna e externa é o mesmo que, já 

dentro do seu nexo interno de formação, luta contra seus próprios impulsos, ou seja, o ego é 

um princípio que se reporta à dupla dominação60. 

Horkheimer, ao interessar-se pela formação do ego na civilização ocidental a fim de 

recuperar o protótipo do indivíduo burguês capitalista, vale-se da epopeia Odisseia, de 

Homero, para encontrar, além das origens do indivíduo burguês moderno, a narrativa da 

dominação e da exploração – nessa obra reside um dos enlaces entre mito e esclarecimento, 

razão e dominação.  

O esclarecimento é a forma da astúcia da dominação que caminha lado a lado com o 

mito, muito embora queira se livrar dele. Caminha lado a lado porque ao passo que o 

esclarecimento tenta se livrar do mito através da razão subjetiva, calculadora, esta já se 

apresenta como mito no momento que tenta substituir as narrativas mágicas pelas narrativas 

discursivas fundamentadas pela lógica formal.  

As aventuras de Ulisses, juntamente com sua resistência às investidas dos deuses, 

servem como metáfora que os remete à formação do “eu” do indivíduo histórico e mais, 

assente Horkheimer, ao recuperar a história do indivíduo, “[...] o modelo do indivíduo 

emergente é o herói grego. Audaz e autoconfiante, ele triunfa na luta pela sobrevivência e se 

emancipa da tradição assim como da tribo” (HORKHEIMER, 2002, p. 135). 

                                                           
60 Há um nexo entre razão, ego e natureza e dominação identificado por Horkheimer que diz respeito ao ordenamento social 

experimentado pelos sujeitos ocidentais. Melhor dito, Horkheimer entende que a natureza se relaciona com o ego já mesmo 

no momento de sua formação que se dá por meio de sua resistência à natureza extra-humana. Essa resistência ocorre no ato 

de dominar a natureza que no fim das contas resulta, dialeticamente, na dominação de si mesmo. Acerca desse nexo que 

fizemos menção, Horkheimer toma como exemplo um adolescente em formação. Diz-nos ele: “o que enche o adolescente de 

aflição é, acima de tudo, a sua obscura e confusa compreensão da ligação estreita ou identidade próxima entre razão, eu, 

dominação e natureza” (HORKHEIMER, 2007, p. 116).  
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 É por meio da obra Odisseia, mais precisamente do personagem Ulisses, que nosso 

autor tenta entender as linhas que costuram a história do ego na civilização. Nesse hercúleo 

esforço interpretativo da história do ego e da razão no Ocidente, o personagem Ulisses em 

suas aventuras é o que melhor expressa, no entendimento de Horkheimer, a astúcia própria da 

razão do homem burguês moderno, que domina tudo, tanto a natureza cega quanto a si, sua 

natureza interna. 

A formação egoica está atrelada à luta contra a própria natureza externa e contra os 

mitos – essas figuras que carregam em sua formação imagética deuses acima dos homens, 

mas que têm sentimentos humanos, por um lado, e se identificam com elementos da natureza 

externa, por outro –, sendo a oposição do ego, sobrevivente às múltiplas peripécias do destino, 

a expressão da oposição do esclarecimento ao mito. O percurso da formação do ego se dá por 

meio da astúcia da dominação (HORKHEIMER, 2006)61, que nos faz recusar as armas em 

função do discurso, da palavra. 

Os processos de desenvolvimento do sujeito no Ocidente, que gera a revolta da 

natureza – frente ao seu domínio –, os quais Horkheimer põe-se dissertar no capítulo Revolta 

da Natureza, do texto Eclipse da Razão, mostram os caminhos de ordem psicológica que o 

sujeito pode tomar diante de sua construção mutilada e reprimida que não poderia se dar de 

outro modo, considerando que a vida em sociedade se vale desse antagonismo que se reporta 

ao desenvolvimento do ego fundamentado na repressão dos impulsos.  

Haja vista que a razão se formalizou, perdendo sua autonomia, e limitou-se aos meios 

e fins cujos objetivos dizem respeito à autopreservação do indivíduo ou da coletividade, a 

própria categoria de sujeito também fora afetada com a formalização da razão no processo de 

formação egoica. 

O frankfurtiano pensa na razão – a mais alta faculdade humana – em sua face objetiva 

e subjetiva, sem, contudo, haver factual separação – e se há, é somente para se reconciliar 

consigo mesma –, pois a razão ainda permanece idêntica a si, mas nunca ao modo da 

identidade hegeliana. A razão, em sua face objetiva, volta-se para os objetos que tendem à 

busca do todo. As ideias platônicas, bem como o aristotelismo, são expressões do que o autor 

em voga compreende por razão objetiva, pois, assente Horkheimer (2002, p. 10): 

 

Esses filósofos objetivavam desenvolver um sistema abrangente, ou uma 

hierarquia, de todos os seres, incluindo o homem e seus fins. O grau de 

                                                           
61 A obra Odisseia serve às intenções de Horkheimer porque nela podemos encontrar um Ulisses astuto que engana figuras 

mitológicas por meio de jogos de palavras e artimanhas sem, contudo, se desenlaçar efetivamente do mito. 
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racionalidade de uma vida humana podia ser determinado segundo sua 

harmonização com essa totalidade. 

 

Portanto, segundo o autor, a razão objetiva tem por horizonte a totalidade das coisas de 

modo harmônico. Em outras palavras, a compreensão do todo como via de acesso a essa 

totalidade. Nas filosofias platônica e aristotélica, mesmo considerando suas aproximações, 

assim como seus distanciamentos, podemos perceber que o que está em jogo, para ambos, é 

sim a construção de um sistema filosófico que dê conta do todo; se eles mesmos não 

conseguiram dar conta desse todo, não foi por falta de tentativa e de vontade.  

Em todo caso, ambos os filósofos eram sabedores de que o ser (do mundo) não pode 

ser apreendido por apenas uma filosofia, mas suas partes sim, isto é, suas filosofias tinham a 

totalidade por fim e se falavam por meio das partes era porque tinham o todo (mundo) para 

sistematizar. 

 A razão, em sua face subjetiva, difere da primeira porque diz respeito à 

autoconservação do sujeito, bem como caracteriza o agir do ser humano no cotidiano. A razão 

subjetiva tem por característica a classificação, a formalização, o cálculo (HORKHEIMER, 

2007), e, por fim, possibilita o uso da racionalidade voltado para a conservação do sujeito, de 

modo a ser a razão reguladora, dominadora e instrumental, a qual se volta para os meios, em 

uma relação de domínio para com a natureza que resulta na formação do ego do sujeito 

histórico ocidental.  

A razão objetiva é reconhecida e caracterizada por uma perspectiva filosófica que 

envolve não somente ideias objetivas que são sistêmicas e totalizantes, mas também a relação 

do ser humano com o mundo ao qual faz parte, de modo que a experiência humana, 

sobretudo, na antiguidade, não compreende a elaboração (conceptual) de ideias que sejam 

especializadas e, dessa feita, ignorem outras partes que dizem respeito ao todo.  

Quer dizer, se é importante racionalizar logicamente para melhor classificar, enumerar, 

viabilizando os meios necessários para se nortear no mundo e organizar ideias – e discursos 

compreensíveis se afastando de contradições flagrantes ou não –, é imprescindível que essa 

racionalização esteja alinhada ao entendimento coletivo de que se classifica para melhor 

discernir coisas no mundo, bem como para haver mutualidade de compreensão no momento 

de formalização discursiva, que é proposicional, acerca de algo no mundo fenomênico, a fim 

de que as pessoas possam realizar o comércio, exercer a política, executar a justiça, por 

exemplo. Em uma palavra, a razão objetiva está em completo acordo à maneira como se 

concebia o mundo na antiguidade ocidental. 
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Já a razão subjetiva, que se torna imperativa e preponderante na modernidade, não está 

vinculada ao todo conceitual que evita especializações acerca de disciplinas e 

comportamentos no mundo da vida do ser humano. Antes, a razão subjetiva se afasta do 

entendimento de que se deve agir tendo por horizonte a totalidade, pois, ela dá ênfase a 

especificidade da conservação individual.  

Dito de outra forma, a razão subjetiva se compromete com a promoção e 

desenvolvimento individuais – que fora importante na modernidade – que libera os homens 

das amarras filosóficas (lógica, ética e estética, por exemplo) e sociais que lhes aferravam em 

outros tempos. A razão subjetiva só se importa com a autoconservação individual, esquece-se 

dos fins, que diz respeito à totalidade e universalização, e amarra-se aos meios, que são os 

caminhos para a realização de algum interesse particular. 

