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RESUMO 

 

 

 A presente dissertação tem como objetivo discorrer sobre o modo como o conceito de 

fetichismo de matriz marxiana referindo a uma teoria de economia política foi usado por T.W. 

Adorno referindo ao âmbito da estética. Com isso, sustento a hipótese de que Adorno 

elaborou esse conceito de Marx estabelecendo uma original imbricação entre o fetichismo 

marxiano e o fetichismo freudiano, além de relacioná-lo ao termo kantiano conformidade a 

fim sem fim. Isso fica evidente pelo fato de haver uma nítida diferença entre as respectivas 

formulações do fetichismo feitas por Marx e por Adorno: em Marx, a formulação foi 

relacionada ao termo forma mercadoria; e em Adorno, a formulação foi relacionada ao termo 

forma mercadoria cultural. Com efeito, seria sob esse ponto de vista que se pode afirmar a 

existência do fetichismo da mercadoria cultural em Adorno relacionado à crítica cultural, 

sobretudo à Arte.  

 

 

Palavras-chaves: Fetichismo da Mercadoria; Fetichismo da Mercadoria Cultural; Indústria 

Cultural; Estética; T.W. Adorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 This M.A. thesis aims to discuss how the concept of fetishism, whose Marxian source 

referred to the theory of political economy, was used by T.W Adorno referring to the scope of 

aesthetics. Thus, one supports the hypothesis that Adorno developed this concept from Marx 

establishing an original overlap between Marxian fetishism and Freudian fetishism, besides 

relating it to the Kantian term purposiveness without a purpose. This is evident because there 

is a clear difference between the formulations by Marx and Adorno fetishisms: in Marx, it is 

related to the term commodity form; in Adorno, to the term cultural commodity form. It would 

be from this point of view that one can affirm the existence of cultural commodity fetishism in 

Adorno related to cultural critique, especially in the arts. 

 

 

Keywords: Commodity Fetishism, Fetishism of Culture Commodity, Culture Industry, 

Aesthetics, T.W Adorno. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 No presente trabalho discorro sobre o modo como o conceito de fetichismo foi usado 

por T.W. Adorno (1903-1969) referindo ao âmbito da estética. O ponto de partida foi o 

conceito de fetichismo da mercadoria de Karl Marx (1818-1883) utilizado como crítica à 

economia política. Isso já evidencia um problema a ser pesquisado, pois surge a questão de 

que maneira Adorno fez uso de um conceito no âmbito estético que originalmente foi 

empregado por Marx no âmbito da economia política. Minha hipótese é de que Adorno 

elaborou esse conceito estabelecendo uma original imbricação entre o fetichismo marxiano e 

o fetichismo freudiano, além de relacioná-lo ao termo kantiano conformidade a fins sem fim. 

Para isso, Adorno se ateve especificamente às questões da mercantilização dos bens culturais, 

ao modo de funcionamento da produção e do consumo de mercadorias culturais sob os 

auspícios do que ele e Max Horkheimer (1885-1973) cunharam de indústria cultural. Logo, o 

fetichismo seria o modus operandi dessa indústria que sofisticou a reprodutibilidade técnica a 

patamares até então impensáveis. Seria sob essa perspectiva que se pode afirmar a existência 

do fetichismo da mercadoria cultural em Adorno relacionado à crítica cultural, em específico 

à Arte. Muito embora seja patente essa crítica de Adorno no âmbito estético, não se pode 

negar que há uma imbricação entre o estético e o político no fetichismo adorniano. Na 

verdade, o estudo interpretativo desse conceito, além de se evidenciar como uma das 

importantes chaves interpretativas da Filosofia de Adorno, demonstra de maneira satisfatória a 

tese da centralidade estética de seu pensamento sem desconsiderar a relação com o político. 

Seria sob essa rubrica que esse fetichismo está vinculado à indústria cultural, ou seja, como 

explicação da dicotomia entre Arte autêntica e mercadorias culturais. Para Adorno, a Arte 

autêntica possibilitaria formalmente a refração da sociedade capitalista através de sua 

finalidade sem fim; pelo contrário, as mercadorias culturais da indústria cultural 

possibilitariam uma acomodação ao status quo dessa sociedade através do fetichismo da 

mercadoria cultural. 

 Desse modo, a estratégia interpretativa em que baseei o presente trabalho não podia 

ser outra senão a de buscar, primeiramente, os pressupostos filosóficos do conceito de 

fetichismo adorniano. É por meio de uma minuciosa descrição desses pressupostos que o 

argumento do trabalho se alicerça, pois eles bem explicados podem nos conduzir a uma 

compreensão dos desdobramentos do estudo desse conceito. Tendo isso em mente que 
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estabeleci as divisões dos três capítulos. Assim, no primeiro capítulo, explico a concepção do 

termo proposto originada de Marx, passando pela concepção feita por Freud e o relacionando 

ao termo conformidade a fins sem fim contraposto ao termo esquematismo, ambos os termos 

kantianos. No segundo capítulo, explico o fetichismo adorniano amparado na interpretação de 

obras em que ele foi mais nitidamente trabalhado, além de esclarecer sua inteligibilidade no 

pensamento de Adorno. Enfim, no terceiro capítulo, exponho como Adorno elaborou o 

conceito de fetichismo mesclado às respectivas concepções dos pressupostos marxiano, 

freudiano e kantiano como crítica da cultura. 

 Para percorrer esse caminho, fiz uso de duas perspectivas interpretativas confluentes, 

uma externa à Filosofia de Adorno e outra interna à sua Filosofia. Essa estratégia 

interpretativa tem o propósito de tornar mais claros os argumentos de Adorno e de estabelecer, 

ao mesmo tempo, uma interpretação que não corrompa seu pensamento dialético. Desse 

modo, na perspectiva externa, o objetivo é demonstrar que essa elaboração se reportou a seu 

aspecto “objetivo”, da produção; e a seu aspecto “subjetivo”, da recepção. Muito embora 

esses aspectos se estabeleçam dialeticamente confluentes em Adorno, e não separadamente 

como fiz. Na perspectiva interna, o objetivo é demonstrar que a elaboração do conceito de 

fetichismo é, a bem da verdade, uma composição do modelo de constelação da dialética 

negativa, na qual o fetichismo seria um elemento constelar e não um mero conceito definidor. 

 No que concerne à exposição dos conteúdos, no primeiro capítulo, menciono 

brevemente como originou o conceito de fetichismo advindo da concepção antropológica, 

servindo como descrições de comportamentos ligados às práticas religiosas de povos ditos 

“selvagens”. Essas descrições, cujos estudos foram feitos por pesquisadores europeus, eram 

baseadas em relatos de navegadores portugueses, na época das grandes navegações, 

compondo-se num saber antropológico que se manteve notório por muito tempo à 

intelectualidade europeia. Assim, quando Marx cunhou o termo fetichismo da mercadoria, o 

termo fetichismo já teria consolidado de maneira histórica. Todavia, Marx não se limitou 

apenas nesse sentido antropológico do termo. Indo além, ele criou a concepção da qual 

conhecemos hoje. Por isso que a explicação do fetichismo marxiano se torna imprescindível 

no presente trabalho. Com efeito, depois dessa descrição do fetichismo antropológico, explico 

sua concepção marxiana, descrevendo, primeiramente, o que Marx entendeu por mercadoria 

para, logo em seguida, explicar o fetichismo da mercadoria, a fim de obter uma explicação 

progressiva. Depois disso, apresento o fetichismo freudiano como descrição de patologias ou 

de comportamentos sexuais de pessoas que direcionam suas libidos a uma parte do corpo da 

pessoa amada ou a algum objeto relacionado a ela. De fato, Freud contribuiu muito para a 
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concepção do fetichismo pelo fato de formular instigantes especulações sobre os processos 

psíquicos de pessoas cometidas pelo fetiche. Para ele, o fetichismo estaria ligado a três ideias 

básicas: [1] a relação com o complexo de castração; [2] a dissociação do saber e da crença; 

[3] a vinculação ao processo de clivagem como constituinte do Eu. Isso evidenciou o caráter 

de relevância do termo fetichismo na obra de Freud, sugerindo um desenvolvimento 

conceitual com intuito de formular uma teoria geral da mente e não somente uma nosologia 

de doenças psíquicas. Desse modo, descrevi como esse termo foi desenvolvendo no 

pensamento de Freud através de obras distintas, tentando descrever alguns casos analisados 

por ele com a finalidade de demonstrar como as postulações freudianas estavam 

argumentadas empiricamente, que penso ser um dado importante para entender seu 

pensamento. Ainda nesse capítulo, explico o que Immanuel Kant (1724-1804) entendeu por 

conformidade a fins sem fim, estabelecendo a autonomia dos juízos estéticos, que, 

consequentemente, remete a uma autonomia absoluta da Arte. Por isso faço um breve 

histórico do desenvolvimento das ideias relacionadas à autonomia da Arte existentes na época 

de Kant que contrapôs à kalokagathia grega, culminando em Kant com uma ideia artística 

moderna. Além disso, explico o esquematismo kantiano inserido no idealismo transcendental 

a fim de esclarecer seus pontos fulcrais como contraposição ao termo conformidade a fins sem 

fim, demonstrando a ideia do fetichismo adorniano como subversão da finalidade do objeto 

artístico através do esquematismo, caracterizando-se como uma pseudomorfose. 

 No capítulo II, analiso a peculiar concepção do fetichismo adorniano, baseando-me 

nos textos O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição (1938) e On Popular Music 

(1941). Demonstro que na elaboração do fetichismo adorniano há uma imbricação entre os 

aspectos “objetivos”, de cunho marxiano; e os aspectos “subjetivos”, de cunho freudiano. No 

primeiro texto analisado, essa imbricação fica evidente no próprio título do texto: o fetichismo 

na música remetendo aos aspectos “objetivos”; e a regressão da audição, remetendo aos 

aspectos “subjetivos”. No segundo texto, cuja escolha não é causal, há evidentemente uma 

ênfase à recepção das mercadorias culturais, tendo como exemplo a música popular que fazia 

parte das programações de determinadas rádios nos Estados Unidos, observadas por Adorno 

no projeto Princeton Radio Research Project, entre 1938 a 1940. Além disso, numa seção 

desse mesmo capítulo, assinalei também a relação entre o fetichismo e o pensamento da 

identidade com intuito de apresentar uma chave de interpretação do pensamento adorniano. 

 Por fim, no Capítulo III, analiso o fetichismo na obra conjunta de Adorno e 

Horkheimer, Dialética do Esclarecimento (1947), onde eles cunharam o termo indústria 

cultural que seria considerado o modus operandi por excelência do fetichismo. Realmente, 
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nas entrelinhas dessa obra, há “diálogos” impressionantes com outros pensadores. Dentre 

esses, trago dois “diálogos”, que me parecem imprescindíveis ao presente trabalho, 

vinculados à indústria cultural. Assim, na primeira seção exponho o “diálogo” com Kant, 

esclarecendo a relação entre os termos fetichismo, esquematismo, conformidade a fins sem 

fim. Na segunda seção, exponho o “diálogo” com Freud, esclarecendo a relação entre os 

termos fetichismo e pseudo-individualidade. 

 Enfim, no final de todas as seções do primeiro capítulo e no final do segundo capítulo, 

faço considerações críticas a respeito do que foi explicado com o objetivo de tornar claros e 

inteligíveis os pontos de vista que fazem sentidos à condução argumentativa do presente 

trabalho, além de poder instigar debates sobre o tema proposto e inspirar possíveis tomadas de 

posicionamentos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS DO CONCEITO DE FETICHISMO 

  

 

 T.W. Adorno (1903-1969) fez uma elaboração do conceito de fetichismo com o 

propósito de tratá-lo no âmbito da experiência estética, mantendo seus aspectos das matrizes 

marxiana e freudiana, além de relacioná-lo ao termo conformidade a fins sem fim ou 

finalidade sem fim de Immanuel Kant (1724-1804). Assim, no presente trabalho, torna-se 

necessário inicialmente descrever passo a passo cada uma dessas matrizes com o intuito de 

apurar a compreensão conceitual sobre o fetichismo de maneira progressiva, revelando seus 

pressupostos filosóficos mais nítidos. Para isso, separei esse capítulo em três seções, cada 

uma contemplando seus respectivos temas pela seguinte exposição: [1] o fetichismo 

marxiano; [2] o fetichismo freudiano; por fim, [3] a conformidade a fins sem fim kantiana. 

Acredito que mediante essa exposição poderei esclarecer melhor, durante o decorrer da 

dissertação, os possíveis desdobramentos que o estudo desse conceito sugere. 

 

 

1.1 O Fetichismo Marxiano 

 

 

 Conforme os estudos históricos, o termo fetichismo foi mencionado pela primeira vez 

em 1756 pelo escritor francês Charles de Brosses (1709-1777)
1
 que, logo mais tarde, tratou-o 

de maneira sistematizada através da obra intitulada Do Culto dos Deuses Fetiches ou Paralelo 

da Antiga Religião do Egito com a Religião Atual da Nigritia
2
, publicada em 1760

3
. Nessa 

obra, o sentido desse termo é usado para caracterizar um tipo de pensamento mágico 

fundamentado por crenças supersticiosas encontradas em algumas sociedades, designando-as 

como sociedades “primitivas” em contraposição às outras sociedades “esclarecidas”, na qual 

esse pensamento não se manifestava. Com efeito, o fetichismo se refere a um tipo de 

                                                 
1
Charles de Brosses era membro da Académie des Inscriptions et Belle-Lettres de Paris, além de ser um dos 

colaboradores da famosa Enciclopédia de Diderot e d'Alambert ( Segundo SAFATLE, 2010, p.21). 
2
 Nigritia, cuja origem semântica é advinda da palavra em latim niger que significa negro, designa a região 

africana, habitada por negros, localizada entre a bacia do Nilo superior e o oceano Atlântico (Cf. SAFATLE, 

2010, p.21). 
3
SAFATLE, 2010, p.21.  
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pensamento que operaria através de cultos de objetos inanimados, de divinizações de animais 

e de fenômenos irregulares da natureza. Na verdade, duas características comporiam o modo 

de funcionamento de uma, digamos, fenomenologia do fetichismo: [1] o modo de pensamento 

projetivo e [2] a incapacidade de operação mental por representações e abstrações
4
. O 

primeiro é causado pelo medo e desconhecimento que o indivíduo “primitivo” tem frente à 

natureza. O segundo é devido à incapacidade desse indivíduo de elaborar representações que 

substituíssem os objetos, pois ele estaria inserido numa imanência tal que o impedisse de 

formular abstrações, conhecimentos abstratos acerca dos objetos sensíveis. Ao que parece, 

não haveria sentido a distinção entre sujeito e objeto na “fenomenologia fetichista”. Assim, 

haveria correlação entre domínio da natureza, mudança do pensamento projetivo para um 

abstrativo e distinção entre sujeito e objeto.  

 Para identificar esse tipo de pensamento, Brosses se baseou em relatos de navegadores 

portugueses que descreveram as maneiras de cultos de tribos africanas da Guiné e da África 

Ocidental. Não por acaso, o termo fetichismo formulado por Brosses é originado de uma 

derivação do termo fetisso da língua portuguesa antiga que corresponde à palavra feitiço do 

português atual. Todavia, suas descrições científicas para caracterizar o fetichismo não 

estariam isentas da ideologia vigente na Europa que parecia sempre querer sugerir uma certa 

superioridade europeia sobre outros povos. Assim, o fetichismo serviu para descrever o modus 

vivendi de povos que estariam num estágio tal como se estivessem numa eterna infância, 

permanecidos num estado de ignorância e de barbárie. É sob essa perspectiva que Brosses fez 

a seguinte menção a esses povos: “seus costumes, suas ideias, seus raciocínios, suas práticas 

são as das crianças” 
5
. Em suma, o sentido desse termo de origem da língua portuguesa 

perpassará pelos séculos XVIII e XIX, na Europa, vinculado à caracterização do pensamento 

“primitivo”, regredido e bárbaro.  

 Portanto, quando Karl Marx (1818-1883) cunhou o conceito fetichismo da 

mercadoria, o termo fetichismo já era, em sua época, notório e usual para grande maioria dos 

intelectuais europeus. O conceito de fetichismo marxiano foi cunhado na obra denominada O 

Capital (1867), mais precisamente numa seção intitulada O fetichismo da mercadoria: seu 

segredo. Essa seção se situa no primeiro capítulo denominado de A Mercadoria que, por sua 

vez, faz parte do primeiro livro intitulado O Processo de Produção do Capital. Nesse 

capítulo, Marx expõe sua teoria mediante uma estratégia de exposição que analisa, de maneira 

pormenorizada, num primeiro momento, o conceito de mercadoria para em seguida descrever 

                                                 
4
 SAFATLE, 2010, p. 34. 

5
DE BROSSES, Charles. Du Culte des Diex Fétiches. Paris: Fayard, 1988. Cf. SAFATLE, 2010, p.23. 
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o fetichismo da mercadoria. De fato, pode-se considerar uma boa estratégia de exposição, 

pois quando se começa a leitura da seção do fetichismo da mercadoria em O Capital, percebe-

se que para entendê-la de modo satisfatório, é necessária uma apreensão prévia dos detalhes 

do conceito de mercadoria. Com isso, parece ser de bom senso acatar essa estratégia no 

presente trabalho, apresentando, num primeiro momento, o modo como Marx teorizou sobre a 

mercadoria para, posteriormente, explicar o que ele entendeu por fetichismo da mercadoria. 

Para isso usarei as seguintes seções terciárias: 1.1.1 A Mercadoria e 1.1.2 O Fetichismo da 

Mercadoria. 

 

 

1.1.1 A Mercadoria 

 

 

 O Capital é uma obra da fase madura de Marx, na qual ele elaborou de maneira mais 

consistente suas teses desenvolvidas no decorrer de sua carreira, principalmente as teses 

localizadas numa obra anterior intitulada Contribuição à Critica da Economia Política 

(1859). Isso se ratifica pela própria afirmação de Marx de que O Capital deveria ser uma 

continuação mais aperfeiçoada das teses dessa obra. No entanto, sobre uma obra tão complexa 

como O Capital, pode-se afirmar que nela se encontram não só as teses da Contribuição, mas 

também várias outras teses e desdobramentos de diversos assuntos ricos e polêmicos que 

extrapolam qualquer análise ligeira. Entre esses vários assuntos, um dos mais relevantes e 

evidentes que pode ser considerado como fundamento de toda obra é o estudo do modo como 

se estabelecem as condições materiais da sociedade capitalista. É óbvio que qualquer 

sociedade humana tem de produzir suas próprias condições materiais para suprir as 

necessidades de sobrevivência, não sendo diferente para a sociedade capitalista. No entanto, 

cada tipo de sociedade tem suas particularidades no que diz respeito ao modo de obter essas 

condições materiais. Tendo isso em vista, Marx analisou esse tipo particular de sociedade, 

afirmando que a produção dos bens materiais que suprem as necessidades humanas no 

sistema econômico capitalista é feita, de maneira generalizada, apesar de não absoluta, pela 

forma mercadoria. Com efeito, esse assunto estaria conectado ao próprio sentido do conceito 

marxiano de capital que dá título à referida obra. Esse conceito seria entendido como a 

acumulação de riquezas que se efetiva na sociedade capitalista, tendo como condições 

essenciais para essa acumulação as características de dominação e de exploração do trabalho 
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de uma classe de proletários que concede lucros em prol de uma determinada classe de 

proprietários através da divisão social do trabalho. 

 Com isso, o método de análise de Marx seria um método crítico ao sistema capitalista, 

deduzindo uma relação histórica e social dos tipos de economias que relativizaria, assim, o 

caráter de uma certa “naturalização” da ciência econômica em vigência na época
6
. Desse 

modo, para que a crítica marxiana seja eficiente, ela teria de se fundamentar numa teoria cuja 

própria conceitualização pusesse em xeque as categorias econômicas vigentes, evidenciando 

seus caracteres ideológicos e de falsa cientificidade
7
. Para Marx, a ciência econômica tem de 

ser considerada uma economia política que enfatiza aquela relação histórica e social do 

processo econômico de uma dada sociedade, como salienta o estudioso de Marx, Isaak Illich 

Rubin (1886-1937): “A Economia Política não analisa o aspecto técnico-material do processo 

de produção capitalista, mas sua forma social, isto é, a totalidade das relações de produção 

que constituem a 'estrutura econômica' do capitalismo” 
8
. 

 No que concerne ao aspecto mais estrutural de O Capital, no capítulo A Mercadoria, 

há uma sistematização em seu modo de explicação através de três partes expostas da seguinte 

maneira: [1] explicam-se a substância e a quantidade de valor, apontado as características 

essenciais da mercadoria, ou seja, seus valores-de-uso, bem como seus valores-de-troca como 

aparência do valor; [2] explica-se o duplo caráter do trabalho materializado em mercadoria, 

em que há o trabalho útil ou concreto e o trabalho abstrato; e por último, [3] explica-se o 

funcionamento da forma de valor expresso pela forma valor-de-troca. Nesse capítulo, a 

                                                 
6
Apesar de as críticas de Marx serem direcionadas aos economistas clássicos, sobretudo às suas figuras mais 

representativas como Adam Smith (1723-1790) e David Ricardo (1772-1823), quando se fala em críticas 

referindo ao método dialético, método contemplado por Marx, o sentido é um pouco diferente do usual. Crítica 

aqui se refere à impossibilidade de os autores criticados não terem consciência, e não poderiam ter, de uma 

elaboração teórico-econômica que não fossem “reificada”, pois o momento histórico não propiciaria essa 

consciência. Isso fica evidente quando Marx mencionou que os economistas clássicos acertaram em tratar a 

categoria valor como quantidade de trabalho, porém de maneira incompleta, pois na verdade seria trabalho 

abstrato. A incompletude da teoria clássica se deve ao fato de seus adeptos pensarem o valor sob uma 

perspectiva meramente formal, como um dado eterno e imutável, assim, externo ao sistema econômico que o 

sustentava. Somente sob uma perspectiva dialética e, dessa forma, mais elaborada, o valor seria tratado como 

interno ao sistema econômico. Portanto, a crítica marxiana estaria fundamentada numa ideia hegeliana de que 

há três momentos históricos dados pela supressão, conservação e elevação (Aufhebung) das teorias passadas. 
7
Embora seja notória a importância histórica da teoria marxiana, não se deve deixar de mencionar uma das 

críticas epistemológicas mais pertinentes contra ela, que, infelizmente, teve pouco atenção no Brasil. Trata-se 

das críticas do livro de Gerald Cohen intitulado Karl Marx's Theory of History: a Defence (1978), onde ele 

analisa a obra de Marx, declarando que ele postulou um tipo de teoria fundamentada em argumentos 

finalísticos, e por isso insustentável do ponto de vista epistemológico por não poder determinar e prever 

situações futuras. Cohen tenta “salvar” a teoria marxiana pela inclusão de argumentos por generalização. Sem 

entrar no mérito se isso é eficiente ou não, a questão é que Cohen pontuou as limitações da teoria marxiana, 

levantando questões fundamentais que bem poderiam ser feitas pelos “marxistas” adeptos de um “evangelismo 

ingênuo”, apesar de não muito em moda ultimamente, que perfizeram uma tradição de leitura dos textos de 

Marx no Brasil. 
8
RUBIN, 1980, p.15. 
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explicação de Marx segue um tipo de progressão que demonstra, inicialmente, como se 

constitui uma mercadoria isolada em suas partes fundamentais e constituintes; depois, como 

se relaciona uma mercadoria com outra; e logo mais, como se inter-relacionam as várias 

mercadorias de tal maneira que a relação estabelecida entre elas conflua para uma abstração 

cada vez maior, culminando na forma mercadoria dinheiro. 

 Sobre essa sistematização da explicação supracitada do capítulo A Mercadoria, pode-

se dizer que as duas primeiras partes [1] e [2] possuem como tema a constituição da 

mercadoria ou sua substância e a última [3] possui como tema o caráter relacional da 

mercadoria ou sua forma. Digno de nota é que essa última parte é a mais dialética delas, onde 

Marx explica em quatro seções da seguinte maneira: [A] a forma simples, explicando a forma 

relativa e forma equivalente do valor; [B] a forma total ou extensiva do valor; [C] a forma 

geral do valor; e [4] a forma dinheiro do valor. Tendo isso em vista, torna-se mister, no 

presente trabalho, explicar passo a passo cada parte dessa sistematização do capítulo A 

Mercadoria que foi formulada por Marx de maneira exemplar. 

 Desse modo, Marx começa esse capítulo afirmando que a riqueza de uma sociedade 

capitalista “configura-se em uma 'imensa acumulação de mercadorias'” 
9
, sendo a mercadoria 

a “forma elementar dessa riqueza” 
10

. Com disso, o primeiro passo que se deve dar para 

entender a sociedade capitalista, pensa o autor, é adotar um método que permita analisar essa 

riqueza, estudando, primeiramente, a forma mercadoria de maneira isolada. Não deixa de ser 

curioso e ilustrativo a declaração de Marx no Prefácio da primeira edição de O Capital, 

comparando esse método ao método da Ciência Biológica, quando nela se estuda a célula. Por 

analogia, tal como o biólogo estuda uma célula com o propósito de entender o organismo, 

deve-se estudar a mercadoria, de modo isolado, com o intuito de entender a sociedade na qual 

ela é configurada: 

 

Além disso, na análise das formas econômicas, não se pode utilizar nem 

microscópio nem reagentes químicos. A capacidade de abstração substitui 

esses meios. A célula econômica da sociedade burguesa é a forma 

mercadoria, que reveste o produto do trabalho, ou a forma de valor assumida 

pela mercadoria. Sua análise parece, ao profano, pura maquinação de 

minuciosidades. Trata-se, realmente, de minuciosidades, mas análogas 

àquelas da anatomia microscópica (MARX, 2010, p 16). 

 

 Um comentário que se deve fazer sobre a afirmação de Marx de que a mercadoria é 

um ponto inicial para se entender a sociedade capitalista é de que ela se ligaria, diretamente, à 

                                                 
9
MARX, 2010, p. 57. 

10
MARX, loc. cit. 
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compreensão do modo como se estabelece o valor na forma mercadoria. Na verdade, a 

análise da mercadoria revelaria a importância da teoria do valor no pensamento de Marx. Isso 

fica claro pelo fato de que o próprio conceito de capital é entendido também como um valor, 

que demonstra através de sua funcionalidade a necessidade de acumulação e de exploração 

pela formação incensante do lucro. Ao que parece, Marx não esteve insensível a esse assunto, 

como se confere na sua própria afirmação, no Prefácio da primeira edição de O Capital, sobre 

o modo como ele tratou da teoria do valor no primeiro capítulo, avisando ao leitor da 

dificuldade de sua compreensão: 

 

[...] O Capítulo I é o que oferece maior dificuldade à compreensão, 

notadamente a seção que contém a análise da mercadoria. Nele procurei 

expor, com a maior clareza possível, o que concerne especialmente à análise 

da substância e da magnitude do valor (grifo meu - FCS) (MARX, 2010, p. 

15). 

 

 Com isso, poder-se-ia afirmar que Marx considerava a teoria do valor um baluarte que 

fundamenta O Capital, por isso coube expor seus aspectos mais elementares logo no início do 

livro como ponto fundamental de toda obra. Isso é reafirmado também pelo fato de que Marx 

escreveu um apêndice, incorporado na segunda edição e nas edições posteriores, com o 

propósito de aperfeiçoar a exposição da teoria do valor, enfatizando-a como questão central à 

compreensão de O Capital. Na verdade, ele fez isso para acatar as críticas de seu amigo 

Friedrich Engels (1820-1895) à confecção desse primeiro livro na primeira edição, declarando 

em sua carta a Engels de 22 de junho de 1867 que: “a questão [a análise da forma valor] é 

muito decisiva para todo o livro” 
11

. Com efeito, não é de se espantar que a recepção da teoria 

de valor de Marx tenha sido um dos pontos mais, se não o mais, controverso de seu 

pensamento, colocando em lados opostos aqueles que a consideram e aqueles que a 

execram
12

. 

 Polêmicas à parte, o fato é que a noção de valor é um requisito essencial para entender 

o conceito de mercadoria, tanto é verdade que Marx postulou o valor-de-uso e o valor como 

os dois fatores que a caracterizam como tal. Esses fatores estão descritos na primeira seção do 

primeiro capítulo de O Capital através do seguinte subtítulo: Os Dois Fatores da Mercadoria: 

Valor-de-Uso e Valor (Substância e Quantidade do Valor). Digno de nota é que essa 

                                                 
11

VALOR. In: BOTTOMORE, Tom. (Ed.). Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor 1983, p 400. 
12

Entre os não-marxistas, mesmos os que pensaram que Marx fez descobertas importantes, a sua teoria do valor é 

de maneira unânime vista como dotada de erros graves de lógica (Böhm-Bawerk, 1896). Entre os marxistas, 

uns veem essa teoria como redundante e supérflua para entender os processos de exploração do capitalismo 

(Steedman, 1977); outros a veem como fundamental para entender as categorias marxianas, de modo geral 

(Hilferding, 1904; Rubin, 1928; Rosdolsky, 1968). 
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caracterização feita pelo autor entre valor-de-uso e valor, literalmente expressa nesse 

subtítulo, surge no decorrer dessa seção disposta de maneira um tanto quanto complexa, 

causando, à primeira vista, uma certa dificuldade de leitura por incluir uma outra 

característica suplementar intitulada de valor-de-troca. Todavia, essa dificuldade é sanada se o 

leitor considerar, interpretativamente, que essa disposição de Marx segue o molde do método 

dialético, imunizando-o, assim, de uma certa dificuldade de entendimento ou de uma leitura 

um tanto quanto parcial que eventualmente possa ocorrer. Portanto, as características 

apontadas da mercadoria pelo autor são os duplos valor-de-uso e o valor-de-troca, sendo o 

valor-de-troca o modo como se efetiva a característica valor em sua aparência. Tal assunto é 

esclarecido pelo próprio autor de maneira contumaz numa outra seção logo à frente 

denominada A Forma Simples do Valor, Em Seu Conjunto, do mesmo capítulo A Mercadoria: 

 

De acordo com o hábito consagrado, se disse, no começo desse capítulo 

[Capítulo I: A Mercadoria], que a mercadoria é valor-de-uso e valor-de-

troca. Mas isto, a rigor, não é verdadeiro. A mercadoria é valor-de-uso ou 

objeto útil e “valor”. Ela revela seu duplo caráter, o que ela é realmente, 

quando, como valor, dispõe de uma forma de manifestação própria, diferente 

da forma natural dela, a forma de valor-de-troca; e ela nunca possui essa 

forma, isoladamente considerada, mas apenas na relação de valor ou de troca 

com uma segunda mercadoria diferente. Sabido isto, não causa prejuízo 

aquela maneira de exprimir-se, servindo, antes, para poupar tempo (MARX, 

2010, p. 82). 

 

 É bom salientar que caracterizar a mercadoria em valor-de-uso e valor-de-troca não é 

um procedimento de todo incorreto, pois, por meio dele, poderia estar buscando uma maneira 

explicativa com o intuito, digamos, de simplificação de sentido, tornando mais clara a 

compreensão do conceito de mercadoria como forma peculiar em que os objetos de trabalho 

se transfiguram no capitalismo pela finalidade de troca. Com isso, à primeira vista, o cerne da 

teoria de Marx não é corrompido por essa maneira de explicação, pois uma certa indistinção 

entre o valor-de-troca e o valor não parece causar grandes erros interpretativos. O que essa 

explicação no máximo revelaria são duas posturas por parte do intérprete: a primeira, uma 

certa resistência ao método dialético; a segunda, um desconhecimento desse método. No caso 

dessa resistência, o que se pode opinar sobre isso é que ninguém é obrigado a se tornar um 

adepto do método dialético, pois há estilos filosóficos que postulam métodos totalmente 

contrários, porém, tão legítimos quantos ele. Desse modo, o uso de uma maneira mais, 

digamos, “simplificada” das características da mercadoria poderia muito bem evidenciar um 

tipo de postura crítica de expor esse conceito marxiano, opondo-se ao método dialético. No 

entanto, no caso de desconhecimento, isso talvez poderia ocasionar problemas na exegese de 
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Marx pelo fato de o intérprete ter uma maior probabilidade de descaracterizá-lo por 

desconsiderar uma característica fundamental de seu pensamento, a saber, a de herdeiro de 

primeira linha da dialética hegeliana.  

 Tendo isso em vista, penso no que poderia ser feito de mais sensato aqui é optar por 

uma interpretação que aproxime mais de Marx, considerando seu método dialético com 

intuito de preservar sua originalidade, para depois, se for o caso, criticá-lo devidamente. 

Todavia, vale ressaltar que o intuito precípuo no presente trabalho é apresentar o conceito de 

fetichismo e seus correlatos, sendo que qualquer crítica feita ao método marxiano em geral, 

poderia ultrapassar seus objetivos pelo fato de ser um assunto muito extenso e complexo. É 

claro que isso não isenta a importância de tal assunto a qualquer interpretação marxiana, só 

declaro aqui que, no momento, cabe suspendê-lo de análises e comentários por motivo de 

delimitação do tema proposto no presente trabalho.  

 Com efeito, o que se pode comentar a respeito da declaração de Marx na citação 

acima, “a rigor, não é verdadeiro”, é que uma simplificação da exposição poderia conduzir a 

um método de análise da mercadoria aos moldes do empirismo e do positivismo, 

descaracterizando-o como método dialético. A afirmação “mercadorias têm valor-de uso e 

valor-de-troca” poderia ser enganosa em certo ponto, pois valores-de-troca são sempre 

contingentes em relação ao tempo, ao lugar e à circunstância. Embora possa haver na 

mercadoria uma magnitude idêntica, a questão do valor não dependeria de sua contingência 

material, mas sim de sua propriedade homogênea e comum, encontradas em todas as 

mercadorias, de serem produtos de trabalho, o denominado trabalho abstrato. Em suma, os 

valores-de-troca são tão díspares quanto as diferentes mercadorias em suas trocabilidades. Na 

verdade, o valor é a objetivação (Vergegenständlichung) 
13

 do trabalho abstrato e a forma de 

sua aparência é o valor-de-troca. Além disso, no conceito de valor estaria expressa a ideia de 

uma dialética entre valor e valor-de-uso ocorrida por um processo que nunca se estabeleceria 

em uma única mercadoria separadamente, mas sim por uma inter-relação de mercadorias com 

o todo social. No conceito de valor-de-troca, por sua vez, essa denotação não poderia ser 

expressa de maneira satisfatória. 

 De fato, sob uma perspectiva mais lógico-formal, o método de explicação de Marx, 

usando o valor-de-troca para explicar o valor e, em seguida, usando o valor para explicar o 

valor-de-troca, poderia ser caracterizado como uma argumentação em círculo vicioso. Como 

                                                 
13

Conforme Peter Singer, a objetivação pode ser entendida da seguinte maneira: “[…] o trabalho no sentido de 

atividade produtiva livre é a essência da vida humana. O que quer que se produza dessa forma – uma estátua, 

uma casa, uma peça de roupa – é portanto a essência da vida humana transformada numa objeto físico. Marx 

chama isso de 'objetivação do ser específico do homem'”(SINGER, 2003, p. 45). 
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o próprio autor declarou, assumindo esse método: “Partimos do valor-de-troca ou da relação 

de troca das mercadorias, para chegar ao valor aí escondido. Temos, agora, de voltar a essa 

forma de manifestação do valor” 
14

. No entanto, sob uma perspectiva mais dialética, essa 

explicação marxiana sugeriria que o enfoque estritamente lógico-formal é um tanto quanto 

reducionista, pois encobre os fundamentos do método dialético que pautam por notórios pares 

eminentemente inter-relacionais, tais como: a essência e a aparência; o conteúdo e a forma; o 

universal e o particular. Em suma, essa mencionada simplificação dos duplos fatores da 

mercadoria é, de modo didático, salutar, porém encobriria os caracteres constitutivos de inter-

relacionamento das mercadorias e de formação do valor como processo histórico-social, 

como declara Marx : 

 

As mercadorias, recordemos, só encarnam valor na medida em que são 

expressões de uma mesma substância social, o trabalho humano; seu valor é, 

portanto, uma realidade apenas social, só podendo manifestar-se, 

evidentemente, na relação social em que uma mercadoria se troca por outra 

(MARX, 2010, p. 69). 

