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A Teoria Crítica como teoria da subjetivação da dominação
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O conceito de fetiche como patogenia na Dialética do Esclarecimento
Marcos Vinícius Carvalho Evangelista (Graduando – Filosofia USP)

Este texto tem por objetivo chamar a atenção para o conceito de fetiche na Dialética do
Esclarecimento. O destaque deste conceito consiste no poder explicativo que o fetiche

assume enquanto processo de aprendizagem ou processo de inculcar comportamentos

nos indivíduos. A hipótese de leitura aqui pretendida surge como uma elaboração

complementar à interpretação de Dubiel, no texto “The Third Phase : The Critique of

Instrumental Reason”, a qual, mesmo sendo elucidativa sobre o núcleo do conceito de

fetiche, deixa escapar as possíveis diferenciações que o conceito assume como origem

estrutural dos comportamentos dos indivíduos. Mesmo assim, a interpretação de

Dubiel, quanto ao objetivo da crítica de Adorno e Horkheimer, possibilita perceber a

formulação da Dialética do Esclarecimento sob a luz de uma patogenia da história da

cultura ocidental. A reprodução de uma natureza irreconciliada constituiria, portanto, o

elemento regressivo do Esclarecimento que é exposto, criticado e mediado,

principalmente, pelo conceito de fetiche. Com intuito de relacionar os processos de

aprendizagem com o conceito de fetiche, esta exposição tentará, a partir de uma

constelação de comentadores, traçar um esboço de como as diferenciações de tal

conceito ampliaria o estudo sobre a constituição do indivíduo do Esclarecimento. A

hipótese de leitura nesta exposição apresentará duas perspectivas: a primeira perspectiva

diz respeito ao fetiche associado à repetição e ao mito, consistindo em três ocorrências

diretas no texto “O conceito de esclarecimento” e a segunda perspectiva diz respeito

apenas a uma ocorrência direta no mesmo texto. Estas perspectivas, embora por

movimentos distintos, relacionariam a experiência e a igualdade impostas pelo

Esclarecimento.

Caderno de resumos
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Mesa 1 – 9:00 – 12:00

A Forma da Ação Política em Max Horkheimer: uma leitura de Teoria Tradicional e

Teoria Crítica

Ronaldo Tadeu de Souza (Doutorando – Ciência Política USP)

O artigo procura problematizar brevemente a noção de ação política na teoria crítica

de Max Horkheimer dos anos 1930. Para isso percorre a ideia de ciência

reconstrutiva da segunda e terceira gerações como oposto ao projeto de Horkheimer e

aos textos de 1930 e 1931 em que ele apresenta as intenções metodológicas da teoria

crítica. Termina discutindo as noções de sujeito cognoscente e poder negativo em

Teoria tradicional e teoria crítica.
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Mesa 1 – 9:00 – 12:00

Emancipação em temos de democracia

Eduardo de Borba (Mestrando – Filosofia UFSC)

Qual o sentido da emancipação na sociedade atual? Esta pergunta, que dirige a Teoria

Crítica desde seus primeiros representantes, tornou-se cada vez mais matizada com o

próprio processo de diferenciação funcional de nossa sociedade. Hoje, eleger uma

classe que dirigirá a emancipação tornou-se num anacronismo. Contudo, as saídas

individualistas, as fugas do projeto de uma sociedade emancipada via o

completamente outro da razão revelaram-se, sob a perspectiva política, em afirmação

justamente da ordem vigente, manutenção do status quo. Que forma pode então

tomar o projeto emancipatório de modo que mantenha-se crítico e praticável?