Devido ao caráter calculador da razão subjetiva não há espaço nem tempo para uma 

reflexão que se incline a pensar o ser humano no mundo a partir de sua relação com os outros 

e com as coisas que dizem respeito à natureza externa.  

A razão subjetiva não entende a riqueza que é sentar-se junto ao rio, sob a sombra de 

uma árvore, contemplar o Sol e, a partir da fotografia geográfica aqui exposta, incutir ou 

sugerir ao sujeito alguma ponderação acerca de sua relação com a Terra, que o hospeda, e 

com outros sujeitos, que interagem consigo, posto que é mais importante ganhar dinheiro, 

assim como acumular, afinal, a conservação particular está em alta já e – sobretudo, desde a 

era burguesa que potencializava a fetichização humana – tempo é dinheiro, assim como a 

força de trabalho e esta é mercadoria, assim como o é o sujeito moderno. 

No jargão da razão subjetiva, tempo é dinheiro e não uma intuição estética que nos 

orienta no mundo62; para a razão subjetiva, o ócio nunca pode ser criativo, porque é preciso 

trabalhar para se manter vivo e se lançar à reflexão, à contemplação do todo nada mais seria 

que desperdício que não volta atrás. O lucro que se poderia ter com um dia de trabalho jamais 

poderá ser recuperado por outro, no entendimento da razão subjetiva. Esta não tem capacidade 

de se lançar ao novo, a não ser que seja um novo trabalho, pois, o que importa é negar o ócio 

(negócio!). 

Contudo, as características apontadas nesse quesito, no tocante às feições objetiva e 

subjetiva da razão, servem menos para enaltecer uma e depreciar a outra ou escolher uma em 

detrimento da outra, que para expor as diferenças entre ambas, pois, Horkheimer entende que 

                                                           
62 Esta assertiva está,em consonância com as proposições kantianas encontradas no texto Crítica da razão pura (1791). 
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ambas foram importantes e próprias ao tempo histórico que permitiu que uma se sobressaísse 

a outra a partir das necessidades históricas.  

A razão objetiva e subjetiva, tal qual assentimos mais acima, são uma e a mesma, ou, 

se preferir, são a dupla face de uma mesma “moeda” – é claro que por moeda queremos dizer, 

a razão – e, por isso, Horkheimer identifica que a razão cindiu consigo mesma, sendo que a 

última tomou a dianteira, digamos assim, na marcha da construção do sujeito histórico que é 

fruto da civilização ocidental, por um lado, e formador dela, por outro. No dizer de nosso 

autor: “[...] a transição da razão objetiva para a razão subjetiva foi um processo histórico 

necessário” (HORKHEIMER, 2002, p. 138).  

Entretanto, importa assentir que, a necessidade histórica a que o autor se reporta não 

diz respeito ou se assemelha a alguma necessidade lógica – delineada no final do primeiro 

capitulo, na seção que se reporta à Teoria Crítica de Horkheimer – visto que a primeira, a 

razão objetiva, se fundamenta nos desdobramentos das ideias e das ações humanas a partir das 

relações sociais construídas ao longo do processo de desenvolvimento das civilizações 

ocidentais, enquanto a segunda, a razão subjetiva, tem por piso a construção lógica pela via da 

formalização discursiva cuja intenção, a partir da racionalidade, é a universalização de 

proposições.  

O sujeito é “reificado” no momento que a felicidade do indivíduo, por exemplo, é 

posta não como um objetivo em si, mas é pensada a partir de sua potencialidade funcional 

característica comum da operação da razão subjetiva. A fetichização da felicidade, ou sua 

hipoteca, mostra que ao tentar afirmar o indivíduo, o homem ocidental o nega, o enfraquece e 

esvazia seu conteúdo, não sobrando nada que o faça de fato o indivíduo que cumpre 

exigências mínimas que lhe proporcione alguma correspondência entre o conceito e os 

conteúdos do eu psicológico e/ou epistemológico ocidentais. 

No mesmo texto que citamos anteriormente, a saber, Eclipse da Razão, Horkheimer 

afirma que “a história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da 

subjugação do homem pelo homem. O desenvolvimento do conceito de ego reflete essa dupla 

história” (HORKHEIMER, 2007, p. 109). Ele reitera seu ponto de vista já apresentado na 

confecção do texto Autoridade e Família, no qual ele afirma que a forma da história é a forma 

da dominação. A relação feita por Horkheimer entre a dupla dominação e o ego ocorre 

porque, para ele, o ego pode ser relacionado com as funções de dominação e organização. 

Talvez nesse ponto o leitor tenha uma melhor compreensão da relação que Horkheimer 

estabelece entre ego e dominação.  
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Se noutros tempos a realidade era oposta ao ideal, em nossos dias, assere Horkheimer, 

o ajustamento ao sistema se torna modelo para todos os tipos de comportamento subjetivo 

como expressão de triunfo da razão formalizada (subjetiva), sendo também, por seu turno, o 

triunfo de uma realidade que entra em confronto com o sujeito de maneira a esmagá-lo. Ou 

seja, a razão subjetiva, que fez com que o homem dominasse a natureza externa, é a mesma 

que engendra a dominação do próprio homem no processo de individualização. O que se tem, 

dessa feita, como resultado final do processo é um conceito que diz: 

 
Ego abstrato esvaziado de toda substância, exceto da sua tentativa de 

transformar tudo no céu e na Terra em meios para a sua preservação, e do 

outro lado uma natureza esvaziada e degradada a ser um simples material, 

simples substância a ser dominada, sem qualquer outro propósito do que esse 

de sua própria dominação (HORKHEIMER, 2002, p. 102). 
 

As origens do princípio do “eu”, o ego, são sociais, ou se preferir, são provenientes da 

estrutura da sociedade, bem como das ações dos indivíduos organizados socialmente. Diante 

da repressão dos desejos realizada pela sociedade por meio do próprio ego, o reconhecimento 

da racionalidade é enfrentado pelo ressentimento dos indivíduos “contra a civilização e seu 

agente dentro do indivíduo” (HORKHEIMER, 2002, p. 113).  

A tensão gerada pelo próprio princípio do “eu” provocou a reação da natureza em 

relação aos impulsos internos, quando estes são reprimidos nos atos que formam o ego, os 

quais se reportam ao antagonismo que é ter um desenvolvimento do ego mutilado já mesmo 

no momento de sua formação. 

Horkheimer entende que o outro lado da cultura é a barbárie e essa se mostra por meio 

da indústria cultural, que é peça fundamental na formação de indivíduos egoicamente 

mutilados. Para ele há um falseamento da personalidade do burguês moderno, sendo a Terra 

habitada por pseudo personalidades que, à medida que se entrelaça com os bens culturais 

industriais produzidos em larga escala, perde-se de vista a emancipação e autenticidade 

humanas. 

É importante explicitar que Horkheimer entende que a maioria das pessoas está imersa 

em um sistema educacional que mais os embrutece que os autodetermina, tornando quase 

todos personalidades semiformadas porque poucos são os que pensam, poucos são os que são 

espontâneos.  

O autor em questão, ao se referir ao espectador do cinema – que faz parte da 

sistematização da indústria cultural –, no texto Industrial Cultural, parte integrante do livro 

Dialética do Esclarecimento, afirma que este, o cinema dissimula a realidade, confundindo a 
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vida por uma extensão do que se passa na tela e aproximando o espectador de uma realidade 

que não condiz com o mundo real. Veja-se a seguir: 

 

A indústria cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. Cada 

um é tão-somente aquilo mediante o que pode substituir todos os outros: ele é 

fungível, um mero exemplar. Ele próprio, enquanto indivíduo, é o 

absolutamente substituível, o puro nada, e é isso mesmo que ele vem a 

perceber quando perde com o tempo a semelhança (HORKHEIMER, 2002, p. 

136). 
 