 

 Essa breve justificativa com intuito de sanar uma possível confusão entre valor-de-

troca e valor ficará mais clara no decorrer do presente trabalho, quando se desenvolver de 

maneira mais apurada a explicação dos termos marxianos envolvidos na concepção de 

mercadoria. Em todo caso, explicar-se-á as duas características da mercadoria à maneira da 

seção Os Dois Fatores da Mercadoria: Valor-de-Uso e Valor (Substância e Quantidade de 

Valor), entendida aqui como fatores, apontando as ponderações que Marx fez logo depois.  

 Como já foi mencionado, Marx começa sua explicação pelo modo mais simples, 

demonstrando as características ou fatores da mercadoria de maneira isolada, para depois, 

explicar a mercadoria inter-relacionando uma com a outra. Desse modo, na seção supracitada, 

ela é explicada de maneira isolada, apontando seus dois fatores que são: valor-de-uso e o 

valor. O valor-de-uso é caracterizado pela utilidade que um objeto possui para satisfazer as 

necessidades humanas, independente de se essas necessidades possuam origens fisiológicas 

ou se são meros produtos da imaginação. A mercadoria, antes de qualquer coisa, é um objeto 

que tem propriedades materiais intrínsecas como produto. Sendo assim, a maneira como é 

produzido esse produto - tanto de modo direto, pelo meio da subsistência; como de modo 

indireto, pelo meio da produção - não seria fator determinante para satisfazer as necessidades 

humanas. Isso quer dizer que, a rigor, para a utilização de um produto, que sempre está 

relacionada à satisfação dessas necessidades, não importaria o modo pelo qual se produz, pois 

                                                 
14

 MARX, 2010, p. 69. 
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ela estaria ligada ao próprio objeto produzido. 

 Além disso, a utilidade desses objetos está intimamente relacionada à sua 

materialidade como objeto de valor-de-uso. Esses objetos úteis podem ser considerados sob 

dois aspectos variáveis no tempo e espaço, a saber, segundo suas quantidades e segundo suas 

qualidades. Na verdade, os objetos têm múltiplas propriedades que propiciam vários modos 

de uso, constituindo como fatos históricos tanto as descobertas de variedades desses modos de 

uso como a criação de medidas aceitas pela sociedade para quantificar esses objetos. Essas 

variedades na quantificação do valor-de-uso se estabelecem pela natureza do objeto útil e pela 

variação dos métodos convencionais de medida, ou seja, quantificar e qualificar a mercadoria 

pelo valor-de-uso nunca se faz por um critério que não seja do próprio objeto material, pois a 

“utilidade não é algo aéreo” 
15

. Por mais que pareça redundante, a afirmação é de que o valor-

de-uso se estabelece pela utilidade do objeto, justificando a determinação da utilidade pelas 

propriedades materiais imanentes da mercadoria como condição sine qua non de seu valor-

de-uso. Isso acontece por duas razões, primeiro, porque quando se refere à qualidade do 

valor-de-uso, não a determina pela abstração de quantidade de dispêndio de trabalho, tal como 

ocorre no valor, que veremos a seguir; segundo, porque quando se refere às quantidades do 

valor-de-uso, ostenta-se sobre uma forma definida no próprio objeto em sua imanência como, 

por exemplo, em “uma dúzia de relógios, um metro de linho, uma tonelada de ferro etc” 
16

. 

Na verdade, o valor-de-uso é considerado como o “conteúdo material da riqueza” 
17

, 

independente de qual forma sócio-econômica esteja vigente quando se consome o produto. 

Assim, sua característica material se mantém mesmo na forma de mercadoria na sociedade 

capitalista, pois o valor-de-uso se efetiva nas condições de utilização ou de consumo, 

condições essas essenciais às pessoas de qualquer época e em qualquer sociedade. Não 

obstante, além de sua utilidade material, uma característica peculiar acrescentada ao valor-de-

uso, quando configurado na forma mercadoria na sociedade capitalista, é o seu caráter de 

veículo material do valor-de-troca. 

 Sem esquecer o que foi dito acima entre a possibilidade de uma certa indistinção das 

características da mercadoria, apresentar-se-á o valor em sua forma de aparência, denominado 

de valor-de-troca. Com efeito, esse se forma pela relação de troca de quantidades de valores-

de-uso de diferentes espécies proporcionais de uma mercadoria para outra. Essa relação 

também é transformada constantemente no tempo e no espaço, caracterizando a mercadoria 
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como relativa e arbitrária em relação a seus valores-de-troca.  

 Com efeito, para que haja o processo de troca das mercadorias, é necessário um 

mecanismo que convenciona um atributo de igualdade proporcional a qualquer produto em 

relação a outro produto, de maneira que possibilite a troca entre eles. De modo concomitante, 

quando se convenciona esse atributo aos produtos, convenciona-os como mercadorias. Diante 

disso, poderíamos nos perguntar: qual tipo de mecanismo igualaria, tanto em sua qualidade e 

quantidade, espécies de produtos diferentes e, por conseguinte, valores-de-uso distintos? Ou 

como questionou Marx: “Que algo comum, com a mesma grandeza, existe em duas coisas 

diferentes, em uma quarta de trigo e em n quintais de ferro” 
18

? Esses questionamentos trazem 

à baila um ponto fundamental para o entendimento do mecanismo da forma mercadoria, a 

saber, para ocorrer a relação de troca é necessário representar cada produto, em sua 

quantidade e em sua qualidade, a uma terceira grandeza. Quando isso ocorre, sendo condição 

necessária para efetivar a troca, os valores-de-uso se tornam indiferenciados, nulos do ponto 

de vista da produção de mercadorias, pois esses valores são abstraídos através do mecanismo 

de troca. A abstração dos valores-de-uso é necessária porque a utilidade é uma característica 

muito específica de cada produto, tornando impossível a universalização desses tipos de 

valores como condição de terceira grandeza comum entre os produtos. Sob esse aspecto, 

pode-se dizer que o que diferencia uma mercadoria de outra em seu valor-de-uso é a 

qualidade desses valores; por outro lado, o que diferencia uma mercadoria de outra em seu 

valor-de-troca é a quantidade desses valores.  

 Já que não se pode considerar os valores-de-uso das mercadorias como representações 

de igualdade, pois são muito específicos e restritos, tanto em suas qualidades como em suas 

quantidades, a característica comum consequentemente passível de igualação entre as 

mercadorias, declarada por Marx, é que elas são produtos de trabalho. No entanto, mesmo 

essa característica comum das mercadorias pode estar vinculada a seus valores-de-uso 

particulares, prevalecendo, assim, como característica restrita à representação de igualdade, 

pois são produtos de trabalho específico. Por exemplo, a mesa, a casa, o fio ou qualquer outra 

coisa com utilidade como produto de trabalho de um “marceneiro, do pedreiro, do fiandeiro 

ou qualquer outra forma de trabalho produtivo” 
19

 são produtos de uma única espécie de 

trabalho concreto. Para considerar uma universalização de valores das mercadorias, é 

necessário tornar esses valores mais abstratos ainda, considerando o valor como produto de 

trabalho humano abstrato. Com efeito, as mercadorias terão de ser consideradas como 
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26 

 

 

produtos de dispêndio humano, desprezando a forma como foi despendida, pois o que se torna 

relevante é a representação da mercadoria em força de trabalho humano abstrato despendido 

em sua produção. É dessa maneira que se caracteriza o conceito de valor para Marx, isto é, 

como o segundo fator da mercadoria que teria como expressão aparente o valor-de-troca, 

sendo a objetivação de uma terceira grandeza ou representação comum entre produtos 

distintos configurados na forma mercadoria. Logo, conclui-se que todas as mercadorias são 

produtos da terceira grandeza chamada trabalho humano abstrato. 

 Digno de nota é a menção a que Marx fez de Aristóteles (383-322 a. C) em O Capital 

como o primeiro grande pensador que se ateve ao assunto da forma valor. Aristóteles declarou 

que o dinheiro é apenas uma figura secundária na relação de troca, pois “'5 camas = 1 casa' 

não se distingue de '5 camas = tanto de dinheiro'.”
20

 Para ele a igualização entre a cama e a 

casa era imprescindível para se estabelecer uma comensurabilidade como condição sine qua 

non de troca, pois só assim coisas de aparências tão díspares poderiam ser comparadas como 

grandezas comensuráveis. Todavia, Aristóteles afirmou que a igualização feita pela troca era 

uma questão de mero procedimento prático, pois a natureza dos objetos trocados em suas 

qualidades específicas era essencialmente diferente entre si. Para ele, a igualização era feita 

por uma maneira estranha à natureza dos objetos trocados. Marx viu nessa afirmação de 

Aristóteles uma incompletude de entender a forma valor, pois Aristóteles não conseguia 

perceber que o trabalho humano é uma condição necessária a todos os produtos trocados, 

possibilitando a universalização pela forma valor. Marx argumentou que a teoria de 

Aristóteles sobre a forma valor era relativa à estrutura societária do grego antigo, pois o 

trabalho nunca poderia ser considerado como condição universal numa sociedade baseada no 

modo de produção escravista, ou seja, naquela época da sociedade grega, tipos de trabalhos e 

de homens eram considerados de propriedades ontológicas diferentes, não fazendo sentido 

universalizá-los. Aristóteles, indivíduo da sociedade escravista grega, não poderia postular a 

idéia de que os homens são iguais e, consequentemente, considerar que seus trabalhos 

também seriam pautados pela igualdade. 

 Se o valor se forma pela igualização do tipo de trabalho denominado de trabalho 

humano abstrato, resta agora entender como se estabelece o valor em sua grandeza. A 

grandeza do valor se formaria por quantidade de tempo despendido de trabalho na fabricação 

do produto. É bom salientar que isso não se refere a um tempo específico de um trabalho 

individual ou privado, mas ao tempo de trabalho socialmente necessário. Marx esclarece essa 
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diferenciação, ilustrando de forma irônica e espirituosa, através do seguinte exemplo: se o 

valor de uma mercadoria se estabelece pela quantidade de trabalho despendido, um valor de 

um produto feito por um preguiçoso ou inábil seria de modo substancial elevado. Todavia, não 

se tratar disso. Na verdade, a quantidade de duração de trabalho gasto em uma mercadoria é 

representada pela média gasta em sua fabricação, considerando o trabalho de vários 

indivíduos, isto é, pela média de força de trabalho social como força de trabalho único de 

vários indivíduos, denominado de, como mencionado acima, tempo de trabalho socialmente 

necessário. Como salienta Marx: “O que determina a grandeza do valor, portanto, é a 

quantidade de trabalho socialmente necessária ou o tempo de trabalho socialmente necessário 

para a produção de um valor-de-uso” 
21

. 

 Além disso, a grandeza do valor está relacionada de modo muito próximo à 

produtividade do trabalho, pois sua variabilidade influencia o valor. Portanto, a grandeza de 

quantidade de trabalho é proporcional ao valor, pois quanto maior o tempo despendido na 

feitura do produto, maior será o valor. Por outro lado, a grandeza da produtividade é 

inversamente proporcional à grandeza do valor, pois quanto maior a produtividade menor é o 

tempo gasto para a produção, logo, o valor da mercadoria é menor. A variabilidade da 

produtividade está relacionada, necessariamente, aos seguintes fatos: a habilidade do 

trabalhador; o desenvolvimento tecnológico; o gerenciamento dos processos de produção; a 

quantidade e a eficácia dos meios de produção; e as condições naturais. 

 Depois de explicada a mercadoria em sua substância ou em partes constituintes, agora, 

pode-se ater à sua forma, ao seu caráter mais relacional e, consequentemente, mais dialético. 

Na seção A Forma do Valor ou o Valor-de-Troca, Marx surpreende-nos com a seguinte 

declaração, revelando os movimentos dialéticos de seu método:  

 

As mercadorias, recordemos, só encarnam valor na medida em que são 

expressões de uma mesma substância social, o trabalho humano; seu valor é, 

portanto, uma realidade apenas social, só podendo manifestar-se, 

evidentemente, na relação social em que uma mercadoria se troca por outra. 

Partimos do valor-de-troca ou da relação de troca das mercadorias, para 

chegar ao valor aí escondido. Temos, agora, de voltar a essa forma de 

manifestação do valor (MARX, 2010, p. 69) 
22

.  

 

 Essa declaração reafirma dois pontos já mencionados sobre o método usado por Marx. 

Primeiro, o modo como a explicação do valor é feito, em que se começa com o valor-de-troca 

                                                 
21

MARX, 2010, p. 61. 
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A parte final dessa citação já foi citada acima, assim, citá-la de novo poderia parecer, à primeira vista, uma 

repetição feita de maneira displicente. No entanto, não se trata disso, pois decidi citá-la de novo com a frase 

mais completa, no intuito de demonstrar o jogo dialético que elas possuem. 
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para se chegar ao valor e nesse para o valor-de-troca. Segundo, a forma como se coloca o 

método marxiano de se manifestar através de um movimento dialético para expor suas 

argumentações. Com efeito, é bom salientar mais uma vez que de modo algum esse método se 

configuraria em afirmações baseadas em argumento por círculo vicioso, pois, se o fosse, 

teríamos de considerá-lo sob uma perspectiva mais lógico-formal. No entanto, as evidências 

são de um uso do método dialético como explicação teórica. Isso fica patente pela presença do 

caráter inter-relacional das mercadorias que se configura numa relação social, mencionado na 

citação de Marx acima como “expressões de uma mesma substância social”. Desse modo, o 

ponto de vista baseado na mera análise formal não contemplaria as características essenciais 

na explicação do método marxiano. 

 No que concerne à explicação da forma simples do valor, Marx explica em conjunto 

dois modos distintos de expressão do valor, a saber, a forma relativa do valor e a forma 

equivalente. A denominação forma simples é ilustrada por Marx por duas mercadorias de 

diferentes espécies, exemplificando a inter-relação entre elas. Assim, na relação do tipo “20 

metros de linho = 1 casaco ou 20 metros de linho valem 1 casaco”
23

 revela que a forma 

relativa é o linho e a forma equivalente é o casaco. O papel da primeira mercadoria é ativo e 

da segunda passivo. O linho expressa seu valor, e somente ele, na materialidade do valor-de-

uso do casaco. Há uma relação de determinação recíproca entre essas duas mercadorias, elas 

ao mesmo tempo se equivalem e se excluem. Além disso, a relação é sempre dada na seguinte 

ordem: a forma relativa e a forma equivalente. Para que o casaco passe a ser forma relativa e 

o linho para a forma equivalente, basta mudar a ordem da seguinte maneira: 1 casaco = 20 

metros de linho. Nesse tipo de relação, o valor ainda não pode se expressar plenamente, pois 

o que se abstrai aqui é só o valor-de-uso de uma única mercadoria, não o universalizando no 

todo social através das várias relações estabelecidas por outras mercadorias.  

 Na forma extensiva de valor, usando do mesmo exemplo, Marx declara que o valor da 

mercadoria linho se expressa em inúmeras mercadorias distintas dela. Se na relação da forma 

simples se revelava um único trabalho abstrato, na forma extensiva esse tipo de trabalho se 

revelaria de maneira massiva e homogênea, pois mais mercadorias pressupõem mais 

trabalhos úteis para se abstraírem em trabalho abstrato. Como aponta Marx: 

 

Através da forma extensiva em que manifesta seu valor, está o linho, agora, 

em relação social não só com uma mercadoria isolada de espécie diferente, 

mas também com todo o mundo das mercadorias. Como mercadoria, é 

cidadão do mundo ( MARX, 2010, p 85). 
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 Não obstante, há uma limitação na forma extensiva de valor que faz com que ela não 

contemple uma expressão plena do valor, mas sim parcial. Isso só ocorre pelo fato de que ela 

se efetiva por uma série de mercadorias, impossibilitando desse modo uma expressão única 

do valor. A igualização de trabalhos úteis não pode ser feita por sucessivas mercadorias 

específicas, pois seus valores-de-uso também específicos excluem e particularizam uma 

mercadoria em relação à outra. Com isso, não se consegue achar uma forma equivalente 

imutável para as mercadorias. Tal como a forma de valor simples, a forma extensiva não 

consegue expressar o valor de outras mercadorias além do dela, desse modo, não se 

universaliza em valor. Todavia, nessa forma, já se pode notar uma generalização maior em 

comparação à forma simples de valor.  

 A forma geral do valor, por sua vez, consegue sanar o defeito da forma extensiva de 

valor, porque os valores das mercadorias em forma relativa podem se expressar numa única 

mercadoria equivalente. Com efeito, uma única mercadoria consegue se universalizar em 

valor, pois os valores-de-uso de todas as mercadorias envolvidas na troca conseguem tornar-

se indistintos, ao mesmo tempo, e não só de um valor-de-uso de uma mercadoria específica. 

Pode-se dizer que só aqui o valor se expressa em sua aparência de valor-de-troca. Como 

declara Marx: 

 

A forma geral do valor, ao contrário, surge como obra comum do mundo das 

mercadorias. O valor de uma mercadoria só adquire expressão geral porque 

todas as outras mercadorias exprimem seu valor através do mesmo 

equivalente, e toda nova espécie de mercadoria tem de fazer o mesmo 

(MARX, 2010, p. 88). 

 

 Portanto, para ter um pleno funcionamento da mercadoria em seu valor, expressando, 

de maneira eficiente, em sua aparência de valores-de-troca, é mister ter uma forma 

equivalente geral pela qual qualquer mercadoria poderia ser usada. Embora a determinação 

de qual mercadoria assumiria a função de equivalente universal seja uma convenção social, só 

a partir dessa convenção estipulada que a mercadoria escolhida se tornaria forma dinheiro do 

valor. Como aponta Marx:  

 

Então, mercadoria determinada, com cuja forma natural se identifica 

socialmente a forma de equivalente, torna-se mercadoria-dinheiro, funciona 

como dinheiro. Desempenhar o papel de equivalente universal torna-se sua 

função social específica, seu monopólio social, no mundo das mercadorias 

(MARX, 2010, p. 91). 

 

 Com efeito, no momento, o que se pode notar é que toda explicação dialética de Marx 
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sobre a forma do valor, desde a forma simples até a forma dinheiro, revela-se que essas 

formas são como etapas autoconstitutivas e evolutivas. Cada etapa sucessiva que evolui, de 

modo progressivo, constitui-se da outra imediatamente anterior, isto é, há uma evolução por 

etapas que conduz para formas mais universais em relação às etapas anteriores. Entende-se, 

assim, que etapas mais evoluídas são mais universais e mais abstratas. Desse modo, a forma 

simples de equivalência é o protótipo da forma dinheiro.  

 

 

1.1.2 O Fetichismo da Mercadoria 

 

 

Se as mercadorias pudessem falar, diriam: “Nosso valor-de-uso pode 

interessar aos homens. Não é nosso atributo material. O que nos pertence 

como nosso atributo material é nosso valor. Isto é o que demonstra nosso 

intercâmbio como coisas mercantis. Só como valores-de-troca estabelecemos 

relações umas com as outras.”  
Karl Marx 

O Capital 

 

 

 Como já foi mencionado, depois de tratar do conceito de mercadoria marxiano, passa-

se para a etapa seguinte dessa exposição, esclarecendo o fetichismo marxiano tal como ele se 

encontra naquela seção intitulada O fetichismo da mercadoria: seu segredo, localizada em O 

Capital. 

 Marx salienta que, à primeira vista, a mercadoria parece ser uma coisa trivial e de fácil 

compreensão. No entanto, quando analisada, ela se revela como algo peculiar e incomum, em 

suas palavras, como algo “cheio de sutilezas metafísicas e argúcias teológicas” 
24

. No que 

concerne ao seu valor-de-uso nada existe de incomum, tanto em relação às suas propriedades 

como finalidade de satisfazer as necessidades humanas, isto é, pelo consumo; como em 

relação às suas propriedades como trabalho humano, ou seja, pela produção. Para Marx, não 

haveria problema nenhum nessas duas propriedades da mercadoria como valor-de-uso. Na 

verdade, para ele, não há problemas maiores em relação às características materiais da 

mercadoria, mesmo em casos que ela é produto da engenhosidade do homem, e não da 

natureza. A transformação do material natural não parece ser prejudicial em si, pois como o 

próprio autor mencionou: “É evidente que o ser humano, por sua atividade, modifica do modo 
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que lhe é útil a forma dos elementos naturais. Modifica, por exemplo, a forma da madeira, 

quando dela faz uma mesa. Não obstante, a mesa ainda é madeira, coisa prosaica, material” 
25

. 

 Se no valor-de-uso da mercadoria não se revelariam problemas, isso também não 

ocorreria nos fatores que as determinam como valor. Primeiro, porque por mais que os tipos 

de trabalhos úteis sejam diferentes, todos eles são dispêndios de atividades humanas. 

Segundo, porque mesmo a magnitude do trabalho sendo medida pela quantidade de trabalho 

despendido à feitura de um produto, isso ainda propiciaria uma diferenciação entre a 

qualidade e a quantidade de trabalho. Enfim, sempre que houver um intercâmbio de um 

trabalho humano com outro, ele se configurará em forma social. 

 Então, o que haveria de problemático no produto do trabalho na forma mercadoria 

para Marx? Responde ele que o problema está na própria forma mercadoria, isto é, ela possui 

a peculiaridade de ter mecanismos constituintes que impossibilitam uma clareza no modo 

como se processa a produção. Marx faz uso de uma hipérbole para designar a mercadoria 

como dotada de um “caráter misterioso” como produto de trabalho. De fato, entende Marx, 

que essa é a grande questão epistemológica a que um cientista realmente comprometido com 

o entendimento do sistema capitalista se opõe, ou seja, estabelecer como se articula a relação 

do trabalho, já que ele é eminentemente social, quando se coloca numa relação que oculta os 

processos sociais desse trabalho. Na verdade, o sugestivo tom de “mistério” na forma 

mercadoria é dado por meio das seguintes situações: [1] pelo disfarce da igualdade dos 

trabalhos humanos através da forma da igualdade dos produtos do trabalho como valores; [2] 

pela quantidade de trabalho despendido transubstanciada em quantidade de valor dos 

produtos humanos; enfim, [3] pela relação entre os produtores, que é de caráter 

essencialmente social através de seus trabalhos, afigurando-se pela forma de uma relação 

social entre produtos de seus trabalhos. Como Marx declara:  

 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características 

sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como 

características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do 

trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais 

dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social existente, 

à margem deles, entre os produtos do seu próprio trabalho (MARX, 2010, 

p.94). 

 

 Assim, Marx cunhou o termo fetichismo da mercadoria para postular que esse “caráter 

misterioso” da forma mercadoria é o encobrimento das características sociais do trabalho 

humano, substituindo-as pelas características materiais e pelas propriedades sociais dos 
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produtos do trabalho. Na verdade, o fetichismo da mercadoria é o processo de ocultamento 

das relações sociais as quais existem entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho 

total, fazendo, desse modo, com que pareça que tais relações se estabeleçam entre os produtos 

do trabalho. É por meio desse processo, considerado por Marx como uma “dissimulação”, que 

se dá a transformação do produto de trabalho em mercadoria, “coisas” 
26

 sociais possuidoras 

de propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos.  

 Além disso, a forma mercadoria, caracterizada pela relação de valor entre os produtos 

do trabalho, tende a se desvincular de qualquer propriedade física desses produtos, bem como 

das relações materiais que os estabelecem. Com efeito, ocorre uma inversão das relações reais 

de produção, que são sociais, para relações entre coisas, como Marx declara: “Uma relação 

social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação 

entre coisas” 
27

. O estudioso de Marx, Isaak Illich Rubin, explicou de forma convincente essa 

relação da seguinte maneira: 

 

Uma coisa é um intermediário das relações sociais, e a circulação das coisas 

está indissoluvelmente vinculada ao estabelecimento e realização das 

relações de produção entre as pessoas. O movimento dos preços das coisas 

no mercado não é apenas o reflexo das relações de produção entre as 

pessoas: é a única forma possível de sua manifestação numa sociedade 

mercantil. A coisa adquire características sociais específicas numa sociedade 

mercantil (por exemplo, as propriedades de valor, o dinheiro, o capital, etc.), 

graças às quais a coisa não só oculta as relações de produção entre as 

pessoas, como também as organiza, servindo como elo de ligação entre as 

pessoas. Mais exatamente, oculta as relações de produção precisamente 

porque as relações de produção só se realizam sob a forma de relações entre 

as coisas (RUBIN, 1980, p. 24-25). 

 

 Para Marx, a inversão de uma relação social para uma relação entre coisas sugere uma 

similitude muito próxima ao funcionamento de crenças. Nas crenças, os produtos da 

imaginação dos seres humanos ganham vidas próprias e se transformam em “entes” com total 

autonomia, mantendo relações entre si e entre os homens, apesar de serem meras invenções 

ou fantasias criadas pelas mentes humanas. Como o próprio autor declara:  

 

Para encontrar um símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí, 

os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras 

autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que 

ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das mercadorias 

(MARX, 2010, p. 94). 
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 À primeira vista, a analogia entre o fetichismo e a crença parece uma tanto quanto 

hiperbólica, caracterizando-se como mais uma das tantas frases de efeito de Marx num tom 

até, digamos, apelativo, pois sabemos que as propriedades dos produtos como mercadorias 

são reais e não imaginárias, como é apontado de forma correta na seguinte citação: 

 

A analogia [do fetichismo] é com a religião, na qual as pessoas conferem a 

alguma entidade um poder imaginário. Mas a analogia é inexata, pois, como 

Marx sustenta, as propriedades conferidas a objetos materiais na economia 

capitalista são reais e não produtos da imaginação. Só que não são 

propriedades naturais. São sociais. Constituem forças reais, não controladas 

pelos seres humanos e que, na verdade, exercem controle sobre eles; são as 

“formas de aparência” objetivas das relações econômicas que definem o 

capitalismo (BOTTOMORE, 1983, p. 149). 

 

 Assim, essa analogia estaria ligada àquela concepção de fetichismo antropológico de 

Brosses que designa a manifestação de um tipo de pensamento predominante nas sociedades 

“primitivas” que dotava as coisas reais de poderes imaginários. A rigor, a analogia não é 

precisa sob o ponto de vista de uma certa objetividade, pois sabemos que os objetos reais não 

são dotados de qualidades mágicas, mas sim que essas qualidades são dadas por um tipo de 

consciência, digamos, “encantada”. Os objetos materiais da produção capitalista, por sua vez, 

são reais, embora uma consciência, digamos, alienada perceba os objetos mais como 

constituição natural e menos como constituição social. Todavia, sob o ponto de vista de uma 

análise do sujeito, a analogia de Marx está correta, pois há uma similitude operacional entre 

os tipos de consciência “encantada” do sujeito “primitivo” com os de consciência alienada do 

sujeito inserido no sistema capitalista, pois ambos possuem a incapacidade para entender os 

mecanismos, as mediações da relação entre o sujeito e o objeto. No caso da crença, essa 

incapacidade se expressa pela projeção dos anseios subjetivos aos objetos; no caso do 

fetichismo da mercadoria, por perceber os objetos sem mediações histórico-sociais. Tanto que 

um primeiro passo possível para sanar o fetichismo seria uma análise teórica, ou seja, uma 

ciência que trata da obnubilação das consciências alienadas as quais naturalizaram a economia 

capitalista
28

. 

                                                 
28

Sob esse aspecto, pode-se pensar que Marx é um eminente adepto do Esclarecimento (Aufklärung), pois sua 

teoria é fundamentada pela ideia de trazer possibilidade de liberdade e maioridade às consciências pautadas 

pela minoridade. É claro, tendo em vista a famosa concepção de Esclarecimento de Kant: “Esclarecimento 

(Aufklärung) significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade 

é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro” (KANT, 2005, p.1). Sob 

esse aspecto, a minoridade tem uma relação muito estreita com o fetichismo marxiano, pois ambos se 

transformaram num tipo de segunda natureza: “É portanto difícil para todo homem tomado individualmente 

livrar-se dessa minoridade que se tornou uma espécie de segunda natureza”(Ibidem, p.2). Desse modo, é bem 

provável que para que ocorra uma mudança legítima no status quo, não bastaria apenas uma revolução dos 

modos de produção, mas sim uma transformação das consciências de quem faria a revolução, como pensou 
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 Diante disso, já se pode mencionar um outro ponto importante sobre o fetichismo da 

mercadoria, a saber, o fato de que ele não se limitaria a uma mera explicação concernente à 

produção das mercadorias, pois ele contemplaria ainda um sentido de instrumento de 

obnubilação das consciências inseridas no modus vivendi do capitalismo. Ao que tudo indica, 

essa obnubilação parece ocorrer de forma generalizada, tanto no âmbito das práticas sociais 

mais corriqueiras, dadas pela divisão do trabalho, como no âmbito das manifestações 

humanas mais transcendentes, por exemplo, a religião. Além disso, nota-se essa obnubilação 

até mesmo no âmbito da ciência, contaminando justamente esse tipo de atividade humana que 

sempre é vangloriada por conter postulações pautadas numa certa neutralidade diante de 

outros âmbitos. Nesse caso, a ciência diretamente referida por Marx é a ciência econômica. 

 No que concerne ao âmbito da prática social de produção pela divisão de trabalho 

capitalista, o fetichismo caracterizaria pelo modo como as percepções dos produtores de 

mercadorias se tornam incapazes de perceber os mecanismos do próprio trabalho de seus 

produtos, estranhando os produtos que são produzidos por eles mesmos em prol de uma 

abstração no processo de produção, como salienta Marx: 

 

Os homens não estabelecem relações entre os produtos do seu trabalho como 

valores por considerá-los simples aparência material de trabalho humano de 

igual natureza. Ao contrário. Ao igualar, na permuta, como valores, seus 

diferentes produtos, igualam seus trabalhos diferentes, de acordo com sua 

qualidade comum de trabalho humano. Fazem isto sem o saber (MARX, 

2010, p 95-96).  

 

 Em relação ao âmbito religioso, o fetichismo caracterizaria pela relação entre o modo 

de produção capitalista e as crenças predominantes na sociedade as quais formam a visão de 

mundo das pessoas. Com efeito, as relações sociais configuradas no modo de produção 

capitalista são condizentes com um tipo de crença que faria mais sentido para as pessoas que 

compõem a sociedade capitalista. Num tipo de sociedade como essa, onde o valor como 

objetivação do trabalho abstrato torna homogêneos os produtos particulares, faria mais 

sentido para essas pessoas possuírem um tipo de crença predominante tal como o 

cristianismo, pois essa religião sugere uma abstração e uma alienação da essência humana
29 

                                                                                                                                                         
Kant: “Uma revolução poderá talvez causar a queda do despotismo pessoal ou de uma opressão cúpida e 

ambiciosa, mas não estará jamais na origem de uma verdadeira reforma da maneira de pensar; novos 

preconceitos servirão, assim como os antigos, de rédeas ao maior número, incapaz de refletir” (Ibidem, p. 3). 
29

Embora o assunto de uma influência de Ludwig Feuerbach (1804-1872) sobre o pensamento de Marx seja 

polêmico, nota-se aí uma semelhança entre os dois filósofos, pois aquele postulou na sua obra A Essência do 

Cristianismo (1841) que a religião é nada mais que a projeção de desejos humanos, bem como um tipo de 

alienação. De fato, as críticas de Feuerbach contra Hegel e a religião tinham projeção mundial no século XIX, 

influenciando Marx e Engels na juventude. Como apontou Engels: “Então apareceu A Essência do 

Cristianismo […]. É preciso ter experimentado pessoalmente o efeito libertador desse livro para saber como 
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análogas ao fetichismo da mercadoria: 

 

De acordo com a relação social de produção que tem validade geral numa 

sociedade de produtores de mercadorias, estes tratam seus produtos como 

mercadorias, isto é, valores, e comparam, sob a aparência material das 

mercadorias, seus trabalhos particulares, convertidos em trabalho humano 

homogêneo. Daí ser o cristianismo, com seu culto do homem abstrato, a 

forma de religião mais adequada para essa sociedade, notadamente em seu 

desenvolvimento burguês, o protestantismo, o deísmo etc (MARX, 2010, p. 

100-101).  

 

 Para Marx, isso explicaria, de modo geral, a razão pela qual em certas sociedades há 

cultos arcaicos da natureza, bem como a existência de remotas religiões nacionais no passado 

as quais ocorreram na Ásia antiga ou na Antiguidade em geral. No modo de produção dessas 

sociedades, as transformações tanto dos produtos em forma mercadoria como de algumas 

pessoas em produtores de mercadorias exerciam papeis secundários devido ao seu baixo nível 

de desenvolvimento de forças de produção do trabalho
30

. 

 A presença do fetichismo como obnubilação da consciência no âmbito da ciência 

econômica, por sua vez, dá-se pelas mesmas razões que nos outros âmbitos supracitados, pois 

o cientista postula um tipo de “indutivismo ingênuo” 
31

, pensando que o objeto observado da 

economia é um dado natural, imutável e constante. Ele não consegue perceber as relações 

sociais e temporais que medeiam o processo do trabalho: 

                                                                                                                                                         
foi. O entusiasmo era geral; nós todos nos tornamos imediatamente feuerbachianos” (citado por SINGER, 

2003, p.31). No entanto, segundo Peter Singer, o impacto dessa obra de Feuerbach afetou mais Engels do que 

Marx, pois esse último já tinha conhecimento de um pensamento muito similar sobre a religião como um tipo 

de alienação através da relação próxima com Bruno Bauer, outro hegeliano de esquerda. Segundo Singer, a 

obra de Feuerbach que influenciou diretamente Marx foi Teses Preliminares para a Reforma da Filosofia, na 

qual há uma crítica a Hegel, apesar de usar o método hegeliano. Essa crítica se referia ao foco direcionado pela 

Filosofia hegeliana a idealização do mundo real e não a realidade dada. Feuerbach via a postulação do Espírito 

(Geist) hegeliano de desenvolvimento da consciência humana como mais uma alienação, pois esse 

desenvolvimento seria feito pelos homens e não por uma instância abstrata a eles. Isso influenciaria 

sobremaneira a formulação do materialismo dialético (Ibidem, p.29).  
30

 Parece nítida, na teoria de Marx, a ideia de uma evolução, em que etapas mais aperfeiçoadas são superadas por 

etapas menos aperfeiçoadas. Essa ideia foi recepcionada da Filosofia de Hegel, embora Marx tenha a 

elaborado a sua maneira, como foi devidamente apontado na seguinte citação: “Marx considera o espírito 

infinito uma projeção ilusória dos seres finitos (alienados) e a natureza como transcendentalmente real; e a 

teleologia espiritual imanente do espírito infinito, petrificado e finito hegeliano é substituída por um 

compromisso metodológico com a investigação, controlada empiricamente, das relações causais, que se dão no 

interior e de forma recíproca, entre a humanidade – historicamente emergente, em permanente 

desenvolvimento – e a natureza irredutivelmente real, mas transformável” (DIALÉTICA. In: BOTTOMORE, 

Tom. (Ed.). Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor 1983, p. 102-103). 
31

Segundo Chalmers: “De acordo com o indutivista ingênuo, a ciência começa com a observação. O observador 

científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e deve registrar fielmente o que puder ver, ouvir etc. 

em relação ao que está observando, e deve fazê-lo sem preconceitos. Afirmações a respeito do estado do 

mundo, ou de alguma parte dele, podem ser justificadas ou estabelecidas como verdadeiras de maneira direta 

pelo uso dos sentidos do observador não-preconceituoso”(CHALMERS, 1993, p. 24). Segundo o mesmo autor, 

há duas razões para refutar esse tipo de indutivista, primeiro, a ciência se faz por um certo primado da teoria 

que precede as observações; segundo, as observações em que o baseia são sempre falhas (Ibidem, p. 58). 
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A economia política analisou, de fato, embora de maneira incompleta, o 

valor e sua magnitude, e descobriu o conteúdo que ocultam. Mas nunca se 

perguntou por que ocultam esse conteúdo, por que o trabalho é representado 

pelo valor do produto do trabalho, e a duração do tempo de trabalho, pela 

magnitude desse valor. Fórmulas que pertencem, claramente, a uma 

formação social em que o processo de produção domina o homem, e não o 

homem o processo de produção, são consideradas pela consciência burguesa 

uma necessidade tão natural quanto o próprio trabalho produtivo. Por isso, 

dão às formas pré-burguesas de produção social o mesmo tratamento que os 

santos padres concedem às religiões pré-cristãs (MARX, 2010, p 101-103). 