Começaremos a discussão revisitando o que vem a ser a concepção de emancipação

nos textos clássicos da Teoria Crítica (I) que, num segundo momento, será defendida

a partir de uma perspectiva democrática, mais especificamente por meio do projeto

habermasiano de uma democracia deliberativa (II).
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A recepção de Nietzsche no pensamento de Horkheimer: sobre a repressão dos

instintos na sociedade burguesa

Simone Fernandes (Mestranda – Filosofia USP)

Esta comunicação aborda a recepção da filosofia de Nietzsche por Horkheimer nos

anos 1930. Ainda que essa aproximação seja mais evidente em Dialética do
esclarecimento e Eclipse da razão, trabalhos dos anos 1940 e realizados em

colaboração com Adorno, seus primórdios podem ser traçados nos escritos de 1936,

“Autoridade e família” e “Egoísmo e movimento de libertação”. A questão central

nesses trabalhos é o diagnóstico de um bloqueio dos potenciais de emancipação de

origem psíquica, que toma a forma de prevalência da autoridade na sociedade

burguesa. Para compreender suas razões, é acionada a noção de interiorização. Em

sua acepção freudiana, ela é tomada como interiorização da autoridade no âmbito da

família, resultando na formação do Super-eu. Na aproximação com Nietzsche, para

quem a interiorização da renúncia aos instintos abre caminho para formação da má

consciência, a análise proposta em Genealogia da moral é transposta por

Horkheimer para o âmbito da sociedade burguesa, de modo a explicar a formação de

uma estrutura de caráter que não apenas se submete à autoridade como é imbuída de

um ímpeto de agressão com relação ao “outro”, em uma associação de niilismo e

crueldade.
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Conferência de abertura

14:30

A Teoria Crítica como teoria da subjetivação da dominação

Marcos Nobre (UNICAMP/CEBRAP)

A Teoria Crítica é o amplo campo que abrange quem pretende de alguma maneira

seguir o caminho aberto por Karl Marx. Há quem faça isso de maneira direta,

recorrendo sem intermediários à obra de Marx para compreender o momento atual. E

há quem faça isso de maneira indireta, tomando como ponto de partida uma proposta

teórica posterior a Marx, mas que buscou sua inspiração inicial nele. Os escritos de

Max Horkheimer da década de 1930 são inaugurais neste segundo sentido.

Constituíram um novo ponto de partida para muitos esforços críticos que se

seguiram. A Teoria Crítica nesse sentido restrito de uma vertente inaugurada pelos

escritos de Horkheimer reafirma seu posicionamento como herdeira e continuadora

da obra de Marx ao se delimitar de outras orientações por meio da distinção entre

“Teoria Tradicional” e “Teoria Crítica”. Mas o que distingue a Teoria Crítica em

sentido restrito do campo mais amplo da Teoria Crítica? A resposta habitual que se

teve a essa questão, pelo menos até a década de 1990, foi o recurso à expressão pouco

elucidativa “Escola de Frankfurt”. Tendo ficado para trás a expressão vazia “Escola de

Frankfurt”, pretende-se aqui recolocar o problema de buscar certa ênfase e certa

perspectiva de investigação comuns aos trabalhos da Teoria Crítica sem fazer a

violência de buscar respostas que seriam comuns. Para isso, os trabalhos inaugurais de

Horkheimer serão tomados como guia e exemplo para a formulação de uma hipótese

mais geral de caracterização dessa vertente intelectual em sua relação com o campo

mais amplo dos estudos críticos herdeiros de Marx.

Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica
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Um dos principais intuitos de Axel Honneth consiste em levar adiante a história de

desenvolvimento da teoria crítica procurando com isto superar um certo “déficit

sociológico” atribuído por ele mesmo aos autores desta tradição de pensamento que

o precederam. Vamos analisar em que medida esta promessa honnethiana de dar

primazia ao “social” de fato pôde ser cumprida em sua teoria do reconhecimento.

Nossa hipótese é a de que uma volta às preocupações da pesquisa social de Max

Horkheimer, consolidada em torno de um “materialismo interdisciplinar” e de uma

“antropologia da sociedade burguesa”, poderia contribuir para levar adiante o

propósito de produzir um diagnóstico crítico fundado no “social”.

Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica

Conferências

15:30

Repensando o déficit sociológico da teoria crítica: 

de Honneth a Horkheimer

Rúrion Melo (USP/CEBRAP)
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A leitura feita por Horkheimer acerca do desenvolvimento da razão ao longo da história

impôs uma tarefa urgente à filosofia. De acordo com a crítica de Horkheimer, conhecida a

partir de escritos como O fim da razão (1941) e Eclipse da razão (1947), assim como da

sua obra conjunta com Theodor W. Adorno, Dialética do esclarecimento (1947), a razão

sofreu um processo de esvaziamento de seus conteúdos objetivos, deixando a sociedade, em

especial, na modernidade, exposta ao domínio de uma razão subjetiva orientada para a mera

autoconservação do indivíduo. Ideais orientadores da moral e da política, como o de justiça

e liberdade, por exemplo, se relativizaram, pois perdem sua referência aos grandes sistemas

amparados na razão objetiva, como a religião ou a filosofia, o que ameaça inclusive a

democracia. Tanto a organização social quanto a experiência humana são afetadas por um

processo que altera o valor e significado das ações, as quais não possuem mais uma referência

a fins objetivos sustentados racionalmente. No plano subjetivo, o indivíduo cede às

exigências de adaptação à realidade, não por reconhecê-las como necessárias, mas, antes, pela

renúncia à própria individualidade, a qual é marcada por um contexto em que a relação entre

o homem e a natureza encontra-se danificada.As teses defendidas por Horkheimer, e que

serão discutidas neste trabalho, possuem um tom radical: o desenvolvimento da razão nessa

direção acabou se mostrando necessário e não é possível, nem desejável, algum retorno ao

passado. Contudo, é preciso opor resistência a tal processo não apenas denunciando as

formas degradadas da razão, mas tentando também restabelecê-la em sua dimensão objetiva

no interior da sociedade.Para isso, é indispensável que o sujeito seja capaz de refletir sobre a

estrutura social, interpretando as contradições que nela se apresentam, as quais podem

revelar o que há de verdadeiro ou falso na realidade. É sobre tal aspecto que este trabalho

pretende se debruçar, buscando debater a função social da filosofia, a qual se relaciona à

crítica de Horkheimer à razão, e o modo pelo qual ela pode ser pensada como um elemento

de formação. Além disso, busca-se refletir, a partir das contribuições de Horkheimer,sobre o

papel da universidade como espaço de formação humana, uma vez que críticas

contemporâneas ao modelo atualmente vigente apontam para um distanciamento das

práticas acadêmicas dos objetivos de uma Bildung.
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Razão, filosofia e formação em Max Horkheimer

Franciele Petry (UFSC)
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O objetivo dessa conferência é acompanhar os debates sobre os aspectos políticos do

capitalismo de Estado em três períodos diferentes. Primeiro, o debate contemporâneo

às formulações de Pollock e de Horkheimer será examinado, não apenas aquele

ocorrido dentro do Instituto mas também as dúvidas difusas observadas no período

acerca da compatibilidade entre planejamento e democracia. A Grande Transformação

(1944) de Karl Polanyi e “Aspectos políticos do pleno emprego” (1943) de Michal

Kalecki serão particularmente enfatizados. Segundo, o retorno desse debate no final

dos anos 1960 e no início dos anos 1970 será examinado, especialmente através de

“Técnica e ciência como „ideologia‟” (1968) de Jürgen Habermas e de “Observações

sobre a „reforma crucial‟” (1971) de Kalecki e TadeuzKowalik. Finalmente, a

recuperação dessa literatura por Wolfgang Streeck em seu Tempo Comprado (2013)

será debatida para concluir a análise. O exame dos debates ocorridos nesses três

períodos distintos pode permitir uma avaliação acerca da forma pela qual a trajetória

histórica efetiva do capitalismo – da crise do entreguerras à chamada “era de ouro” ao

neoliberalismo e sua crise atual – exigiu reformulações do conceito de capitalismo de

Estado, particularmente no que concerne sua dimensão política. Tal avaliação pode se

revelar um ponto de partida conveniente para discutir se o conceito pode ser útil para

investigar o capitalismo em sua forma atual.
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Aspectos Políticos do Capitalismo de Estado

Fernando Rugitsky (USP/CEBRAP)
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In the currently dominant view of the history of Critical Theory, Dialectic of Enlightenment
is usually seen as the magnum opus of the “first generation” of the “Frankfurt School.”