 

Afirmando mais à frente que: 

 

A indústria só se interessa pelos homens como clientes e empregados e, de 

fato, reduziu a humanidade inteira, bem como cada um de seus elementos, a 

essa fórmula exaustiva. Conforme o aspecto determinante em cada caso, a 

ideologia dá ênfase ao planejamento ou ao acaso, à técnica ou à vida, à 

civilização ou à natureza. Enquanto empregados, eles são lembrados da 

organização racional e exortados a se inserir nela com bom-senso. Enquanto 

clientes, verão o cinema e a imprensa demonstrar-lhes, com base em 

acontecimentos da vida privada das pessoas, a liberdade de escolha, que é o 

encanto do incompreendido. Objetos é que continuarão a ser em ambos os 

casos (HORKHEIMER, 2002, p. 136). 
 
  

Horkheimer pretende mostrar de que maneira o mundo de então ceifa das pessoas a 

capacidade de desenvolver um espírito livre, autônomo e espontâneo que correspondem, 

também, aos elementos que indicavam a formação de um ser educado para a liberdade e para 

a ação, bem como correspondem à formação estética endereçada aos indivíduos da sociedade 

moderna.  A sociedade industrial ceifou uma das características mais importantes da 

individualidade, a saber, a ação espontânea, que “começou a declinar no capitalismo como um 

resultado parcial da eliminação da competição” (HORKHEIMER, 2002, p. 147).   

Ao comparar o indivíduo moderno com o antigo, isto é, com o grego, Horkheimer 

constata que o primeiro está muito distante do segundo, pois, enquanto na Grécia se tem o 

nascimento da noção de individualidade, na Idade Moderna há um declínio do indivíduo, 

sendo melhor e mais amplamente percebida na sociedade industrial produtora, uma indústria 

cultural que oculta, quando não dissolve a diferença particular que indica o exercício da 

espontaneidade pessoal.  

A indústria cultural colabora maciçamente para a produção em grande escala, por 

assim dizer, de indivíduos que têm sua formação egoica mutilada, inseridos em um mundo 

que ignora a (categoria da) pessoa e se interessa pelo cliente, que nada mais é que um 
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potencial consumidor de bens culturais produzidos para a grande massa. Esse fato distancia as 

pessoas da reflexão e do pensamento crítico possíveis de fazer o sujeito agir efetivamente e 

ser senhor de si, responsável por suas ações e pensamentos. A indústria cultural é, dessa feita, 

o que poderíamos chamar de “meio” histórico e social – se se a considerar como decorrente 

de uma época histórica que diz respeito à sociedade industrial – que ajudar a fazer com que a 

formação do indivíduo tenha seu ego dominado já no momento de sua formação63 

O declínio do indivíduo reporta-se à forma que a produção assume no painel do 

industrialismo, de modo que não se deve pensar que o problema não está na técnica áudio 

visual, por exemplo, mas sim em seu uso pelas forças sociais economicamente dominantes64. 

Destarte, não se deve pensar que, ao conferir uma importância significativa à técnica – 

usamos como exemplo o cinema – no tear da pseudoindividualização no capitalismo tardio, 

Horkheimer rejeita a tecnologia enquanto parte do cenário social montado pela estrutura 

econômica a fim de promover a ascensão de alguns em função dos declínios de milhares65. 

Diante do exposto, podemos afirmar, sem vacilar, que a indústria cultural está posta 

ou como uma expressão ou em perfeita colaboração da dominação que submete o ser humano 

ao desenvolvimento do ego mutilado que a sociedade ocidental germina.  

O nível de dominação, subjugação, ao qual a indústria cultural nos submete é 

diferente de outros – do político e do científico, por exemplo – porque, nesses tempos 

modernos, não há um exemplar que nos mostre e nos diga a quem devemos resistir e 

contestar, haja vista que uma das especialidades da sociedade industrial é ser sutil na 

disseminação, por meio da publicidade e da padronização dos bens culturais postos à venda, 

                                                           
63 Importa que não sejamos nem apressados nem injustos identificando a industrial cultural como responsável por essa 

dominação, pois, assim acreditamos, se não fosse ela poderia ser outro “meio” o viabilizador dessa dominação. Se nos 

reportamos a ela, à industrial cultural, é somente porque, tal qual dissemos, na sociedade industrial novas configurações 

estéticas, a partir da produção cultural em escala industrial, deu características que podem ter valor histórico no tocante à 

leitura desse novo arranjo social sob a sociedade organizada em uma sociedade de mercado livre.  
64 Ressaltamos que, muito embora Horkheimer atribua à sociedade industrial uma aceleração no processo de dissolução do 

indivíduo, ele não tem, de modo algum, a técnica por si como inimiga do indivíduo.  
65 Se, por um lado, Horkheimer denuncia a liquidação do indivíduo, bem como afirma que este já não tem mais história, haja 

vista que “a disciplina industrial, o progresso tecnológico e o esclarecimento científico”, bem como “os próprios processos 

econômicos e culturais que estão causando a obliteração da individualidade”, por outro, ele, embora seja um pessimista 

metafísico, não perde de vista de seu horizonte teórico a possibilidade de se resistir ao sistema e à sua opressão, posto que 

esses mesmos processos econômicos e culturais, que causam a obliteração da individualidade profetizam, por assim dizer, “a 

introdução de uma nova era na qual a individualidade possa emergir como um componente necessário numa forma de 

existência menos ideológica e mais humana” (HORKHEIMER, 2002, p. 165). Tudo isso porque os novos tempos podem 

possibilitar um surgimento de um tipo de indivíduo que consiga burlar o mundo em processo de administração e possa viver 

de forma mais humano e menos automática. Isto é, o progresso tecnológico que ideologiza toda a realidade tornando 

indivíduos em máquinas é o mesmo que pode viabilizar sua autenticidade. Horkheimer toma, mais como inspiração que 

como outra coisa, os mártires do campo de concentração como exemplo de resistência ao sistema administrado e 

integralizado que foi o nazismo e que é a sociedade industrial. Em seu dizer, os mártires nos servem como símbolo de uma 

humanidade que luta para nascer, de maneira que, rendendo-lhes homenagem, à Filosofia não caberia outra tarefa senão: “[...] 

traduzir o que eles fizeram numa linguagem que será ouvida, mesmo que suas vozes finitas tenham sido silenciadas pela 

tirania” (HORKHEIMER, 2002, p. 165). A menção aos mártires surge como uma espécie de lembrete do resultado da 

formação do ego que, assim como veremos na seção seguinte, produz a revolta da natureza interna, a qual se integra ao 

sistema ao ponto de servir como repressão de si mesmo. 
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de seus interesses que dizem respeito tanto ao enclausuramento dos indivíduos em uma 

pseudoestética quanto à formação – ou, melhor dito, semiformação – de indivíduos que são 

epistêmica, política e esteticamente mutilados, liquidados. 

 

3.1 A Revolta da Natureza e sua integralização à civilização como instrumento de 

opressão 

O homem, que é natureza, se separa desta em forma de espírito, ou se preferir, em 

forma de cultura, subjugando-a, havendo uma mutilação da natureza, por assim dizer. Muito 

embora haja essa separação entre homem e natureza, essa separação é mais conceptual que 

real para o homem, pois tudo é natureza66. Considerando tal separação da natureza aludida, 

Horkheimer assere que a natureza se revolta contra essa mutilação que é feita dela quando o 

ego histórico – ou social – e individual estão em desenvolvimento. Doravante, nos ateremos 

nas formas de revolta que a natureza interna realiza67 como resposta à sua mutilação. No dizer 

de Horkheimer (2002, p. 99): 

 

A resistência e a revolta que emergem dessa repressão da natureza tem 

acossado a civilização desde os seus começos, tanto na forma de rebeliões 

sociais — como nas insurreições espontâneas de camponeses no século XVI 

ou nos habitualmente organizados conflitos raciais dos nossos dias — como 

na forma de crime organizado e transtorno mental. 
 

 

 Para nosso autor, a característica da revolta da natureza interna foi manipulada por 

forças predominantes da civilização e “o uso da mesma [da revolta] como um meio de 

perpetuação das próprias condições que a provocaram e contra as quais se insurge” 

(HORKHEIMER, 2002, p. 99). Isto é, no entendimento do frankfurtiano, a própria revolta da 

natureza é integrada à civilização de modo que ela, a revolta, também serve como instrumento 

que provoca sua desgraça e tenta, ao mesmo tempo, combater essa desgraça. 

No entendimento de Horkheimer, com o passar do tempo, a natureza foi reprimida, 

tanto a interna ao homem – sua individualidade –, quanto à externa, quando passou a 

“determinar as origens subjetivas dos conceitos” que devem “estar presentes em cada etapa de 

definição do objeto” (HORKHEIMER, 2002, p. 97).  