 

 A afirmação de Marx de que há uma relação entre o conhecimento e o modo de 

produção, sugere a interpretação de que a ultrapassagem (Aufhebung) de um tipo melhor de 

conhecimento se relaciona à passagem de um tipo de modo de produção, revelando uma 

dialética entre conhecimento e o modo de produção
32

. Isso justifica a crítica de Marx sobre o 

procedimento de Aristóteles, como já foi mencionado, de ter percebido que deveria haver uma 

igualização, uma terceira coisa diferente da natureza dos produtos para haver troca entre 

produtos específicos, embora Aristóteles não pudesse perceber o trabalho como igualização 

dessa troca. Por essa mesma razão que David Ricardo (1772-1823), para Marx, era 

considerado, entre os economistas clássicos, quem mais chegou perto de uma teoria 

satisfatória sobre a magnitude do valor. Todavia, sua teoria se revelou insuficiente pela visão 

de Marx, porque não distinguia com precisão a diferença entre o trabalho dado pelo valor e o 

trabalho dado pelo valor-de-uso. Ele não conseguiria perceber que o valor se dá pelo trabalho 

humano abstrato. Sob esse aspecto, poder-se-ia afirmar que há no pensamento de Marx a 

ideia de uma teoria econômica fetichizada que deveria ser ultrapassada por uma teoria 

econômica dialética
33

, como fica evidente na seguinte citação: 

 
A polêmica monótona e estulta sobre o papel da natureza na criação do 

valor-de-troca, além de outros fatos, demonstra que uma parte dos 

economistas está iludida pelo fetichismo dominante do mundo das 
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 Outro assunto conectado à relação entre o conhecimento e o modo de produção no pensamento de Marx estaria 

expresso no seguinte comentário de Peter Singer: “A décima primeira tese sobre Feuerbach está entalhada no 

túmulo de Marx no cemitério de Highgate. Ela diz: 'Os filósofos somente interpretaram o mundo em vários 

sentidos; a questão é transformá-lo' (T 158). Isso é geralmente entendido como uma afirmação de que a 

Filosofia não é importante e de que o que realmente importa é a ação revolucionária. Contudo, a tese não 

pretende dizer nada desse tipo. O que Marx está dizendo é que os problemas da Filosofia podem ser resolvidos 

pela interpretação passiva do mundo como ele é, mas apenas a remodelação do mundo pode resolver as 

contradições filosóficas inerentes a ele. É exatamente para resolver problemas filosóficos que devemos 

transformar o mundo” (SINGER, 2003, p. 52-53).  
33

 Interessante o comentário de Sérgio Paulo Rouanet comparando a psicanálise de Freud com o materialismo 

histórico de Marx por serem ciências que trazem à baila processos alienantes, tal como o fetichismo: “Tanto a 

psicanálise como o materialismo histórico são ciências desmitificadoras (Entlarvende Wissenschaften) isto é 

(sic), suspeitam da veracidade dos fenômenos ostensivos, e procuram interpretá-los como resultantes de forças 

ocultas. Ambas estão convencidas de que o que é alegado como motivo manifesto é um mero pretexto, que 

oculta as verdadeiras correlações e as causas reais [...]” ( ROUANET, 1986, p. 19). 
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mercadorias ou pela aparência material que encobre as características sociais 

do trabalho (MARX, 2010, p 103). 

 

 Como foi afirmado, para sanar o fetichismo é mister uma ciência que trate da 

obnubilação das consciências alienadas as quais naturalizaram a economia. No entanto, isso 

somente sanaria o fetichismo no seu aspecto “subjetivo”, pois no aspecto “objetivo” ou da 

produção, contemplado com predominância por Marx, parece ser necessário bem mais que 

intenções individuais. Como salienta Marx, a postulação de uma teoria econômica dialética 

não é suficiente para transformar o modo de produção, ela apenas demonstra o modo como a 

teoria fetichizada se comporta como uma ideologia e não como uma ciência, pois essa teoria 

encobre o verdadeiro modo de funcionamento do capitalismo:  

 

A descoberta científica ulterior de os produtos do trabalho, como valores, 

serem meras expressões materiais do trabalho humano despendido em sua 

produção é importante na história do desenvolvimento da humanidade, mas 

não dissipa de nenhum modo a fantasmagoria que apresenta, como qualidade 

material dos produtos, o caráter social do trabalho (MARX, 2010, p 96). 

 

 Nesse momento da exposição, pode-se entender aquela ideia já sugerida na seção 1.1.1 

Mercadoria do presente trabalho de que a explicação de Marx da mercadoria caminha numa 

progressão paulatina, cujo caráter leva a uma abstração cada vez maior, desde os seus fatores 

até a forma-dinheiro. Como apontei, é pela forma-dinheiro que se dá o ápice da abstração dos 

valores-de-uso de um dado produto. Sob esse ponto de vista, já se pode acrescentar que a 

leitura da “seção do fetichismo” de Marx, em O Capital, sugere uma abstração bem maior e 

mais elaborada do que a forma-dinheiro, perfazendo uma etapa, digamos, mais abstrata e 

alienada do processo de produção
34

. Com efeito, a abstração parece ser um requisito básico 

para o funcionamento do capitalismo
35

, como aponta Marx: 

 

A igualdade completa de diferentes trabalhos só pode assentar numa 

abstração que põe de lado a desigualdade existente entre eles e os reduz ao 

seu caráter comum de dispêndio de força humana de trabalho, de trabalho 

humano abstrato (MARX, 2010, p. 95). 

 

 Outro ponto que deve ser mencionado em relação ao fetichismo afetando a consciência 

é suas alusões feitas por Marx nos escritos denominado Manuscritos Econômico-Filosóficos 

                                                 
34

Não é por acaso que os adeptos da Teoria Crítica recepcionaram o termo fetichismo marxiano por já terem 

percebidos, desde sua concepção original, seu poder de abstração ou virtualidade diante da materialidade do 

modo de produção capitalista. Com efeito, ele serve como um arcabouço teórico para se entender os 

condicionamentos mais sutis que a cultura estabelece, de maneira predominante, sobre o modo de produção 

capitalista. 
35

 Tendo isso em mente, o fetichismo pode ser um tipo de etapa mais elaborada do capitalismo, configurando-se 

em total abstração em relação a qualquer materialidade. 
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de 1844, ou também intitulado de Manuscritos de Paris
36

. Essa obra se constitui de textos 

esparsos e incompletos de rascunhos de Marx descobertos de modo tardio por David B. 

Riazanov 
37

 (1870-1938), sendo publicados somente em 1932. De fato, quando publicados, 

esses escritos causaram uma celeuma entre os intérpretes das obras marxianas, pois os 

Manuscritos poderiam propor uma antropologia filosófica como fundamentação das leituras 

até então feitas de O Capital a qual poderia ser exterior à Economia Política
38

. Sob esse novo 

foco, a análise do sistema capitalismo se reporta à constatação de que aspectos universais 

humanos se perderam nesse sistema, com efeito, qualquer análise desse sistema não poderia 

se referir a meros problemas de ordem econômico-políticos, mas sim de ordem da essência 

humana
39

. 

 Na verdade, tentar sintetizar uma obra em poucas palavras é um tanto quanto difícil, 

no caso dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, a dificuldade aumentaria pelo fato de serem 

textos esparsos que não obedecem a uma sistematização temática. No entanto, poder-se-ia 

afirmar que nessa obra se encontra um pressuposto sintetizado numa ideia principal de que o 

trabalho, atividade humana e humanizante, feito por um processo de alienação 
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 Quando me refiro à consciência, não quero dizer uma consciência, digamos, de um indivíduo empírico. A obra 

Manuscritos, embora tendo nela um germe de materialismo dialético, em que predomina uma instância social, 

a economia, ela está carregada de termos aos moldes hegelianos, assim, o termo consciência sempre estaria 

mediado por uma instância “idealizada”. Com salienta Jesus Ranieri (2004) sobre essa obra: “A economia 

humana traduz-se numa teoria das objetivações dos produtos do trabalho, das objetivações de si mesmo e 

objetivações (a esfera subjetiva de objetivação das personalidades) dos sujeitos humanos na história, uma 

tríade sempre definida e condicionada por outra, que é composta por trabalho estranhado-troca (apropriação de 

excedente)-propriedade privada, mais bem compreendia sob a forma de divisão do trabalho-propriedade 

privada-troca” (Grifo meu - FCS) (MARX, 2004, p 13). Quem também percebeu isso com senso apurado foi 

Peter Singer afirmando que até 1843, Marx pensava que a possibilidade de uma emancipação humana se daria 

por uma tomada de consciência do proletariado: “Nesse estágio (1843), as ideias de Marx eram mais liberais 

que socialistas, e ele ainda pensa que tudo o que é preciso é uma modificação da consciência” (SINGER, 2003, 

p. 33). Pois como consta numa carta de Marx a Arnold Ruge: “A liberdade, o sentimento de dignidade humana, 

terá de ser despertada novamente nesses homens [proletários]” (SINGER, Loc. cit.). No entanto, a ênfase nas 

condições materiais e econômica da vida humana surgiria em 1843 na obra A Questão Judaica, permanecendo 

desde sua morte. Portanto, para Singer, essa ênfase ocorre também nos Manuscritos que data de 1844, mesmo 

ele fazendo parte do “primeiro 'marxismo'” que, embora “mais 'terreno' que a Filosofia de Hegel”, “é antes uma 

Filosofia especulativa da história que um estudo científico”. Como salienta Singer, os Manuscritos perfazem a 

“primeira crítica de Marx a economia. Como, em sua opinião, o real, em última análise, é a vida econômica, e 

não o Espírito ou a consciência, essa crítica é a sua concepção acerca do que estaria realmente errado com a 

condição da humanidade” (Grifo meu - FCS) (Ibidem, p. 45-46). 
37

Na verdade, Riazanov chamava-se David Borisovich Goldendach, intelectual ucraniano, sindicalista e 

revolucionário que esteve na direção do Instituto Marx-Engels de Moscou, sendo responsável pela primeira 

tentativa de publicação das obras completas de Marx (Marx-Engels-Gesamtausgabe). 

38
Segundo citação: “[…] Marx escreveu uma série de textos, cuja publicação, em 1932, sob o nome de 

Manuscritos Econômico-Filosóficos, provocou uma verdadeira comoção no pensamento marxista. 

Dependeriam as análises econômicas de O Capital de uma antropologia filosófica anterior? Nasceriam também 

de uma crítica exterior ao domínio próprio da Economia Política?” (MARX, 1978, p. 14). 
39

 O tradutor e estudioso marxista Jesus Ranieri na Apresentação dos Manuscritos intitula essa obra mediante a 

certeira alcunha de teoria da economia humana, alcunha essa que resume muito bem o teor dessa obra em 

relação ao pensamento marxiano (MARX, 2004, p. 11). 
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(Entäusserung) das capacidades do homem, foi conduzido por um estranhamento 

(Entfremdung) através da manifestação do capital
40

. A humanidade, o ser genérico 

(Gattungswesen) 
41

, efetivaria sua essência humana por meio da atividade do trabalho como 

mediação entre o homem e a natureza, tanto pelo seu produto físico como pelo próprio ato de 

produzir. É por meio disso que se causaria a formação dos homens, embora tenha tido suas 

potencialidades humanizadoras minadas pelo trabalho configurado em trabalho estranhado 

no capitalismo, dado em forma de mercadoria e pela crescente divisão do trabalho. Sob esse 

aspecto, é bom salientar mais uma vez que o problema do capitalismo não é meramente de 

ordem econômica, como se fosse uma questão de sociabilizar a riqueza produzida pela 

sociedade. Todavia, o que tudo indica é que o problema se remete, digamos, à forma como o 

capitalismo configura a atividade humana na sociedade. Com isso, a questão sobre o 

capitalismo passaria a ser um problema mais centrado no campo ético do que no campo 

estritamente científico. Como aponta Jesus Ranieri (2004): 

 

Eis um dos pontos mais altos das reflexões contidas nestes Manuscritos: a 

fundamentação lógica da defesa da liberdade humana a partir do argumento 

de que todos os nossos valores e crenças são oriundos de uma atividade da 

qual deriva todo e qualquer conceito de dever ser. Se a defesa da liberdade 

do homem é moral ou ética, a base para sua legitimação é aquela 

solidariedade que cimenta a continuidade do próprio gênero humano, ou seja, 

um valor nascido e renascido do trabalho. Todo trabalho engendra um valor, 
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Aqui estou seguindo a distinção entre alienação (Entäusserung) e estranhamento (Entfremdung) proposta por 

Jesus Ranieri na tradução do alemão para o português dos Manuscritos: “Entäusserung significa remeter para 

fora, extrusar, passar de um estado a outro qualitativamente distinto. Significa, igualmente, despojamento, 

realização de uma ação de transferência, carregando consigo, portanto, o sentido da exteriorização (que, no 

texto ora traduzido, é uma alternativa amplamente incorporada, uma vez que sintetiza o movimento de 

transposição de um estágio a outro de esferas da existência), momento de objetivação humana no trabalho, por 

meio de um produto resultante de sua criação. Entfremdung, ao contrário, é objeção socioeconômica à 

realização humana, na medida em que veio, historicamente, determinar o conteúdo do conjunto das 

exteriorizações – ou seja, o próprio conjunto de nossa socialidade – através da apropriação do trabalho, assim 

como da determinação dessa apropriação pelo advento da propriedade privada. Ao que tudo indica, a unidade 

Entäusserung-Entfremdung diz respeito à determinação do poder do estranhamento sobre o conjunto das 

alienações (ou exteriorizações) humanas, o que, em Marx, é possível perceber pela relação de concentricidade 

entre duas categorias: invariavelmente as exteriorizações (Entäusserungen) aparecem no interior do 

estranhamento, ainda que sejam inelimináveis da existência social fundada no trabalho humano” (MARX, 

2004, p 16.). 
41

Segundo Peter Singer ser genérico é uma ideia extraída de Ludwig Feuerbach de que “o ser do homem é ser 

espécie”, derivada, por sua vez, de uma outra ideia de Hegel de que os indivíduos são manifestações 

particulares do Espírito, progresso único do desenvolvimento humano. Feuerbach transforma essa ideia 

hegeliano numa concepção mais humana e menos idealizada, mantendo o homem como unidade vinculada ao 

universal, à sua espécie. Como Singer aponta: “Para Feuerbach, a base dessa unidade – e a diferença 

fundamental entre homens e animais – é a habilidade dos seres humanos de serem conscientes de sua espécie. 

É em virtude de serem conscientes de sua existência como uma espécie que os seres humanos podem se ver 

como indivíduos (ou seja, um dentre outros), e é em virtude de ver a si mesmos como espécie que a razão e o 

poder humanos são ilimitados. Os seres humanos participam da perfeição – que, segundo Feuerbach, atribuem 

erroneamente a Deus em vez de a si mesmos -, pois fazem parte de uma espécie” (SINGER, 2003, p. 44). O 

que Marx teria feito é tornar mais concreta essa concepção, postulando que é na vida produtiva, na atividade, 

na produção que os homens se tornam ser genérico.  
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pois é atribuição do sujeito que trabalha conhecer minimamente o complexo 

causal que é objeto da atividade – o complexo causal desconhecido não pode 

ser mudado pelo trabalho, não podendo ser, portanto, criador de valoração 

humana (MARX, 2004, p 13-14). 

 

 Como já foi mencionado na análise sobre O Capital, o fetichismo afetaria também a 

ciência, de maneira específica, a ciência econômica. Isso também é encontrado nos 

Manuscritos através de referências das postulações da economia nacional como reveladoras 

do fetichismo. De fato, essas postulações demonstram seu teor ideológico e reducionista 

através do uso de fórmulas gerais socialmente convencionais tratadas como leis físicas, ao 

molde da teoria econômica clássica, como fica explícito na seguinte citação: 

 

A economia nacional parte do fato dado e acabado da propriedade privada. 

Não nos explica o mesmo. Ela percebe o processo material da propriedade 

privada, que passa, na realidade (Wirklichkeit), por fórmulas gerais, abstratas, 

que passam a valer como leis para ela. Não concebe (begreift) estas leis, isto 

é, não mostra como têm origem na essência da propriedade privada. A 

economia nacional não nos dá esclarecimento algum a respeito do 

fundamento (Grund) da divisão entre trabalho e capital, entre capital e terra. 

Quando ela, por exemplo, determina a relação do salário com o lucro de 

capital, o que lhe vale como razão última é o interesse do capitalista; ou seja, 

ela supõe o que deve desenvolver (MARX, 2004, p. 79). 

 

 Digno de nota é que as menções ao fetichismo acometendo a ciência econômica nos 

Manuscritos se diferenciam em relação às menções em O Capital pelo fato de, no primeiro, 

elas estarem ligadas à ideia de que a economia nacional é uma ciência imoral, como se atesta 

em várias passagens da obra através de afirmações do seguinte tipo: “As únicas rodas que o 

economista nacional põe em movimento são a ganância e a guerra entre os gananciosos, a 

concorrência” 
42

. Com efeito, se estiver certa a hipótese de que o problema do capitalismo é 

de ordem ética, como já foi aventado nos Manuscritos, Marx não poupou esforços para 

confirmar literalmente essa hipótese, pois suas argumentações, em vários pontos, possuem 

expressões fortes e apelativas de cunho ético contra o capitalismo. 

 De fato, essa obra de Marx está permeada de assuntos pertinentes e polêmicos, 

todavia, o que se torna mais proveitoso ao presente trabalho é a menção ao fetichismo no que 

concerne ao seu aspecto “subjetivo”. Isso se dá pela razão de que as críticas de Marx ao 

capitalismo nos Manuscritos se pautam por um foco direcionado mais ao sujeito, à 

consciência humana, embora seja um sujeito, digamos, “idealizado”. Nessa obra, há a ideia de 

que a essência humana é caracterizada pelo seu caráter de transformar a natureza pelo 

trabalho. Desse modo, o ato do trabalho é a efetivação (Verwirklichung) da essência do ser 
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genérico (Gattungswesen) configurado de maneira material ou “coisal” (sachlich) pela 

objetivação (Vergegenständlichung) em forma de produto de trabalho. Com isso, ato e produto 

do trabalho são partes de um mesmo processo liberativo o qual permite ao homem 

desenvolver a consciência de ser um indivíduo de uma espécie. É pelo trabalho, prático ou 

teórico, que o homem: domina a natureza pelo objeto produzido; efetiva sua potencialidades 

pelo ato produtivo; torna-se gênero humano; relaciona-se com seus pares. Mediante essa 

consciência, toda atividade humana seria considerada atividade livre, caracterizando o homem 

essencialmente como tal pelo fato de ele não estar exclusivamente arraigado à necessidade 

imediata, como os outros animais, mas sim à condição de liberdade, de escolha. Como aponta 

Marx: 

 

O homem é um ser genérico (Gattungswesen), não somente quando prática e 

teoricamente faz do gênero, tanto do seu próprio quanto do restante das 

coisas, o seu objeto, mas também – e isto é somente uma outra expressão da 

mesma coisa – quando se relaciona consigo mesmo como [com] o gênero 

vivo, presente, quando se relaciona consigo mesmo como [com] um ser 

universal, [e] por isso livre (MARX, 2004, p. 83-84). 

 

 Com isso, a própria propriedade privada, requisito fundamental do capitalismo, 

possuiria uma característica essencial de produto do trabalho: “A essência subjetiva da 

propriedade privada, a propriedade privada enquanto atividade sendo para si, enquanto 

sujeito, enquanto pessoa, é o trabalho” 
43

. Se o homem estaria conectado à natureza de 

maneira física e mental, de modo que a relação entre eles se daria pelo trabalho, o que ocorre 

no capitalismo é um estranhamento dessa essência, porque agora o trabalho é trabalho 

estranhado. Esse estranhamento se configura nas seguintes determinações: [1] pela relação 

entre o trabalhador e seu produto de trabalho, pois quanto mais objetos o trabalhador produz, 

menos chance teria de possuí-los, aumentado sua dependência a eles como capital; [2] pela 

relação entre o trabalhador com seu ato de produzir, transformando o trabalho numa atividade 

de negação de sua atividade vital ou de suas potencialidades físicas e mentais como ser 

humano; [3] pela relação entre o trabalhador como ser genérico, bloqueando sua capacidade 

de se universalizar como indivíduo integrante de uma espécie. O trabalho como atividade 

consciente livre é vida produtiva, logo, vida genérica. Porém, o trabalho estranhado como 

simples meio de vida, de existência para suprir a necessidade de manutenção física do 

trabalhador, torna-o estranho ao seu trabalho como atividade vital. Desse modo, impossibilita-

se a universalização do gênero humano, como ocorre com os animais; [4] pela relação entre o 

trabalhador e seu outro, configurando-se numa atividade não livre e hostil do trabalhador sob 
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os comandos do capitalista, dono da propriedade privada. O capitalista é o dono dos produtos 

sem realmente produzi-los que, além disso, paga o trabalho do trabalhador com o salário 

através da apropriação desses produtos. 

 Em consonância com isso, o valor configurado em dinheiro como produto do trabalho 

estranhado proporciona uma desconexão também entre “ser e pensar, entre a pura 

representação existindo em mim e a representação tal como ela é para mim enquanto objeto 

efetivo fora de mim” 
44

, abstraindo de forma mais intensa o indivíduo de suas reais 

necessidades. Além disso, quando o homem faz a objetivação pelo trabalho livre e não 

estranhado, efetivando seu potencial de ser essencialmente genérico, ele estaria criando os 

próprios sentidos do homem como ser humano. Contudo, na propriedade privada, em que o 

valor-de-troca prevalece, os sentidos tantos dos proprietários como dos trabalhadores são 

destituídos de conotações humanas:  

 

O homem carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o 

mais belo espetáculo; o comerciante de minerais vê apenas o valor mercantil, 

mas não a beleza e a natureza peculiar do mineral; ele não tem sentido 

mineralógico algum; portanto, a objetivação da essência humana, tanto do 

ponto de vista teórico quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos 

os sentidos do homem quanto para criar sentido humano correspondente à 

riqueza inteira do ser humano e natural (MARX, 2004, p. 110). 

 

 É sob essa perspectiva que Marx segue à risca o pensamento hegeliano, entendendo 

que “a formação [Bildung] dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até 

aqui” 
45

, formação essa que deve ser considerada como constituinte do sujeito em seu 

potencial humano. No entanto, o que o autor afirmou é que no capitalismo há uma 

degeneração dos sentidos humanos abstraídos de sua real efetivação advinda de um tipo de 

fetichismo “subjetivo”: 

 

Em que medida a solução dos enigmas teóricos é uma tarefa da práxis e está 

praticamente mediada, assim como a verdadeira práxis é a condição de uma 

teoria efetiva e positiva, mostra-se, por exemplo, no fetichismo. A 

consciência sensível do fetichista (Fetischdieners) é uma outra diferente da 

do grego, porque a sua existência sensível é ainda uma outra. A hostilidade 

abstrata entre sentido e espírito é necessária enquanto o sentido humano para 

com a natureza, o sentido humano da natureza, e portanto também o sentido 

natural do homem, ainda não tiver sido produzido mediante o próprio 

trabalho do homem ( MARX, 2004, p. 145). 
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MARX, 2004, p. 160. 
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1.1.3 Considerações Críticas 

 

 

Nesse momento, já se percebe que se tornam reduzidas as possibilidades de apreender o 

fetichismo marxiano de maneira satisfatória ao considerá-lo como um conceito rígido, porque 

ele está relacionado às várias denotações derivadas. Por isso, pode-se usar uma analogia 

muito funcional para qualificá-lo, a saber, o fetichismo marxiano é mais semelhante a 

“sintomas” do processo de transformação dos objetos em mercadorias do que a um mero 

conceito definidor. O que aproximaria mais de seu sentido é o sentido de síndrome
46

, pois o 

fetichismo se relaciona a vários outros temas - como a ideologia, a alienação e a reificação - 

num tipo de relação cuja característica poderia ser análoga a “sintomas” do capitalismo. Aqui 

a seguinte citação reafirma essa ideia: “Essa síndrome, que impregna a produção capitalista, é 

por ele [Marx] denominada fetichismo, e sua forma elementar é o fetichismo da 

MERCADORIA (sic) enquanto repositório ou portadora do VALOR (sic)”
47

.  

 De fato, saltam-nos aos olhos os insights de Marx sobre o fetichismo como 

manifestação em seu aspecto “subjetivo”, no consumo de produtos, evidenciados na leitura de 

alguns trechos de O Capital, mesmo em se tratando de uma obra que se detém mais sobre o 

processo econômico em sua produção, no seu aspecto “objetivo”. Isenta-se, é claro, o caso já 

mencionado de sua obra Manuscritos Econômico-Filosóficos, na qual há uma predominância 

em apontar o fetichismo no seu aspecto mais “subjetivo”.  

 Com isso, pode-se sugerir alguns aspectos gerais do fetichismo marxiano: [1] Há uma 

ênfase em demonstrar a sua manifestação mais na produção, ou no que eu denominei de 

aspecto “objetivo” do fetichismo, do que no consumo. [2] Há uma menção, não muito 

explícita, da manifestação dele na consciência das pessoas ou no que eu denominei de aspecto 

“subjetivo” do fetichismo. [3] Ele está vinculado à ideia de “naturalização”. [4] Ele configura-

se num tipo de teoria econômica fetichizada contraposta a uma teoria econômica dialética do 

valor. 
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Segundo o Dicionário Houaiss, os significados de síndrome são os seguintes: 

 “(Substantivo feminino) 

 a) Rubrica: medicina. 

 Conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. 

 b) Derivação: sentido figurado. 

 Conjunto de sinais ou de características que, em associação com uma condição crítica, são passíveis de 

despertar insegurança e medo. 

 Ex.: A síndrome da Terceira Guerra Mundial.”(SÍNDROME. In: HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de 

Sales. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 3.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009). 
47

FETICHISMO. In: BOTTOMORE, Tom. (Ed.). Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor 1983, p. 149. 
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 Digno de nota é a questão se houve ou não uma recepção do fetichismo antropológico 

de Brosses ao fetichismo marxiano, tendo em vista que a concepção de Brosses predominou 

por muito tempo na Europa. Sabe-se que Marx teve conhecimento do livro de Brosses
48

, 

podendo com isso sugerir uma possível recepção por parte dele do fetichismo antropológico 

com o sentido vinculado às descrições de manifestação do pensamento “primitivo”. Vladimir 

Safatle (2010) aponta duas operações que caracterizavam o pensamento “primitivo” que 

estariam no sentido de fetichismo marxiano:  

 

Comecemos então por nos perguntar sobre o que haveria de “fetichismo” 

[antropológico] no fetichismo da mercadoria. Já sabemos que o termo dizia 

inicialmente respeito a duas operações que o pensamento europeu 

compreendia como característica de “povos primitivos”, a saber, a 

incapacidade de abstração e um modo de pensar projetivo que exterioriza 

construções e qualidades humanas em objetos, isso de maneira a dar 

realidade natural, naturalizar processos sociais (SAFATLE, 2010, p.110). 

 

 De fato, essas duas operações podem sugerir uma aproximação com o fetichismo 

marxiano, no entanto, essa aproximação se releva um tanto quanto parcial. Na verdade, o 

fetichismo para Marx estaria mais vinculado ao processo de produção ou aos aspectos 

“objetivos”. Parece-me que, na citação de Safatle, o fetichismo está se referindo mais aos 

aspectos “subjetivos”. De fato, a abstração é um dado importante no processo de fetichismo 

marxiano, porém, ela se refere ao modo como a mercadoria se abstrai do trabalho concreto e 

do valor-de-uso como condição de sua produção. Além disso, os sintagmas supracitados, 

“incapacidade de abstração” e “um modo de pensar projetivo”, sugerem processos mentais 

que ocorrem nos indivíduos e não na produção. Essa pequena confusão pode ocorrer devido 

ao fato, já mencionado, de que o termo fetichismo não contempla um conceito preciso. 

Consequentemente, quando se lê um fragmento do texto de Marx, sua leitura pode nos dar 

uma falsa impressão de compreender a acepção do fetichismo por completo, no entanto, 

possivelmente, estamos considerando apenas um dos seus aspectos. Tanto é verdade que 

Safatle usou como exemplo o seguinte trecho da “seção do fetichismo” em O Capital que 

enfatiza muito um certo aspecto “subjetivo”:“produtos do cérebro humano parecem figuras 

autônomas, adquirindo vida própria, estabelecendo relações uns com os outros e com os 

homens”
49

. Todavia, de modo geral, isso não é um fato constante no texto de Marx. 
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BÖHME, Hartmut. Fetischismus und Kultur: eine andere theorie der Moderne. Hamburgo: Rowohlt Verlag, 

2006. (Cf. SAFATLE, 2010, p. 110). 
49

MARX, Karl. O Capital, Livro I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. (Cf. SAFATLE, 2010, p. 110). 

Ao que parece, tal citação remete a seguinte declaração de Marx, em O Capital, na subseção O Fetichismo da 

Mercadoria: Seu Segredo: “Aí, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras 

autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão 
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 Assim, penso que é evidente a ênfase ao aspecto “objetivo” do fetichismo dada por 

Marx e concordo com a posição de Isaak Illich Rubin, um dos maiores especialistas sobre o 

fetichismo da mercadoria, que afirmou que a troca, condição essencial desse fetichismo, está 

imbricada à produção, ao aspecto “objetivo”:  

 

À primeira vista, parece que a troca é uma fase separada do processo de 

reprodução. Podemos perceber que o processo de produção direta vem 

primeiro, e a fase de troca vem a seguir. Aqui a troca está separada da 

produção e permanece oposta a ela. Mas a troca não é apenas uma fase 

separada do processo de reprodução; ela coloca sua marca no processo 

inteiro de reprodução. É uma forma social particular do processo social de 

produção (RUBIN, 1980, p. 165). 

 

 O que quero dizer é que Marx estava convencido de que a produção de mercadorias, 

ou os aspectos “objetivos” do fetichismo, teria uma preponderância sobre o consumo, ou 

sobre seus aspectos “subjetivos”. Tanto é verdade que sua menção a esses últimos, mesmo de 

maneira enfática como é dada nos Manuscritos Econômicos-Filosóficos
50

, é sempre 

relativizada pela seguinte tese expressada em A Ideologia Alemã:  

 

[...]; mas os homens, ao desenvolverem sua produção material e seu 

intercâmbio material, transformam também, com esta sua realidade, seu 

pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência que determina a vida 

[o seu ser], mas a vida [o seu ser social] que determina a consciência 

(MARX, 1989, p. 37). 

 

 É por uma ideia semelhante a essa da predominância da produção em Marx que A. F. 

Chalmers (1939) identificou um objetivismo
51

 na teoria marxiana, ou seja, um tipo de 

conhecimento com fundamentos materialistas da sociedade que é independente das crenças 

individuais. Mais uma vez, fazendo uso de um argumento de autoridade de maneira abalizada, 

é interessante salientar o posicionamento de Rubin: “A materialização das relações de 

                                                                                                                                                         
humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isso de fetichismo [...]” (MARX, 2006, p. 94). 

50
Essa obra de fato é peculiar e distinta em relação a outras de Marx, por isso sua publicação em 1932 foi motivo 

de tanta polêmica por parte dos marxistas e dos especialistas em suas obras. No entanto, o aspecto “subjetivo” 

do fetichismo nos Manuscritos sempre tem de ser ponderado, pois, nele, a ideia de sujeito estaria mediada por 

uma força maior, que é a condição social, a produção, ou o aspecto “objetivo”. Como declara Jesus Ranieri 

sobre essa obra: “Repõem e renovam necessidades não propriamente materiais, mas abstratas, espirituais, que 

parecem, também elas, como resultado da atividade produtiva, tendo em vista o fato de que o marco inicial 

desse movimento é a relação estabelecida entre o ser humano e o meio natural. É um movimento que define a 

própria consciência humana, o que nos remete, já nos idos de 1844, à percepção de que é o ser social que 

produz a consciência, e não o contrário” (MARX, 2004, p 14). 
51

Chalmers confronta o objetivismo, que, de modo geral, baseia-se no conhecimento independente das crenças 

individuais, contra o individualismo, que se baseia em crenças individuais. O autor define o objetivismo 

descrevendo como seus adeptos agem da seguinte forma: “O Objetivista dá prioridade, em sua análise do 

conhecimento, às características dos itens ou corpos de conhecimento como que se confrontam os indivíduos, 

independentemente das atitudes, crenças ou outros estados subjetivos daqueles indivíduos” (CHALMERS, 

1993, p. 154). 
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produção não surge de 'hábitos', mas da estrutura interna da economia mercantil. O fetichismo 

é não apenas um fenômeno da consciência social, mas da existência social” 
52

. Enfim, é bem 

provável que a ênfase dada por Marx ao fetichismo nos seus aspectos “objetivos” seria reflexo 

de uma qualidade geral de sua teoria, em que há uma primazia das forças produtivas, herdada 

de certa forma de Hegel (1770-1831). Como sugere Peter Singer: “A explicação pode ser que 

a crença na primazia das forças produtivas não era, para Marx, uma crença comum sobre uma 

questão de fato, mas uma herança da origem de sua teoria na Filosofia hegeliana” 
53

. 

 

 

1.2 O Fetichismo Freudiano 

 

 

 Dando prosseguimento à explicação dos pressupostos do conceito de fetichismo, nessa 

seção, descreverei o fetichismo freudiano. Todavia, antes de me ater aos textos de Freud, 

reportarei a estudos anteriores do psicólogo francês Alfred Binet na seção 1.2.1 O 

Pioneirismo de Alfred Binet, que podem ser considerados como estudos pioneiros do termo 

fetichismo na psicologia referindo-se à manifestação de perversões sexuais. Logo depois, 

focarei o fetichismo freudiano partindo da demonstração de sua relevância e de seu 

desenvolvimento na obra de Freud. Para isso, fiz uso de duas seções terciárias da seguinte 

maneira: 1.2.2 A Relevância do Termo Fetichismo na Obra de Freud e 1.2.3 O 

Desenvolvimento do Conceito de Fetichismo nas Obras de Freud. Nessa última, explicarei 

que ocorreu um desenvolvimento do conceito de fetichismo nas obras de Freud, culminando 

na obra Fetichismo de 1927. Mediante a hipótese desse desenvolvimento, estabeleci um 

esquema subdividindo essa seção da seguinte maneira: 1.2.3.1 Textos Preambulares do 

Fetichismo, descrevendo em conjunto as obras anteriores Três Ensaios sobre a Teoria Sexual 

(1905), Sobre a Gênese do Fetichismo e Uma Lembrança de Infância de Leonardo da Vinci 

(1911) por considerá-los como obras introdutórias à obra Fetichismo; 1.2.3.2 A Obra 

Fetichismo (1927), descrevendo essa obra porque nela Freud elaborou o conceito de 

fetichismo de maneira satisfatória; 1.2.3.3 Um “Adendo” ao Fetichismo: A Obra a Divisão do 

Ego no Processo de Defesa (1938), descrevendo essa obra por considerá-la como um tipo de 

adendo à obra Fetichismo. Desse modo, passo à próxima seção. 
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 RUBIN, 1980, p. 73. 
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 1.2.1 O Pioneirismo de Alfred Binet 

 

 

 O primeiro estudioso a tratar do fetichismo como conceito referente ao psiquismo 

humano foi o psicólogo francês Alfred Binet (1857-1911) através de dois artigos publicados 

em 1887 denominados de Le Fétichisme Dans L'amour (O Fetichismo no Amor) 
54.

 Na 

verdade, como já foi mencionado, esse conceito era notório no meio intelectual da época por 

já existir uma recepção disseminada dos textos antropológicos de Charles De Brosses. Desse 

modo, quando Binet usou o conceito de fetichismo para a psicologia referindo à manifestação 

de perversões sexuais, ele manteve sua acepção basilar da Antropologia já referendada de que 

há uma imbricação entre o progresso histórico “natural” da humanidade, a filogênese, com o 

desenvolvimento do indivíduo, a ontogênese.  

 Até no final do século XIX, os estudos antropológicos consideravam os povos 

“primitivos” como indivíduos regredidos pertencentes a uma etapa anterior à etapa 

civilizatória. De modo semelhante, as doenças psíquicas em geral, incluindo o fetichismo e 

outras perversões, eram vistas também como um tipo de regressão e degenerescência do 

processo de desenvolvimento da psique do indivíduo. De fato, houve um deslocamento de 

sentido do fetichismo da Antropologia, como manifestações culturais “selvagens” observadas 

em certas sociedades, para a Psicologia, como descrição de comportamentos regredidos 

acometidos nos indivíduos. Com efeito, o sentido desse deslocamento estava sempre 

relacionado à ideia de que na sociedade “civilizada” existiriam comportamentos “selvagens” e 

regredidos se manifestando em certos indivíduos.  