Among the many problems associated with this view, it obscures not only important

differences that existed between Horkheimer and Adorno in the late 1920s and 1930s, but

also decisive shifts that occurred in the overall conceptualization of Critical Theory in the

1930s and 1940s. In what follows I will examine the differences that existed between

Horkheimer and Adorno‟s concepts of Enlightenment in the 1930s and how these differences

were partially resolved in Dialectic of Enlightenment, with Horkheimer moving closer to

Adorno‟s position. After providing a brief overview of Horkheimer‟s interpretation of the

historical Enlightenment, I will examine the new concept of Enlightenment that Horkheimer

and Adorno introduce in Dialectic of Enlightenment. In contrast to Horkheimer‟s early

writings, in which he had stressed the critical and anti-authoritarian character of the historical

Enlightenment – especially in France – in Dialectic of Enlightenment Horkheimer and

Adorno stress the repressive, even “totalitarian” aspects of Enlightenment, which they now see

as a form of bourgeois rationality characteristic of Western civilization as a whole. Although

this new concept is dominant in Dialectic of Enlightenment, I would also like to demonstrate

that significant traces of Horkheimer‟s earlier concept can be found in the text. As we shall

see, Horkheimer and Adorno viewed Dialectic of Enlightenment as a first step toward a larger

project of preparing the ground for a more positive, and genuinely critical and emancipatory

concept of Enlightenment, but they never completed this project. I would like to suggest that,

for those interested in building upon Horkheimer and Adorno‟s impressive efforts to develop

an emancipatory concept of Enlightenment and a Critical Theory of social domination in

modern capitalist societies, a reconsideration of the critical historicist model of

Enlightenment one finds in Horkheimer‟s early writings offers a more promising point of

departure than the genealogical concept of Enlightenment that moves to the center of their

writings in the early 1940s.

Conferências

19:30

Genealogy and Critical Historicism: Two Models of  Enlightenment in 

Horkheimer and Adorno‟sWritings

John Abromeit (Buffalo State College)
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Horkheimer, pessimista utópico

Bruno Carvalho R. de Freitas (Mestrando – Filosofia USP)

Esta comunicação pretende discutir uma questão que, ao que parece, aflige

invariavelmente aos leitores dos teóricos da chamada “teoria crítica”: a atmosfera

sombria e pessimista da compreensão do quadro histórico presente em seus textos.

Tendo como foco a presença autodeclarada desse pessimismo em textos de Max

Horkheimer, pretende-se aqui uma compreensão mais detalhada desse incômodo

visando explicar seu sentido no escopo mais amplo de uma filosofia da história. Trata-

se então de expor a maneira pela qual Horkheimer, ao discutir a visada otimista –

que insiste no progresso linear e acumulativo da história – e a vida pessimista – cuja

percepção da repetição e da inércia estão em primeiro plano –, está organizando o

material conceitual para formulação de seu diagnóstico de época da sociedade

organizada pelo capitalismo monopolista. Nesse caminho, encontraremos

Horkheimer discutindo a filosofia da história subjacente a três pensadores:

Schopenhauer, Hegel e Marx. O esquema geral está assentado na avaliação da herança

iluminista, com foco na filosofia da história, na qual se pode estabelecer a

contraposição, de um lado, de uma tradição otimista da qual Hegel e Marx, mais do

que gostariam, são herdeiros e, por isso, para que se possa potencializar a força crítica

do seu materialismo do qual Horkheimer não quer abdicar; e, de outro lado, uma

tradição pessimista dos críticos do progresso que Schopenhauer formaliza no interior

do idealismo alemão. Pretende-se, em suma, mostrar como, para fortalecer a tradição

materialista, que padeceria de uma cegueira progressista, foi preciso, para Horkheimer,

valer-se do pessimismo de Schopenhauer. Visto isso, esperar-se, certamente não

dirimir a impressão indelével de pessimismo que exala dos textos de Horkheimer, mas

apontar que essa visada, na verdade, insiste ainda, apesar de tudo, na ideia de

progresso, mas numa concepção, porém, que não se deixe perder pela crença no

movimento incoercível da história da preservação necessária das conquistas da

humanidade, um progresso, portanto, que não se cale diante do sofrimento do

processo civilizatório.
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Contra aquilo que é: sobre a ideia de verdade negativa em Max Horkheimer

Felipe Catalani (Mestrando – Filosofia USP)

Neste trabalho, pretendo abordar o conceito de verdade em Max Horkheimer tal como

ele aparece não só em seus ensaios mais consagrados, mas também nos fragmentos

dispersos publicados nos Gesammelte Schriften. Trata-se então de com isso investigar

como que o conceito horkheimeriano de verdade se vincula à ideia fundamental da

teoria crítica em sua aspiração pela emancipação social. Em suma, o conceito de verdade

deve ser pensado em seu sentido enfático, no qual o momento gnosiológico se vincula

ao momento prático-moral. Assim, ligada em sua raiz ao ímpeto crítico, a verdade não é

uma mera adequação entre uma proposição e o existente, mas se opõe àquilo que

simplesmente é em seu nexo com a liberdade e justiça, configurando seu teor utópico.
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Notas sobre a psicologia na Teoria Crítica de Max Horkheimer

Luciana Dadico (Pós-doutoranda – Psicologia USP)

O objetivo deste trabalho é discutir o modo como a Psicologia, enquanto disciplina,

comparece na obra de Horkheimer.Em particular, o lugar que ela ocupa no pensamento do

autor e quais as características que a definem. Esta tarefa justifica-se, em primeiro lugar, em

função do caráter central que a Psicologia, inclusive aquela empírica, ocupa na obra do autor,

mas que frequentemente vem relegado a segundo plano em leituras estritamente filosóficas.

Em segundo lugar,por conta do pioneirismo nas apropriações frankfurtianas da Psicanálise,

que corresponde à centralidade dada ao engajamento individual no projeto emancipatório

defendido pelo autor, assim como, por outro lado, na resistência ou adesão à autoridade, ao

fascismo e a seus correspondentes no âmbito da indústria cultural. A opção pela Psicanálise,

em detrimento de outras vertentes da Psicologia, como aquela pavloviana, mostrava-se ser

aquela mais adequada para explicar os mecanismos individuais envolvidos nos processos de

identificação e repressão articulados à submissão à autoridade. Sem constituir-se como

modelo positivo de ciência, submetida aos ditames da razão subjetiva, a Psicanálise permitia

ainda compreender a forma como os processos psicológicos individuais articulavam-se

àqueles históricos, sociais e culturais, sem perder de vista o escopo de seu objeto, mas

admitindo a realização de pesquisas empíricas necessárias à confirmação das teses envolvendo

a constituição de uma personalidade autoritária. Desde que a família conforma o ambiente

por excelência no desenvolvimento do caráter ao longo da vida da criança, a instituição

família merecerá um destaque particular na obra de Horkheimer, em seu esforço para

compreender como a relação do indivíduo com a autoridade se constrói. Ao mesmo tempo,

articulada ao seu próprio papel na estrutura econômica, a família, transformada no contexto

do capitalismo moderno, deixa de exercer o papel que outrora exercia na educação da criança,

contribuindo para a dissolução da individualidade. A repressão da natureza no homem, que

alcança não apenas os impulsos sexuais (como pretendia Reich), mas o próprio

comportamento mimético, torna-se, como efeito inevitável da dominação externa, fator que

contribui para submissão do indivíduo a uma autoridade que confronta seus próprios

interesses. Neste panorama, Horkheimer redobra sua aposta no poder da razão. Não em uma

razão instrumentalizada, mas naquela independente, capaz de liberar o pensamento de suas

amarras – e, consigo, a própria natureza. Pensamento traduzido em uma linguagem que

expresse o sofrimento, a degradação, a opressão e a resistência em uma linguagem ouvida,

capaz de vencer o medo e de fazer-se partícipe da construção de um outro mundo.

Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica

Mesa 1 – 9:00 – 12:00

18



Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica

Mesa 1 – 9:00 – 12:00

Horkheimer e a psicanálise: uma relação de dois gumes

Inara Luísa Marin (Pós-doutoranda – CEBRAP)

Muito se disse sobre a relação de Max Horkheimer e Erich Fromm no que tange à

psicanálise, mas muito pouco sobre a relação de Marcuse e Horkheimer a respeito desse

mesmo tema. Eu gostaria de explorar neste texto as diferenças do modelo crítico de

Horkheimer e Adorno em Dialética do Esclarecimento– bastante marcado por

Friedrich Pollock - e o modelo crítico de Marcuse presente em Eros e Civilização e O

Homem Unidimensional – marcado, por sua vez, por Franz Neumann. O que pretendo

com esta comparação é ver como o modelo marcusiano desenvolvido nestas obras - um

modelo que leva em conta um aspecto normativo e um aspecto negativo da crítica – é

muito mais parecido com o modelo de teoria crítica desenvolvido por Horkheimer antes

de seu trabalho em conjunto com Adorno. Considero que a produção de Horkheimer

nas décadas de 1920 e 1930 estaria mais aberta a uma bidimensionalidade da crítica, tal

como Marcuse desenvolve na década de 1950 em diante a partir dos desenvolvimentos

sobre o capitalismo de Franz Neumann. Desta forma, Horkheimer estaria mais aberto a

uma razão que não fosse somente instrumental, estando mais próximo, portanto,

daquilo que Neumann desenvolveu em Behemoth. Esta reorientação no pensamento de

Horkheimer pode ser explicada pelos diferentes usos que o autor faz da psicanálise no

curso de seu pensamento.
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Pretende-se investigar no pensamento de Horkheimer dos anos 1940 a relação entre a

crítica da razão e a crítica da esquerda. Além disso, busca-se destacar as diferenças ou

oscilações que marcam a realização da crítica da razão nas duas principais obras de

Horkheimer dessa época: Eclipse da razão e Dialética do esclarecimento. Dessa

maneira, procura-se desenvolver, primeiramente, a tese de que a guinada em direção à

crítica da razão em Horkheimer se deve fundamentalmente ao fato de que todas as

variantes de esquerda representam para ele a afirmação de uma forma de dominação

autoritária – e nesse sentido se identificam com aquilo que combatem. Uma segunda

tese se volta às diferenças entre os caminhos que Horkheimer trilha a partir do

diagnóstico de que todas as forças de emancipação se ligam a formas de

autoritarismo. Eclipse da razão representa uma via por assim dizer “kantiana”,

equilibrando-se em dois conceitos concorrentes de razão, pressuponto com isso um

conceito de crítica reflexiva que abre uma dimensão da razão não reduzida a esses dois

conceitos em disputa. Dialética do esclarecimento segue uma trajetória distinta. De

certo modo mais radical, a crítica da razão toma a linha de uma antropologização da

razão que não contrapõe formas distintas de racionalidade, mas antes demonstram a

identidade profunda entre razão e dominação. Aqui transparece uma via, por assim

dizer, “nietzscheana” de crítica da razão.

Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica

Conferências

14:30

Crítica da esquerca, crítica da razão – uma análise sobre o pensamento de 

Horkheimer nos anos 1940

Luiz Sérgio Repa (USP/CEBRAP)
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Enquanto a relação de Horkheimer com Schopenhauer é relativamente bem

documentada, a presença de Nietzsche no desenrolar do seu pensamento

surge tanto de maneira central como de um modo um tanto obscuro: parece

difícil conseguir circunscrever de um modo preciso seu papel para

Horkheimer, não só pela falta de textos que permitam realizar mais

facilmente tal tarefa, como também pela colaboração com Adorno que se

estreita ao longo dos anos. A intenção da comunicação é justamente tentar

dar contornos mais precisos a esta dificuldade, sobretudo focalizando na

produção do Horkheimer nos anos 1940.

Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica

Conferências

17:00

A presença de Nietzsche no percurso de Horkheimer

Eduardo Brandão (USP)
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Nessa busca das afinidades entre Schopenhauer e Horkheimer, nos ateremos

principalmente ao conceito de Razão, tal como exposto por Schopenhauer no Mundo

como Vontade e Representação e nos Parerga e Paralipomena e por Horkheimer nos

escritos Meios e Fins, “Da discussão do racionalismo” e A Atualidade de

Schopenhauer. Como se sabe, Horkheimer começou seu estudo de Filosofia com

Schopenhauer e ao que parece nunca se afastou por completo do espírito de sua

filosofia. Nas respectivas concepções de razão, ambos fazem a crítica da Razão do

Esclarecimento (Aufklärung), tendo como alvo principal a filosofia kantiana; esta

crítica, nos seus desdobramentos e diferenças, será um tema central de nosso estudo.

Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica

Conferências

18:00

O tema da razão em Horkheimer e Schopenhauer

Maria Lúcia Cacciola (USP)
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Caderno de resumos
Colóquio Internacional Max Horkheimer e a Teoria Crítica

Conferências 

19:30

“Beyond the Gender Principle” – Horkheimer and Adorno on the 

Problem of  Gender and Identification

Karin Stoegner (UniversitätWien) 

The influence of Critical Theory as spelt out by Horkheimer and Adorno for the development

of a critical Marxist feminist theory has often been discussed. Particularly in the Dialectic of
Enlightenment, but as well in Horkheimer‟s Eclipse of Reason and Adorno‟s Minima Moralia,

there is much space given to gender issues, particularly with regard to subject formation, the

division of labor, and the relationship between society and nature. Other than orthodox

Marxist theory, Horkheimer and Adorno didn‟t view the gender antagonism in society as a side

contradiction. Rather they analyzed the category of gender within the contradiction of labor

and capital as well as within the relationship to nature.

While it is widely acknowledged that Critical Theory implies a critique of patriarchal gender

relations, feminist readings of Horkheimer and Adorno pointed out primarily two major

shortcomings within this tradition: A lack of attention to women‟s subjectivity and agency and

a lack in challenging the binary concept of sex, thus reproducing what today is recognized as an

essential element of the bourgeois-hegemonic gender order.

In this paper I will address these objections and have a closer look on how the category of

gender is constructed in the Critical Theory of Horkheimer and Adorno, what significance

they confer to this category, and in what constellations they position gender with regard to

other categories that structure civilization. I will start with analyzing a short note Horkheimer

wrote in the early 1950s with the telling title “Beyond the Gender Principle”, in which he

challenges Freud‟s unquestioned binary concept of sex and gives an interpretation of early

childhood identification that seamlessly fits into the critique of domination and mastery of

nature known from the Dialectic of Enlightenment and Eclipse of Reason. In a second step I

will elaborate on how Horkheimer and Adorno make use of gender images, or rather well-

established and popular images of the feminine, in order to exemplify the role of non-identity

in bourgeois society. Read as dialectical images they are a sign of domination and at the same

time contain a Promesse de Bonheur; in this very ambiguity the images of femininity represent

an underground history of civilization. The Dialectic of Enlightenment thus contains a whole

lot of passages on women‟s history – from Kirke to Juliette – viewed from a male perspective,

but nonetheless referred to in manner that brushes official history against its grain.
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