                                                           
66 É importante reiterar esse ponto: tudo é natureza, inclusive o homem; mesmo enquanto natureza o homem se separa desta, 

isto é, a natureza se separa de si mesma em sua forma ontológica representada pelo ser humano. 
67 Nessa parte nos valeremos de um ponto de vista mais alinhado à Psicanálise, campo de estudo muito caro para Horkheimer, 

porquanto, o autor em voga vai buscar na formação da individualidade as associações feitas pelos sujeitos que são formados 

de modo mutilação. Dito de outra forma, psicologicamente, diante da autoridade do pai e suas sanções – que dizem respeito 

às investidas contra os impulsos mais íntimos –, a criança ou se submete ou se revolta, ressentida com o ajustamento social.  
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Em Kant, diz Horkheimer, nossa maneira de apreender o mundo depende de fatores 

subjetivos, tomando o ego como a mais alta forma de experiência que temos, de modo que a 

natureza externa ao homem – ou natureza objetiva – se tornou simples objeto em relação aos 

sujeitos humanos de maneira a esvaziar o sujeito autônomo que, além de vazio, nada nomeia, 

tal qual nomeava na etapa histórica que a razão objetiva era capaz de determinar os objetos 

supremos da vida. Na percepção do frankfurtiano, de maneira contraditória, “a subjetivação, 

proporcionada pela razão que exalta o sujeito, também o condena” (HORKHEIMER, 2002, p. 

98).  

O que o frankfurtiano afirma insistentemente é que a revolta da natureza, que pode ser 

percebida tanto pelo surgimento da própria civilização quanto pela revolta social, ocorre no 

momento em que a natureza – tanto a externa quanto a interna –, revolta-se contra o próprio 

sujeito quando este, no processo de seu desenvolvimento, domina a si próprio, tornando o 

homem o próprio objeto de dominação, encerrando-se em um mecanismo instrumental, isto é, 

o homem se torna um instrumento que visa a algum fim ao invés de o homem ser o próprio 

fim.  

Isto é, para entender melhor a revolta da natureza deve-se levar em consideração que 

essa revolta é uma resposta da própria “natureza humana” que resiste ao processo de 

formação na civilização, pois, a formação do ser humano é caracterizada pela mutilação 

egoica, porquanto, o desenvolvimento do “eu” na sociedade vem atrelado com certa perda da 

própria autonomia do sujeito que já se forma para, contraditória e pretensamente, exercitar sua 

autonomia. 

A fim de ilustrar a dominação que o homem estabelece em relação a si e em relação ao 

outro, o autor em voga recorre ao darwinismo, por ser esse, em seu entendimento, “um dos 

marcos do iluminismo popular que abriram o caminho com a lógica inescapável à situação 

presente” (HORKHEIMER, 2002, p. 99). Entretanto, o retorno a Darwin se dá também por 

outra motivação mais basilar, a saber, houve, na civilização, a substituição gradativa da 

seleção natural pela ação racional, a qual investe o sujeito na adaptação social necessária para 

a sua autopreservação.  

A seleção natural darwinista dá lugar à ação racional porque a luta pela sobrevivência 

depende da capacidade que o indivíduo tem de se adaptar às pressões que são exercidas pela 

sociedade, fomentando o ajustamento do indivíduo ao mundo em que vive. Pode-se perguntar, 

destarte: a que sociedade o indivíduo tem de se adaptar? A resposta correta seria, no caso, a 

uma sociedade que tem por alta estima a racionalização e o planejamento. O ajustamento à 
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sociedade industrial se mostra como mecanismo de preservação do sistema, ou, no dizer de 

nosso autor: “a autopreservação do indivíduo pressupõe o seu ajustamento às exigências de 

preservação do sistema” (HORKHEIMER, 2002, p. 100). 

Já mostramos de que maneira acontece a formação do ego na civilização, porém, ainda 

precisamos mostrar de que modo ocorre, sob a égide do Pragmatismo – no sentido de que por 

meio dessa filosofia a razão se torna meramente instrumental, isto é, só comporta valor 

utilitário –, a revolta da natureza, pois, como já vimos afirmamos até aqui, a repressão dos 

desejos realizada pela sociedade, por meio do ego, gera o ressentimento consciente e 

inconsciente contra a civilização “e seu agente dentro do indivíduo, o ego” (HORKHEIMER, 

2002, p. 113).  

No tocante ao aspecto psicológico da revolta da natureza, Horkheimer põe-se a 

mostrar que a autoridade exercida pelo pai chega ao filho como forma de opressão quando 

este tem de se submeter ao pai, autoridade máxima e sobrenatural. O autor nos diz que as 

investidas opressoras da civilização, enquanto negação e domínio da natureza objetiva, 

simultaneamente, ocorrem já desde o nascimento quando a criança toma o poder dos pais 

como algo terrível.  

A autoridade acompanhada de ordens e comandos exercida pelos pais se caracteriza no 

processo de formação do ego, por gerar sofrimento no ato de submissão à força externa que 

limita e represa os impulsos das crianças, isto é, a civilização nos forja um ego individual que 

no seu nascimento experimenta o regulamento da razão – a razão reguladora – que tenta 

conter os impulsos biologicamente naturais.  

É nessa relação conflituosa entre impulso e razão que se forma o ego do sujeito 

ocidental. Para Horkheimer, a natureza, dentro do homem – em sua manifestação psicológica 

–, reage de forma revoltosa, sendo uma revolta da natureza interna humana, ou seja, seu 

próprio ego é forjado em conflito com a civilização que institui e estabelece as regras dos 

jogos sociais e morais. 

A hostilização sofrida na infância, a fim de alinhar o indivíduo aos postulados da 

civilização, bem como a obediência do filho ao pai – o primeiro tem medo de perder o amor 

do segundo e de ser castigado por ele – se transforma em ressentimento que se volta para a 

própria civilização68.  

                                                           
68 Ao leitor mais interessado, sugere-se que leia o capítulo A revolta da natureza, da obra Eclipse da Razão. Lá o leitor 

encontrará uma melhor e mais detalhada exposição, fundamentada na história sócio-político-econômica, da formação do ego 

na civilização que leva em consideração tanto o papel do pai quanto da mãe, bem como não olvida o momento histórico do 

capitalismo que é identificado por capitalismo tardio ou sociedade industrial.  
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Na interpretação do autor do texto Origens da filosofia burguesa da história, o ódio 

que a criança desenvolve pela civilização não é proveniente tão somente de uma projeção 

irracional, mas também da falta de correspondência entre a renúncia dos impulsos instintivos 

e a recompensa que não vem. Isto é, a criança reprime seu impulso sexual, sublimando-os, 

mas não tem a recompensa que viria a ser a segurança material (HORKHEIMER, 2002). 

Muito embora a relação de autoridade estabelecida entre pais e filho não dê conta de explicitar 

a revolta da natureza em sua totalidade, esse seria um bom exemplo de como tal revolta é 

engendrada69.  

Acerca do indivíduo resistente ao ajustamento social promovido pela civilização, 

Horkheimer afirma que tal indivíduo "[...] se oporá a qualquer tentativa pragmática de 

conciliar as exigências da verdade e as irracionalidades da existência”, de modo que “em vez 

de sacrificar a verdade pela conformidade com os padrões dominantes, ele insistirá em 

expressar em sua vida tanta verdade quanto possa, e isso tanto na teoria quanto na prática” 

(HORKHEIMER, 2002, p. 116). Esse indivíduo resistente que terá uma vida conflituosa tem 

de estar preparado para experimentar uma vida extrema. 

Em suma, o indivíduo que resiste continua a ser leal “[...] ao seu superego e em certo 

sentido à imagem do seu pai. Mas a resistência de um homem ao mundo não pode ser 

deduzida simplesmente dos seus conflitos não resolvidos com seus pais. Pelo contrário, só é 

capaz de resistir àquele que transcendeu esse conflito”, sendo que o real motivo “para a sua 

atitude é a sua compreensão de que a realidade é ‘inverídica’, uma compreensão a que ele 

chega ao comparar seus pais com os ideais que eles pretendem representar” (HORKHEIMER, 

2002, p. 118). 