 Na Europa da época, havia ampla predominância de uma ideologia que declarava a 

existência de uma força finalística de evolução, conduzindo a humanidade a um 

aperfeiçoamento de suas habilidades intelectuais e práticas. Assim, sob a égide dessa 

ideologia, a constatação da existência de sociedades diferentes dos padrões europeus 

ocidentais, bem como de suas respectivas descrições feitas por seus cientistas, era vista como 

regressão às etapas inferiores da etapa civilizatória. Com isso, associar essa regressão aos 

indivíduos portadores de doenças mentais era bem comum pelo fato de esses indivíduos terem 

suas capacidades intelectuais e práticas reduzidas a uma simplicidade funcional tal como 

esses cientistas pensavam ser as de um indivíduo “primitivo”. No caso específico do 

fetichismo, sua acepção coube de modo preciso à análise da psique de indivíduos com 
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BINET, Alfred. Le Fétichisme Dans L'amour. Paris: Payot et Rivages, 2001 (Cf. SAFATLE, 2010, p. 22). 
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comportamentos sexuais peculiares por se tratar de um termo usado para descrever modos de 

vida de sociedades “primitivas” 
55

. É como se no interior da psique de alguns indivíduos 

existisse um mundo “primitivo”, onde o fetichismo e as perversões em geral fossem como 

sintomas de uma ruptura das forças evolutivas as quais conduziriam a humanidade ao 

aperfeiçoamento e à maturação individual. 

 Além disso, quando se usou o fetichismo como termo referente às perversões sexuais, 

estipulou-se um certo discurso clínico de normalização, cujos sentidos de normalidade e de 

perversidade estariam muito arraigados à ideologia das ciências da época. Desse modo, o 

discurso científico sobre o sexo se inicia submetido a uma taxonomia e a uma valoração dos 

modos de configuração do desejo e das práticas sexuais. Não é por acaso que o termo 

fetichismo é usado junto a uma gama de conceitos de ordem taxonômica, como o sadismo, o 

masoquismo, o voyeurismo, as inversões, o exibicionismo, dentre outros
56

. 

 Com isso, Binet começou a descrever o fetichismo sexual em analogia ao fetichismo 

religioso, afirmando que o indivíduo acometido pelo fetiche era um adorador que atribuiria 

poderes sobrenaturais aos objetos naturais e inanimados, com a única diferença de que no 

fetiche erótico ele substituía a adoração religiosa pelo apetite sexual
57

. Para Binet, esses 

comportamentos sexuais praticados por certos indivíduos se configuram em desvios da função 

fundamental das necessidades genitais, cuja finalidade é de reprodução da espécie. É pelo fato 

de ser um desvio dessa finalidade que o fetiche não seria considerado normal, pois se fixa no 

prazer exclusivo do órgão, tornando-se uma perversão.  

 Não obstante, Binet teria relativizado um pouco a acepção do fetichismo como 

perversão, porque observou sua presença em pessoas consideradas normais em estado de 

paixão. Para ele, todas as pessoas estariam de certo modo fetichizadas quando apaixonadas, 

com isso, ele percebeu que o que diferencia um fetiche, digamos, “sadio” de um “perverso” é 

o grau de intensidade e de importância dado a ele. Assim, o fetiche só se caracterizaria como 

perversão sexual se fosse uma experiência erótica intensa e exclusivista, sobrepujando o sexo 
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No século XIX, a Antropologia era marcada pela forte presença de uma ideologia que entendia os 

comportamentos dos nativos de culturas não europeias como evidências de que eles eram indivíduos 

“primitivos”, “selvagens”, “regredidos”, como se tivessem numa eterna infância. No entanto, no começo do 

século XX, essa ideologia desmorona devido às críticas de certos antropólogos que verificaram nessas culturas 

uma racionalidade diferenciada, e não inferior. Isso foi atestado principalmente pelos trabalhos do antropólogo 

Marcel Mauss (1872-1950), em 1907. 
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Apesar de o termo fetichismo diferir desses outros termos clínicos sobre a psique humana por possuir uma 

história conceitual já bem consolidada, como foi mencionada no presente trabalho. As origens desses outros 

termos são mais recentes, coincidindo com a própria origem da psicologia clínica (SAFATLE, 2010, p. 22). 
57

Digno de nota é que Marx teria afirmado uma ideia semelhante sobre o fetichismo da mercadoria, já 

mencionada aqui: “Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica 

de uma relação entre coisas” (MARX, 2010, p. 94). 
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como finalidade de reprodução da espécie. 

 Diante disso, Binet postulou três características gerais que tipificam o fetichismo como 

perversão: [1] a exageração; [2] a abstração; e [3] a generalização. A exageração seria a 

ênfase dada pelo fetichista às partes secundárias sexuais em detrimento das totalidades sexual, 

moral e física da pessoa amada. Isso quer dizer que a pessoa acometida pelo fetichismo não 

escolheria o objeto de desejo mediante suas atribuições físicas e de caracteres, isto é, a pessoa 

“desejada” não seria vista em sua totalidade e em sua especificidade, como pessoa dotada de 

virtudes, de defeitos e de atrativos físicos mais totais, pelo fetichista. No que concerne à 

abstração, ela caracterizaria como a impossibilidade de o fetichista se ater à função geral do 

ato sexual como reprodução da espécie em detrimento de uma função atomizada no próprio 

objeto ou nas partes do corpo da pessoa “desejada” com a finalidade de simples gozo
58

. A 

generalização, por sua vez, seria a incapacidade de o fetichista de se ater a uma pessoa 

desejada em particular devido à projeção que ele faz de um objeto desejado em sua mente. 

Sob essa perspectiva, o fetichista nunca adora uma pessoa em sua especificidade, pois essa 

pessoa é apenas uma acomodação objetal a um esquema mental produzida pelo fetichista por 

meio de uma generalização, digamos, por uma ideia geral e pré-formada da pessoa. Segundo 

Binet, o fetichista está numa espécie de virtualidade com o mundo real, ou seja, é como se os 

objetos da realidade fossem inferiormente categorizados em relação à imagem pré-formulada 

em sua percepção mental. A imagem e os processos imaginativos teriam um tipo de primado 

de satisfação de prazeres mais eficientes do que os objetos reais
59

. 

 Não obstante, quando Binet partiu do fetichismo para explicar as perversões, ele 

manteve dois sentidos primordiais de sua concepção já existentes anteriormente em Brosses: 

[1] o modo de pensamento projetivo, isto é, a projeção dos desejos do indivíduo como 

cognição da realidade; e [2] a incapacidade de operação mental por representações e por 

abstrações, isto é, a incapacidade de formulação do pensamento conceitual. O primeiro 

sentido corresponderia ao que se caracteriza, na sexualidade do fetichista, como um prazer 

com a imagem produzida do objeto de desejo e não com o próprio objeto. O segundo sentido, 
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Nessas duas características, a exageração e a abstração, está embutida a ideia de reversão dos meios em 

detrimento dos fins tão típica do fetichismo. No processo de fetiche, não se consegue vislumbrar uma 

finalidade do próprio objeto por se ater a uma imediaticidade do ato atomizado. Essa ideia é muito similar ao 

que Michael Henry (1922-2002) denomina de reversão da “teleologia vital” no processo de produção de 

mercadoria pelo sistema capitalista. (Ver HENRY, Michel. Marx. Paris: Gallimard, 1976.v.2). 
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A ideia de uma virtualidade do mundo real é semelhante ao que pensavam muitos antropólogos, antes do 

século XX, sobre os povos “selvagens”. Os “selvagens” teriam uma visão de mundo acomodada aos produtos 

de suas projeções mentais feitos da realidade. A explicação disso para muitos estudiosos era pelo fato de que 

eles não possuíam ainda uma cognição técnica a qual possibilitasse a manipulação do mundo. Para esses 

povos, o mundo seria, de certo modo, mais “subjetivo” do que “objetivo”, tendo em vista que a própria 

observação do mundo como um dado objetivo pressuporia uma ação técnica diante dele. 
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por sua vez, corresponderia à incapacidade de totalização, tanto do ato sexual com a 

finalidade de reprodução da espécie como para um prazer sexual totalizante que reconheça o 

objeto sexual em sua especificidade
60

.  

 Na verdade, esses dois sentidos sugeririam a existência do pressuposto de que há uma 

cisão entre o mundo da “racionalidade” e o mundo “primitivo”, onde naquele se realizou um 

trajeto do conhecimento em favor do esclarecimento e da emancipação e nesse, em 

contrapartida, ocorreu um bloqueio desse trajeto o qual estagnou numa minoridade. Esse 

pressuposto confluiria com a correlação entre as instâncias da filogênese e da ontogênese, 

pois demonstraria que os sentidos do fetichismo usados para descrever povos “primitivos” 

coincidiriam com os sentidos usados para descrever indivíduos acometidos pelo fetiche. 

Segundo Vladimir Safatle (2010), a razão pela qual isso ocorre é que pode haver uma 

semelhança muito grande entre o aparato mental do indivíduo “primitivo” com o do fetichista, 

pois ambos funcionariam por pensamentos associativos através de imagens, seguindo uma 

relação de contiguidade e de semelhança tal como a produção imagética. O que não 

aconteceriam com o pensamento conceitual, pautado pela explicação lógico-demonstrativa
61

. 

 Digno de nota é o comentário no mínimo interessante que Binet fez a respeito da 

paixão como contraposição ao fetichismo. Para ele, a paixão, na maioria dos casos, servia 

como contraposição ao fetichismo porque, nela, o amor sucede como fator totalizante das 

pessoas enamoradas, tendo em vista que há uma grande possibilidade de as pessoas se 

amarem sob os auspícios da paixão considerando reciprocamente as especificidades e as 

completudes de cada pessoa envolvida na relação amorosa. Isso se daria através de dois 

modos. Primeiro, pelo objeto de desejo considerado em sua totalidade, pois o foco da paixão 

direcionaria para a pessoa amada por completo e não para as partes de seu corpo, para os 

caracteres pessoais ou para objetos. Segundo, pelo objeto de desejo considerado em sua 

singularidade, pois o foco da paixão convergiria para a própria pessoa amada e não para mera 

projeção de uma ideia geral e abstrata a qual o fetichista faz da pessoa
62

. 
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Ao que parece, o que estaria em jogo a respeito da sexualidade fetichista, sob a perspectiva de Binet, seria a 

falta de reconhecimento do objeto sexual como sujeito, como pessoa amada, dotada de atributos tanto físicos 

como de caracteres mais totais e eminentemente específicos. Estendendo-se essa perspectiva às análises 

sociais, pode-se pensar sobre a ideia de “esquecimento de reconhecimento” de Axel Honneth, isto é, a 

incapacidade de reconhecer o outro como ser singular devido a um tipo de percepção reificada que o indivíduo 

possui de si mesmo e dos outros. 
61

SAFATLE, 2010, p. 43. 
62

Interessante que Binet percebeu um importante, digamos, antídoto contra o fetichismo, a saber, o sentimento do 

amor. Aliás, um estudo profícuo sobre esse sentimento parte do filósofo inglês McTaggart (1866-1925) que 

postulou uma teoria metafísica do Amor. Para esse filósofo, o Amor seria uma emoção de apreço, intenso e 

apaixonado, entre duas pessoas, caracterizando-se como condição sine qua non de acesso à realidade última, de 

ir além da mera experiência presente. Resumidamente, para McTaggart, as pessoas que estão amando teriam 
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1.2.2 A Relevância do Termo Fetichismo na Obra de Freud 

 

 

 A referência ao termo fetichismo na obra de Sigmund Freud (1856-1939) não parece 

ser tão recorrente. Em todo caso, esse termo aparece de maneira mais enfática em apenas dois 

textos pequenos: o texto denominado Fetichismo (1927) e o texto intitulado de A Divisão do 

Ego no Processo de Defesa (1938). Além disso, o fetichismo também aparece em trechos das 

seguintes obras: Três Ensaios Sobre a Teoria Sexual (1905); Delírio e Sonhos na Gradiva de 

Jensen (1907); Uma Lembrança de Infância de Leonardo da Vinci (1911); no capítulo XXII 

das Conferências Introdutórias à Psicanálise (1916); e no capítulo VIII do Compêndio de 

Psicanálise (1938). Ele também aparece de maneira muito breve e esparsa em outros textos, 

além de dois casos relatados de fetichismo em artigos lidos e não publicados das reuniões da 

Sociedade de Psicanálise de Viena pronunciadas por Freud: o primeiro, em 1909, denominado 

de Sobre a Gênese do Fetichismo
63

 e outro, em 1914, denominado de Um Caso de Fetichismo 

do Pé
64

. Diante disso, o que se pode presumir é que Freud nunca se deteve no assunto do 

fetichismo de maneira sistemática e profunda, todavia, segundo Safatle, Freud considerou esse 

conceito importante para sua teoria por três razões: 

 

Primeiro, o fetichismo é [1] uma confirmação decisiva do papel do 

complexo de castração. Nesse sentido, ele é uma peça importante na 

justificação da teoria freudiana da sexualidade. Segundo, através do 

fetichismo, Freud apresenta um modo peculiar de [2] funcionamento da 

crença em que essa pode ser perene exatamente por dissociar-se do saber. 

Essa dissociação entre crença e saber implicará profundas mutações no 

sentido do fetichismo, tal como herdado da tradição iluminista. Por fim, o 

fetichismo permitirá a [3] Freud expor um traço maior da estrutura funcional 

do Eu moderno, a saber, a clivagem (Spaltung). O reconhecimento da 

clivagem como fato intransponível da estrutura do Eu permitirá à 

posteridade psicanalítica constituir as bases para uma crítica dos processos 

de maturação e desenvolvimento individual hegemônicos em nossa forma de 

vida, assim como complexificar certos aspectos importantes da teoria 

freudiana da mente (SAFATLE, 2010, p. 45-46). 

 

 Desse modo, no que concerne ao [1] papel do complexo de castração supracitado, 

nele, constatar-se-ia que a manifestação de fetiches põe em xeque o pressuposto do primado 

                                                                                                                                                         
uma percepção direta da pessoa amada, de outro self (MCTAGGART, J. The Nature of Existence. London: 

Cambridge University Press,1927). 
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O caso apresentado nessa comunicação aparece de forma mais completa em uma carta de Freud a Karl 

Abraham, datada em 24 de fevereiro de 1910. 
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Há um resumo do artigo lido na comunicação de autoria de Ernest Jones (FETICHISMO. In: ROUDINESCO, 

Elisabeth & PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Tradução: Vera Ribeiro, Lucy Magalhães. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. p. 152). 
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do sexo como atividade essencialmente de reprodução e, consequentemente, a possibilidade 

de reconhecimento da diferenciação de sexo. Sob a perspectiva da psicanálise, esse primado 

corresponderia à parte de um processo evolutivo de maturação sexual manifestado em todos 

os indivíduos o qual supera o primado da sexualidade polimórfica perversa na infância. Como 

notou Freud, o fetichismo formou-se pela ocorrência incompleta desse processo de maturação 

sexual, pois acomoda resquícios de uma sexualidade polimórfica típica da infância mesclada a 

uma sexualidade unificada típica da maturidade. É sob a descrição do mecanismo de 

fetichismo que Freud teria uma comprovação de que a identidade sexual se origina pela 

experiência da ameaça de castração. 

 Além disso, o fetichismo confirmaria o papel do complexo de castração na formação 

da sexualidade masculina, pois a constatação de Freud de que ele ocorre mais em indivíduos 

do sexo masculino do que em indivíduos do sexo feminino demonstraria a sua evidente 

vinculação à identidade da sexualidade masculina. Essa constatação foi reafirmada nos dias 

atuais pelos psicanalistas, demonstrando que Freud estava certo em vinculá-lo à formação da 

sexualidade masculina
65

.  

 Embora o fetichismo esteja vinculado à formação da sexualidade masculina, ele fez 

parte das postulações de Freud sobre a formação da sexualidade em geral. Essas postulações 

afirmam o complexo de castração como fundamento da sexualidade humana através de 

descrições do modo de percepção mental infantil. Sob esse ponto de vista, as crianças 

possuem a crença de que todas as pessoas têm pênis, evidenciada pelas curiosidades infantis 

expressas através de indagações em saber as origens dos bebês e do próprio espanto diante do 

desenvolvimento de seus corpos. Essas indagações seriam importantes porque representam o 

primeiro passo que conduziria as crianças ao reconhecimento dos órgãos genitais a um 

primado da sexualidade fálica com intuito de reprodução. Como já foi mencionado, as 

crianças possuiriam inicialmente uma sexualidade polimórfica configurada em várias zonas 

erógenas pelo corpo, sendo que cada uma dessas zonas seria autônoma na satisfação do desejo 

em relação às outras. Desse modo, a sexualidade, num primeiro momento, estaria, digamos, 

“pulverizada” pelo corpo inteiro da criança, sendo que a constatação de que o pênis é uma 

zona erógena privilegiada por parte da criança centralizaria, num segundo momento, essa 

“pulverização”, unificando a sexualidade no falo, pois esse órgão teria importância maior em 

relação à reprodução. Consequentemente, a criança desenvolveria um narcisismo do pênis que 
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Estudos clínicos atuais insistem que a grande maioria de casos de fetichismo acomete apenas homens, embora 

raros casos de fetichismo feminino também sejam descritos na bibliografia psicanalítica. Essa era uma posição 

também partilhada por Freud devido a uma razão fundamental: o fetichismo estaria ligado a um procedimento 

maior na constituição da identidade masculina (SAFATLE, 2010, p. 57-58). 
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é, segundo Freud, nada mais do que a Natureza atribuindo a sua função de reprodução 

humana. Isso explicaria a razão pela qual a criança começa a desenvolver a crença de que 

todas as pessoas possuem o falo. 

 De modo semelhante, Freud entendia que esse mesmo processo ocorre nas crianças do 

sexo feminino, pois o clitóris pode ser considerado um tipo de pênis de tamanho reduzido. Ao 

que parece, o psicanalista estava referindo mais ao falo como significação simbólica do que 

realmente genital. Assim, num primeiro momento, as crianças de ambos os sexos tentariam 

conduzir suas sexualidades a um ponto comum, unificando suas crenças através da ideia de 

que todas as pessoas teriam pênis para, num segundo momento, remeterem essa ideia aos seus 

órgãos genitais específicos. No caso das crianças do sexo feminino, o reconhecimento do 

clitóris se efetivaria através da imagem de um pênis de tamanho reduzido como zona erógena 

de predominância sexual. Isso foi denominado por Freud como complexo de masculinidade, 

sendo que a reversão desse complexo só se dá mais tarde na fase do complexo de Édipo, 

quando as meninas deslocam suas libidos da zona erógena secundária, o clitóris, para a zona 

erógena principal, a vagina.  

 Com isso, o que se deve observar é a centralização da libido sobre o órgão pênis ou a 

predominância de um “monismo fálico”, caracterizando-se como uma fase em que ainda não 

há o reconhecimento das diferenças sexuais. É bem provável que o reconhecimento dessas 

diferenças, que virá mais tarde, possa ser considerado como uma das primeiras experiências 

de alteridade com a qual o ser humano se defronta no mundo social, evidenciando uma das 

primeiras etapas a ser superada no processo de maturação sexual. Processo esse que é 

altamente complexo sob o ponto de vista de Freud, pois ele postulou que a sexualidade 

humana é essencialmente de ordem bissexual. 

 Um ponto que se deve ressaltar é sobre o abandono da crença de que o pênis é atributo 

de todos os indivíduos. Freud ressalta que a primeira visão do menino diante da mulher, 

constatando a falta de pênis, não assegura necessariamente que sua crença dissolva por 

completo. Ele pode muito bem imaginar que o clitóris é um pênis menor. Em todo caso, já se 

nota que há uma certa aversão, tanto por parte dos meninos como das meninas, à sexualidade 

feminina por vinculá-la a uma ideia de inferioridade em relação à sexualidade masculina. Essa 

ideia se estabelece pelo fato de se associarem a feminilidade com a passividade e a 

masculinidade com a atividade.  

 Ao que parece, isso ocorre pela razão de que a maturação sexual caminharia para um 

processo de mudança de passividade à atividade, cuja comprovação é aduzida pelo fato de que 

o indivíduo humano busca uma certa autonomia diante do mundo de modo natural no decorrer 
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de seu desenvolvimento. A própria condição de bebê, como mero receptáculo dos cuidados 

dos pais, propiciaria uma passividade natural ao indivíduo nessa fase, sendo que essa 

passividade vai naturalmente se tornando inviável nas fases seguintes através do processo de 

maturação sexual e psíquica. Inevitavelmente, o indivíduo, logo mais tarde, caminharia para a 

fase adulta, posicionando-se de maneira mais ativa e autônoma diante do mundo. 

Naturalmente, surge com isso, sob o ponto de vista de Freud, uma aversão à sexualidade 

feminina por ser associada à passividade, denominada por ele de recusa da Feminilidade 

(Ablehnung der Weiblichkeit).  

 No que concerne à segunda razão de importância do termo fetichismo em Freud, isto é, 

[2] a dissociação da crença com o saber, essa característica do fetichismo pode ser considerada 

um dos grandes entraves para a prática da psicanálise, pois sugere uma manifestação um tanto 

quanto peculiar no psiquismo dos acometidos pelo fetiche. As duas estruturas cognitivas 

humanas, a crença e o saber, que normalmente são excludentes entre si, podem coexistir de 

forma autônoma no mesmo sujeito sem, no entanto, causar-lhe problemas patológicos sérios, 

tal como uma dissociação da personalidade ou coisas do tipo mais grave como uma psicose. O 

aparelho psíquico do acometido pelo fetiche pode funcionar à maneira de um certo “cinismo”, 

em que o sujeito sabe de sua crença, mas age como se não a soubesse. Em termos freudianos, 

o fetichista admite saber que a mulher é castrada, porém, de modo paradoxal, ele admite 

também que pode ter prazer pela aparência dessa mulher como objeto sexual não castrado. Na 

verdade, isso é, de certo modo, uma crença que não foi assumida integralmente, pois quem é 

acometido pelo fetiche em vez de recusar uma consciência sobre o fetiche, reconhece a 

impotência dessa consciência frente à crença
66

.  

De fato, não há um recalcamento e nem uma negação do saber sobre a castração e 

sobre as suas consequências causadas ao indivíduo no fetichismo. Saber e não saber 

coexistiriam numa mesma representação mental, sendo que o termo usado para denominar 

essa peculiar situação psíquica é denominado de Verleugnung, desmentido. Assim, para 

desmentir uma representação mental seria necessário um procedimento psíquico que 

conservasse (bewahren) essa representação e a abandonasse (aufgeben) simultaneamente, 
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 Esse ponto se desdobraria como uma refutação à tese do Esclarecimento (Aufklärung). Conforme postulado 

por Kant, o Esclarecimento seria a capacidade do homem em obter a maioridade através de sua autonomia 

como sujeito pensante mediante o conhecimento racional o qual esclareceria o mundo de tal maneira que 

qualquer crença passa a ser um estado de minoridade, cuja similar ideia é a de desencantamento do mundo 

(Entzauberung der Welt) de Max Weber. Desse modo, a referida refutação se daria pela constatação de que os 

mecanismos de obtenção de maioridade pela via do conhecimento não esclarece de modo efetivo o indivíduo 

porque crenças podem habitar num indivíduo esclarecido através de uma dissociação com o conhecimento. Por 

correlação, tendo em vista a relação entre indivíduo e sociedade, pode-se pensar que, numa sociedade, ainda 

que esclarecida, coexistam instâncias arcaicas, de minoridade ou encantamento. 
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caracterizando-se como um tipo de contradição resolvida. Não há um esquecimento por parte 

do fetichista sobre a castração; ele teria um conhecimento psíquico acerca de sua existência. 

No entanto, ele rejeitaria essa castração como se fingisse não saber, embora tendo o 

conhecimento disso e, consequentemente, não podendo ter o desejo fálico pela mulher, pois 

ele ignoraria essa castração com intuito de manter esse desejo disfarçado pelo fetiche. Assim 

como o fetichista estaria numa zona intermediária entre uma sexualidade madura e infantil, 

ele estaria em uma zona intermediária entre o saber e o não saber
67

.  

Essa dissociação entre crença e saber remete à concepção de fetichismo de Brosses e, 

consequentemente, estabelece uma imbricação entre filogênese e ontogênese. Isso se dá 

porque, tal como a ideia de um mundo encantado advinda de práticas mágico-religiosas dos 

povos “primitivos” caracterizado como fetichismo, haveria uma instância psicológica 

recôndita que permitisse um encantamento, uma crença individual que determinaria 

comportamentos sexuais fetichizados em certos indivíduos, mesmo estando em uma 

sociedade dita esclarecida, desencantada. O indivíduo evolutivamente constituído de 

civilidade e de um saber esclarecido se comportaria conforme seus mitos individuais em 

certos aspectos de sua vida através de um esquema psíquico arcaico e primitivo. A 

contradição entre sociedade esclarecida e comportamentos sexuais individuais, cujas 

qualidades são de um tipo de mitologia pessoal, só é possível devido à plasticidade psíquica 

humana. Isso quer dizer que a centralidade fálica, vetor de uma sexualidade padrão e, 

consequentemente, de uma individuação, de uma personalidade coerente, pode facilmente ser 

desviada, clivando o Eu, sem necessariamente causar um sofrimento advindo da repressão e 

muito menos um estado alucinatório advindo da expulsão.  

 Sobre a terceira razão da importância do termo fetichismo em Freud, [3] a sua relação 

com a clivagem do Eu (Spaltung), embora seja mencionada no texto Fetichismo de 1927, ela é 

desenvolvida de forma acurada num texto de 1938 denominado de A Divisão do Ego no 

Processo de Defesa, servindo para distinguir a neurose da psicose. Quando Freud se viu 

diante das manifestações de neurose, de psicose e de fetichismo, ele foi obrigado a questionar 

alguns pressupostos teóricos que estariam imbricados na ideia de clivagem do Eu. Assim, na 

neurose, o Eu reprimiria uma parte do Isso em prol do princípio de realidade. Na psicose, por 

sua vez, o Eu se deixaria levar pelo Isso, desvinculando-se da realidade pela escotomização de 
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Embora a maneira psíquica do fetichista sugira um estado intermediário entre uma sexualidade infantil 

polimórfica perversa e uma madura caracterizada pela centralidade fálica, Safatle sugere que há, na verdade, 

uma modificação funcional que busca essa centralidade através de uma negação da negação da castração. Sob 

esse ponto de vista, o fetichista estaria mais perto de uma maturação sexual dada pela centralidade fálica, 

apesar de, astutamente, negá-la. Em todo caso, diante de um assunto tão polêmico, cabe aqui apenas apontá-lo, 

desenvolvendo apenas noções de ordem mais gerais no presente trabalho. 
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uma realidade conflituosa. Por último, no fetichismo o Eu pode, de modo paradoxal, 

desvincular-se da percepção não desejável por uma parte da realidade sem causar uma 

psicose. Aqui Freud tenta também relacionar a clivagem com o mecanismo de desmentido, 

Verleugnung, como processo de constituição e formação da sexualidade dos fetichistas. 

Relacionado com a clivagem, o Verleugnung se caracterizaria por uma recusa e, ao mesmo 

tempo, um reconhecimento da angústia no interior da psique causados pelo conflito entre o 

princípio de realidade e as pulsões do Isso devido à clivagem do Eu. Todavia, o Eu não se 

fragmentaria em várias instâncias externas, mas sim no seu próprio interior, apesar de não 

haver uma dissociação da personalidade através de estados de debilidade da consciência, da 

memória, da percepção do ambiente ou da própria identidade. Há sim uma interrupção de 

conflitos psíquicos. 

 Interessante notar que a existência de um processo de desmentido seria totalmente 

salutar durante a vida mental da criança, embora a sua permanência na vida adulta possa 

causar psicose no indivíduo. Ao que tudo indica, para Freud, o psiquismo humano tende a 

buscar uma síntese, uma coerência de ideias através de uma operação progressiva, 

configurando-se no que se entende por personalidade individual, isto é, a denominada 

personalidade coerente. Além disso, uma efetivação dessa operação estaria condicionada à 

realidade social, pois, nela, o indivíduo exercitaria funções mais ordenadas no dia a dia, 

estabilizando desse modo sua psique através de uma personalidade que se mantém coerente 

no tempo. A personalidade humana se comportaria por uma síntese estável através de uma 

unidade funcional psíquica, assegurando aos sujeitos uma auto-identidade que pudesse ser: 

 

[…] capaz não apenas de garantir que todas minhas representações mentais 

possam, de fato, ser reconhecidas como minhas, mas também de fundar o 

desenvolvimento psicológico em um movimento em que cada momento 

singular parece ser o desdobrar necessário das potencialidades de uma 

mesma identidade. Ou seja, o Eu aparece não apenas como uma unidade 

sintética de representações, mas também como algo parecido a uma unidade 

temporal de desenvolvimento que garante a perenidade dos vetores de uma 

história pessoal (SAFATLE, 2010, p. 97). 

 

 Ademais, além dessa característica essencial de auto-identidade, na noção de Eu, 

estaria mais uma outra, a saber, a corporeidade
68

. Essas duas características estariam 

interligadas porque o Eu sempre está relacionado ao corpo que o constitui. Talvez por isso 

existiria na criança um tipo de síntese pelo desmentido, pelo fato de a auto-idetidade se 

correlacionar à corporeidade para a formação do Eu. Tendo em vista a pouca experiência 
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Mediante essas duas características do Eu, a auto-identidade e a corporeidade, fica evidente que na teoria 

freudiana há uma imbricação entre o corpo e o psiquismo.  
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corporal e sensível do mundo infantil, só caberia uma síntese pelo desmentido, daquilo que 

ainda não é instável. Nos primeiros anos de vida, a criança não se distinguiria do ambiente 

que a circunda, desse modo, para que se efetive a individuação, seria necessária a formação de 

representações mentais das experiências vividas causadas pelas múltiplas sensações que 

afetariam o corpo do indivíduo. Essas representações mentais do corpo são as maneiras pelas 

quais o Eu se desenvolveria, propiciando a maturação sexual. Essa maturação, por sua vez, 

ocorreria através de um direcionamento das pulsões parciais da sexualidade polimórfica ao 

primado fálico, sendo que as sensações corporais se estabilizariam numa hierarquia funcional 

e numa finalidade determinada, propiciando uma imagem unificada do corpo. Além disso, 

esse primado fálico só é possível com o estabelecimento de um narcisismo que, ao que 

parece, corresponderia à comprovação de uma fase em que o Eu estaria clivado entre o 

primado fálico e o abandono da sexualidade polimórfica. Desse modo, a própria constituição 

da sexualidade humana é dada pela clivagem do Eu com intuito de se formar uma auto-

identidade no indivíduo através da corporeidade.  

 Diante disso, a perversão corresponderia a uma resolução peculiar desse paradoxo da 

clivagem, pois faria uma espécie de síntese psíquica pelo desmentido. Essa síntese se formaria 

paradoxalmente por um tipo de fixação em etapas anteriores concomitante ao 

desenvolvimento psíquico. Embora de modo algum isso leve a um estado mental alucinatório, 

tal como uma psicose. Assim, com o desmentido configurado como síntese, a perversão 

poderia suspender o conflito que surge entre as demandas pulsionais e os limites impostos 

pela realidade.  

 Enfim, o caráter de relevância do termo fetichismo na obra de Freud sugere um 

desenvolvimento conceitual desse termo de tal maneira que não conduziria apenas a uma 

nosologia de doenças psíquicas, mas sim a uma tentativa por parte de Freud de sofisticação de 

seus sentidos com intuito de formular uma teoria geral da mente, dos processos os quais se 

manifestam na psique humana: 

 

Vários foram os psicanalistas que perceberam como Freud tendia, no final de 

sua vida, a desdobrar suas reflexões desenvolvidas no interior da teoria 

restrita do fetichismo para repensar sua teoria da formação do Eu. Neste 

deslocamento de uma economia restrita a uma economia geral, tudo se passa 

como se uma categoria nosográfica construída para dar conta de um certo 

modo de impossibilidade de sujeitos alcançarem a maturidade sexual fosse 

aos poucos mudando de função para expor processos e mecanismos próprios 

a uma teoria geral da mente; processos que diriam respeito a regimes cada 

vez mais hegemônicos de constituição de “sujeitos maduros” e de 

“resolução” de conflitos psíquicos (SAFATLE, 2010, p. 24). 
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 Em conexão a essa teoria geral da mente, estaria a substituição do termo Verdrängung, 

recalcamento, usado para descrições da neurose e da psicose, pelo Verleugnung, o 

desmentido, usado para descrições do fetichismo. Essa substituição expressa, de certa 

maneira, a dificuldade de interpretação e de cura que vem transformando o paradigma da 

psicanálise contemporânea. Com isso, não se pensa mais em descrever as perversões através 

de categorias nosológicas, mas sim em explicar como se formam as suas estruturas. Os 

estudos atuais de psicanálise se dirigem para o modo como se estrutura a organização 

psíquica, para o modo como se estabelece a relação entre o sujeito e o seu desejo nos 

processos psíquicos da neurose, da psicose e do fetichismo. Tendo em vista que cada um 

desses processos se distingue nessa relação, estabelecendo o fetichismo como paradigma. 

 

 

1.2.3 O Desenvolvimento do Conceito de Fetichismo nas Obras de Freud 

 

 

 Como mencionei acima, é evidente o desenvolvimento do conceito de fetichismo nas 

obras de Freud no sentido de elaborar uma teoria mais geral da psique humana, seguindo uma 

ordem razoavelmente cronológica
69

. Assim, o primeiro texto em que se encontra esse conceito 

é Três Ensaios sobre a Teoria Sexual (1905), onde o fetichismo freudiano não se distinguiu 

muito das concepções de Alfred Binet. Posteriormente, Freud desenvolveu uma relação entre 

o fetichismo e o recalcamento parcial num texto denominado de Sobre a Gênese do 

Fetichismo proferido numa reunião da Sociedade de Psicanálise de Viena, em 1909, 

contribuindo para uma renovação original do conceito. Logo mais tarde, na obra Uma 

Lembrança de Infância de Leonardo da Vinci (1911), Freud vinculou o fetichismo ao 

complexo de castração, contribuindo, de maneira original, ao tema. Finalmente, Freud 

escreveu um texto específico sobre esse tema denominado de Fetichismo (1927), onde ele 

apontou vários assuntos pertinentes e inovadores ao assunto, sobretudo, fazendo uso do 

conceito de desmentido (Verleugnung) para diferenciar, como já foi mencionado, o 

recalcamento proveniente de fetiches de um recalcamento (Verdrängung) já conhecido 
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Isso foi constatado de forma apurada por Vladimir Safatle em sua obra Fetichismo: Colonizar o Outro. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. Essa obra, como se pode notar, sempre citada no presente trabalho, 

constitui-se de uma pesquisa ímpar no que se refere ao assunto fetichismo e a psicanálise no Brasil. Além das 

referidas citações, procurei acatar a ideia de Safatle sobre o desenvolvimento do conceito de fetichismo na obra 

de Freud, de modo que a manterei como pressuposto interpretativo, fazendo, porém, as devidas considerações 

durante minha exposição. 
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manifestado na neurose e na psicose. Além disso, nesse texto de 1927, Freud sugeriu uma 

relação entre o processo de fetichismo e a clivagem do Eu que foi tema de um texto seu, 

incompleto e publicado de modo póstumo, denominado de A Divisão do Ego no Processo de 

Defesa (1938). Embora esse último texto não trate em específico sobre o fetichismo, ele é 

muito importante para o assunto, pois traz uma chave de leitura para se entender o peculiar 

processo de seu recalcamento. Diante disso, pode-se considerar o fetichismo freudiano 

inserido em cinco momentos distintos através das respectivas obras: 

[1] Três Ensaios sobre a Teoria Sexual (1905), mantendo a concepção de Binet. 

[2] Sobre a Gênese do Fetichismo, comunicação apresentada para a reunião da Sociedade de 

Psicanálise de Viena, em 1909, em que há uma relação entre fetichismo e o recalcamento 

parcial, estabelecendo já uma concepção freudiana original do termo. 

[3] Uma Lembrança de Infância de Leonardo da Vinci (1911), vinculando o fetichismo ao 

complexo de castração e contribuindo novamente para uma concepção original.  

[4] Fetichismo (1927), relacionando o conceito de fetichismo ao do desmentido (Verleugnung) 

e estabelecendo uma relação entre o processo do fetiche e a clivagem do Eu. 

[5] A Divisão do Ego no Processo de Defesa (1938), confirmando as afirmações do texto 

Fetichismo sobre a clivagem e o desmentido. 