Se a revolta da natureza se mostra como resistência, a mesma também se mostra como 

submissão e esta é, consoante Horkheimer, o elemento que a maioria adota. E a submissão 

pode ser percebida nos indivíduos que são muito fracos para ir de encontro à realidade, não 

fazendo outra coisa senão se identificar com ela. Nosso autor diz que esses indivíduos nunca 

se reconciliam, de fato, com a civilização, antes, inclinam-se diante dela, aceitando 

secretamente a identidade entre a razão e dominação, entre a civilização e o ideal, por mais 

que deem de ombros.  

Acerca do perfil desses indivíduos, Horkheimer assente que “sua vida inteira é um 

esforço contínuo para suprimir e degradar a natureza, interna ou externamente, e para se 

identificarem com os seus mais poderosos substitutos: a raça, a pátria, o líder, as facções 

                                                           
69 Dentro do horizonte estrutural, Horkheimer assinala que o industrialismo submete as relações sexuais à dominação social e 

a Igreja se torna uma espécie de gonzo entre a natureza e a civilização ao instituir o matrimônio, por exemplo. 
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políticas e a tradição”, pois, “para eles, todas essas palavras significam a mesma coisa — a 

realidade irresistível que deve ser honrada e respeitada” (HORKHEIMER, 2007, p. 117-118). 

Recorrendo a Freud, Horkheimer arremata que dentro de um quadro psicanalítico, é possível 

afirmar que o indivíduo que é submisso é aquele que inconscientemente ficou fixado no nível 

da rebeldia reprimida contra os pais. 

No processo de formação egoica o indivíduo conta com o impulso mimético, 

faculdade que se apresenta como um dos meios de aprendizagem de modo inconsciente já na 

mais tenra idade. Somente na fase avançada da infância a imitação sai do reino do 

inconsciente e “se subordina à imitação consciente e aos métodos racionais de aprendizagem” 

(HORKHEIMER, 2007, p. 118). O impulso mimético primitivo dá lugar, na civilização, à 

imitação racionalmente consciente. O que antes eram atitudes miméticas, agora são atitudes 

racionais, pois tal conversão faz parte do programa cultural e da educação do indivíduo 

civilizado.  

A renúncia do impulso mimético primitivo em função da imitação racional, quando 

tem compromisso com a realização das potencialidades humanas, fará com que esse impulso 

esteja “[...] sempre à espreita, pronto para emergir como força destrutiva. Isto é, se não existe 

outra norma além do status quo, se toda a esperança de felicidade que a razão pode oferecer é 

preservar o existente tal como ele é e mesmo aumentar suas pressões o impulso mimético 

jamais pode ser verdadeiramente superado” (HORKHEIMER, 2007, p. 120).  

O retorno a esse impulso mimético ocorre de maneira regressiva e distorcida. Os 

indivíduos ou as massas que estão dominadas rapidamente se identificam com a repressão, ou 

agência repressiva. A reação que se tem em relação às pressões da realidade é “a imitação 

[repressiva]: um desejo implacável de perseguir. Esse desejo por sua vez é utilizado para 

manter o sistema que o produz" (HORKHEIMER, 2007, p. 120).  

 

 

3.2 O Antissemitismo como revolta da natureza: o elemento da submissão como impulso 

mimético  

A forma regressiva e distorcida a qual Horkheimer se refere pode ser facilmente 

identificada com o fascismo70 antissemita hitlerista engendrado pelo nacional-socialismo e 

aderido mimeticamente pelas massas de trabalhadores alemães. 

                                                           
70 O entendimento que Horkheimer tem acerca do Fascismo é de que este é uma síntese entre a razão e a natureza, uma 

síntese diabólica. O autor em questão faz uso de uma imagem-conceptual religiosa a fim de intensificar a característica desse 

entrelaçamento que culmina com um ódio artificialmente orientado contra a natureza que se revela opressivo e destruidor da 

própria natureza interna, a individualidade, e externa, o outro sujeito e as coisas, sendo nossa sociedade moderna incubadora 

de indivíduo semiformados. 
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Acerca da maneira como se dá essa expressão mimética orientada pelo hitlerismo, 

Horkheimer (2007, p. 121) diz que: “[...] qualquer um que tenha assistido um comício 

nacional-socialista na Alemanha sabe que os oradores e a audiência retiravam a sua principal 

emoção ao exibir impulsos miméticos socialmente reprimidos”, pois, o ponto que o orador 

representava o papel do judeu era o mais importante dos comícios, visto que “ele imitava 

aqueles que queria ver destruídos. As imitações provocam uma estridente hilaridade, pois um 

impulso natural proibido podia se afirmar em termo de censura” (HORKHEIMER, 2007, p. 

121).  

Essa imitação que caía nas graças dos alemães e era livre de censura, serviu como 

motor para uma rebelião regressiva da natureza com finalidade reacionária caracterizada pelo 

antissemitismo. Horkheimer salienta que houve sim uma revolta da natureza, mas essa revolta 

não foi natural, antes, a mesma se deu pela propaganda nazista, manipulando os desejos 

reprimidos do povo alemão: “[...] Quando os nazistas e seus partidários industriais e militares 

desencadearam o seu movimento, eles tinham de aliciar as massas, cujos interesses materiais 

eram os seus” (HORKHEIMER, 2007, p. 125). 

No texto Elementos do antissemitismo, da obra Dialética do Esclarecimento, em uma 

de suas assertivas Horkheimer afirma que o antissemitismo não chega a ser nem mesmo uma 

projeção, no sentido da psicanálise freudiana, pois essa possível projeção é falsa71. O 

antissemitismo é, no entendimento de nosso autor, o que se chama de “o reverso da mimese 

genuína, profundamente aparentada à mimese que foi recalcada, talvez o traço psicológico em 

que esta se sedimenta”, pois, “só a mimese se torna semelhante ao mundo ambiente, a falsa 

projeção torna o mundo ambiente semelhante a ela” (HORKHEIMER, 2003, p. 174). 

O patológico na postura antissemita não tem a ver com um comportamento projetivo, 

mas sim com a “[...] ausência da reflexão que o caracteriza. Não conseguindo mais devolver 

ao objeto o que dele recebeu, o sujeito não se torna mais rico, porém, mais pobre”. Ele perde a 

reflexão nas duas direções: “como não reflete mais o objeto, i) ele não reflete mais sobre si e 

ii) perde assim a capacidade de diferenciar”, posto que, “ao invés de ouvir a voz da 

consciência moral, ele ouve vozes; ao invés de entrar em si mesmo, para fazer o exame de sua 

                                                           
71 A projeção patológica, no sentido da psicanálise freudiana, “consiste substancialmente na transferência para o objeto dos 

impulsos socialmente condenados dos sujeitos. Sob a pressão do superego, o ego projeta no mundo exterior, como intenções 

más, os impulsos agressivos que provêm do id e que, por causa de sua força, constituem uma ameaça para ele próprio” 

(HORKHEIMER, 2003, p. 179). Para saber mais detalhadamente sobre o entendimento de Horkheimer acerca do 

entendimento de Freud sobre a projeção, vale apena ler atenciosamente o texto Elementos do Antissemitismo, parte integrante 

da obra Dialética do Esclarecimento enfaticamente a VII sessão. 
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própria cobiça de poder, ele atribui a outros os ‘Protocolos dos Sábios de Sião72’” 

(HORKHEIMER, 2003, p. 176-177). 

Nesta terceira seção percorremos um caminho que tinha como objetivo expor de que 

maneira se dá a dominação da natureza interna, assim como mostrar sua feição e seu 

desembocar em uma revolta da natureza de modo ideologizado e enviesado ao ponto de 

fomentar um ódio racial tal qual o antissemitismo.  

Assim procedemos porque tivemos em vista o tempo histórico decorrido que nos tirou 

do capitalismo em sua fase liberal e nos aferrou ao capitalismo industrial, em sua fase 

monopolista. Se se mudou as relações sociais, políticas e econômicas era preciso que se 

ampliasse, ou, se modificasse a maneira de se analisar a sociedade e seus desdobramentos. E 

foi por esse caminho que Horkheimer percorreu, a partir dos anos de 1940, posto que a 

sociedade estava em via de administração total. 

No tocante à hipótese da evolução da concepção de dupla dominação no pensamento 

do autor em questão, reiteramos que sim, há uma evolução no pensamento de Horkheimer. 