 Com isso, a meu ver, Freud desenvolveu o conceito de fetichismo de maneira 

satisfatória no texto Fetichismo de 1927, tendo como preâmbulos os textos Três Ensaios sobre 

a Teoria Sexual (1905), Sobre a Gênese do Fetichismo e Uma Lembrança de Infância de 

Leonardo da Vinci (1911), além do texto A Divisão do Ego no Processo de Defesa (1938) 

como um tipo de adendo. Assim, seguirei esse pressuposto interpretativo, demonstrando o 

desenvolvimento do conceito de fetichismo nas respectivas obras de Freud supracitadas, com 

intuito de esclarecer de modo mais apurado seu sentido, digamos, freudiano.  

 

 

1.2.3.1 Textos Preambulares da obra Fetichismo 

 

 

 A primeira menção ao fetichismo feita por Freud está no começo do texto Três Ensaios 

Sobre a Teoria Sexual (1905), de maneira mais precisa, numa seção denominada de Desvios 

Relativos ao Objeto Sexual do primeiro capítulo intitulado de As Aberrações Sexuais. Talvez 

essa obra, excluindo a Interpretações dos Sonhos, seja uma das que mais sofreram 
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modificações e acréscimos, pois foram acrescentadas notas durante as novas edições, num 

período de vinte anos de sucessivas edições publicadas em 1910, 1915 e 1920. Apesar disso, 

Freud não acrescentou nada de novo nessa obra sobre o fetichismo que Binet já não tivesse 

postulado, a não ser sobre dois aspectos. No que se refere ao primeiro aspecto, Freud afirmou 

que a sexualidade deriva de impressões anteriores aos cinco ou seis anos de idade, 

contrariando a afirmação de Binet que declarou que tais impressões só surgiam dessa idade 

em diante, conforme uma nota de 1920: “Além do mais, todas estas 'primeiras' impressões 

sexuais se relacionam com uma época após a idade de cinco ou seis anos, ao passo que a 

psicanálise põe em dúvida se novas fixações patológicas podem ocorrer tão tarde assim” 
70

. 

No que se refere ao segundo aspecto, Freud pareceu dar os primeiros sinais do vínculo entre 

fetichismo e o complexo de castração, e mesmo do complexo de Édipo, quando afirmou que 

por trás da primeira recordação do surgimento do fetiche existe uma fase submersa e 

esquecida do desenvolvimento sexual. Como consta nessa mesma nota supracitada de 1920: 

 
O fetiche, como uma “recordação encobridora”, representa esta fase [fase 

submersa e esquecida de desenvolvimento sexual] e é assim um 

remanescente e um precipitado dela. O fato de que esta fase infantil 

primitiva se volta no sentido do fetichismo, assim como a escolha do próprio 

fetiche, são determinados constitucionalmente (FREUD, 1972a, p.156 ). 

 

 Freud começa o texto apontando que a existência das necessidades sexuais tanto no 

homem como no animal é efetivada através da pulsão sexual denominada de libido. Embora 

na época houvesse afirmações comuns de que essa pulsão seria bem definida e estável, as 

constatações empíricas de Freud contradisseram essas afirmações, demonstrando que a libido 

humana é bem mais instável e indefinida do que muitos poderiam pensar. Isso foi 

comprovado por inúmeras evidências de desvios sexuais que não seguiam uma suposta norma 

sexual. Desse modo, Freud formulou dois termos para tentar esclarecer os desvios sexuais: [1] 

o objeto sexual, que corresponderia à pessoa de que a atração sexual se origina; e [2] o alvo 

sexual, que corresponderia à ação para qual a pulsão se dirige. Seguindo esses termos, pode-

se classificar dois tipos de desvios sexuais: [a] desvios sexuais com relação ao objeto sexual, 

tendo como exemplos: a inversão (homossexualismo); a zoofilia (os animais como objetos 

sexuais) e a pedofilia (as pessoas sexualmente imaturas como objetos sexuais); [b] desvios 

sexuais com relação ao alvo sexual que desviariam da finalidade de reprodução da espécie. 

Esse último tipo de desvio se divide, por sua vez, em duas subdivisões, a saber, [2.1.] as 

transgressões anatômicas desviantes da sexualidade genital, tal como a felação, o sexo anal e 
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o fetichismo (de modo inacreditável, classificado por Freud nessa subdivisão) e [2.2.] a 

fixação em alvos sexuais preliminares, tal como voyeurismo, o sadismo e o masoquismo. 

 Como já foi mencionada, a acepção de fetichismo que Freud sugeriu nesse texto é 

idêntica a de Binet, entendendo-o como desvio do alvo sexual. O alvo sexual, digamos, 

correto seria eminentemente genital, pois o sexo teria a finalidade de reprodução. Desse 

modo, consideram-se desvios todos os comportamentos sexuais em que haveria uma mudança 

desse alvo para uma parte do corpo distinta dos genitais ou para objetos inanimados 

relacionados por associação ao objeto sexual. Como aponta Freud: 

 

O que se coloca em lugar do objeto sexual é alguma parte do corpo (tal como 

o pé ou os cabelos) que é, em geral, muito inapropriada para finalidades 

sexuais, ou algum objeto inanimado que tenha relação atribuível com a 

pessoa que ele substitui e, de preferência, com a sexualidade dessa pessoa 

(por ex. uma peça de vestuário ou de roupa íntima). Tais substitutos são, com 

alguma justiça, assemelhados aos fetiches em que os selvagens acreditam 

estarem incorporados os seus deuses (FREUD, 1972a, p. 154-155). 

 

 Embora Freud considerasse que o fetichismo é um tipo de desvio sexual nessa obra, 

ele declarou também que o fetiche poderia estar presente em todas as pessoas que estivessem 

apaixonadas, caracterizando-se como desvio apenas quando haveria uma predominância 

exacerbada e exclusivista do objeto fetichizado em detrimento do alvo sexual direcionado à 

reprodução. Assim, como afirma Freud: “Certo grau de fetichismo, portanto, está 

habitualmente presente no amor normal, especialmente naqueles seus estágios em que o 

objetivo sexual normal parece inatingível ou sua consumação é impedida […]” 
71

. Mais uma 

vez, essa afirmação de Freud segue à risca o que Binet teria postulado em seus escritos sobre 

a presença do fetichismo em pessoas ditas normais, diferenciando, desse modo, o indivíduo, 

digamos, normal do patológico apenas pelo grau de fetiche
72

. 

 Em suma, as conclusões de Freud sobre o fetichismo e a sexualidade humana nesse 

texto não fugiram das postulações já feitas pelos estudiosos da época que versaram sobre 

esses assuntos. Tal como a postulação de que a sexualidade humana é originalmente 

polimórfica perversa na infância, caminhando por sucessivos recalques e repressões para a 

vida adulta através da evolução ou da maturação em busca de um princípio de unificação pela 

centralidade genital. Na verdade, a efetivação desse princípio corresponderia à última fase da 

sexualidade humana, tendo a obtenção de prazer como finalidade subjacente e natural de 

reprodução da espécie. Desse modo, os desvios dos alvos sexuais seriam considerados 
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FREUD, 1972a, p. 155. 
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Vide a seção 1.2.1 O Pioneirismo de Alfred Binet. 
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estagnações em fases anteriores a essa última. De fato, nesse escrito de Freud, suas 

postulações não avançariam no sentido de obter formulações teóricas que ultrapassassem o 

que os estudiosos da época pensavam.  

 Como já foi mencionado, depois da obra “Três Ensaios”, Freud voltou a tratar do 

assunto fetichismo, em 1909, num artigo apresentado e não publicado numa reunião da 

Sociedade de Psicanálise de Viena intitulado de A Gênese do Fetichismo (1909). Nesse artigo, 

Freud dá um passo adiante, de maneira inovadora, em relação a suas formulações, porque 

acrescenta a ideia de recalcamento parcial ao conceito de fetichismo. Nele, Freud analisou um 

caso de um paciente, um jovem filósofo de 25 anos, extremamente elegante e educado, que 

era acometido pelo fetiche por roupas. Durante as sessões de psicanálise, Freud notou que o 

paciente sempre dobrava, de modo meticuloso, a calça ao se deitar no divã. Pela observação 

desse pequeno detalhe, Freud inferiu que o paciente revelava uma preocupação exacerbada 

por roupas. Realmente, foi constatado pelas entrevistas que o jovem tinha impotência sexual, 

focando todo seu interesse libidinal em mulheres que se vestiam de roupas impecáveis e 

extremamente elegantes. Para Freud, o fetiche do rapaz tinha uma correlação com sua opção 

de trabalho altamente especulativo como filósofo, cujo interesse pelas coisas reais era 

substituído pelo interesse pelas palavras, tal como a substituição das mulheres pelas roupas.  

 Para explicar como surgiu o fetiche do rapaz, Freud comentou que o rapaz tinha o 

hábito de se despir junto à mãe na infância, criando, desse modo, uma atmosfera de 

sensualidade e atração por ela que deveria ser de toda maneira reprimida. Num primeiro 

momento, a repressão se manifestou configurada em voyeurismo; num segundo momento, 

configurada em fetichismo por roupas, especialmente por peças íntimas femininas. Com isso, 

Freud formulou a hipótese de que existia um tipo de repressão que fez com que o rapaz 

desenvolvesse o fetiche, “um tipo de recalcamento instituído através da clivagem do 

complexo [representativo]. Uma parte é genuinamente recalcada, enquanto a outra é 

idealizada, o que no nosso caso significa que ela é elevada a fetiche” 
73

.  

 Aqui já podemos entender o segundo passo que Freud deu para uma concepção 

inovadora de fetichismo, que é a seguinte: essa clivagem a que ele se refere é o recalcamento 

parcial da pulsão. Embora o fetichismo do jovem filósofo se estendesse às atividades 

coprofílicas e ao fetiche por pés, por botas e por odores, em relação ao fetiche por roupas, o 

prazer escopófilo
74

 foi reprimido, porém o complexo representativo instituído pelo corpo 
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 FREUD, S. On The Genesis of Fetishism, p. 155. The Psycho-analytic Quartely, 1988, n. 57, p. 155. (Cf. 

SAFATLE, 2010, p. 53). 
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 Relativo à escopofilia: prazer sexual em olhar órgãos genitais (escopofilia ativa) ou desejo patológico de ser 
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feminino materno e pelas suas roupas foi clivado. Essa separação do objeto fez com que o 

prazer escopófilo pudesse ser invertido naquilo que impediu a visão do corpo nu, a saber, as 

roupas transfiguradas em fetiches idealizados 
75

.  

 O terceiro passo dado por Freud no desenvolvimento do conceito de fetichismo foi 

vinculá-lo ao complexo de castração de maneira mais enfática na obra Leonardo da Vinci e 

uma Lembrança da sua Infância (1910), analisando o artista e cientista do Renascimento 

Leonardo da Vinci. Na verdade, desde 1907, Freud já teria postulado o complexo de castração 

com a acepção tal como a conhecemos. Grosso modo, essa acepção é entendida como o 

processo psíquico que ocorre em todas as pessoas quando crianças. Esse processo começa 

com a formação de uma crença infantil caracterizada pela ideia de que todas as pessoas 

possuam pênis. Logo mais tarde, a descoberta de que as mulheres não tenham pênis ativava 

nas crianças um medo originário e filogenético de ser castradas.  

 Nessa obra
76

, Freud analisou os traços da personalidade de Leonardo da Vinci, 

demonstrando por argumentos psicanalíticos que eles surgiram a partir do que Freud 

denominou de fantasia originária (Urphantasie). Com efeito, os traços de personalidade mais 

marcantes de Da Vinci, como o homossexualismo latente, o assexualismo manifesto, a 

                                                                                                                                                         
visto (escopofilia passiva). 

75
Interessante notar que essa ideia do fetiche feito por idealização se vale muito da ideia de abstração do 

fetichismo em Binet, já mencionada, em que o indivíduo acometido pelo fetiche prefere o gênero ao objeto 

específico. (Vide nessa seção a subseção 2.1 O Pioneirismo de Alfred Binet). Ao que tudo indica, a idealização 

é um ponto fulcral do processo de fetichismo, pois transfigura o objeto, em suas qualidades sensíveis e 

peculiares, a uma imagem ideal e ascética advinda das projeções libidinais do indivíduo fetichista. Com efeito, 

o fetichismo poderia ser mais bem entendido como um processo de formulação, de elaboração de ideias feitas 

de maneira sofisticada a partir de um objeto e não tanto como uma mera fixação de comportamentos de uma 

fase anterior à fase da maturação sexual. 
76

Dignos de notas são as críticas desfavoráveis feitas a essa obra freudiana surgidas quando foi publicada, 

fazendo com que ela não fosse tão bem aceita por parte do público. Entre essas críticas, pode-se elencar as três 

mais contundentes. A primeira crítica se refere a um erro de tradução por parte de Freud na descrição de uma 

fantasia infantil relatada por Leonardo em sua biografia. Freud traduziu erroneamente a palavra nibio do 

italiano arcaico, correspondendo à palavra nibbio do italiano moderno, pela palavra alemã Geier ou abutre em 

português. Na verdade, nibio significa milhafre ou ave de rapina. Isso gerou uma certa desconfiança dos 

leitores diante da aproximação feita por Freud entre o abutre e a figura da mãe associada a mitologia antiga 

egípcia. Nessa mitologia, o abutre é uma representação andrógina, correspondendo à figura da mãe possuidora 

de dois sexos. Freud fez uso dessa ideia mítica para explicar a fantasia infantil de Leonardo através da figura 

do abutre, de modo errôneo, como origem de seu complexo de castração, pois Da Vinci não teria aceitado uma 

total castração materna por ter afigurado a representação da mãe em caráter andrógino. A segunda crítica, por 

sua vez, reporta-se ao fato de que os argumentos psicanalíticos de Freud estavam embasados em biografias, 

cuja veracidade é sujeita a desvios de análise, além de elas serem fontes secundárias, apesar de Freud ter usado 

os mais respeitados biógrafos. Por fim, a terceira crítica se refere ao fato de que as análises de Freud não terem 

sidas direcionadas aos aspectos dos motivos das pinturas ou da disposição formal dos seus conteúdos, mas sim 

aos aspectos do caráter de Da Vinci. Isso faria com que os argumentos de Freud caíssem na falácia intencional, 

ou seja, Freud desconsiderou o caráter formal das obras de Leonardo, enfatizando os aspectos subjetivistas do 

sujeito artista ou do “artista empírico”, e não do artista como criador da obra que relacionaria às categorias da 

Arte inseridas numa tradição cultural. Enfim, embora essas três críticas sejam altamente pertinentes, elas se 

desdobrariam em outros assuntos que não poderiam ser tratados no presente trabalho por questões de 

delimitação de tema.  
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excepcional capacidade de sublimação, a infantilização e a inibição para finalizar projetos e 

obras, estariam ligados a esse tipo de fantasia. A fantasia original era entendida por Freud 

como fantasias infantis que sobressaiam em relação às outras fantasias porque elas teriam a 

finalidade de estruturar o modo de desenvolvimento do sujeito, bem como a maturação 

sexual. Além disso, essas fantasias estariam relacionadas ao complexo da castração, à 

concepção e ao nascimento de forma filogenética. 

 Freud fez nesse texto uma descrição da sexualidade de Da Vinci e de sua atividade 

artística através de seu desenvolvimento psíquico. Leonardo era filho ilegítimo e com isso foi 

privado da presença do pai até os cinco anos, tendo sido criado aos cuidados da zelosa e 

sedutora mãe. Em geral, toda criança teria um desejo pela mãe substituído, em seguida, pelo 

desejo pelo pai. Com isso, a criança identificaria com ele para, posteriormente, suplantá-lo 

pelo complexo de Édipo. Pela análise de Freud, no caso de Da Vinci, a fase do desejo pela 

mãe teria sido muito precoce e intensa, não passando para outras fases devido à ausência do 

pai. Na fase que ficou aos cuidados da mãe, Leonardo desenvolveu de maneira exacerbada 

suas pesquisas sexuais infantis, fazendo com que seus instintos de ver e de saber fossem 

sobremaneira excitados pelas impressões mais remotas de criança
77

. 

 Com isso, a fantasia originária de Da Vinci se formou pela ideia de que o pênis 

pudesse ser associado apenas à figuração da mãe como uma substituição do pai ausente, 

ocasionando uma passividade feminina e uma aversão ao sexo. Isso se deu pelo fato de que, 

para ele ter como objeto de amor uma mãe “falicamente” figurada, só poderia ser possível 

pela afirmação de uma posição feminina ou pela inibição do sexo. Desse modo, com a 

aceitação parcial da castração, há uma aversão à mãe “falicamente” figurada que poderia 

acarretar num comportamento homossexual, numa impotência ou numa misoginia, fazendo 

com que a fantasia original distorcesse de tal modo até ficar irreconhecível. Essa distorção é 

evidenciada quando Leonardo relata uma memória infantil
78

, localizada em seus 

apontamentos científicos, de que uma ave de rapina pousou em seu berço, introduzindo-lhe a 

                                                 
77

Além disso, Freud reafirma nesse texto sua tese anteriormente formulada e contrária à de Binet de que a 

sexualidade da criança começaria antes dos cinco ou seis anos, determinando sua conduta posterior. Essa 

reafirmação é constatada quando Freud declarou que a falta do pai de Da Vinci, numa fase primordial de sua 

vida, marcou pelo resto de sua vida através das impressões assinaladas numa fase primordial. Assim, mesmo 

ficando ao lado do pai depois dessa fase, a presença dele não poderia surtir efeitos em sua maturação sexual, 

como Freud aponta: “O cuidado que seu pai demonstrou, mais tarde, em nada conseguiu alterar esta compulsão 

[de não terminar seus projetos]; porque a compulsão derivada das impressões dos primeiros anos de infância, e 

o que foi reprimido e se tornou inconsciente, não pode ser corrigido pelas experiências futuras” (FREUD, 

1972b, p. 111). A primeira afirmação dessa tese foi feita, conforme mencionado, na obra Três Ensaios Sobre a 

Teoria Sexual (1905). 
78

Freud desconfiou que fosse uma recordação real de Da Vinci pelo seu teor ficcional e fantasioso. Poderia ter 

sido uma fantasia que ele criou posteriormente, remetendo em seguida à sua infância.  
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cauda em sua boca: 

 

'Parece que já era meu destino preocupar-me tão profundamente com abutres 

(sic); pois guardo como uma das minhas primeiras recordações que, estando 

em meu berço, um abutre (sic) desceu sobre mim, abriu-me a boca com sua 

cauda e com ela fustigou-me repetidas vezes os lábios' (FREUD, 1972b, p. 

76.). 

 

 Diante disso, Freud sugeriu que o fetichismo poderia ser uma possível saída para a 

sexualidade de Leonardo, porque ele poderia manter, ao mesmo tempo, a fantasia do monismo 

fálico e instrumentá-la, fazendo com que o complexo de castração desenvolvesse o 

fetichismo. Assim, o fetiche seria entendido como uma representação que substituiria o pênis 

feminino formado pela fantasia original, em que o indivíduo ignorasse a diferença sexual, 

mesmo sabendo dela pela ameaça de castração: 

 

Porém a fixação no objeto antes tão intensamente desejado, o pênis da 

mulher, deixa traços indeléveis na vida mental da criança, quando esta fase 

de sua investigação sexual infantil foi particularmente intensa. Um culto 

fetichista cujo objeto é o pé ou calçado feminino parece tomar o pé como 

mero símbolo substitutivo do pênis da mulher, outrora tão reverenciado e 

depois perdido. Sem o saber, os coupeurs de nattes [pervertidos que sentem 

prazer em cortar o cabelo das mulheres] desempenham o papel de pessoas 

que executam um ato de castração sobre o órgão genital feminino (FREUD, 

1972b, p. 89). 

 

 

 1.2.3.2 A Obra Fetichismo (1927) 

 

 

 O texto Fetichismo (1927), ainda que não seja um texto muito extenso, é a única obra 

escrita por Freud que trata especificamente sobre o assunto do fetichismo. Nesse texto, Freud 

começa declarando que teve a oportunidade de analisar certo número de pacientes do sexo 

masculino que manifestavam comportamentos de fetiche sexual por objetos. Um ponto 

curioso notado por Freud foi o fato de que esses pacientes raramente se queixavam de 

qualquer tipo de sofrimento psíquico, apesar de saberem que seus comportamentos fetichistas 

eram anormais. Na verdade, o que acontecia era justamente o contrário, pois eles declaravam 

que se sentiam plenamente satisfeitos com seus respectivos fetiches, sendo que, em muitos 

casos, até os louvavam como um modo de enriquecimento da vida sexual. Com efeito, é por 

essa razão que o fetichismo poderia ser descaracterizado como uma patologia psíquica e 

excluída do rol de uma taxonomia de doença mentais. De alguma forma, isso também 
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explicaria a razão pela qual o fetiche era considerado uma “descoberta lateral” (Nebenbefund) 

na prática psicanalítica da época de Freud. 

 Como se sabe, a psicanálise trabalha através da técnica de interpretação, juntamente 

com a transferência, com a finalidade de trazer à tona os conflitos inconscientes causados por 

conteúdos psíquicos recalcados e não resolvidos à consciência por um tipo de descrição de 

suas genealogias. Desse modo, seria possível uma cura através da resolução desses conflitos 

por meio de uma catarse
79

 do paciente pela técnica de interpretação. Na verdade, o que o 

psicanalista faz é propor uma rememoração da origem conflituosa ao paciente pela técnica de 

transferência, visto que há nele uma certa resistência em aceitar tais conflitos. Esses conflitos 

geralmente são causados por desejos opostos (gegensätzliche Wunscherfüllungen) que se 

gladiam em busca de uma mesma expressão e se recalcam por serem insuportáveis aos 

indivíduos acometidos por eles. É por essa razão, como causador de sofrimentos psíquicos, 

que esses desejos conflituosos estariam relacionados à sintomatologia de doenças psíquicas.  

 Todavia, haveria no fetichismo uma suspensão desses conflitos, de maneira engenhosa, 

que isentaria o indivíduo fetichista de sofrimentos psíquicos. Com isso, não faria sentido 

afirmar que há cura do fetichismo porque não existiriam por parte do paciente fetichista 

experiências de sofrimentos psíquicos típicas de uma patologia causadora de transtornos. É 

bem provável que o fetiche possa ser considerado um exemplar da aporia de cura 

psicanalítica.  

 É sob essa rubrica que Freud deu um teor diferenciado a esse referido texto, por pensar 

que as explicações científicas sobre o fetiche sempre se tornariam problemáticas nas 

formulações de hipóteses de suas origens: “Por motivos evidentes, os pormenores desses 

casos não podem ser publicados; não posso, portanto, mostrar de que maneira as 

circunstâncias acidentais contribuíram para a escolha de um fetiche” 
80

. É por isso que Freud 

optou por descrever poucos casos reais de fetichismo, fazendo uso de explicações de teor mais 

especulativo. Além disso, a afirmação de que o fetiche não seria estritamente patológico é 

colocada em outros termos quando Freud aponta que o fetichista teria duas vantagens em 

relação ao homem dito normal. Primeiro, porque o significado do fetiche não é de 

conhecimento de todos, desse modo, não se pode retirá-lo; segundo, porque o fetiche é de tão 

fácil acesso que a satisfação sexual ligada a ele pode ser imediatamente efetivada, como 

                                                 
79

Catarse origina-se da palavra grega kátharsis que significa um tipo de purificação “psíquica” pelas purgações 

das paixões do expectador diante da encenação de uma tragédia. Interessante o posicionamento de Clement 

Rosset (1939), considerando a psicanálise como uma Filosofia trágica: “A pulsão de morte, como potência da 

discórdia, em oposição à pulsão de vida, seria o signo mais eloquente da inscrição do discurso freudiano no 

registro trágico” (Cf. BIRMAN, 2003, p. 73). 
80

FREUD, 1996, p. 155. 
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aponta Freud: “Aquilo pelo qual os outros homens têm de implorar e se esforçar pode ser tido 

pelo fetichista sem qualquer dificuldade” 
81

.  

 Apesar dos poucos casos de fetiche, Freud notou que aqueles relatados se revelaram 

surpreendentes, como foi o caso do jovem que possuía o fetiche de atribuir um certo tipo de 

“brilho do nariz” como requisito às mulheres serem consideradas por ele como objeto de 

desejo. Segundo a história pregressa desse jovem, ele foi criado na Inglaterra, mudando-se 

depois para Alemanha, onde esqueceu sua língua materna de maneira substancial. Para 

entender o fetiche desse paciente, Freud sugeriu que devesse considerar a origem de sua 

primeira infância, ou seja, teria que se ater a sua língua materna, o inglês, e não o alemão. O 

“brilho do nariz”, que em alemão é Glanz auf der Nase, era na verdade um “vislumbre 

(glance) do nariz”. O rapaz associou a palavra em alemão Glanz com a palavra em inglês 

glance, que significa “vislumbrar”, “olhar em direção a”. Essa associação revelaria um 

recalque da palavra em inglês glance investida de modo libidinal. Assim, o nariz tornou-se 

objeto de seu fetiche num processo de substituição de significantes, como se o rapaz 

percebesse um brilho luminoso imperceptível aos outros. 

 Digno de nota é que essa substituição de significantes feita pelo rapaz se dava por uma 

reificação do brilho do objeto, de uma propriedade imaterial, demonstrando a capacidade de 

projeção do sujeito fetichizado frente ao objeto exterior sem ser uma projeção do tipo 

alucinatória, tal como ocorre na psicose. Desse modo, um dos termos que poderiam distinguir 

o fetichismo da psicose, no que se refere aos seus graus de poderes de projeção dos desejos do 

indivíduo na realidade, é o verbo emprestar (verleihen) 
82

.  

 Elevar o objeto à condição de objeto de desejo é associá-lo às fantasias inconscientes 

originárias das primeiras experiências infantis de satisfação. Todavia, o fetichismo difere das 

patologias psíquicas no que se refere ao processo de associação do objeto de desejo a essas 

fantasias. Se na neurose, por exemplo, o neurótico recalca a fantasia, bem como o seu 

processo de formação; no fetichismo, por sua vez, o fetichista não a recalca, mas sim empresta 

atributos aos objetos com intuito de moldá-los à imaginação libidinal. Ora, se não há 

recalcamento, também não há desconhecimento por parte do fetichista do modo como o 

fetiche é um substituto. O fetichista faz-se acreditar no fetiche por saber que o objeto pode ser 
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FREUD, 1996, p. 157. 
82

Como salienta Safatle: “‘Emprestar’ é um termo extremamente sugestivo por indicar um ato consciente de 

atribuição que pode ser suspenso, atribuição cuja existência e permanência dependem da boa vontade de quem 

atribui. Aqui, tocamos um ponto essencial a respeito do fetichismo. A operação fetichista concerne não apenas 

ao gozo dependente do investimento libidinal em uma parte do corpo (no caso, o nariz) reduzida à condição de 

suporte de um traço atributivo (o brilho). Ela concerne também ao modo pelo qual o objeto é elevado à 

condição de objeto do desejo” (SAFATLE, 2010, p. 77). 
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investido de libido, pois não se fixa nesse objeto, mas nas atribuições postiças dadas ao objeto 

investido, das quais ele tem consciência de não serem próprias do objeto. 

 Além disso, nesse texto, Freud reafirma o que teria declarado em 1910 sobre o fetiche 

possuindo o significado e o propósito de um substituto para o pênis
83

. No entanto, um 

substituto de um pênis específico e muito especial que teve importância na primeira infância. 

É bom salientar que, quando Freud se referiu ao sintagma “pênis específico”, ele estaria se 

referindo à crença que as crianças teriam de que todas as pessoas possuiriam pênis, inclusive 

as mulheres. Como aponta Freud: “[...] o fetiche é um substituto do pênis da mulher (da mãe) 

em que o menininho outrora acreditou e que – por razões que nos são familiares – não deseja 

abandonar” 
84

. Na verdade, no fetiche não há o abandono por completo da ideia de que a 

mulher ou mãe possua pênis, mas sim preservação dessa ideia pelo temor de castração. 

 Essa preservação ocorre pelo fato de que o menino não admitiu que a mulher não 

possuía o pênis, pois admitindo isso, admitiria que ela teria sido castrada e, 

consequentemente, ele também poderia ser castrado. Com efeito, a ameaça de castração feriria 

seu narcisismo que a Natureza por precaução pusera no pênis como órgão específico de 

reprodução
85

. Com isso, a tentativa de manter a ideia de que a mãe possuiria pênis se dá por 

vias de substituição, porque essa ideia já não condiria com a percepção da realidade dessa 

criança que, de algum modo, descobriu a castração materna.  

 No entanto, como substituto, o fetiche ganharia maior importância do que seu 

predecessor, pois se originou justamente pela ameaça da castração. Isso explica, sob o ponto 

de vista de Freud, a existência de uma aversão aos órgãos sexuais femininos em todos 

fetichistas, sinalizando a repressão efetivada. Com efeito, o processo de fetichismo é um 

indício do triunfo de uma proteção contra a ameaça da castração, salvaguardando o fetichista 

do homossexualismo, pois atribuía características toleráveis às mulheres como objetos 

sexuais. Como Freud mencionou: “Se não estou equivocado, Laforgue
86

, nesse caso, diria que 

o menino 'escotomiza' sua percepção da falta de pênis da mulher” 
87

. Escotomizar é como se 

dá o processo de escotomização
88

, isto é, fenômeno descrito na demência precoce em que há 
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A primeira afirmação a respeito disso foi feita na obra já mencionada Leonardo da Vinci e uma Lembrança da 

sua Infância (1911). Ver nessa seção a subseção 1.2.3.1 Textos Preambulares do Fetichismo. 
84

FREUD, 1996, p. 155. 
85

É por essa razão que Freud compara a intensidade do medo infantil de castração com a intensidade do medo 

que ocorre com algumas pessoas na vida adulta diante do temor de perder o poder institucionalizado, como, por 

exemplo, quando o “Trono” e o “Altar” são ameaçados e seus titulares fazem de tudo para recuperá-los. 
86

René Laforgue (1894-1962), psiquiatra e psicanalista francês. 
87

 FREUD, 1996, p. 156. 
88

Escotomizar vem do termo “escotoma” (do grego, scotoma, escuridão) que quer dizer uma região do campo 

visual que se configura pela perda total ou parcial da possibilidade visual. Foram os psicanalistas franceses 
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apagamento total de percepções indesejáveis. No entanto, um caso novo como o fetichismo 

requerer uma nova concepção, pensa Freud, pois é necessário formular um novo conceito que 

justifique o seu processo de repressão sui generis. Desse modo, Freud declara que não há, a 

rigor, uma escotomização no processo de fetichismo, mas sim o desmentido (Verleugnung) 
89

. 

Com isso, criou-se uma polêmica entre Laforgue e Freud sobre o verdadeiro significado de 

escotomização, como consta na seguinte citação: 

 

Em 1925, uma polêmica opôs Freud a René Laforgue a propósito dessa 

palavra [escotomização]. Laforgue propunha traduzir por escotomização 

tanto a renegação (Verleugnung) quanto um outro mecanismo, próprio da 

psicose e, em especial, da esquizofrenia. Freud recusou-se acompanhá-lo e 

distinguiu, de um lado, a Verleugnung, e de outro, a Verdrängung (recalque). 

A situação descrita por Laforgue despertava a ideia de uma anulação da 

percepção, ao passo que a exposta por Freud mantinha a percepção, no 

contexto de uma negatividade: atualização de uma percepção que consiste 

numa renegação (ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 245). 

 

 Digno de nota nesse texto é que além da evidência da imbricação entre o complexo de 

castração e o fetichismo, Freud postulou as três maneiras, digamos, de reação ao medo da 

castração que acomete a todos os indivíduos masculinos, tendo o complexo de castração 

como condição sine qua non da sexualidade humana masculina: 

 

Provavelmente a nenhum indivíduo humano do sexo masculino é poupado o 

susto da castração à vista de um órgão genital feminino. Por que algumas 

pessoas se tornam homossexuais em consequência dessa impressão, ao passo 

que outras a desviam pela criação de um fetiche, e a grande maioria a supera, 

francamente não somos capazes de explicar. É possível que, entre todos os 

fatores em ação, ainda não conheçamos os decisivos para os raros resultados 

patológicos. Temos de nos contentar se pudermos explicar o que aconteceu, e 

deixar atualmente de lado a tarefa de explicar por que algo não aconteceu 

(FREUD, 1996, p. 157). 

 

 Freud salientou que quando se fala em órgãos ou objetos escolhidos como substitutos 

para o pênis ausente da mulher, poder-se pensar num substituto com as aparências do seu 

predecessor. Isso pode realmente ocorrer, mas não é fator determinante, pois no processo de 

substituição parece ocorrer um tipo de amnésia, mantendo guardada a última impressão visual 

antes do trauma do menino de constatar visualmente que a mulher não possuía pênis. Isso 

explicaria a causa e a preferência dos tipos de fetiche. O fetiche de pés ou de sapatos se 

originaria pela investigação visual do menino que começou olhando de baixo para cima, 

                                                                                                                                                         
René Laforgue (1894-1962) e Édouard Pichon (1890-1940) que usaram esse termo para explicar o modo como 

se dá o processo de psicose (Citado por SAFATLE, 2010, p.82). 
89

Tradução mais aceita de Verleugnung, porque se assemelha as palavras do alemão Lüge (mentira) e ableugnem 

(desautorizar). 
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assim, os pés ou sapatos foram as últimas impressões visuais antes do trauma de constatar a 

ausência de pênis na mulher. Do mesmo modo, o fetiche por peles ou por veludos se 

originaria pelo mesmo modo de investigação, só que começando das pernas para cima. O 

fetiche com peças de roupas íntimas femininas, por sua vez, originar-se-ia no momento que a 

mulher antes de despir ainda era imaginada como fálica. No trecho a seguir do texto de Freud, 

esse processo originário do fetichismo fica bem claro: 

 

Antes, parece que, quando o fetiche é instituído, ocorre certo processo que 

faz lembrar a interrupção da memória na amnésia traumática. Como nesse 

último caso, o interesse do indivíduo se interrompe a meio caminho, por 

assim dizer; é como se a última impressão antes da estranha e traumática 

fosse retida como fetiche. Assim, o pé ou o sapato devem sua preferência 

como fetiche – ou parte dela – à circunstância de o menino inquisitivo espiar 

os órgãos genitais da mulher a partir de baixo, das pernas para cima; peles e 

veludos – como por longo tempo se suspeitou – constituem uma fixação da 

visão dos pelos púbicos, que deveria ter sido seguida pela ansiada visão do 

membro feminino; peças de roupa interior, que tão frequentemente são 

escolhidas como fetiche, cristalizam o momento de se despir, o último 

momento em que a mulher ainda podia ser encarada como fálica. Não 

sustento, porém, ser invariavelmente possível descobrir com certeza o modo 

como o fetiche foi determinado (FREUD, 1996, p. 157). 

 

 Além do que foi exposto acima, encontram-se nesse texto as diferenças entre 

fetichismo, neurose e psicose, onde Freud afirmou que o estudo do fetichismo trouxe a 

oportunidade de questionar o que ele entendia até então por neurose e psicose. As concepções 

aceitas na ordem do dia eram as seguintes: na neurose, o Eu reprime um fragmento do Isso em 

prol do princípio da realidade; e na psicose, por sua vez, o Eu se deixa levar pelo Isso, 

desligando-se de um fragmento da realidade. 

 No que concerne à diferença entre fetichismo e a neurose, nessa última, a 

representação mental indesejável é recalcada e o afeto é reprimido em outro tipo de afeto ou 

em angústia. Naquele primeiro, por sua vez, o afeto é recalcado e o complexo mental não se 

torna totalmente indesejável, mas se cliva numa parte recalcada e noutra idealizada, ou seja, 

há um recalque parcial. No entanto, há uma fase anterior de um processo de representação que 

deve substituir o pênis feminino considerado como objeto inexistente. Todavia, de que 

maneira se poderia substituir um objeto inexistente? Ora, considerando sua existência de 

forma ilusória, desmentindo sua inexistência. É aqui que se dá o desmentido, Verleugnung, 

considerado por Freud como uma contradição encarnada, pois não há um recalcamento da 

castração, mas um reconhecimento da castração e a conservação do pênis na mulher, dois 

julgamentos antagônicas manifestando no mesmo Eu. Como já foi dito, porém, agora nas 

palavras do próprio Freud: “desmentir uma representação mental consiste em, ao mesmo 
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tempo, conservá-la (bewahren) e abandoná-la (aufgeben)” 
90

. 