Em sua primeira fase, especificamente os anos de 1930, tal qual mostramos, o autor assente 

que há a dominação da natureza cega, que se dá por meio da ciência, e a dominação do 

homem pelo homem, sendo que esta se efetiva pela política. Já na segunda fase do 

pensamento de Horkheimer, nos idos dos anos de 1940, a dupla dominação toma outra feição, 

a saber, o que se tem em voga é a dominação da natureza externa e interna, que se mostra na 

formação do ego do indivíduo sob o amparo, arriscamos assentir, da indústria cultural. 

A mudança que há na concepção de dupla dominação se dá porque, em nosso 

entendimento, Horkheimer, ancorando-se na história, insiste na concepção de dominação da 

natureza externa – ou objetiva -, por meio da ciência positivista, e afasta-se da concepção de 

dominação do homem pelo homem, por meio da política.  

Em vez de continuar a tomar a dominação do homem pelo homem por meio da 

política, ele enfatiza a dominação da natureza interna, isto é, do indivíduo. Agora ele pensa na 

psique do indivíduo em seu desenvolvimento formativo na civilização ocidental, sobretudo o 

indivíduo burguês moderno da sociedade industrial que desponta na virada do séc. XX.                                                                                         

A dominação da natureza externa, que inclui o outro, acontece de modo simultâneo à 

dominação da natureza interna, que diz respeito ao indivíduo (eu), pois, ao controlar a 

natureza objetiva, o homem também controla a si mesmo, ora por meio da política, ora por 

meio de sua formação egoica – melhor seria dizer que a dominação da natureza interna 

                                                           
72 Texto escrito em russo atribuído, fraudulentamente, aos judeus que tinha pretensão de dominar o mundo, cuja intensão real 

era fundamentar o antissemitismo por meio da rejeição do povo judeu. 
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entrelaça-se com a economia política e a sociedade, porquanto, se domina a natureza interna 

dentro de uma relação social que tem por base a economia política que pavimenta a estrada 

que a civilização deve seguir.  

O desdobramento decorrente da dupla dominação, já dissemos, produz uma revolta da 

natureza, que não se ajusta simples e resignadamente ao mundo administrado, que nasce como 

natural, porém, tem, no caso, a propaganda ideológica fascista por guardiã e promotora dessa 

revolta, que no fim das contas, mesmo travestida de racionalidade, é artificial e destrutiva para 

a espécie humana, sem, contudo, deixar de ser seu próprio reflexo – o antissemitismo surge 

como um espelho que reflete a barbárie humana. 
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CONCLUSÃO 

 

No início de nosso trabalho nos pusemos a fazer uma investigação acerca da 

concepção da dupla dominação – tendo por base o tema da dominação – bem como a tecer 

uma introdução da arquitetônica da evolução dessa concepção. Pois bem, na primeira fase do 

pensamento de nosso autor, mais precisamente na década de 1930, nós vimos que ele 

caracteriza o que entende por dominação da natureza e dominação do homem. Não é custoso 

lembrar que a primeira dominação se dá por meio do controle da natureza através da ciência, 

já a segunda ocorre por meio do controle de pessoas através da política.  

O domínio dos fenômenos naturais geridos pela ciência positivista tinha por proposta 

libertar o homem do medo e conduzi-lo ao reino da liberdade, despedaçando os grilhões da 

necessidade. Já o controle dos homens ocorre, por exemplo, por meio das concepções de 

Estado, bem como de Direito. Para o pensamento burguês, todos são livres para agir dentro da 

lei, ou seja, só se é livre para agir coercitivamente dentro da lei que o Estado cria e o Direito 

faz vigorar73. 

 Os textos dos idos de 1930 que passamos em revista em nosso segundo capítulo 

mostraram as querelas em que Horkheimer se viu entrelaçado, posicionando-se crítica e 

vigorosamente contra o Positivismo e seu alcance no âmbito científico. A crítica do autor em 

questão reporta-se aos desvios da ciência quanto ao seu objetivo que era, com Francis Bacon, 

tirar o homem da ignorância e investi-lo de saber para dominar a natureza tendo em vista o 

progresso humano.  

Horkheimer nota que além de a ciência colaborar amplamente para o progresso técnico 

e industrial em detrimento – curiosa e tenebrosamente – do bem-estar humano, ela se tornou a 

última voz na sociedade moderna, transformando-se em uma autoridade social que orienta o 

destino da civilização ocidental, instrumentalizando o pensamento, voltando-se para os meios 

e esquecendo-se dos fins.  

Horkheimer também pontua criticamente que a valorização da quantidade e da 

classificação em detrimento da qualidade são motores que sugerem que a verdade pode ser 

atemporal, assim como sugerem que a proposição lógica e formal, estrutura discursiva, pode 

dar conta do mundo, como se houvesse, de fato, uma correspondência entre o “eu” que pensa 

                                                           
73 Categorias políticas que aferram o indivíduo em uma relação social que aliena de si o direito de agir livremente por si em 

função da suposta seguridade que é viver em um Estado, gozando de uma suposta segurança – ou sua sensação – e paz com 

outros homens, os quais alienaram seu direito de agir por si, de modo que ser livre para o incipiente pensamento burguês, 

bem como para a modernidade burguesa madura, é ser social e legalmente coagido. 



89 

 

 
 

e o mundo representado e capturado pelo indivíduo, que tem a linguagem por instrumento ou, 

figuradamente, como um gonzo que relaciona as dobradiças que são o eu e o mundo. 

Mas não somente uma crítica da ciência é realizada no segundo capítulo. Mostramos 

também que embora haja certa escassez de textos que discorram acerca da crítica política de 

Horkheimer – nosso texto nuclear sobre este tema é Origens da Filosofia Burguesa da 

História –, podemos encontrar o posicionamento crítico de Horkheimer, o qual demonstra que 

sua crítica à política está atrelada à crítica à ciência. 

Para nosso autor, se há crise na ciência, esta crise se dá em função da crise pela qual 

passa a própria sociedade que está embaraçada com a ordem econômica vigente, que é 

capitalista, a qual não permite que se pensem alternativas que possam de fato proporcionar 

felicidade e liberdade para o ser humano – objetivos anunciados e almejados, sobretudo, na 

modernidade. Isto é, as críticas da (economia) política e da ciência estão relacionadas à crítica 

da dominação, ou, se preferir, a crítica da dupla dominação. 

No terceiro capítulo, nos propusemos a mostrar a dupla dominação já noutro período 

histórico, pois, nunca é demais lembrar, enquanto nos anos de 1930 Horkheimer, bem como 

outros teóricos acadêmicos marxistas, ainda tinham a esperança de que o proletariado fosse o 

agente histórico da revolução, nos anos de 1940 esta esperança já não fazia parte do horizonte 

de nosso autor.  

Isso porque, em seu entendimento, o proletariado havia aderido e se integrado ao 

mundo em marcha de barbárie, dissolvendo de seu âmago o potencial revolucionário ansiado 

pelos teóricos da revolução marxista e socialista. A dominação da natureza e do homem ainda 

era um tema de grande interesse para nosso autor nos anos de 1930, entretanto, devido às 

transformações históricas, Horkheimer passa a tratar a dupla dominação como a dominação 

da natureza interna e externa nos anos de 1940. 

 As mudanças ocorridas no durante e pós a II Guerra Mundial foram determinantes 

para outra perspectiva crítica: agora, a dupla dominação é peça integrante da Teoria Crítica da 

cultura que o Instituto de Pesquisa Social se põe a realizar, sendo Adorno e Horkheimer 

importantes colaboradores nas pesquisas teóricas e práticas para a crítica da ideologia e, o que 

daria no mesmo, crítica da cultura. E ainda que o indivíduo não seja reduzido à cultural, 

ambas as categorias resguardam relação porque o indivíduo é formado dentro e por uma 

cultura, a qual se expressa como negação da natureza externa ao homem. 

Horkheimer passa a entender, nos anos de 1940, o indivíduo como um ser mutilado, 

porque a vida em sociedade já é negação das vontades, dos impulsos egoicos que trazemos 
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conosco e que são reprimidos. Essa construção do indivíduo moderno é chamada por ele de 

dominação interna, isto é, dominação do ego. Para entender de que modo a dominação ocorria 

nessa nova etapa do capitalismo – sim, pois não podemos perder de vista que Horkheimer se 

valia, a sua maneira crítica, é bem verdade, da concepção materialista da história –, foi-se 

necessário fazer uso de algumas categorias da Psicanálise, tal qual ego, para tentar 

compreender a formação do indivíduo na civilização ocidental. 

O estado de dominação ao qual o sujeito moderno está inserido é tão profundo que são 

poucos os sujeitos que se dão conta das sensações que experimentam sob encomenda das 

forças dominantes, sensações estas que são produzidas pelas músicas transmitidas nas 

estações de rádio, por programas de televisão e/ou cinema, acompanhado de uma publicidade 

que embrutece os indivíduos, forçando-os a afastarem-se de si e aproximarem-se de uma 

individualidade que é falsa.  

A dominação interna, ou do ego, faz com que as forças de resistência sejam minadas, 

esvaindo e esvaziando todo o potencial de rebeldia, elemento criativo do ser humano que pode 

investi-lo em uma realidade inteiramente outra. Ou seja, com a dominação interna, o que 

temos hodiernamente são seres que têm suas capacidades intuitivas e criadoras atrofiadas, 

colocando o ser humano moderno em um estado de anestesia perceptiva e sensorial, ou se 

preferir, o sujeito moderno vive uma anestesia estética que se mostra a expressão da 

dominação interna. 

 Devido a essa mudança de orientação da concepção da dupla dominação, exposta nos 

parágrafos anteriores acreditamos ter sido possível afirmar que a dominação se modificou 

porque à análise acerca da mesma se adequou de acordo com as novas perspectivas da virada 

da década no tocante à economia, indústria, ciência, tecnologia, publicidade etc.  

Um artigo dos anos de 1940 que pode nos esclarecer o entendimento de Horkheimer 

acerca do estágio do capitalismo que ajudar na composição da crítica à economia burguesa. 

No texto Estado Autoritário (1940) – o qual não foi objeto de depuração no presente texto –, 

nosso autor põe-se a discutir uma conjuntura econômica que já não conta com a livre 

concorrência, antes, o próprio Estado faz parte da economia, sendo o maior responsável pela 

produção, detendo os meios que a viabiliza.  

Horkheimer, assim como assentiu Engels (1820-1895), entende que a nova dinâmica 

econômica exige que o Estado se faça mais presente na economia. Já não é mais o livre 

mercado que dita as regras da economia e da política, agora é o Estado o responsável por esta 

função. A importância que o Estado tem para a economia, no século XX, fez com que esta 
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etapa fosse reconhecida e caracterizada por um maciço investimento estatal, fazendo com que 

se tornasse comum a expressão capitalismo de Estado para se referir ao avanço do 

investimento estatal na economia internacional.  

Importa assentir que Horkheimer era muito atento às mudanças ocorridas na 

economia. Uma prova dessa atenção exposta por nosso autor é que seu entendimento acerca 

das etapas do capitalismo mostra sua notável capacidade de compreender os fenômenos de 

ordem social e suas transformações, porquanto, além de nosso autor discorrer acerca da 

passagem da economia liberal para a economia monopolista, ele assere que “el capitalismo de 

estado es el estado autoritario del presente74” (HORKHEIMER, 1940, p. 10), na esteira de 

Engels , o qual foi o primeiro a prever a passagem do capitalismo liberal para um capitalismo 

de Estado.  

Isto é, a mudança de perspectiva quanto à concepção de dupla dominação, havendo 

um descolamento da dominação do homem pela dominação do ego, não ocorre por mero 

preciosismo ou arbitrariedade; antes, o citado descolamento se dá em função da necessidade 

de se adequar analítica e interpretativamente à mudança no tecido social que já pode ser 

percebida a cada uma década, dentro do entendimento que a cultura e a história de cada 

sociedade muda de modo aligeirado ou lento, havendo fatores concretos que possibilitam a 

composição de um novo contexto à luz dos fatos sociais e históricos.  

Em uma palavra, a dupla dominação evolui. Essa evolução se percebe quando a 

dominação do homem se transforma em dominação da natureza interna, ou seja, se antes a 

ênfase era dada à crítica da economia política, nos anos de 1940 a ênfase está na formação do 

indivíduo no Ocidente.  

Destarte, acreditamos que a hipótese lançada, de que a concepção da dupla dominação 

evolui no pensamento de Horkheimer, foi corroborada por nossa pesquisa revisionista e 

textualmente analítica, haja vista que é notória a mudança na ênfase dos aspectos da 

dominação analisada por nosso autor. Não somente isso. Nós vimos que a mudança do espaço 

e do tempo exigiu de nosso autor uma mudança de perspectiva crítica, sem, contudo, perder 

de vista os efeitos sombrios e bárbaros da dominação e seus alcances no tocante à formação 

da tessitura social que vive sob o julgo da barbárie totalizante.  

Antes que concluamos nossas considerações finais, importa assentir que muito embora 

a dupla dominação tenha gozado de um necessário descolamento quanto à crítica da 

sociedade em marcha de barbárie expressa pela dominação, a inicial crítica da dominação 

                                                           
74 O Capitalismo de estado é o estado autoritário do presente. 
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esboçada pelo Horkheimer dos anos de 1930 ainda se faz presente nos anos de 1940. Ou seja, 

a dominação da natureza e a dominação do homem, que se mostra como a dominação externa 

e interna, muda de feição, mas conserva seu núcleo, que é a dominação.  

Dito de outro modo, a dominação da natureza e a dominação do homem versam sobre 

o anseio de dominação do homem sobre a Terra e sobre si mesmo. Por isso que em 

determinado tempo a dominação se mostra por meio dos instrumentos científicos, em relação 

à natureza externa, e em outro período se mostra como dominação política e do ego, afinal, só 

se domina o ego dentro e entre a relação social, na polis, por assim dizer, portanto, ter um ego 

social e individualmente formado é ter um ego mutilado. 

Por fim, reiteramos que análise textual aqui apresentada restringe-se aos períodos que 

cobrem os textos horkheimianos dos anos 30 e 40 do século passado. Isto é, não analisamos 

textos ulteriores aos períodos citados, não sendo possível, dessa feita, afirmarmos que 

Horkheimer continua a tratar do tema da dominação em seus textos coma mesma ênfase que 

dera nos anos anteriores a II Guerra. Todavia, em função do exposto e analisado até aqui, não 

julgamos ser de todo precipitado afirmar que muito possivelmente nosso autor continua 

guiando-se pela crítica da dominação, ainda que, muito provavelmente, por outro viés, assim 

como a dupla dominação fora perceptivelmente deslocada, enquanto objeto analítico, outrora 

em função das mudanças sócio-políticas – certamente que em um trabalho ulterior acerca da 

dupla dominação poderíamos ter seguridade epistêmica e metodológica para fazer alguma 

afirmação no sentido aqui sugerido, de que o tema da dominação se fez presente em toda obra 

de Horkheimer, quer seja nos seus tempos de juventude, maturidade ou velhice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA  

 

ADORNO, T. W; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. 

-  Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2006.  

 

___________.  La atualidade de la filosofia. Disponível em  https://tinyurl.com/yatg2rbx  . 

Acessado em 10 de maio. 

 

ASSOUN, P. L. A Escola de Frankfurt. - São Paulo, SP: Ática, 1991.  

 

___________. RAULET, G. Marxismo e Teoria Crítica. - Rio: Zahar, 1981. 

 

BENHABIB, S. A crítica da razão instrumental. In: Um mapa da Ideologia. - Rio de 

Janeiro, RJ: Contraponto, 1999. 

 

BENJAMIN, W. Obras Escolhidas Vol. I. - São Paulo, SP: Editora Brasiliense, 1987.  

 

___________.  Obras Escolhidas Vol. II. - São Paulo, SP: Brasiliense, 1987. 

 

BOAVENTURA, S. S. Renovar a Teoria Crítica e renovar a emancipação social. – São 

Paulo: Boitempo, 2007. 

 

BOAVENTURA, S, S; MENESES, P, M: Epistemologias do Sul. Coimbra: EDIÇÕES 

ALMEIDA AS, 2009. 

 

BONNER, S. E.; DOUGLAS, M, K. Critical Theory and Society: a reader/ edited and with 

an introduction. - New York, USA: Routledge, 1989. 

 

BRAGA, J. Revisão de um itinerário filosófico: da ideia de cultura ao conceito de forma 

simbólica. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, 3 (2012) março, 43-

60. 

 

CHALMERS, A. F. A Fabricação da ciência. - São Paulo: UNESP, 20194. 

 

https://tinyurl.com/yatg2rbx


94 

 

 
 

___________. O que é ciência afinal? - São Paulo, SP: Editora Brasiliense 1993. 

 

CHIARELLO, M, G. Das lágrimas das cosias: estudo sobre o conceito de natureza em 

Max Horkheimer. - Campinas, SP: Ed. da UNICAMP; São Paulo, SP: FAPESP, 2001. 