 Diante disso, a pergunta que surge é como que o processo de fetichismo desenvolve 

essa habilidade tão particular de resolução de conflitos psíquicos. Segundo Safatle é pela 

“transferência de significado em direção a um traço atributivo idealizado” 
91

, isto é, há uma 

transposição de valor do significado do pênis para uma parte distinta do corpo ou para um 

objeto. O processo do fetichismo desloca o primado do pênis como parte sexual primordial e 

totalizante a uma parte do corpo ou a um objeto associado à pessoa desejada, superando a fase 

da sexualidade polimórfica e fragmentada da infância. De modo paradoxal, quando se foca o 

primado fálico num objeto, mantém-se uma certa polimorfia sexual por atribuir a ele esse 

primado, que a rigor, deveria ser investido aos órgãos sexuais para completar o complexo de 

castração para daí superá-lo. Há de fato uma superação de fase, tendo em vista uma 

maturação sexual, porém, uma superação, digamos, “barroca”. Assim, mesmo Freud 

afirmando que o fetichismo é um substituto do pênis, ele não é estritamente uma mera 

substituição representacional dos objetos desejantes às pulsões parciais, mas sim 

transformação das funções desses objetos que se manifestam por associações. 

 No que concerne à diferença entre fetichismo e a psicose, dois casos analisados por 

Freud nesse texto puseram em questão o conceito de psicose: eram dois jovens, um quando 

tinha dois anos e outro quando tinha dez. Freud observou que os dois jovens, em suas 

respectivas idades, não conseguiram tomar conhecimento da morte de seus pais, ou seja, eles 

teriam a “escotomizado” e, no entanto, não desenvolveram uma psicose. Assim, um 

fragmento da realidade foi rejeitado pelo Eu, tal como a castração feminina é rejeitada pelo 

fetichista. Freud tentou resolver esse dilema, pois não poderia pensar que os dois jovens não 

tivessem “escotomizados” a morte dos pais mais do que um fetichista “escotomiza” a 

castração feminina. Todavia, o que ocorreu de fato foi a ocorrência de um paralelismo no 

processo da mente, pois haveria uma determinada corrente na vida mental dos dois jovens que 

não reconheceu a morte dos pais e outra que era cônscia do fato. A rigor, o que ocorria não era 

uma “escotomização”, como já se observou, típica da psicose, mas uma confluência de duas 

ideias antagônicas em que a percepção indesejável é reconhecida e anulada no mesmo 

indivíduo sem perder uma identidade unificadora. Com isso, Freud chegou, nesse texto, num 

momento de elaboração do fetichismo, cuja vinculação se deu por meio do que se denominou 

de clivagem do Eu. Como salienta Freud: 
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A atitude que se ajustava ao desejo e a atitude que se ajustava à realidade 

existiam lado a lado. Num de meus dois casos [dos dois jovens 

supracitados], a divisão constituíra a base de uma neurose obsessiva 

moderadamente grave. Em todas as situações da vida, o paciente oscilava 

entre duas presunções: uma, de que o pai ainda estava vivo e atrapalhava 

suas atividades; outra, oposta, de que tinha o direito de se considerar como 

sucessor do pai. Assim, posso ater-me à expectativa de que, numa psicose, 

uma daquelas correntes – a que se ajustava à realidade – esteja realmente 

ausente (FREUD, 1996, p. 158-159). 

 

 Outro exemplo que caracterizaria a clivagem do Eu encontrada nesse texto é um caso 

de um fetiche em que a clivagem se deu justamente no objeto fetichizado, tornando mais 

evidente a grande plasticidade da sexualidade humana. Isso reafirmou também o que Freud 

declarou sobre as descrições do fetichismo de que a percepção da castração feminina poderia 

variar muito. Com efeito, pode-se encontrar rejeição ou afirmação da castração como 

formação do conteúdo do fetiche num mesmo caso. O caso que Freud analisou para 

comprovar isso foi o de um homem possuidor de um fetiche por um suporte atlético que 

poderia ser usado como calção de banho. Essa peça cobria por completo os órgãos genitais, 

ocultando a distinção sexual. Pela análise, esse comportamento significaria que há uma 

afiguração psíquica que ao mesmo tempo representava as mulheres como castradas e como 

não castradas. Além disso, esse fetiche permitiria a hipótese de que os homens eram 

castrados, pois essa hipótese podia ser ocultada sob o suporte, sendo que o primeiro artifício 

usado para isso na infância do paciente foi a folha de parreira de uma estátua. Sobre esse 

fetiche, talvez o que de mais extraordinário nos sugeriria é: 

 

Um fetiche desse tipo, duplamente derivado de ideias contrárias, é, 

naturalmente, especialmente durável. Em outros casos, a atitude dividida se 

mostra naquilo que o fetichista faz como o fetiche, seja em realidade ou em 

imaginação. […] A afeição e a hostilidade no tratamento do fetiche – que 

correm paralelas com a rejeição e o reconhecimento da castração – estão 

mescladas em proporções desiguais em casos diferentes, de maneira a que 

uma ou outra seja mais facilmente identificável (FREUD, 1996, p. 159). 

 

 O terceiro exemplo de clivagem nesse texto é ilustrado através da ambivalência no 

conteúdo do fetiche do comportamento do coupeur de nattes, um tipo de pervertido que 

obtém prazer cortando cabelos femininos. Nesse caso, a necessidade de efetivar a castração 

rejeitada veio como parte preponderante do fetiche. Esse tipo de comportamento denotaria 

duas ideias contrárias em si, a saber, “'a mulher ainda tem pênis'” e “'meu pai castrou a 

mulher'” 
92

. Como observa Freud, esse caso é similar à outra variante do fetichismo 

encontrado no costume chinês pela psicologia social. Essa variante consiste em mutilar os pés 
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femininos para, logo em seguida, idolatrá-los como fetiche. Freud sugere uma interpretação 

desse fetiche da seguinte maneira: é como se o homem chinês desejasse agradecer à mulher 

pelo fato de ela ter sido castrada. Essa é uma das razões pelas quais fez Freud afirmar que o 

fetiche possui várias sutilezas e enorme plasticidade em suas descrições específicas. 

 Por fim, não poderia deixar de mencionar a declaração de Freud no final do texto, 

reafirmando o complexo de castração como uma imbricação fundamental ao fetichismo, cujo 

estudo dos mecanismos eliminaria qualquer dúvida sobre a existência desse complexo, bem 

como do temor da primeira percepção visual do menino frente ao órgão feminino. Pela alusão 

de uma tese de Alfred Adler (1870-1937) sobre a inferioridade de órgãos como fundamento 

das neuroses em geral, Freud termina o texto declarando: “[...] o protótipo normal dos fetiches 

é um pênis de homem, assim como o protótipo normal de órgãos inferiores é o pequeno pênis 

real de uma mulher, o clitóris” 
93

. Tese essa que será, mais tarde, combatida de modo 

veemente pelas feministas. 

 

 

 1.2.3.3 Um “Adendo” Ao Fetichismo: A Obra A Divisão do Ego no Processo de Defesa 

(1938) 

 

 

 A Divisão do Ego no Processo de Defesa (1938) é um pequeno texto inacabado e 

póstumo de Freud que contemplou um componente muito importante para se entender a teoria 

freudiana dos processos mentais, pois foi nele que o autor fez uma relação, de modo mais 

explícito, entre o desmentido (Verleugnung) e a clivagem do Eu (Spaltung). Em certo sentido, 

pode-se afirmar que esse texto é, na verdade, uma continuação do texto Fetichismo, em que 

essa relação já teria sido preestabelecida. 

 A respeito da obra A Divisão do Ego no Processo de Defesa, Freud comentou nela um 

caso de um paciente que há dez anos, quando ainda era jovem, tinha se comportado de 

maneira um tanto quanto peculiar em termos de resolução de um conflito psíquico. Esse 

conflito se caracterizaria pela confrontação entre um impulso e a possibilidade real de sua 

satisfação. Em geral, duas opções óbvias e excludentes entre si resultariam de tal confrontação 

para resolver esse conflito: a primeira, através do reconhecimento da impossibilidade de 

efetivar esse impulso, assim, renunciando-lhe; a segunda, através da rejeição da realidade 

                                                 
93

FREUD, 1996, p. 160. 



74 

 

 

dada pela satisfação desse instinto. No entanto, para espanto de Freud, ocorreu um fato sui 

generis de resolução de conflito psíquico nesse caso, pois a estrutura psíquica do referido 

paciente foi conduzida, quando criança, pelas duas opções, ou seja, conservou a satisfação do 

instinto mesmo reconhecendo a realidade. Muito embora essa engenhosa resolução de 

conflitos psíquicos ocasionasse uma cisão do Eu com previsão mínima de cura e com a 

possibilidade de aumentar ao passar do tempo. Essa cisão pareceu espantosa a Freud pelo fato 

de o Eu, de modo geral, seguir uma propensão à síntese, isto é, um componente de um 

conflito sempre obnubilaria o outro, mas de modo algum coexistiria no mesmo Eu. 

 Além disso, Freud comentou outro caso em que um menino, estando entre os três ou 

quatro anos de idade, teve o reconhecimento dos órgãos femininos através de uma menina 

mais velha que o seduziu. Depois de a relação acabar, o menino começou a se estimular 

sexualmente através do hábito da masturbação. Num dia, ele foi flagrado pela babá se 

masturbando. Ela, então, ameaçou-o de castração através da figura do pai. Assim, esse fato 

teria tudo para se caracterizar como um enorme susto diante da castração, porém, num 

primeiro momento, o menino não reconheceu a ameaça de castração, conjeturando a ideia de 

que o órgão que lhe proporcionou tanto prazer, não poderia ser, assim, castrado de súbito. Na 

verdade, a ameaça de castração, advinda da observação do órgão sexual feminino de sua 

amante e da ameaça da babá, foi rejeitada pelo grande investimento de prazer dado ao seu 

pênis de modo prematuro. Todavia, o reconhecimento da ameaça de castração seria um fato 

inevitável, ocorrendo mais cedo ou mais tarde. Desse modo, depois que esse reconhecimento 

ocorreu, o paciente criou um substituto para o pênis castrado do sexo feminino, ou mais 

precisamente, criou um fetiche, rejeitando a realidade da castração e preservando o próprio 

pênis de ser castrado. Em suma, embora o menino conjeturasse uma perda do pênis, 

conjecturou também que poderia recuperá-lo. Ora, segundo as observações de Freud até 

então, quando a criança é acometida pelo complexo de castração, normalmente, ela reprime 

seus instintos investidos no pênis, reconhecendo assim a castração. Se o reconhecimento de 

realidade de castração fosse rejeitado pela criança, configurar-se-ia numa psicose. No entanto, 

nesse caso narrado, não há uma mera alucinação típica de uma psicose, mas um deslocamento 

do valor libidinal para outra parte do corpo. Como declara Freud: 

 

O menino não contradisse simplesmente suas percepções, e alucinou um 

pênis onde nada havia a ser visto; ele não fez mais do que um deslocamento 

de valor – transferiu a importância do pênis para outra parte do corpo, 

procedimento em que foi auxiliado pelo mecanismo de regressão (de uma 

maneira que não precisa ser explicada aqui). Esse deslocamento, é verdade, 

relacionou-se apenas ao corpo feminino; com referência a seu próprio pênis, 
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nada se modificou (FREUD, 1972c, p. 311). 

 

 Por isso que o menino pôde se masturbar sem perigo, pois não reconheceu a ameaça 

de castração, por outro lado, de modo paradoxal, desenvolveu um sintoma que demonstrou o 

reconhecimento desse perigo, quando deslocou o valor investido ao pênis para outra parte do 

corpo. Esse deslocamento de valor libidinal é nada mais do que a manifestação de um fetiche 

formado justamente no momento em que ele reconheceu a ameaça de castração pela figura do 

pai. Com efeito, ocorreu, evidentemente, um desmentido da ameaça de castração, ocasionando 

uma clivagem no interior da psique do indivíduo.  

 

 

 1.2.4 Considerações Críticas 

 

 

 Na minha exposição do termo fetichismo freudiano, tentei enfatizar o seu aspecto 

genealógico e contextual, por isso optei em descrever tantos os casos particulares como o 

desenvolvimento das noções desse termo. De certa forma, isso ilustraria a dimensão histórico-

social da psicanálise, visto que não é uma ciência que paute por um objetivismo restrito
94

. 

Suas descrições estão embasadas em noções clínicas relatas no âmbito cultural e social, cujas 

determinações são dadas pelas variações de tempo e de espaço
95

. 

 No caso do fetichismo isso fica patente por ser um termo psicanalítico diferente de 

outros, pois é originado do ambiente cultural carregado de todo um sentido construído que foi 

recepcionado pela psicanálise. É sob essa rubrica que se pode pensar a importância da 

recepção desse termo no pensamento de Adorno e da Teoria Crítica, pois ele sugere uma 

relação entre psicanálise e sociedade que se forma através de um processo histórico-social e 
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Segundo Joel Birman (1946), o problema da cientificidade das teorias de Freud se estabelece pela 

impossibilidade de fundamentar a psicanálise pela causalidade ao molde de uma ciência mais “dura”. Somente 
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da ética, do poder e do desejo” (BIRMAN, 1994, p. 53). Além disso, segundo três críticas de Wittgenstein, 
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cultural. 

 No que concerne à exposição do fetichismo tendo em vista seu desenvolvimento 

conceitual na obra de Freud, de fato, ela confirmaria as três razões de sua importância que 

foram observadas por Vladimir Safatle: [1] a relação com o complexo de castração; [2] a 

dissociação do saber e da crença; [3] a vinculação ao processo de clivagem como constituinte 

do Eu. Isso revelou o caráter de relevância do termo fetichismo na obra de Freud, sugerindo 

um desenvolvimento conceitual numa tentativa de sofisticação de seus sentidos com intuito 

de formular uma teoria geral da mente e não somente uma nosologia de doenças psíquicas. 

Digno de nota é que essa exposição, mesmo não declarando de maneira explícita, reportaria a 

duas características constituintes do fetichismo que são importantes na pesquisa do presente 

trabalho: primeiro, o aspecto “subjetivo” do fetichismo, pelo fato de que Freud tratou da 

psique humana; segundo, o incomum processo de síntese feito pelo fetichismo, como Safatle 

aponta “com seu regime peculiar de síntese” 
96

.  

 Sobre o aspecto “subjetivo” do fetichismo, deve-se comentar de maneira breve sua 

relação à concepção marxiana. Como já foi observado, em Marx não é tão enfático esse 

aspecto “subjetivo” 
97

, comprovando uma tese que surgiu no século passado sobre seu 

pensamento ser “pré-freudiano”, negligenciando um traço humano constituinte de suma 

importância, a saber, a plasticidade da psique humana. Por isso, não se pode afirmar que em 

Marx o fetichismo é plenamente “subjetivo”, pois ainda que ele tenha o mencionado, faltou-

lhe fundamentos teóricos para tratá-lo, talvez, por ele não ter em vista, e nem possuir ainda na 

época, um método mais empírico sobre a psique humana. Em contrapartida, os estudos de 

Freud – mesmo com os problemas epistemológicos supracitados localizados no bojo da 

psicanálise – dão um incremento à teoria do fetichismo por tratá-lo em seus aspectos 

“subjetivos” de modo mais sistemático e atento, detalhando-o com descrições mais reais.  

 No que concerne ao aspecto da síntese diferenciada no fetichismo, ela teria pelo menos 

três desdobramentos. [1] Ela compromete o complexo de castração numa síntese de 

unificação pelo gozo fálico que propiciaria o próprio reconhecimento de uma identidade 

sexual masculina e feminina. [2] Ela está também relacionada à dissociação do saber e da 

crença, impossibilitando o projeto do Esclarecimento de que o conhecimento tornaria as 

pessoas esclarecidas, já que o saber, digamos, não “ilumina” os indivíduos através de uma 

relação necessária. Isso pode sugerir a hipótese de que parece haver uma instância cognitiva 
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humana que não basta apenas o conhecimento, pelo menos como o entendemos, para causar 

uma maioridade e liberdade diante do mundo. Além disso, [3] essa síntese se caracteriza por 

uma clivagem do Eu, incapacitando a formação de identidades unificadas. 

 Com efeito, do que foi dito dessa peculiar síntese e de seus desdobramentos, isso 

levaria aos paradoxos da formação da cultura europeia ocidental, diagnosticada pela obra 

Dialética do Esclarecimento, com a tese de que o Mito e o Esclarecimento são, de modo 

genealógico, próximos e constituintes da formação humana. Sob esse ponto de vista, é muito 

provável que uma proposta elaborada e atual do Esclarecimento - se ainda é possível - teria de 

perpassar sobre o assunto do fetichismo e de seus desdobramentos. 

 Além disso, dois aspectos que devem ser discutidos com profundidade, que por hora 

os mantive só a título de apontamento: [1] o fato de que o fetichismo não estaria vinculado a 

uma patologia; [2] o tipo de relação intersubjetiva que ele se configura. O primeiro aspecto, 

como foi mencionado, é sobre a afirmação de que o fetichismo distinguiria da neurose e da 

psicose por não haver por parte do fetichista uma percepção de sofrimento, mas pelo 

contrário, há até um autoregozijo em possuir seu fetiche. O segundo aspecto é sobre a ideia, 

que parece desde a concepção de Binet, de que o processo de fetichismo colocaria o fetichista 

numa virtualidade com o objeto desejado de tal maneira que impossibilitaria qualquer tipo de 

reconhecimento de alteridade. O fetichista só relacionaria sexualmente com as pessoas 

mediante uma virtualidade, uma abstração patológica da pessoa como objeto. No entanto, há a 

hipótese defendida atualmente de que as perversões de modo geral são sempre pautadas por 

uma intersubjetividade, porém, por uma intersubjetividade negada. Essa hipótese se 

desdobraria numa outra hipótese de que o fetichista não ama o objeto fetichizado, mas sim 

ama o processo pela qual transforma o sujeito nesse objeto. Sob essa perspectiva, pode-se 

vislumbrar que, embora haja virtualidade imagética na “fenomenologia” do fetichista, é o 

processo pela qual se forma essa virtualidade na qual sua libido estaria investida: “Pois o 

fetiche não é simplesmente a imagem de uma 'parte que se substitui ao todo'. Melhor seria 

afirmar que ele é a imagem do processo de dissolução do todo em uma de suas partes ou, se 

quisermos, imagem do processo de objetivação do sujeito” 
98

. Em suma, o fetichismo se 

manifestaria pela isenção de percepção de sofrimento e pela negação de uma 

intersubjetividade. Sob essa perspectiva, pode-se vislumbrar uma contra-argumentação ao 

projeto que o filósofo Axel Honneth (1949) propõe às novas gerações vindouras da Teoria 

Crítica. Como ele mesmo aponta: 
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De Horkheimer a Habermas, a Teoria Crítica tem se orientado pela ideia de 

que a patologia da racionalidade social conduz a caso de impedância que 

frequentemente se manifestam na dolorosa experiência da perda das 

capacidades racionais. Ao final, essa ideia se reduz à forte e francamente 

antropológica tese de que os sujeitos humanos não podem ser indiferentes a 

respeito da restrição de suas capacidades racionais. Uma vez que sua auto-

realização vincula-se ao pressuposto de uma atividade racional cooperativa, 

eles não podem evitar o sofrimento psicológico concernentes a sua 

deformação. Talvez esse entendimento – de que deve existir uma conexão 

interna entre a integridade psicológica e a racionalidade não-deformada – 

seja o impulso mais forte que a Teoria Crítica recebeu de Freud; e isso é 

apoiado por toda investigação conduzida atualmente (ainda que como 

métodos melhorados) (HONNETH, 2008, p. 412). 

 

 A declaração acima de Honneth se fundamentaria, mesmo que ele não tenha afirmado 

literalmente, numa tentativa de um tipo de elaboração do Esclarecimento, pois propõe a 

racionalidade como condição humana de felicidade e de bem viver. O fundamento para isso se 

daria pela possibilidade de formação de uma consciência da “dolorosa experiência da perda 

das capacidades racionais”, do “sofrimento psicológico” da deformação da racionalidade que 

perfaz numa “conexão interna entre a integridade psicológica e a racionalidade não-

deformada”. Ora, isso são descrições de um modo operacional humano as quais o fetichismo 

põe em xeque, tendo em vista sua peculiar síntese caracterizada: [1] por comportamentos 

regredidos, dados por uma centralidade fálica esquiva; [2] pela existência de um saber 

dissociado da crença, configurando-se num aparente esclarecimento; [3] pela instabilidade da 

identidade individual; bem como [4] pela suspensão de qualquer tipo de percepção de 

sofrimento e [5] de vínculo cooperativo.  

 Diante disso, restaria estabelecer como se dá um dos problemas epistemológicos mais 

sérios da psicanálise que é a relação entre filogênese e ontogênese. Restaria saber se as 

descrições da psique do indivíduo serviriam para elaborar descrições convincentes de uma 

sociedade através de generalizações do tipo social e cultural. Nesse ponto, o comentário de 

Safatle seria esclarecedor: 

 

Freud sempre soube que a clínica não era um campo isolado de toda e 

qualquer elaboração de processos sociais de valoração e muito há ainda a se 

dizer a respeito das articulações profundas entre os textos freudianos sobre 

técnica analítica e esses referentes à teoria da cultura e dos vínculos sociais. 

(SAFATLE, 2010, p. 24-25).  

 

 Infelizmente, se o comportamento do fetichismo for constatado como padrão de 

subjetividade contemporânea, ou seja, se for uma questão de fato e não de exceção, seu 

estudo colocaria os pesquisadores que se atenham a ele num tipo de alternativa à Teoria 
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Crítica
99

 através da elaboração de uma teoria geral da mente. Embora eles possam se ver 

diante de um entendimento antropológico do ser humano mais pessimista na tentativa em 

estabelecer experiências reflexivas e racionais de um modo mais universal do que parecia até 

então ser percebido pelas gerações frankfurtianas anteriores.  

 

 

 1.3 Contraposição entre Conformidade A Fins Sem Fim (Zweckmässigkeit ohne Zweck) e 

o Esquematismo 

 

 

 Nessa seção, passa-se a apresentar o terceiro pressuposto filosófico do conceito de 

fetichismo adorniano, o termo formulado por Immanuel Kant (1724-1804) denominado de 

conformidade a fins sem fim (Zweckmässigkeit ohne Zweck) ou finalidade sem fim, localizado 

na obra Crítica da Faculdade do Juízo (1790) 
100

. Na verdade, o intuito disso seria 

possibilitar, penso eu, uma melhor capacidade de compreensão do conceito de fetichismo 

adorniano. De fato, o aspecto que enfatizarei nesse conceito será, a fortiori, sua manifestação 

no âmbito cultural, sobretudo no que se refere à Arte, embora ele não se restrinja apenas 

nisso, desdobrando-se em outros âmbitos
101

. É justamente no âmbito da Arte no qual existe 

uma relação dicotômica entre os termos fetichismo adorniano e conformidade a fins sem 

fim
102

 numa mescla entre concepções marxiana e kantiana. Isso se dá pelo fato de que o 
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Sob esse ponto de vista, pesquisadores, como Slovej Žižek, que fazem a fusão entre psicanálise e Teoria Crítica 

sempre percebendo, cada um a seu modo, a centralidade do fetichismo, podem ser considerados como uma 

excelente alternativa a essa modalidade filosófica. 
100

Esse pressuposto que eu recepciono no presente trabalho parte da ideia de uma aproximação entre 

conformidade a fins sem fim e o tipo de fetichismo usado por Horkheimer e Adorno, fetichismo da mercadoria 

cultural, advinda das reflexões do Professor Rodrigo Duarte: “O outro aspecto – presente na obra de arte, não 

na mercadoria cultural – diz respeito à mencionada autonomia, a qual teve uma de suas formulações mais 

enfáticas na Crítica da Faculdade de Julgar, onde, pela reflexão subjetiva ocorrida a partir da simples apreensão 

do objeto, pode-se definir a finalidade da coisa bela como apenas virtual, subvertendo-se o princípio básico das 

sociedade burguesa que é a troca fundamentada no valor de uso, i. e, na finalidade real, econômica, dos 

objetos” (DUARTE & FIGUEIREDO, 1999, p. 46). 
101

No Capítulo III do presente trabalho, na segunda seção denominada de O Fetichismo, O Esquematismo, A 

Conformidade A Fins Sem Fim, comento brevemente sobre a manifestação do fetichismo na Dialética do 

Esclarecimento em outros âmbitos além do artístico.  
102

Muito embora o termo fetichismo fosse do conhecimento de Kant, dificilmente ele poderia estabelecer uma 

relação desse termo com o seu termo conformidade a fins sem fim, tal como se sugere no presente trabalho, 

por questões obviamente históricas. O fetichismo como conhecemos é advindo das contribuições originais de 

Marx. Na verdade, Kant fez uso da concepção de fetichismo muito próxima da concepção antropológica De 

Brosses. Talvez isso ocorreu pelo fato de Kant ter ministrado aulas de antropologia durante muito tempo, 

sendo que os textos de De Brosses, como já foi apontado, eram bem notórios naquela época. A evidência disso 

se torna patente numa passagem de uma obra de Kant intitulada A Religião Dentro dos Limites da Razão Pura 
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fetichismo operaria, dentre outros, através do esquematismo e a Arte através da conformidade 

a fins sem fim. Por essa razão que se deve fazer uma contraposição entre esses termos, como 

sugeri no título dessa seção, a fim de alcançarmos uma compreensão do fetichismo adorniano 

no âmbito da Arte. Assim, torna-se necessário explicá-los separadamente para entendermos a 

proposta de elaboração do conceito de fetichismo adorniano de acordo com as seguintes 

seções: 1.3.1 A Conformidade a Fins Sem Fim (Zweckmässigkeit ohne Zweck) e o 1.3.2 O 

Esquematismo. Nessa primeira, tento salientar a ideia de autonomia absoluta da Arte como 

desdobramento da ideia de finalidade sem fim que se originou das postulações teóricas de 

Kant na Crítica da Faculdade do Juízo sobre a autonomia dos juízos estéticos. Para tornar 

claro o que Kant quis dizer a respeito desses juízos, explico os seguintes termos intimamente 

ligados a eles: [1] o desinteresse, [2] a finalidade e [3] os juízos. Além disso, a explicação 

desse último, que se divide em juízos reflexivos e determinantes, coloca-nos justamente no 

ponto central da presente seção, a saber, a contraposição entre os termos conformidade a fins 

sem fim e o esquematismo, pois esse último termo está relacionado ao juízo determinante e o 

primeiro ao juízo reflexivo. Não por acaso, começarei a seção 1.3.2 O Esquematismo 

baseando-me na diferenciação desses juízos. Mediante essas observações, passemos para a 

próxima seção. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
(1793), em que ele declarou qual tipo de conduta moral humana seria condizente com a santidade e a graça 

divina, apontando que o fetichismo seria um certo desvio dessa conduta: “Ora o homem que usa acções (sic), 

que por si mesmas nada contêm de agradável a Deus (moral) como meios para obter a imediata complacência 

divina nele e, deste modo, o cumprimento dos seus desejos, está na ilusão de possuir uma arte de suscitar um 

efeito sobrenatural por meios totalmente naturais; a tais intentos costuma dar-se o nome de magia, palavra que 

nós (já que leva consigo o conceito secundário de uma comunidade com o princípio mau, ao passo que 

aqueles intentos se podem conceber como, de resto, empreendidos, por mal-entendido com um propósito 

moral bom) queremos substituir pelo termo, aliás conhecido, de feiticismo” (KANT, 1992, p. 179). Galeffi cita 

esse mesmo trecho em sua obra A Filosofia de Immanuel Kant com maior precisão, usando o termo próprio 

fetichismo: “O homem que se serve de ações, as quais de per se não contêm nada de agradável a Deus (nada 

de moral) como de meios para adquirir diretamente a benevolência divina e com isso a realização de seus 

objetivos, se acha na ilusão de possuir uma arte de produzir, com meios naturais, efeitos sobrenaturais: estas 

tentativas são o que se diz magia, à qual palavra, porém, (que contém o conceito acessório de uma relação 

com o demônio; enquanto aquelas tentativas podem também ser pensadas como empreendidas, por ignorância, 

com intenção moralmente boa) substituiremos o conhecido termo fetichismo” (KANT, A Religião Dentro dos 

Limites da Pura Razão, Ed. Filosophische Bibliothek, p. 225-26 Cf. GALEFFI, 1986, p. 275). Muito embora a 

citação acima reafirme mais uma vez que ocorreu uma sofisticação do termo fetichismo com uma correlação 

temporal, ela serve apenas com intuito de ilustração, não compondo o núcleo duro das argumentações do 

presente trabalho. Ela traz sim um pouco do elã da época em relação ao que os intelectuais europeus 

entendiam por fetichismo, incluindo o próprio Kant.  
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1.3.1 A Conformidade a Fins Sem Fim (Zweckmässigkeit Ohne Zweck) 

 

 

 Sem dúvida, o pensamento de Adorno está inserido numa tradição filosófica europeia 

ocidental, sobretudo alemã, dialogando com autores canônicos, sendo que, no caso específico 

da autonomia da Arte, seu diálogo seria, indubitavelmente, com o filósofo alemão Immanuel 

Kant
103

. Isso é devido ao fato de que Kant seria considerado por muitos comentadores como o 

inaugurador da ideia de autonomia absoluta da Arte, embora ele próprio não tenha feito uso 

literal dessa ideia em suas obras. As referências para tal originalidade de Kant, mesmo que 

não sejam diretas, podem ser encontradas sob vários aspectos na sua obra intitulada de Crítica 

da Faculdade do Juízo (1790) 
104

, entre essas referências está o termo denominado de 

conformidade a fins sem fim ou finalidade sem fim, objeto aqui em análise. 

 De fato, considerar que a ideia de uma autonomia absoluta da Arte tenha sido 

inaugurada por Kant não pressupõe de maneira alguma que essa ideia tenha aparecido por 

instantâneo pela autoria de um único pensador. Talvez o que Kant tenha feito foi sistematizar 

as várias opiniões e influências diretas e indiretas de alguns pensadores que já teriam pensado 

sobre esse assunto. Além do mais, a autonomia da Arte estaria ligada à condição sócio-

histórica, surgindo como confrontação com a ideia sobre a “arte” que se formou durante a 

Antiguidade, perdurando até o século XVIII. 

 Em sentido restrito, a ideia de Arte como entendemos hoje seria também uma ideia 

considerada um tanto quanto recente em termo de história da humanidade. Isso quer dizer que 

mencioná-la como existente desde a Antiguidade pode se caracterizar num anacronismo, 

como salienta Jimenez: 

 

[…]; ora, a palavra arte, herdeira desde o século XI, de sua origem latina ars 

= atividade, habilidade, designa até o século XV, no Ocidente, apenas um 

conjunto de atividades ligadas à técnica, ao ofício, à perícia, isto é, a tarefas 

essencialmente manuais. A própria ideia de estética, no sentido moderno, 

aparece somente no momento em que a arte é reconhecida e se reconhece, 

através de seu conceito, como atividade intelectual, irredutível a qualquer 

outra tarefa puramente técnica (JIMENEZ, 1999, p. 32).  

 

 A aproximação mais exata de sentido similar na Antiguidade é o termo grego mímesis, 

cujo sentido seria entendido por muitos como semelhante ao sentido de Arte atual. De fato, 

                                                 
103

 Sobre essas patentes imbricações do pensamento de Adorno com importantes pensadores, ver texto DUARTE, 

Rodrigo. Seis nomes, um só Adorno. Disponível em: 

<http://www.fafich.ufmg.br/~roduarte/SeisnomesumsoAdorno.pdf>. Acesso em: 17 Jan. 2012. 
104

A Crítica da Faculdade do Juízo foi originalmente publicada com o título Critik der Urteilskraft, em 1790. 

http://www.fafich.ufmg.br/~roduarte/SeisnomesumsoAdorno.pdf
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esse termo foi usado por vários pensadores desde a Antiguidade referindo aos assuntos 

correlatos como poesia, literatura, pintura, arquitetura, música etc. Além do mais, a autonomia 

da Arte estaria ligada à condição sócio-histórica, surgindo como confrontação com a ideia 

sobre a “arte” que se formou durante a Antiguidade, perdurando até o século XVIII. 

 No entanto, com que precisamente estava em confrontação a ideia de autonomia da 

Arte em sua origem? Obviamente, estava em confrontação com a heteronomia da Arte, 

caracterizada pela concepção de uma “estética” na qual prevalecia uma ideia grega clássica da 

vinculação inseparável entre o belo e o bom, configurando-se numa acepção mais ampla e 

sintetizadora denominada de kalokagathia.
105

  

 Sob os aspectos de uma “estética da kalokagathia”, entende-se a famosa e contundente 

crítica de Platão (428-347 a. C) aos poetas, fazedores excelsos de mímesis, em sua obra A 

República: a poesia estaria em três níveis de distância da verdade, do belo, do bem
106

. Desse 

modo, justificaria a expulsão dos poetas da república
107

 por eles causarem transtornos morais 

a uma comunidade metafisicamente ética e racional
108

. No entanto, sabemos muito bem da 

dubiedade dos argumentos platônicos em A República diante da mímesis. Primeiro, porque ele 

mencionou que em alguns casos a poesia, relacionando-a a um tipo de mentira ou cópia da 

cópia da verdade, poderia causar algum bem para a pólis
109

. Segundo, e o mais extraordinário, 
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“Kalokagatia (kalokagathia, kalokagasia). A expressão grega καλοκαγαθία desempenha um importante papel 

na formulação de muitas concepções éticas, ético-sociais e (num sentido muito amplo de “políticas”) ético-

políticas da antiguidade. Literalmente, a qualidade da kalokagatia equivale à qualidade “beleza e bondade”; 

possui καλοκαγαθία quem é καλός καi αγαθός, 'belo e bom'. Ora, 'ser belo' significa aqui, primeiramente, 'ser 

nobre' enquanto 'bom exemplar do próprio tipo'. Por isso, καλός καi αγαθός é frequentemente traduzida por 

'nobreza e bondade'” (KALOKAGATIA. DICIONÁRIO de Filosofia J. Ferrater Mora. São Paulo: Edições 

Loyola, 2001. p. 1623-4). 
106

Isso fica patente pela famosa passagem na A República, na qual Platão criticou a poesia, dirigindo-se, 

ironicamente, à figura de Homero, suposto poeta e formador da paideia grega: “'Meu caro Homero, se, 

relativamente à virtude, não estás afastado três pontos da verdade, nem és um fazedor de imagens, a quem 

definimos como um imitador, mas estás afastado apenas dois, e se foste capaz de conhecer quais são as 

atividades que tornam os homens melhores ou piores, na vida particular ou pública, diz-nos que cidade foi, 

graças a ti, melhor administrada, como sucedeu com a Lacedemônia, graças a Licurgo, e com muitas outras 

cidades, grandes e pequenas, devido a muitos outros? Que Estado te aponta como um bom legislador que 

veio em seu auxílio? A Itália e a Sicília indicam Carondas, e nós, Sólon. E a ti, quem?'”(Livro X, 599d). 
107

 Conforme a notória passagem da expulsão dos poetas em A República:“- Aqui está o que tínhamos a dizer, ao 

lembrarmos de novo a poesia, por, justificadamente, excluirmos da cidade uma arte desta espécie. Era a razão 

que a isso nos impelia. Acrescentemos ainda, para ela não nos acusar de uma tal ou qual dureza e rusticidade, 

que é antigo o diferendo entre a Filosofia e a poesia”(Livro X 607b). 
108

 Para Platão, a pólis ideal seria baseada na ideia de justiça que não condiria com o exercício da mímesis 

poética:“- É um grande combate, meu caro Gláucon, é grande, é mais do que parece, o que consiste em nos 

tornarmos bons ou maus. De modo que não devemos deixar-nos arrebatar por honrarias, riquezas, nem poder 

algum, nem mesmo pela poesia, descurando a justiça e as outras virtudes”(Livro X, 608b). “[...]; mas, quanto 

mais poéticas, menos devem ser ouvidas por crianças e por homens que devem ser livres, e temer a 

escravatura mais do que a morte” (III 387b). 
109

 No Livro III de A República, há várias alusões de que a mímesis com sentido de mentira, imitação, no caso 

também de poesia, poderia ser usada em alguns casos como um tipo de “nobre mentira” (III 414c): “Mas, 

para nós, ficaríamos com um poeta e um narrador de histórias mais austero e menos aprazível, tendo em 

conta a sua utilidade, a fim de que ele imite para nós a fala do homem de bem e se exprima segundo aqueles 
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porque Platão foi um excelente literato, fazedor de mímesis, fato comprovado pela leitura de 

seus diálogos que o evidencia como um mestre nos usos de alegorias e de mitos pelo modo de 

expor seus pensamentos. 