 

COELHO, T. O que é indústria cultural. - São Paulo, SP: Brasiliense, 1993. 

 

DEMIROVIC, A. Continuar, ou o que significa falar da atualidade da Teoria Crítica?  - 

Campinas-SP, Remate de Males v. (30.1), p. 9-24, Jan./Jun. 2010. 

 

DUARTE, R. Teoria crítica da indústria cultural. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2003.  

 

___________. Esquematismo e semiformação. Educ. Soc., Campinas, SP, vol. 24, n. 83, p. 

441-457, ago. 2003. 

 

___________. Adorno/Horkheimer & a dialética do esclarecimento. - Rio de Janeiro, RJ: 

Zahar, 2002. 

 

DURÃO, F. A.; ZUN, A. A.; VAZ, A. F. A indústria cultural hoje. São Paulo, SP: 

Boitempo, 2008. 

 

EAGLETON, T. A ideia de cultura.  Actividades Editoriais, Lisboa, 2003. 

 

FOUCALT, M. Em defesa da Sociedade. Curso no Collège de France (1975-1976). São 

Paulo, Martins Fontes, 1999. 

 

___________. Vigiar e Punir. 22. Ed. Petrópolis, Vozes, 2000. 

 

___________. História da sexualidade I: a vontade de saber. 14 ed. Rio de janeiro, Graal, 

2001. 

 

FRIEDMAN, G. La Filosofia Política de la Escuela de Frankfurt.  Fondo de Cultura 

Económica, México, 1986.  

 



95 

 

 
 

FREITAG, B. A teoria crítica: ontem e hoje. - São Paulo. SP: Brasiliense, 1994.  

 

GROISMAN, R, L. Bienvenida la cuarta revolución industrial. In Mundo del Trabajo, año 

12, nº 123, 2006; 

 

HABERMAS, J. Max Horkheimer. In: Perfiles filosófico-políticos. – Madrid, 

España: Taurus, 1986.   

 

___________. Observações sobre o desenvolvimento da obra de Horkheimer. Educ. e 

Filos., Uberlândia, MG, v. 21, n. 42, p. 273-293, jul./dez. 2007. 

 

HONNETH, A. Crítica del Poder: fases en la reflexión de una Teoría Crítica de la sociedad. 

– Madri, Spãna: Minimo Trânsito, 2009. 

 

___________. Luta por reconhecimento: A gramática dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 

34, 2003. 

 

___________. Honneth esquadrinha "déficit sociológico". 11/10/2003. Folha de São Paulo. 

Entrevista concedida a Marcos Nobre. 

 

HORKHEIMER, M. Teoria Crítica e Teoria Tradicional. In: Textos Escolhidos. - São 

Paulo, SP: Nova Cultura, 1989. 

 

___________. Eclipse da razão. - São Paulo, SP: Centauro, 2002.  

 

___________. Origens da filosofia burguesa da história. – Lisboa, PT: Editora Presença, 

1970. 

 

___________. Teoria Crítica: uma documentação. - São Paulo, SP: Perspectiva, 2003.  

 

___________. Teoria Crítica. - Buenos Aires, Arg.-Madrid, España: Amorrortu, 2003. 

 

JAY, Martin. Imaginação Dialética: história da Escola de Frankfurt e do Instituto de 

Pesquisa Sociais. - Rio de janeiro, RJ: Contraponto, 2008. 



96 

 

 
 

 

___________. La Imaginacion Dialetica: historia de la escuela de Frankfurt 

Y el instituto de investigacion social (1923-1950). - Madrid, España: Taurus, 1989. 

 

___________. As ideias de Adorno. São Paulo, SP: Editora Cutrix, 1988. 

 

KANT, I. Crítica da razão pura. – Lisboa, PT: Caloust, 2001. 

 

KORSCH, K. Marxismo e filosofia / apresentação e tradução José Paulo 

Netto. - Rio de Janeiro, RJ: Editora UFRJ, 2008. 

 

___________. Marxismo y filosofia. Traducción del alemán: Elizabeth Beniers. Revisada por 

Adolfo Sánchez Vázquez. Derechos reservados en lengua española. c.1971, Ediciones Era, 

S.A.  

 

MACINTYRE, A. As ideias de Marcuse. P São Paulo: Editora Cutrix, 1970. 

 

MARCUSE, H. Cultura e Sociedade. V. I. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1997. 

 

 ___________. Ideias sobre uma teoria Crítica da Sociedade. - Rio de Janeiro, RJ: Zahar,  

1881. 

 

MARX, K; ENGELS, F. Manifesto Comunista. - São Paulo, SP: Boitempo, 2007. 

 

___________. Ideologia Alemã. - São Paulo, SP: Boitempo, 2007. 

 

MARX, K. Manuscritos-econômico-filosóficos. - São Paulo, SP: Boitempo, 2008. 

 

___________. Contribuição à crítica da economia política. - São Paulo, SP: Expressão 

popular, 2008. 

 

___________. O Capital: crítica da economia política. - São Paulo, SP: Editora Bertrand 

Brasil – DIFEL, 1987. 

 



97 

 

 
 

MATOS, O. C. F. A Escola de Frankfurt: luzes e sombras do iluminismo. - São Paulo, SP: 

Moderna, 1993.   

 

MAZOYER, M; LAURENCE, R. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise 

contemporânea. São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010. 

 

MESZÁROS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo, SP: 

Boitempo, 2011. 

 

___________. A teoria da alienação em Marx. - São Paulo, SP: Boitempo, 2006. 

 

 

MORIN, E. Cultura de massas no século XX. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2011.  

 

NOBRE, M. A Teoria Crítica. - Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2004.  

 

PETRY, B.F. O conceito de razão nos escritos de Max Horkheimer.  In: Cadernos de 

filosofia alemã, nº 22 |, pp. 31-48, mês, 2013. 

 

PUCCI, B. Walter Benjamin confidente de Adorno e Horkheimer na Dialética do 

Esclarecimento. Comunicações, Piracicaba, SP, v. 07, n. 02, p. 55-69, mês, 2000. 

 

QUINTANEIRO, T. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. - Belo Horizonte, 

MG: Editora UFMG, 2002. 

 

RABAÇA, S, R. Variantes críticas: a dialética do esclarecimento e o legado da escola de 

Frankfurt. - São Paulo, SP: Annablume, 2005.  

 

REICH, W. Materialismo dialético e psicanálise (., J. J. M. Ramos, trad.). 2. ed. – Lisboa, 

PT: Presença, 1929. - (Trabalho original). 

 

ROUANET, S, P. Teoria crítica e psicanálise. - São Paulo, SP: Cia. Das Letras, 1986.  

 

___________.  Mal-estar na modernidade: ensaios. - São Paulo, SP: Cia. Das Letras, 1993. 

http://www.unimep.br/~bpucci/walter-benjamin-adorno.pdf
http://www.unimep.br/~bpucci/walter-benjamin-adorno.pdf


98 

 

 
 

 

___________. As raízes do Iluminismo. - São Paulo, SP: Cia. Das Letras, 1980. 

 

RUSH, F (org). Teoria Crítica. - Aparecida, SP: Idéia & Letras. 2008. 

 

ROUDINESCO, E. Dicionário de psicanálise. - Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1998. 

 

SCHMIDT, A. El concepto de naturaleza en Marx, Espanha: siglo veinteuno editores, 

1976. 

SCHULT, P.D; SCHULTZ, E.S. História da Psicologia Moderna. - São Paulo, SP: Editora 

Cultrix, 1981. 

 

SILVA, R, C. Max Horkheimer: teoria crítica e barbárie. Uberlândia: EDUFU, 2011. 

 

SOARES, J.C (org). Escola de Frankfurt: inquietudes da razão e da emoção.  Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2010. 

 

TADEU, T. Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Autêntica Editora, 

2009. 

 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. - São Paulo, SP: Pioneira, 

1996. 

 

___________. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, 

DF: Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

1999. 586 p. 

 

___________. Metodologias das Ciências Sociais, parte I. São Paulo: Cortez, 2001.  

 

WIGGERSHAUS, R.A Escola de Frankfurt: história, desenvolvimento teórico, significação 

política. - Rio de Janeiro, RJ: DIFEL, 2002. 