 Sob esse mesmo aspecto “estético”, Aristóteles, por sua vez, teve uma posição mais 

otimista diante da mímesis
110

, declarando que ela poderia ser uma forma de aprendizado, 

sobretudo na tragédia
111

 através de sua funcionalidade catártica de despertar temor e 

compaixão no expectador diante das encenações
112

. É bem provável que essas afirmações 

condiriam com sua teoria do conhecimento, postulando que matéria e forma fariam parte das 

substâncias dos entes do mundo. Assim, ao contrário de Platão, ele não desclassificou o 

mundo sensível, empírico por tratá-lo com qualidade de incognoscibilidade. Todavia, ao que 

parece, Aristóteles esteve longe de considerar uma autonomia da Arte por atribuir uma certa 

funcionalidade à mímesis. 

 De modo predominante, a ideia de kalokagathia perpassou pela época antiga até a 

medieval sem maiores sobressaltos, só vislumbrando fagulhas de um possível abalo no 

começo do século XVIII. Talvez o mais eminente sinal de uma possível mudança começou a 

se formar em 1735, quando o jovem Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), que até 

então com 21 anos de idade, cunhou o termo estética em sua dissertação denominada 

Considerações Filosóficas Sobre Alguns Aspectos Pertinentes ao Poema, inaugurando-a 

                                                                                                                                                         
modelos que de início regulamos, quando tentávamos educar os militares (III 398a). “ - Mas é que, 

realmente, deve ter-se em alto apreço a verdade. Se, de fato, dissemos bem há pouco, se na realidade, a 

mentira é inútil aos deuses, mas útil aos homens sob a forma de remédio, é evidente que tal remédio se deve 

dar aos médicos, mas os particulares não devem tocar-lhe. […] - Portanto, se a alguém compete mentir, é aos 

chefes da cidade, por causa dos inimigos ou dos cidadãos, para benefício da cidade; todas as restantes 

pessoas não devem provar deste recurso ”(III 389b). “Devemos mais é procurar aqueles dentre os artistas 

cuja boa natureza habilitou a seguir os vestígios da natureza do belo e do perfeito, a fim de que os jovens, tal 

como os habitantes de um lugar saudável, [...], os tenha levado a imitar, a apreciar e a estar de harmonia com 

a razão formosa? [...] - Não é então por este motivo, ó Gláucon, que a educação pela música é capital, porque 

o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-na mais fortemente, trazendo consigo a 

perfeição, e tornando aquela perfeita, se se tiver sido educado?”(III 401 d). 
110

  Para Aristóteles, poesia teria o sentido bem amplo de imitação: “A epopeia, a tragédia, bem como a comédia e 

a poesia ditirâmbica e ainda a maior parte da música de flauta e de cítara são todas, vistas em conjunto, 

imitações ” (ARISTÓTELES, 2007, 1447a). No entanto, ela se diferencia pelos meios, pelos objetos e pelos 

modos que imitam. Além disso, uma das clássicas diferenciações elencadas pelo filósofo seriam sobre a 

distinção entre a comédia, a epopeia e a tragédia. A comédia seria “imitação de caracteres inferiores, não 

contudo em toda a sua vileza, mas apenas na parte do vício que é ridícula”(ARISTÓTELES, 2007, 1449a). A 

epopeia e a tragédia seriam “[...] imitação, como palavras e ajuda de metro, de caracteres virtuosos” (Ibidem, 

1449b). 
111

Na Poética, Aristóteles afirma que: “Por conseguinte, se a tragédia se distingue em todas estas coisas e ainda 

no efeito próprio da arte (pois estas imitações devem produzir não um prazer qualquer mas o que já foi 

referido), é evidentemente superior, uma vez que atinge o seu objetivo melhor do que a epopeia” 

(ARISTÓTELES, 2007, 1462b). 
112

 Segundo Aristóteles, na Poética: “A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de 

extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da 

ação e não da narração e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões” 

(ARISTÓTELES, 2007, 1449b). 



84 

 

 

como uma disciplina autônoma com a seguinte designação: “uma ciência de como as coisas 

são conhecidas por meio dos sentidos” 
113

. Isso não quer dizer que se formou uma autonomia 

da Arte teoricamente estabelecida em sua dissertação. Entretanto, só pelo fato de ter dado um 

status à estética como disciplina concernente aos assuntos de beleza, de certo modo, 

Baumgarten já entreviu uma certa autonomia da Arte. 

 No entanto, segundo Paul Guyer
114

 (2008) existiu nas primeiras décadas do século 

XVIII, além de Baumgarten, pensadores que começaram a estabelecer um certo 

posicionamento contra a kalokagathia ao molde da Antiguidade, preparando o terreno para as 

postulações mais excelsas formuladas por Kant. Esses pensadores são Shaftesbury (1671-

1713), Hutcheson (1694-1746), Dus Bos (1670-1742), Addison (1672-1719). Para Guyer, é 

como se Kant tivesse sintetizado as várias ideias postuladas naquela época, estabelecendo um 

tipo de amálgama teórico que pudesse tornar mais inteligível as distintas tendências. Como 

Guyer salienta: 

 

Kant transformou a ideia da autonomia da sensibilidade estética, derivada 

por Hutcheson da concepção muito mais limitada do desinteresse dos juízos 

de gosto, de Shaftesbury, em sua concepção básica do livre jogo da 

imaginação. Ao mesmo tempo, ele desenvolveu a concepção da 

complexidade da representação estética, de Baumgarten, numa concepção 

elaborada do conteúdo da arte, e o significado simbólico da sensibilidade 

estética em si numa estrutura que pôde abrir espaço para a concepção do 

envolvimento das emoções através da imaginação, de Dus Bos, e para ideia 

de Addison de nosso amor por imagens de liberdade, sem sacrificar sua ideia 

norteadora do livre jogo da imaginação (GUYER, 2008, p. 59). 

 

 A diferença desses pensadores em relação a Kant é que eles não teriam uma concepção 

muito clara de como poderiam dar aos juízos estéticos um caráter de autonomia absoluta, tal 

como Kant fez mais tarde. Eles poderiam ter tido intuições muito próximas dessa autonomia, 

porém estavam sempre vinculados a uma certa heteronomia estética neoplatônica baseada na 

kalokagathia. Um notável exemplar dessa intuição foi advindo das afirmações de Shaftesbury 

sobre o prazer que sentimos diante do objeto belo, devendo ser independente e separado de 

uma noção de uso, de controle e de posse, pois isso só ocorreria em objetos de outras 

espécies. O diálogo de Shaftesbury intitulado The Moralist, a Philosopical Rhapsody (1709) 

tem trechos de uma conversa entre Teocles e Filocles que nos surpreende pelo tom original e 

atual: 
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 No original: “scientiam sensitive quid cognoscendi” (BAUMGARTEN, A. G. Meditationes Philosophicae de 

Nonnullis ad Poema Pertinentibus / Philosophische Betrachtungen über Einige Bedingungen des Gedichtes. 

Texto bilíngue em latim e alemão, ed. Heinz Paetzold. Hamburg: Felix Meiner, 1983 citado por Guyer, 2008, 

p. 27). 
114

GUYER, 2008, p. 27-61. 
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“[...] 

Mas avancemos um pouco mais e tornemos a questão ainda mais familiar. 

Supõe, caro Filocles, que, diante de uma extensão de terra como o vale 

verdejante que vemos lá embaixo, precisasses, para sentir prazer na 

paisagem, ter a propriedade ou a posse da terra”. 

[…] 

“Ó Filocles!”, prosseguiu Teocles, “avancemos ainda mais; acompanha-me. 

Imagina que, ficando encantado, como pareces estar, com a beleza dessas 

árvores a cuja sobra descansamos, nada mais almejasses senão saborear 

alguns de seus apetitosos frutos e então, depois de receber da natureza uma 

amostra que revelasse que essas bolotas ou amoras silvestres são tão 

saborosas quanto os figos ou pêssegos do quintal de casa, sempre que 

voltasses a esses bosques, procurasses aqui a satisfação que oferecem, 

saciando-te nessas novas delícias”(GUYER, 2008, p. 33). 

 

 É possível que essas intuições de Shaftesbury tenham de fato uma relação muito 

grande com o que Kant pensava sobre a conformidade a fins sem fim, cuja explicação mais a 

frente tornará mais clara essa relação
115

. Todavia, mesmo com esse tom de modernidade de 

Shaftesbury, a sua ideia de que haveria uma independência da sensibilidade estética em 

relação a sua utilidade ou a vantagem pessoal estava ainda vinculada à ideia de bondade. Isso 

quer dizer que havia características de uma heteronomia artística em seu pensamento pelo fato 

de existir uma relação muito íntima entre o senso moral e a estética.  

 De modo semelhante, essa característica do pensamento de Shaftesbury era encontrada 

naqueles pensadores de sua época. No caso de Hutcheson, ele postulou uma ideia muito 

próxima da ideia de Kant de que existe uma analogia entre o senso estético e o senso moral 

que, embora eles sejam separados, o senso estético tem, de certa maneira, um efeito sobre o 

senso moral ou a vontade
116

. Du Bos, por sua vez, sustentou uma teoria estética toda voltada 

ao efeito que a obra causa ao expectador de despertar emoções autênticas, as quais estão 

bloqueadas de se expressar na realidade, através da imitação. A capacidade de obter essas 

emoções por meio da imitação daria uma certa liberdade à Arte, no entanto, restringe-a às 

finalidades de evocações de nossas emoções fundamentais. Addison, por outro lado, usou o 

conceito de imaginação para se referir à estética como possibilidade de proporcionar uma 

infinidade de prazeres, sugerindo uma ideia de desinteresse, de autonomia diante da obra. No 

entanto, a imaginação era portadora de prazeres que não se limita a obra de Arte, mas se 

estendia para a vida. 
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No entanto, adiantando um pouco, atentemos à seguinte citação de Guyer a respeito disso: “Assim, 

Shaftesbury certamente propõe que nosso prazer na beleza de objetos, aqui objetos naturais ou vistas deles, é 

independente de qualquer expectativa de uso ou consumo desses objetos, um uso ou consumo que, por sua 

vez, poderia ser dependente da posse dos objetos” (GUYER, 2008, p. 33). 
116

A ideia de Kant, na obra Crítica da Faculdade do Juízo, seria a “beleza como símbolo da moralidade”, ideia 

essa que causa muita polêmica sobre se há veementemente uma postulação de autonomia dos juízos estéticos 

nessa obra. 
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 Por fim, Baumgarten pode ser considerado entre os pensadores de sua época quem 

mais se aproximou das ideias de uma autonomia da Arte. Apesar de ter vinculado a beleza à 

perfeição ou à bondade, ele formulou várias elaborações complexas sobre as representações 

estéticas. É pela razão de uma aproximação estreita com a autonomia da Arte que essas 

elaborações de Baumgarten foram recepcionadas por Kant. Muito embora Kant tenha 

enfatizado os conteúdos artísticos com predominância na qualidade de autônomo, o que ainda 

não havia em Baumgarten devido aos seus resquícios das ideias de bondade e de perfeição 

relacionadas à beleza. 

 De fato, parece haver uma certa plausibilidade nas postulações dos estudiosos da 

história da estética por afirmarem que a autonomia absoluta dos juízos estéticos surgiu com a 

Crítica da Faculdade do Juízo. Embora essa possível autonomia não tenha aparecido de 

maneira instantânea como poderia se pensar, pois, de modo geral, dificilmente se pode 

formular ideias filosóficas sem influências de outros pensadores. Kant não era uma exceção 

porque foi um filósofo atento aos problemas de sua época, sendo que sua obra se caracterizou 

por constantes diálogos com as ideias de seu tempo. 

 Diante disso, poderíamos nos perguntar qual seria o propósito teórico que motivou 

Kant a fazer a Crítica da Faculdade do Juízo? Kant afirmou explicitamente que o objetivo 

precípuo dessa obra seria ligar o “abismo intransponível entre o domínio do conceito da 

natureza, enquanto sensível, e o conceito de liberdade, como suprassensível” 
117

. Por mais que 

essa afirmação tornasse fonte de controvérsias entre os especialistas de Kant, há nela um certo 

direcionamento, o qual o leitor pode usar como chave interpretativa para compreender o 

projeto crítico kantiano. Ao que me parece, tal afirmação já nos antecipa aspectos paradoxais 

que surgirão diante da leitura da obra, como quando deparamos com oximoros dos tipos: 

conformidade a fins sem fim e ideias estéticas. Esse último seria também um caso bem 

peculiar pelo fato de seu sentido ser um tanto quanto paradoxal por significar as 

representações sensíveis ou imaginadas as quais não remetem a nenhum conceito. Talvez 

esses evidentes aspectos paradoxais denotariam a disposição de Kant de enfrentar o dualismo 

que lhe acusaram de praticar, tentando solucioná-lo. Acusação essa que me parece injusta, 

como afirma Allen W. Wood (2008): 

 

Quase imediatamente após a recepção da Filosofia crítica de Kant, e desde 

então, ele tem sido acusado por alguns de estabelecer um conjunto de 

dualismo falsos e não-saudáveis – entre fenômenos e coisas em si mesmas, 

natureza e moralidade, inclinação e dever. A Crítica da faculdade do juízo é 
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KANT, 2002, p.20. 
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o reconhecimento dessas críticas pelo próprio Kant e a sua tentativa de 

respondê-las (WOOD, 2008, p. 184). 

 

 Digno de nota é que a estrutura da Critica da Faculdade do Juízo está dividida em 

duas partes, o que evidencia o intuito de tratar de dois assuntos pertinentes na época de Kant. 

A primeira parte trata do gosto e a segunda da teleologia da natureza. A primeira reporta-se 

justamente às questões confrontadas entre a heteronomia e autonomia dos juízos estéticos; a 

segunda reporta-se às respostas das ideias kantianas de uma concepção orgânicas da natureza 

contra a concepção mecanicista advinda das ideias de Descartes.  

 Ademais, a questão da autonomia dos juízos estéticos em Kant estaria interligada a, 

pelo menos, três assuntos que, se esclarecidos, poderão ajudar no entendimento dessa 

questão. São eles: [1] o desinteresse, [2] a finalidade e [3] os juízos.  

 Para Kant, [1] interesse é compreendido por um prazer que se experiencia diante de 

um objeto ou de um estado de coisas: “Chama-se interesse a complacência [Wohlgefallen] que 

ligamos à representação da existência de um objeto” 
118

. Diferentemente, na fruição estética 

haveria um prazer desinteressado, pois ele não estaria relacionado ao objeto, mas sim à sua 

representação. Isso quer dizer que seria um prazer que independe da finalidade e da 

agradabilidade subjetiva, ao contrário do prazer interessado da ação moral que se pautaria por 

uma finalidade
119

.  

 A [2] finalidade, por sua vez, seria o modo pelo qual se daria a causa de um conceito 

em relação ao objeto referido na realidade. Para Kant, o conceito é causa ou fundamento real 

desse objeto. De modo inverso, se há um objeto como efeito de um conceito, necessariamente, 

há um fim. Logo, a representação desse efeito advindo do objeto sobre o conceito a partir de 

uma causa determinante seria uma finalidade do tipo forma finalis. 

 É justamente sob essa ideia de forma finalis que Kant usou o conceito de 

conformidade a fins. Na Crítica da Faculdade do Juízo, há duas denotações de conformidade 

a fins expressadas com os sentidos de finalidade formal. A primeira definição reporta-se a 

uma [1] conformidade a fins subjetiva através do uso do conceito de fim significando “o 
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 KANT, 2002, p. 49. 
119

Em Kant, já haveria uma nítida separação entre valor estético e valor moral, embora isso não signifique que 

eles não tenham uma certa relação indireta, comprovada pela afirmação de Kant de que a beleza é um símbolo 

da moralidade. Na verdade, símbolo é para Kant o modo como um conceito advindo de uma ideia da razão só 

pode ser intuído por analogia, por uma representação. Além disso, seu sentido sempre está ligado à 

contraposição do termo esquema, cuja acepção é um conteúdo dado que nos faz vislumbrar um exemplo de 

conceito. Ademais, é interessante a observação de Wood sobre a origem do conceito de símbolo que de certa 

maneira sugere uma gênese conceitual advinda de acepções ético-religiosas: “O conceito kantiano de um 

símbolo está intimamente relacionado, portanto, à sua adoção de uma teoria escolástica da predicação 

analógica (a qual Kant subscreve ao discutir nossa aplicação de predicados empíricos a Deus)” (WOOD, 

2008, p. 194-195). 
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conceito de um objeto, na medida em que ele ao mesmo tempo contém o fundamento da 

efetividade deste objeto” 
120

. Isso seria um tipo de conformidade a fins (Zweckmässigkeit) que 

é “o acordo de uma coisa com aquela constituição das coisas que somente é possível segundo 

fins” 
121

. A segunda definição, por sua vez, reporta-se a uma [2] conformidade a fins objetiva 

da natureza através do uso do conceito de fim significando “o objeto de um conceito, na 

medida em que este for considerado como a causa daquele (o fundamento real de sua 

possibilidade)” 
122

. Isso seria um tipo de conformidade a fins que é “a causalidade de um 

conceito com respeito a seu objeto” 
123

. Desse modo, [1] a conformidade a fins subjetiva seria 

a faculdade de julgar distinguindo a possibilidade de um fim; e [2] a conformidade a fins 

objetiva seria causal, pois realizaria um fim.  

 Sob essa rubrica que a perspectiva estética de Kant se diferenciou das estéticas 

predominantes no século XVIII, cujo fundamento se baseava na Arte por uma finalidade 

objetiva, tanto exterior, através da utilidade e da aprazibilidade que o objeto se estabeleceria; 

como interior, através do critério de perfeição que o objeto de Arte possuiria. Em oposição, o 

juízo estético para Kant se baseia na conformidade a fins subjetiva da natureza através da 

conformidade a fins sem fim
124

 pela acomodação da forma com a harmonia subjetiva das 

faculdades da imaginação e do entendimento. Isso quer dizer que o juízo estético se efetivaria 

por meio de uma conformidade a fins subjetiva sem uma finalidade que o determine. Embora 

sem uma determinação, esse juízo conseguiria se configurar pela subjetividade e pela 

universalidade de seus ajuizamentos, porque não estaria vinculado a uma finalidade subjetiva 

de mera agradabilidade e de sensações pessoais. Nem tampouco a uma finalidade objetiva, 

relacionado tanto a uma ideia de utilidade como de uma conformidade a uma concepção de 

perfeição ao molde da kalokagathia neoplatônica. Em suma: “Gosto é a faculdade de 

ajuizamento de um objeto ou de um modo de representação mediante uma complacência ou 

descomplacência independente de todo interesse. O objeto de uma tal complacência chama-se 

belo”
125

.  

 Um ponto que deve ser esclarecido é a paradoxal união entre a subjetividade e 

universalidade nos juízos estéticos. Essa união só ocorreria pelo fato de a finalidade subjetiva 
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KANT, 2002, p. 24.  
121

Ibidem, p. 25. 
122

Ibidem, p. 64.  
123

Ibidem, p. 64. 
124

Embora ele seja um conceito importante desenvolvido na Crítica da Faculdade do Juízo vinculado à 

explicação dos juízos estético e teleológico, ele foi mencionado de forma breve em poucos trechos da Crítica 

da Razão Pura como “conformidade a fins da natureza” com o sentido vinculado a uma explicação por 

razões naturais e segundo leis naturais. 
125

KANT, 2002, p. 55. 
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desses juízos se estabelecer pela representação do objeto sem finalidade, pois essa 

representação não se vincularia diretamente a uma finalidade pessoal. Por outro lado, eles 

teriam uma propensão à universalidade, pois tal representação seria passível de ser feita por 

todos os indivíduos. Além disso, haveria uma consciência dessa finalidade, que seria o 

“próprio prazer” causado pela harmonia entre as faculdades da imaginação e do 

entendimento. Logo, a causa originária dos juízos estéticos seria: 

 

[…] a simples forma da conformidade a fins na representação, pela qual um 

objeto nos é dado, pode, na medida em que somos conscientes dela, 

constituir a complacência, que julgamos como comunicável universalmente 

sem conceito, por conseguinte, o fundamento determinante do juízo de gosto 

(KANT, 2002, p. 67). 

 

 No que concerne aos [3] juízos, é bom salientar que Kant deu um enfoque diferente a 

eles na Crítica da Faculdade do Juízo, explicando-os mais pelos processos da faculdade de 

julgar e menos pela subsunção. Desse modo, Kant afirmou que o juízo é a faculdade de 

“pensar o particular como contido no universal”. Com isso, estabeleceram-se duas 

modalidades distintas de juízos: [3.1] os juízos determinantes e [3.2] os juízos reflexivos. Nos 

[3.1] juízos determinantes, o universal (a regra, o princípio ou a lei) seria dado e o particular 

deveria apenas subsumir a ele de maneira automática pelo sujeito para efetivar o ajuizamento. 

Os juízos determinantes seriam passíveis de subsunção e por isso não seriam autônomos, ou 

seja, eles não necessitariam de estipular uma lei para se orientarem na conexão do particular 

ao universal, pois já lhes seria dada essa lei ou conceito como princípio. Os exemplos de 

juízos determinantes são os juízos teóricos da Crítica da Razão Pura, nos quais os conceitos 

da faculdade do entendimento são as leis que subsumam os particulares através do 

esquematismo e dos princípios, cujas análises serão feitas na próxima subseção. 

 Por sua vez, nos [3.2] juízos reflexivos, o particular seria dado e o universal teria de ser 

buscado através da reflexão do sujeito, a fim de efetivar o ajuizamento. Esses juízos, que 

caminhariam de um particular ao universal, necessitariam também de um princípio. Só que 

esse princípio não pode ser universalmente determinado, porque isso o caracterizaria como 

um juízo determinante baseado em categorias. Na verdade, os juízos reflexivos se 

caracterizariam pela autonomia de propor a si mesmo um princípio reflexivo da “finalidade da 

natureza”. É sob essa perspectiva que há a subdivisão temática em dois tipos de juízos 

reflexivos na Crítica da Faculdade do Juízo: os juízos teleológicos e os juízos estéticos puros. 

O primeiro juízo seria posto como tema na primeira parte dessa obra com a denominação de 

Crítica do Juízo Estético, analisando as categorias do belo e do sublime como gostos 
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estéticos. O segundo juízo, por sua vez, seria posto como tema na segunda parte daquela obra 

com a denominação de Crítica do Juízo Teleológico, analisando a natureza em sua finalidade. 

Os juízos estéticos se dariam através da representação estética da finalidade da natureza, 

representando um objeto
126

, que seria eminentemente subjetivo ou formal, sob os auspícios do 

sentimento de prazer (beleza) e desprazer (fealdade) 
127

. Os juízos teleológicos se dariam 

através da representação lógica da finalidade da natureza, representando o objeto ou a 

realidade natural sob os auspícios do conhecimento e da razão. 

Interessante mencionar é o modo pelo qual se efetivaria o processo de funcionamento 

dos juízos reflexivos. Como já foi dito, eles requerem uma combinação harmoniosa entre a 

representação da imaginação e a representação do conceito, conectando assim as faculdades 

da imaginação e do entendimento. Se nos juízos reflexivos só o particular seria dado e o 

universal precisaria ser procurado, essa procura pelo universal poderia ser feita pelo próprio 

sujeito num “livre jogo” entre as faculdades da imaginação e do entendimento sem 

predeterminação de nenhum conceito. Consequentemente, essa procura proporcionaria ao 

sujeito uma experiência pela harmonia que animaria e vivificaria essas faculdades, 

ocasionando um sentimento de prazer: o próprio prazer estético ou a experiência da beleza. 

Desse modo, essa experiência vivenciada pelo sujeito se caracterizaria como essencialmente 

subjetiva porque é feita sem a determinação prévia objetiva ou de um conceito determinante. 

Ademais, pela necessidade de ser feito pela harmonia entre as faculdades da imaginação e do 

entendimento, o processo de funcionamento dos juízos reflexivos se torna essencial para 

ambas as faculdades, pois, do contrário, elas não se caracterizariam como faculdades 

humanas, logo, universais. Em suma, o prazer estético efetivar-se-ia como um processo 

subjetivo e universal, pois se pressupõe que seja universalmente comunicável, além de não ser 

feito de maneira determinante a priori através da intelecção ou da vontade. 

Além disso, ao que parece, nesse processo de funcionamento dos juízos reflexivos 

postulado por Kant, haveria o pressuposto de que os seres humanos são seres sociáveis, 

possuindo o prazer de se comunicarem uns com os outros. Pressuposto esse que seria baseado 

na existência de um prazer excelso em compartilhar socialmente o prazer de ter sensações 

comunicáveis de modo universal, bem como o prazer obtido pela vivacidade feita da 

harmonia entre as faculdades do entendimento e da imaginação. Isso se torna evidente com o 

termo usado por Kant denominado sensus communis: “[...] digo que o gosto com maior direito 
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 No caso do sublime, seria um tipo de sentimento causado pelo malogro da imaginação para entender o 

“absolutamente grande” tanto em relação à medida - sublime matemático – como ao poder – dinamicamente 

sublime. Isso sugeriria um aspecto de não representatividade do sublime.  
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 Ou aquilo que causaria repugnância. 
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que o são-entendimento pode ser chamado de sensus communis; e que a faculdade do juízo 

estético, antes que a intelectual, pode usar o nome de um sentido comunitário [...]” 
128

. 

Na verdade, a expressão sensus communis estaria intimamente ligada a uma questão 

de base interpretativa evidenciada na afirmação de Kant, na Analítica do Belo, de que deve 

haver um juízo estético puro precedente ao prazer. Caso contrário, esse juízo se tornaria 

apenas agradável, descaracterizando-se como prazer advindo de uma estética pura. Desse 

modo, pressupõe-se que para efetivar o prazer estético deve haver uma reflexão necessária 

desse prazer como validade universal por parte de um sujeito consciente. Em outros termos, 

se admitíssemos a um objeto a beleza, nosso ajuizamento só se tornaria autêntico se 

admitíssemos que outros sujeitos pudessem ter o mesmo sentimento de prazer e os julguem 

como um objeto belo. Além do mais, deveria haver uma possibilidade de comunicação dessa 

experiência estética, na qual cada sujeito a compartilhasse com seus pares através de uma 

educação e de um cultivo estéticos. Em suma, o prazer estético poderia vivificar nossa 

capacidade cognitiva humana através da harmonia entre as faculdades do entendimento e da 

imaginação, tanto em cada sujeito quanto num inter-relacionamento entre as pessoas de 

maneira comunicável e social. 

 Enfim, nesse momento já se pode formar um campo semântico para se entender a 

imbricação entre o termo conformidade a fins sem fim e a autonomia absoluta da Arte, onde 

esse primeiro termo seria um dos elementos. Assim, a autonomia absoluta da Arte de Kant 

estaria ligada ao sentido de um [1] prazer desinteressado, caracterizado pela fruição estética 

desse tipo de prazer que não estaria relacionado ao objeto, mas sim à sua representação; da 

[2] conformidade a fins sem fim, caracterizada por uma finalidade do tipo de conformidade a 

fins subjetiva sem uma finalidade que a determine; e dos [3] juízos reflexivos, em que o 

particular seria dado e o universal teria de ser buscado através da reflexão do próprio sujeito 

de maneira intercomunicável.  
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KANT, 2002, p. 142.  
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1.3.2 O Esquematismo 

 

 

 Como já mencionei, os juízos determinantes, relacionados ao esquematismo kantiano, 

remetem-se aos juízos teóricos da Crítica da Razão Pura, cujo modo de processamento é 

dado por meio de um mecanismo cognitivo existente em todas as pessoas, que possibilita o 

conhecimento humano sobre o mundo real. Além disso, os juízos teóricos seriam uma das 

peças chaves para entender, na arquitetura dessa Crítica, o que Kant denominou de idealismo 

transcendental, tipo de Filosofia que ele próprio declarou estar inaugurando. Na verdade, o 

filósofo amalgamou as concepções racionalista e empirista numa mesma fórmula pela 

postulação de que o conhecimento se efetiva através da junção de dois juízos expressados no 

sintagma juízos sintéticos a priori. Juízos sintéticos são juízos que na relação entre a primeira 

proposição e a segunda haveria ganhos de conhecimentos e de informações através da 

observação empírica, tal como a proposição “a porta está aberta”. Kant fez uso de uma ideia 

original e ousada, pois postulou que o conhecimento tem ganhos informativos e acumulativos 

dados pela experiência: sintético; e simultaneamente é universal e necessário: a priori
129

.
 

 Digno de nota é que no próprio termo sintético a priori já tem como identificar os 

elementos essenciais das postulações kantianas de conhecimento. O sintético estaria 

relacionado à intuição (Anschauung) 
130

 ou a experiência e o a priori estaria relacionado aos 

conceitos. Diante disso, para que ocorra de fato o conhecimento através da união entre os 

juízos sintético e o a priori, deveria existir um aparelho mental apodítico em todos os sujeitos 

o qual possuiria duas faculdades, a faculdade da sensibilidade e a faculdade do entendimento. 

Importante salientar que a existência desse aparelho mental de maneira alguma sugeriria uma 

psicologia do conhecimento, pois ele se referiria ao modo como o conhecimento humano se 

dá sob os auspícios do idealismo transcendental, isto é, o sujeito não seria estritamente 

empírico, mas transcendental. 

 A faculdade da sensibilidade, tema principal do capítulo Estética Transcendental, que 
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No século XX, o filósofo americano Willard Van Orman Quine (1908-2000) refutou as distinções entre as 

proposições analíticas e sintéticas as quais embasaram os argumentos kantianos, porém é um debate até hoje 

muito profícuo e polêmico. 
130

É mister enfatizar a concepção que Kant pretendia transmitir do termo “intuição”. Ele usou a palavra alemã 

Anschauung, cujo significado seria “olhar para”, tendo em vista a palavra do latim intuitis. Essa palavra foi 

usada pela epistemologia escolástica, significando o contato direto que o sujeito teria com os objetos 

particulares para efetivação de um conhecimento empírico. Todavia, a palavra traduzida em português talvez 

nos cause um certo estranhamento pelo sentido comum que o termo intuição tem: “faculdade ou ato de 

perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise Ex.: sua i. lhe dizia que 

era melhor partir” (INTUIÇÃO. In: DICIONÁRIO Eletrônico Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa 3.0). 
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permitiria aos homens apreenderem os objetos cognoscentes através de duas formas puras da 

intuição: o tempo e o espaço. Assim, todas as apreensões dos objetos pelo sujeito se dariam 

através das formas puras das intuições do espaço, mediante o sentido externo, onde há a 

representação do objeto como exteriores a nós; e do tempo, como forma do sentido interno, 

quando intuiríamos tanto a nós mesmos como nosso estado interior
131

. Com efeito, a 

faculdade da sensibilidade seria uma faculdade receptiva, porque acomodaria passivamente o 

objeto cognoscente da multiplicidade do real no aparelho cognitivo humano. 

 Por sua vez, a faculdade do entendimento, tema do capítulo Lógica Transcendental, 

que permitiria aos homens formularem conceitos remetidos aos objetos apreendidos através 

da faculdade da sensibilidade. Com efeito, a faculdade do entendimento seria uma faculdade 

produtiva, porque lançaria ativamente um conceito homogêneo sobre os objetos múltiplos 

cognoscíveis. Os tipos de conceitos do entendimento são sistematicamente classificados por 

Kant através das modalidades de doze categorias, cuja aplicabilidade na realidade seria 

comprovada por meio de deduções
132

. Essas doze categorias são alcunhadas por Kant de 

tábuas das categorias que, por sua vez, corresponderiam a doze juízos denominados pelo 

filósofo de tábuas dos juízos. As primeiras indicam uma condição meramente formal do 

conhecimento, sendo exclusivamente a priori; e as últimas são justamente os conceitos a 

priori que são essencialmente referenciais à realidade. No entendimento, essas categorias são, 

simultaneamente, [1] a priori, no sentido de que o próprio entendimento as formulariam; e [2] 

aplicadores das deduções, no sentido de que suas formulações refeririam aos objetos reais. É 

por isso que tais categorias seriam caracterizadas como conceitos que fundamentam o 

idealismo transcendental. Além disso, as aplicações das categorias teriam caracteres 

essenciais: [a] de determinação aos objetos reais pelas suas configurações através das formas 

do tempo e do espaço; [b] de seus conteúdos qualitativos serem quantificados e [c] de suas 

mudanças empíricas serem mudanças da substância permanente que seguiriam leis de 

causalidade. Em suma, no momento já se pode entender a razão pela qual Kant intitulou esses 

juízos de juízos determinantes na Crítica da Faculdade do Juízo, pois são tais juízos que 

determinam o modo de apreensão do conhecimento humano sob a rubrica do idealismo 

transcendental kantiano. 
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 Há ambiguidades nas exposições de Kant sobre esse assunto quando se comparam as duas edições da Crítica 

da Razão Pura. Isentando-me de tais ambiguidades, fiz uso da segunda edição que declara o seguinte: “Por 

intermédio do sentido externo (de uma propriedade do nosso espírito) temos a representação de objetos como 

exteriores a nós e situados todos no espaço” (KANT, 2001, B37). “O tempo não é mais do que a forma do 

sentido interno, isto é, da intuição de nós mesmos e do nosso estado interior (Ibidem, B50).  
132

Kant literalmente compara a tarefa de provar a aplicabilidade das categorias com a aplicabilidade de um litígio 

ao molde do direito romano sob os auspícios de princípios jurídicos fundamentais, tais como a questão de 

direito (quid juris) e a questão de fato (quid facti) (KANT, 2001, p. 119).  
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 Outro assunto relevante que merece destaque é o papel da síntese da experiência como 

representações dos juízos, bem como o modo pela qual ela se direciona para a contingência 

das multiplicidades do mundo real. Com efeito, essa síntese passaria por um processo que 

começa [1] por uma representação dada por uma “experiência mínima” 
133

 relacionada a um a 

priori pelas suas necessidades em si; depois, [2] por uma representação unificadora da 

multiplicidade do real dada por uma síntese da apreensão; e, por fim, pela autoconsciência 

desses processos sintéticos formada pelo sujeito através de uma síntese do reconhecimento. 

Desse modo, essa autoconsciência formada pelos sujeitos seria configurada através de um Eu 

mantido numa sucessão temporal, cônscio de todas as etapas dessas experiências e das suas 

sínteses através do eu penso, que Kant denominou de apercepção. A apercepção 

corresponderia a uma etapa excelsa, configurando-se numa última síntese denominada de 

unidade sintética da apercepção. 

 Nesse momento, já se pode notar que as faculdades da sensibilidade e do 

entendimento, apesar de serem distintas em suas funções mecanicamente específicas, nunca 

são funcionalmente separadas, pois operariam em conjunto na efetivação do conhecimento 

humano. Com isso, uma questão fundamental surgiria: como que o aparelho cognitivo 

humano faz para efetivar o conhecimento através dessas duas faculdades que operam como 

entidades tão díspares, pois o conceito do entendimento é da ordem da representação, do 

intelectual e as formas puras da intuição da sensibilidade são da ordem do objeto, do 

sensível. Segundo Kant, a resposta a essa questão é que há uma representação servindo como 

elemento homogêneo e mediador entre o conceito e a intuição denominado de esquema 

transcendental, podendo ser considerado, stricto sensu, como o arcabouço por excelência do 

idealismo transcendental kantiano. Não por acaso, Kant reservou um capítulo da Analítica 

dos Princípios para tratar desse assunto intitulado de Do Esquematismo Dos Conceitos Puros 

Do Entendimento. Na verdade, esse esquema deveria ser de tal forma que não tivesse 

exclusivamente a qualidade empírica ou a teórica, mas que tivesse ambas as qualidades, sendo 

que o processo pelo qual o esquema se dá foi intitulado por Kant de esquematismo 

transcendental: 

 
É claro que tem de haver um terceiro termo, que deva ser por um lado, 

homogêneo à categoria e, por outro, ao fenômeno e que permita a aplicação 

da primeira ao segundo. Esta representação mediadora deve ser pura (sem 

                                                 
133

Segundo Wood:“A estratégia de Kant é começar com o que podemos chamar de indisputável concepção de 

experiência, à qual podemos dar o nome de “experiência mínima”, para então argumentar que a própria 

experiência mínima será possível somente se seus conteúdos ostentarem certas relações necessárias entre si 

que podem ser consideradas obtidas a priori” (WOOD, 2008, p. 68).  
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nada de empírico) e, todavia, por um lado, intelectual e, por outro, sensível. 

Tal é o esquema transcendental (KANT, 2001, p. 182).  

 

 Desse modo, haveria uma união entre o entendimento e a sensibilidade pela mediação 

da faculdade da imaginação produtiva, pela qual o objeto apreendido pela sensibilidade 

acopla ao conceito dado pelo entendimento. Para isso, o tempo, como condição formal da 

multiplicidade interna ao sujeito, serviria como uma representação das representações 

aprioristicamente homogêneas ao conceito e ao fenômeno como tempo transcendental, unindo 

a categoria e o fenômeno como esquema.  

 Um fato que deve ser sinalizado é que, embora o esquema seja um produto da 

imaginação, ele não seria, a rigor, uma mera imagem, mas sim uma instância anterior à 

imagem produzida quando se representa um objeto. Isso quer dizer que a instância anterior à 

imagem e a própria imagem, embora as duas sejam produtos da imaginação, são instâncias 

perceptivelmente diferentes. Ao meu entender, o que Kant poderia estar sugerindo sobre isso é 

que a imagem é, digamos, um produto objetivado e o esquema é, digamos, um produto 

processual ou um monograma da imaginação pura a priori, que possibilitaria a efetivação 

dessas imagens. Como atesta Kant: “Ora é esta representação de um processo geral da 

imaginação para dar a um conceito a sua imagem que designo pelo nome de esquema desse 

conceito” 
134

.  

 Do que foi exposto no momento, torna-se mais inteligível o que estou tentando 

explicar desde o início dessa seção, cujo próprio tema é o esquematismo. Tal explicação se 

daria pela discriminação da diferença entre o esquema e o esquematismo. Na verdade, eles 

fazem parte do mesmo processo de efetivação do conhecimento humano, distinguindo-se da 

seguinte maneira: o esquema seria a condição formal, ou como eu apontei, o produto 

processual da efetivação do conhecimento; e o esquematismo seria a condição processual ou o 

próprio processo dessa efetivação. Como Kant declara de maneira clara:  

 

Daremos o nome de esquema a esta condição formal e pura da sensibilidade 

a que o conceito de entendimento está restringido no seu uso e o de 

esquematismo do entendimento puro ao processo pelo qual o entendimento 

opera com esses esquemas (KANT, 2001, p.183). 

 

 Além disso, apesar de cada esquema possuir modalidades correspondentes a cada tipo 

de categoria, há uma generalização pela determinação do tempo sobre elas, ou seja, os 

esquemas não são mais do que determinações a priori do tempo segundo regras. E essas 

determinações se referem, pela ordem de categorias, respectivamente, [1] à serie do tempo, 
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 KANT, 2001, p. 183. 
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[2] ao conteúdo do tempo, [3] à ordem do tempo e, por fim, [4] ao conjunto do tempo no que 

se refere a todos os objetos possíveis. Assim, pela predominância do tempo, o esquematismo 

estaria ligado ao modo da apercepção transcendental e às sínteses das categorias sobre o 

fenômeno como regra determinante, dando-lhes significações. 

 No modo de funcionamento do esquematismo, haveria um pressuposto de que o 

processo de conhecimento humano é feito de tal maneira que as faculdades do entendimento e 

da sensibilidade não se anteporiam uma à outra, mas se conectariam simultaneamente, a fim 

de efetivar o conhecimento humano. Isso seria confirmado através da famosa declaração de 

Kant de que: “os pensamentos sem conteúdos são vazios; intuições sem conceitos são cegas” 

135
. 

 Em geral, na leitura da Crítica da Razão Pura, percebe-se um tipo de arquitetura de 

argumentos que é, em certo ponto, convincente. Apesar de esses argumentos, não raramente, 

colocar-nos diante de perplexidades e de impasses, tais como evidenciados nas postulações 

kantianas do esquematismo. Uma dessas perplexidades seria a seguinte: como poderíamos 

saber consistentemente o modo pelo qual o esquematismo operacionaliza a ligação entre os 

conceitos e os fenômenos? Ao que tudo indica, essas perplexidades e impasses não eram 

indiferentes ao próprio Kant, como ele mesmo declarou: “Este esquematismo do nosso 

entendimento, em relação aos fenômenos e à sua mera forma, é uma arte oculta nas 

profundezas da alma humana, cujo segredo de funcionamento dificilmente poderemos alguma 

fez arrancar à natureza e pôr a descoberto perante os nossos olhos”
136

. 

 

 

1.3.3 Considerações Críticas 

 

 

 De fato, parece que boa parte do que Kant postulou em suas obras se transformou em 

temas polêmicos sujeitos às várias interpretações e acirradas disputas entre aqueles que 

dedicam aos estudos da exegese de suas obras. De modo similar, o assunto sobre a Arte não se 

isentou de tais polêmicas. Todavia, isso não nos desautoriza a adentrar nesse assunto com o 

objetivo já declarado aqui de esclarecer um pouco mais o que Adorno pensou sobre a relação 

entre os termos fetichismo e conformidade a fins sem fim. É com esse norte que vislumbro 
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KANT, 2001, p. 89. 
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Ibidem, p. 183-184.  
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uma possível interpretação de tal relação, como Rodrigo Duarte bem notou: 

 

Outro aspecto - presente apenas na obra de arte, não na mercadoria cultural – 

diz respeito à mencionada autonomia, a qual teve uma de suas formulações 

mais enfáticas na Crítica da Faculdade de Julgar, onde, pela reflexão 

subjetiva ocorrida a partir da simples apreensão do objeto, pode-se definir a 

finalidade da coisa bela como apenas virtual, subvertendo-se o princípio 

básico da sociedade burguesa que é a troca fundamentada no valor de uso, 

i.e., na finalidade real, econômica, dos objetos (DUARTE, 1999, p. 46). 

 

 Com efeito, reafirmando o que já foi dito, dois aspectos estariam em jogo na 

formulação do fetichismo adorniano no âmbito cultural denominado de fetichismo da 

mercadoria cultural. O primeiro aspecto seria a dicotomia entre o produto da indústria 

cultural e a Arte autêntica. Isso se dá pelo fato de que a indústria cultural teria seus produtos 

configurados na forma mercadoria cultural pautados pela finalidade de mercado e a Arte 

autêntica teria seus produtos configurados em obras de Artes exemplares pautados pela 

finalidade sem fim. O segundo aspecto seria a reversão dessa finalidade sem fim artística em 

finalidade de mercado. De fato, há uma conversão de todo o caráter que a Arte tem de 

utilidade especial, a sua própria fruição estética, em mera utilidade de mercado, de valor-de-

troca ou valor-de-uso fetichizado. Isso é declarado de maneira contumaz por Adorno e 

Horkheimer: “O princípio da estética idealista, a finalidade sem fim, é a inversão do esquema 

a que obedece socialmente a Arte burguesa: a falta de finalidade para os fins determinados 

pelo mercado” 
137

.  

 Em outros termos, se teríamos na “estética idealista” de Kant uma ideia de autonomia 

absoluta da Arte alcançada pela fruição estética da obra artística através da existência de uma 

finalidade interna na própria experiência dessa fruição, no fetichismo da mercadoria cultural, 

haveria uma inversão dessa finalidade por uma finalidade externa através da ostentação da 

mercadoria cultural. Aquela suposta inutilidade da obra de Arte, que na verdade seria uma 

utilidade “interna”, de finalidade no próprio ato da fruição estética, transformaria pela 

indústria cultural numa utilidade “externa”, naquilo que não possuísse uma aparente 

finalidade, que seria inútil à primeira vista. Em geral, isso poderia ser uma hipótese 

explicativa para o fato de a ostentação do produto cultural ser tão bem usada pela indústria 

cultural, isto é, pela razão de que a obra de Arte tenha sua finalidade sui generis pouco 

entendida pelos consumidores fetichizados.  

É por essa mesma razão que talvez a aproximação entre os termos indústria cultural e 

a conformidade a fins sem fim contribuiria para entendermos o sentido da afirmação de 
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ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 146. 
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Adorno de que o objeto belo pode subverter a possibilidade de sua apropriação econômica 

pela sua constituição como finalidade sem fim através de seu valor de uso sui generis. A 

utilidade da fruição estética não seria pautada pela conformidade a fins. O objeto belo não 

seria o efeito de uma utilidade, não teria um conceito que lhe desse causa. Sua utilidade seria 

feita pelo esforço do próprio sujeito, caracterizando-se como tal através da fruição estética 

num “jogo livre” entre as faculdades da imaginação e do entendimento.  

Sob essa rubrica, pode-se avançar um pouco mais, formulando a hipótese de que o que 

estaria problematizado aqui é a própria noção de sujeito, cujo caráter essencial é sua 

capacidade universal de reflexão. Talvez por isso o termo já citado sensus communis, que para 

Kant é um pressuposto para o funcionamento de conformidade a fins sem fim, soe tão 

sugestivo como modelo de negatividade ao fetichismo da mercadoria cultural operado pela 

indústria cultural:  

 

Por sensus communis, porém, se tem que entender a ideia de um sentido 

comunitário (gemeinschaftlichen), isto é, de uma faculdade de ajuizamento 

que em sua reflexão toma em consideração em pensamento (a priori) o modo 

de representação de qualquer outro, como que para ater o seu juízo à inteira 

razão humana e assim escapar à ilusão que, a partir de condições privadas 

subjetivas – as quais facilmente poderiam ser tomadas por objetivas – teria 

influência prejudicial sobre o juízo (KANT, 2002, p. 139). 

 

 Se elencarmos a possibilidade de uma “fenomenologia do fetichizado”, pode-se pensar 

em tipo de “subjetividades” no qual se manifesta uma possível “objetivação do mundo” 
138

, 

sendo, consequentemente, incapazes de construir mediações entre si e o mundo. Isso de fato 

seria proveitoso pela indústria cultural, tendo em vista sua preocupação em determinar 

padrões de gosto. Tal como no fetichismo marxiano, em que a mediação do processo de 

produção e consumo seria ocultada, no fetichismo adorniano e horkheimeriano, os indivíduos 

perderiam a capacidade de mediação, de visão orgânica do mundo e de reflexão. A 

possibilidade do sentimento de prazer feito por analogias e por mediações a qual as obras de 

Artes autênticas formalmente proporcionariam seria um pressuposto sem sentido às massas 

consumistas. Talvez por isso elas consumiriam tão passivamente os valores-de-uso 

fetichizados das mercadorias culturais. É dessa maneira que se pode pensar numa elaboração 
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Quando sugiro uma certa “objetivação do mundo” seria no mesmo sentido que Raymond Geuss usou o termo 

ideologia como um “erro de 'objetificação': “Uma forma de consciência é ideológica se contém 

essencialmente um erro de 'objetificação', isto é, se ela contém uma falsa convicção com a finalidade de que 

certo fenômeno social seja um fenômeno natural, ou, dizendo de outra forma, agentes humanos ou 'sujeitos' 

estão sofrendo de consciência ideologicamente falsa se eles 'objetificam' falsamente sua própria atividade, isto 

é, se eles se enganam ao tomar aquela atividade como algo 'estranho' a eles, especialmente se eles encaram 

aquela atividade como um processo natural fora de seu controle”(GEUSS, 1981, p. 26). 
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original do fetichismo em Adorno e Horkheimer no âmbito cultural, especialmente na Arte. 

 Além disso, uma outra consideração a se fazer seria sobre a recepção do esquematismo 

kantiano em Adorno e Horkheimer. Há controvérsia sobre se a teoria de conhecimento 

kantiana, sobretudo o esquematismo, corresponderia à cognição ordinária do dia a dia ou tão-

somente às ciências matemáticas e físicas. Adorno e Horkheimer usaram o termo 

esquematismo direcionado às críticas do consumo da mercadoria cultural, afirmando que o 

esquematismo é um tipo de serviço prestado pela indústria aos consumidores que, 

passivamente, aderiram ao sistema mercadológico. Ora, isso corresponderia à cognição 

ordinária do dia a dia desses consumidores. Diante disso, surgiria uma questão: o 

esquematismo não seria um termo muito específico do sistema do idealismo transcendental 

kantiano, sendo que qualquer tipo de deslocamento de seu contexto filosófico poderia sugerir 

uma leitura não muito sensata por quem a faz dessa maneira?  

 No entanto, as possíveis respostas para essa controvérsia poderiam ser respondidas 

pelos dois lados: tanto pelo lado de Adorno e de Horkheimer quanto pelo de Kant. A resposta 

possível para os autores da Dialética do Esclarecimento seria a seguinte: assim como 

qualquer outro conceito usado de outros pensadores, eles não fizeram uma mera recepção do 

termo esquematismo kantiano. Na verdade, Adorno e Horkheimer fizeram uma elaboração 

conceitual moldando-o a seus peculiares estilos filosóficos. Em relação a Kant, essa questão 

seria mais um dos assuntos controversos sobre a interpretação de sua obra, por isso não 

entrarei em maiores detalhes. Todavia, pode-se salientar que as explicações sobre as formas 

puras da intuição, o tempo e o espaço, são entendidas por Kant como uma teoria unificada a 

qual considera as perspectivas tanto de uma epistemologia estritamente científica como de 

uma cotidiana. Isso advém de uma concepção moderna da física que, ao que parece, não é 

mais sustentada
139

. Assim, parece que essas formas kantianas e o modo de seu funcionamento 

dado pelo esquematismo através da junção de conceitos referenciais dizem respeito a uma 

cognição generalizada, que todas as pessoas experienciam no dia a dia, como salienta Wood:  

 

A teoria de Kant, portanto, ainda que não seja mais sustentável, é de um 

interesse perene porque é uma das últimas tentativas plausíveis de realizar 

uma teoria unificada do espaço e do tempo simultaneamente da perspectiva 
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Segundo Allen W. Wood: “Para um filósofo na época de Kant, ainda parecia possível formular uma teoria 

única do espaço e do tempo que dava conta dos nossos conhecimentos deles na matemática e na física e 

também do modo como espaço e tempo, como partes de nossa experiência vivida, são fundamentais ao nosso 

conhecimento cotidiano do mundo natural, bem como ao nosso conhecimento científico dele. Atualmente, os 

modelos matemáticos oferecidos pelos físicos podem dar conta dos dados e de todo o confuso âmbito de 

exigências teóricas requeridas para sistematizá-los, mas não se pode considerar que ofereçam qualquer 

interpretação do espaço e do tempo tal como os vivenciamos na experiência sensorial e segundo o papel 

fundamental que desempenham em nosso conhecimento cotidiano do mundo” (WOOD, 2008, p. 57). 
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científica e epistemológica cotidiana. Isso é algo de que ainda 

necessitaremos, embora não saibamos com obtê-lo. A própria física nunca 

mais será um departamento intelectualmente satisfatório de conhecimento 

até que ganhemos de alguma forma uma concepção de espaço e tempo que 

reconcilie a ciência com a experiência cotidiana vivida (WOOD, 2008, p. 57-

58). 

 

  Na verdade, o que penso ser interessante na ideia de Adorno e Horkheimer sobre a 

imbricação entre conformidade a fins sem fim e o fetichismo, tentando sair um pouco das 

armadilhas de suas afirmações hiperbólicas e de suas frases de efeito, seria a patente 

pseudomorfose
140

 elaborada pela indústria cultural. Como mencionei, o esquematismo estaria 

relacionado aos juízos determinantes, pois são apreensões cognitivas de leis naturais. Em 

contrapartida, a fruição estética estaria relacionada aos juízos reflexivos, pois não são 

apreensões de leis naturais, mas formações de ajuizamento que necessitam de reflexão. Os 

primeiros são juízos impostos naturalmente; o segundo são juízos formados por reflexão que 

podem ser discutidos e convencionados socialmente. O que ocorre no fetichismo da 

mercadoria cultural seria que os juízos reflexivos da Arte são substituídos pela indústria 

cultural por juízos determinantes conforme um processo de pseudomorfose, ou seja, o uso 

indevido de uma forma usada em determinado âmbito deslocada através de uma indexação a 

outro âmbito. No caso, os juízos, digamos, científicos seriam usados no âmbito artístico, onde 

prevaleceriam os juízos estéticos. Esses juízos científicos, muito similares ao nominalismo 

positivista, seriam divulgados pela indústria cultural, no âmbito da cultura, de maneira 

generalizada. Essa indústria faria uso de paradigmas mercantis através de uma conformidade 

a fins ou de um juízo determinante subsumido em valor-de-troca, pervertendo o processo do 

juízo estético, que operariam em sua conformidade a fins sem fim ou de um juízo reflexivo. 

Pelo ponto de vista de Adorno e Horkheimer, essa seria a grande aporia com a qual se 

confronta a Arte autêntica no capitalismo tardio sob os auspícios da indústria cultural. 

Todavia, deixemos esse assunto para os próximos capítulos, onde tentarei tratá-lo com mais 

profundidade. 
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Sobre esse assunto vide: DUARTE, Rodrigo. Sobre o Conceito de “Pseudomorfose” em Theodor Adorno. In: 

Revista ArteFilosofia, n VII (2009), p. 31-40. 



101 

 

 

 CAPÍTULO II 

  

  

 O FETICHISMO ADORNIANO NA ELABORAÇÃO DA CRÍTICA DA CULTURA 

 

 

 No primeiro capítulo, expus os três pressupostos teóricos que contribuíram, penso seu, 

para a formulação da concepção de fetichismo adorniano: o fetichismo marxiano, o fetichismo 

freudiano e a conformidade a fins sem fim kantiana. Tentei expor esses pressupostos, que 

descrevi de maneira mais textual e menos definidora, sempre procurando o seu sentido 

original, fazendo as devidas considerações críticas, a fim de contextualizá-los na questão 

principal do presente trabalho, a saber, demonstrar a elaboração do fetichismo em Adorno. Se 

a travessia do conceito de fetichismo no primeiro capítulo se tornou um tanto quanto extensa, 

isso se justifica pela intenção de causar um efeito mais experiencial do conceito, preparando-

nos para os capítulos posteriores. 

 Essa exposição foi necessária para termos uma ideia mínima da complexidade da 

elaboração adorniana do conceito original marxiano, incluindo nele aspectos freudianos e o 

aplicando aos assuntos concernentes à cultura, em específico, às Artes. Isso fica patente pela 

própria expressão usada na formulação conceitual do termo de fetichismo da mercadoria de 

Marx para fetichismo da mercadoria cultural de Adorno. Além disso, tal elaboração ficaria 

mais evidente pelo fato de o fetichismo da mercadoria cultural ter como modus operandi a 

indústria cultural, termo cunhado por Adorno e Horkheimer na obra Dialética do 

Esclarecimento. Assim, atualizou-se o fetichismo marxiano por descrevê-lo sob os auspícios 

de novas técnicas de propagação do bem cultural na forma mercadoria. 

 No entanto, essa patente elaboração se reporta à questão de que maneira podemos 

entender minimamente a influência do pensamento de Marx e de Freud sobre o pensamento 

de Adorno. Ao que parece essa influência é evidente em aspectos gerais e não só no que 

concerne ao fetichismo. Assim, antes de me ater ao assunto específico do fetichismo, 

comentarei brevemente essa influência baseando-me nos excelentes comentários de Raymond 

Geuss (1988) sobre o pensamento dos adeptos da Teoria Crítica
141

, pontuando a influência de 
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 Designação sobre a tendência filosófica de vários pensadores advinda do que ficou denominado de Escola de 

Frankfurt. É de praxe usar as denominações Teoria Crítica e Escola de Frankfurt de maneira indistinta. Aqui 

farei uso das duas designações dessa maneira. 
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Marx e de Freud sobre eles
142

. Embora os comentários de Geuss sejam generalistas não 

identificando as distinções das sutilezas teóricas de cada pensador frankfurtiano, eles ainda 

podem servir para mapear um pouco melhor as questões fundamentais do pensamento de 

Adorno. 

 Na verdade, para Geuss essa influência fica evidente pela identificação dos 

pressupostos fundamentais da Teoria Crítica com os dos pensamentos de Marx e de Freud. 

Desse modo, Geuss declara que o pensamento de Karl Marx pode ser considerado 

revolucionário não somente pelo fato de que a recepção de sua teoria tenha possibilitado a 

divisão do mundo em dois blocos antagônicos no século passado. O caráter revolucionário do 

seu pensamento pode ser considerado, sobretudo, por formular uma nova concepção 

epistemológica da sociedade humana, pois ele traz em suas postulações a possibilidade de um 

conhecimento claro e seguro sobre a sociedade, se, obviamente, interpretado de modo devido. 

Sob essa perspectiva, a teoria marxiana seria um novo tipo de conhecimento que não se 

encaixaria precisamente nos cânones do saber até então vigente, porque não seria uma ciência 

formal, tal como a lógica e a matemática; nem tampouco uma ciência prática. Além disso, 

seus defensores também não a considera como uma mera atividade especulativa, tal como a 

Teologia e a Filosofia por tradição são; nem tampouco ela poderia ser classificada como uma 

teoria empírica, ao molde de uma ciência natural. Então, Geuss conclui que a teoria marxiana 

é, de fato, um novo tipo de formulação teórica, pois para que haja sua completa efetivação é 

necessário fazer um “giro epistemológico” nas bases do conhecimento tradicional. 

 Ademais, Geuss afirmou que a Teoria Crítica pode ser considerada uma parte mais 

atual do processo de “giro epistemológico” da teoria marxiana, incorporando, além disso, a 

teoria freudiana como arcabouço teórico numa tentativa de atualização epistemológica. Isso 

ocorreu pelo fato de que os frankfurtianos não consideravam, pensa Geuss, que as teorias 

marxiana e freudiana fossem díspares ou meramente complementares, mas sim que eram 

vertentes da mesma proposta revolucionária de criação de uma nova concepção teórica, de 

modo mais preciso, que elas seriam essencialmente teorias críticas. Tendo isso em mente, 

Geuss elenca três teses que faz da Teoria Crítica um novo tipo de conhecimento por ser uma 

“teoria reflexiva que dá aos agentes um tipo de conhecimento inerentemente produtor de 

esclarecimento e emancipação” 
143

. São elas: 

[1] A Teoria Crítica serve com um norte para a práxis, [a] pois produz esclarecimento aos seus 

                                                 
142

 Cf. GEUSS, R. Teoria Crítica: Habermas e a Escola de Frankfurt. Tradução: Bento Itamar Borges. 

Campinas, SP: Papirus, 1988. 
143

GEUSS, 1988, p. 9. 
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adeptos, propiciando-lhes autoconsciência de quais são seus verdadeiros interesses; [b] além 

disso, essa teoria é essencialmente emancipatória, isto é, liberta os agentes de uma coerção 

auto-imposta por uma “auto-frustração” da ação humana consciente. 

[2] A Teoria Crítica tem conteúdo cognitivo, ou seja, é uma forma de conhecimento.  

[3] A Teoria Crítica é essencialmente diferente das teorias das ciências naturais, que são 

“objetivantes”, porque ela é eminentemente “reflexiva”. 

 Todavia, quando se tenta criar um novo tipo de conhecimento, como aconteceu com a 

Teoria Crítica, sempre está pressupondo que esse conhecimento se posicionaria contra algum 

outro tipo de teoria. No caso, as críticas que os frankfurtianos postularam foram dirigidas 

principalmente à escola filosófica denominada positivismo, especificamente, ao Círculo de 

Viena. Na visão da Teoria Crítica, positivista é aquele quem sustenta que [1] é adequada a 

averiguação empirista da ciência natural; e [2] que todo conhecimento deva ser baseado na 

ciência natural. Em suma, para os frankfurtianos, se toda teoria que segue pela ciência natural 

tem caráter “objetivante”, todo conhecimento baseado nessa teoria é conhecimento também 

“objetivante”. Logo, o positivismo pode ser considerado como uma forma de conhecimento 

que se isentaria da reflexão para se constituir, sendo que a Teoria Crítica, em contrapartida, 

seria aquele tipo de teoria no qual se busca um conhecimento essencialmente reflexivo, 

produzindo, consequentemente, a emancipação e o esclarecimento. Na verdade, a Teoria 

Crítica posiciona-se contra o positivismo, postulando que a reflexão é uma categoria de 

conhecimento válido, sem a qual não há conhecimento verdadeiro. 

 Ao que parece, as ponderações de Geuss parecem pertinentes por incidirem sobre o 

cerne das questões que estabelecem uma verdadeira teoria crítica, pois suas postulações são 

constitutivamente emancipatórias e reflexivas. Além disso, tais postulações, que remetem 

literalmente às influências de Marx e de Freud, comprovam suas influências na elaboração do 

fetichismo adorniano, cujas críticas se identificam, de certa forma, contra os aspectos que 

impedem o homem de sua “auto-realização” pautada pela emancipação e pela reflexividade 

diante da vida.  

 Não obstante, acrescento às pertinentes ponderações de Raymond, direcionadas mais 

aos aspectos gerais da Teoria Crítica, que a emancipação e a reflexão humana se dão em 

Adorno pela imbricação entre a Arte e a Filosofia, considerando, desse modo, a centralidade 

estética de seu pensamento. Para Adorno, a Arte e a Filosofia contrapostas têm uma força 

emancipatória e reflexiva, estabelecendo de maneira mais efetiva aquele “giro 

epistemológico” que Raymond Geuss afirmou ter a Teoria Crítica. Por isso, para a 

compreensão do fetichismo em Adorno, não seria suficiente apontar a vertente marxiana, com 
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sua conotação político-econômica; bem como a vertente freudiana, com sua conotação 

psicanalítica. Tornar-se imprescindível apontar a vertente kantiana de conformidade a fins sem 

fim, com sua conotação de autonomia absoluta da Arte. 

 Outra peculiaridade que se deve ressaltar no fetichismo adorniano é que há, no meu 

entender, uma elaboração conceitual da matriz marxiana, tanto em seus aspectos “objetivos” 

ou da produção como em seus aspectos “subjetivos” ou da recepção dos produtos na forma 

mercadoria. Muito embora a divisão entre aspectos “subjetivos” e “objetivos” seja com mero 

propósito de estratégia de interpretação, porque, a rigor, essa divisão não acontece de maneira 

tão distinta. A produção e o consumo da mercadoria cultural constituem lados opostos de uma 

mesma racionalidade reificadora que Adorno e Horkheimer denominaram de racionalidade 

instrumental
144

. Essa racionalidade se configura num tipo de ideologia totalizante na 

sociedade capitalista direcionada para uma certa teleologia meramente baseada em causas 

eficientes, ignorando qualquer tipo de causas finais. Na verdade, sua teleologia seria 

camuflada por essas causas eficientes através de uma finalidade mormente mercadológica, 

configurando-se numa ideologia no sentido negativo
145

. Todavia, isso não significa que 

haveria estritamente uma manipulação direta da indústria sobre os consumidores, como se 

eles se comportassem como marionetes dos donos de grandes empresas
146

. Ao que parece, 

haveria uma prevalência ideológica de um tipo de racionalidade eficiente que não deixa em 

evidencia suas finalidades
147

. 

                                                 
144

 “A racionalidade dos meios é frequentemente chamada de 'razão instrumental'. Em geral, a razão instrumental 

é a que está a serviço de algum outro tipo de razão que se considera principal; de acordo como isso, a razão 

instrumental é auxiliar e subordinada a uma razão 'substantiva' ou substancial'. […]. Em princípio, parece que 

a razão instrumental é um 'saber como' ao contrário de um 'saber o que' […]”. (RAZÃO (TIPOS DE). 

DICIONÁRIO de Filosofia J. Ferrater Mora. São Paulo: Edições Loyola, 2001. p. 1623-4). 
145

 Quando menciono “ideologia no sentido negativo” tenho em mente o mesmo significado que Geuss chama de 

ideologia no sentido pejorativo: “O uso básico do termo 'ideologia' neste programa [da ideologia no sentido 

pejorativo] é um uso negativo, pejorativo, ou crítico. 'Ideologia' é 'ilusão (ideológica)' ou 'consciência 

(ideologicamente) falsa'” (GEUSS, 1988, p. 24). 
146

 Aqui vou contra uma leitura adorniana quase beirando a uma “Teoria da Conspiração”, em que haveria uma 

causalidade entre a produção da mercadoria e o consumo por uma “personificação imaginária” de um ente 

chamado sociedade administrada, tal como processos de uma religiosidade superficial e alienante. O que 

haveria, possivelmente, são correlações entre o que se produz; o que se consume; e o comportamento de 

pessoas; tudo isso contextualizado num modo de produção da sociedade capitalista, sugerindo um tipo de 

layout cultural que confrontaria com uma “afirmação” cultural mais reflexiva feita por Adorno. Isso é o que 

me parece de mais modesto e mais plausível de postular. Embora os argumentos e demonstrações devam ser 

feitos de maneira estritamente científica nessa postulação, há possibilidades de ela cair num tipo de parecer 

ad hoc. Se isso ocorrer, pode-se assumir, penso eu, que se tratar de uma questão eminentemente moral as 

postulações da Teoria Crítica. 
147

 A questão do fetichismo conecta-se a vários “macroproblemas” de uma Filosofia da Cultura, um deles seria o 

da finalidade. É bem provável que, na pós-Modernidade ocidental europeia, a finalidade pautada na causa 

eficiente mediante uma prevalência do “cientificismo” vinculado ao capitalismo tenha transformado no 

grande e forte paradigma do conhecimento, em detrimento de uma visão de mundo ético-religiosa. A questão 

seria então em que sentido o problema da tal finalidade poderia penetrar na cultura do “homem comum”, 

moldando subjetividades.  
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 Seria sob essa rubrica que Adorno direcionou suas contundentes críticas contra o 

ensaio A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica (Das Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit) (1936) de seu amigo Walter Benjamin (1892-1940), 

pois ele teria subestimado a capacidade da racionalidade instrumental de totalizar sua 

teleologia mercadológica através da reprodutibilidade técnica na Arte
148

. Nesse ensaio, 

Benjamim pensou que o cinema poderia vir a ser um novo tipo de Arte que emancipa a massa, 

pois ele não tem o requisito que o filósofo cunhou de aura da obra de Arte. Aura seria uma 

qualidade metafísica encontrada nas obras arte artísticas, originada na época de sua estreita 

vinculação com a religião, em que havia uma relação dessas obras com o indivíduo por meio 

do culto. Qualidade essa que configuraria a Arte no seu aqui e agora, bem como em sua 

singularidade como objeto único. Na Modernidade, depois da separação entre a Arte e a 

Religião, o culto foi substituído pela exposição da obra, embora mantendo a sua qualidade de 

aura. Com o advento do capitalismo, no qual a forma mercadoria se transformou em 

equivalência-geral de produção, a Arte começou a ser divulgada através da forma 

mercadológica por um procedimento técnico que Benjamin denominou de reprodutibilidade 

técnica. Sabe-se que o capitalismo, que se baseia na lucratividade, necessita de maior número 

de produtos no mercado, por isso há um desenvolvimento contínuo e progressivo nas forças 

de produção. A reprodutibilidade técnica é um aperfeiçoamento dessas forças de produção, 

pois agora um produto pode ser copiado do “original” com finalidade de alcançar maiores 

consumidores
149

. Todavia, com o advento da reprodutibilidade técnica, no mínimo duas 

consequências poderiam surgir sobre a Arte: primeira, uma quebra na tradição da transmissão 

da obra de Arte por lhe tirar sua qualidade aurática; segunda, perder-se-ia a aura, mas 

ganharia em termos de maior acessibilidade diante de um público. No ensaio da 
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Embora o ensaio sobre a “Reprodutibilidade Técnica” de Benjamin sirva como um contraponto importante 

em relação às teses do ensaio sobre O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição de Adorno, não se 

pode pensar que essas teses restringiram a esse contraponto, pois o fetichismo na música em Adorno se 

desdobra em questões eminentemente de fundamentação de sua Filosofia. Como salienta Safatle: “Sem 

desconsiderar a importância desse diálogo [entre Benjamin e Adorno pela contraposição de seus respectivos 

ensaios] na consolidação do motivo adorniano do caráter fetichista, devemos lembrar que ele não explica 

totalmente a centralidade do problema do fetichismo no interior da Filosofia adorniana da música” 

(SAFATLE, p. 376). 
149

 Segundo Benjamin, na verdade, na reprodutibilidade técnica o que ocorreu foi uma emancipação do produto 

copiado em relação ao produto predominantemente original da reprodução manual. Isso se deu devido ao fato 

das perdas de aura e de autenticidade na reprodutibilidade técnica que na reprodução manual, por sua vez, 

existia como condição essencial: “Em primeiro lugar, relativamente ao original, a reprodução técnica tem mais 

autonomia que a reprodução manual. [...]. Em segundo lugar, a reprodução técnica pode colocar a cópia do 

original em situações impossíveis para o próprio original” (BENJAMIN, 1996, p.168). Ao que tudo indica, 

esses argumentos de Benjamin se baseiam num materialismo histórico da Arte, ou seja, o termo 

reprodutibilidade técnica é mais que um conceito definidor, ele seria a expressão de um dado momento 

dialético do capitalismo que ultrapassou a reprodução manual da manufatura. 
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“Reprodutibilidade Técnica”, Benjamin posicionou-se com otimismo diante dessas duas 

consequências, por pensar que a acessibilidade ao produto cultural poderia ser sinônima de 

democratização das obras de Arte, rompendo com uma longa tradição de acessibilidade 

restrita da Arte por parte de uma classe social elitista que perdurou desde a origem do produto 

artístico. Os fundamentos pelos quais sustentam aquelas contundentes críticas de Adorno 

contra o ensaio de Benjamin podem ser sintetizados conforme a seguinte citação: 

 

Segundo Adorno, passou despercebido a Benjamin que a técnica se define 

em dois níveis: primeiro “enquanto qualquer coisa determinada intra-

esteticamente” e, segundo, “enquanto desenvolvimento exterior às obras de 

arte”. O conceito de técnica não deve ser pensado de maneira absoluta: ele 

possui uma origem histórica e pode desaparecer. Ao visarem à produção em 

série e à homogeneização, as técnicas de reprodução sacrificam a distinção 

entre o caráter da própria obra de arte e do sistema social. Por conseguinte, 

se a técnica passa a exercer imenso poder sobre a sociedade, tal ocorre, 

segundo Adorno, graças, em grande parte, ao fato de que as circunstâncias 

que favorecem tal poder são arquitetadas pelo poder dos economicamente 

mais fortes sobre a própria sociedade. Em decorrência, a racionalidade da 

técnica identifica-se com a racionalidade do próprio domínio. Essas 

considerações evidenciariam que não só o cinema, como também o rádio, 

não devem ser tomados como arte. “O fato de não serem mais que negócios 

– escreve Adorno – basta-lhes como ideologia”. Enquanto negócios, seus 

fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada 

exploração de bens considerados culturais. Tal exploração Adorno chama de 

“indústria cultural” (Os Pensadores – Theodor W. Adorno. Textos 

Escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 7). 

 

 É baseado nesses fundamentos que Adorno formaliza sua resposta ao ensaio da 

“Reprodutibilidade Técnica” de Benjamim, confeccionando um texto que veio de suas 

observações das pesquisas empíricas sobre os programas de rádio nos Estados Unidos no 

Princeton Research Project
150

, intitulado de O Fetichismo na Música e a Regressão da 

Audição (1938). Foi nesse texto que o termo fetichismo apareceu pela primeira vez, contendo 

as conotações referentes à produção e à recepção de produtos culturais na forma mercadoria. 

De fato, tais conotações tornaram nítida a divisão entre aspectos “objetivos” e “subjetivos” do 

fetichismo, pois esse texto foi “dividido” em duas partes temáticas: a primeira, sobre o 

fetichismo na música, enfatizando mais o aspecto “objetivo” ou da produção das mercadorias 

culturais; a segunda, sobre a regressão da audição, enfatizando mais o aspecto “subjetivo” ou 

da recepção dessas mercadorias
151

.  

                                                 
150

Essa resposta de Adorno ao ensaio de Benjamin por acreditar que nele havia um teor apologético à 

reprodutibilidade técnica está mais explícita nas correspondências entre Adorno e Benjamin, datada de 

18/03/1936. 
151

Como bem notou Rodrigo Duarte: “Já o título do texto 'O fetichismo na música e a regressão da audição' 

indica que são tratados dois fenômenos diferentes, porém essencialmente correlatos; por assim dizer, os lados 
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 Seria sob essa rubrica que propus, desde o início do presente trabalho, tal divisão do 

fetichismo, a fim de obter melhores condições de uma certa explicação desses “fenômenos” 

ou aspectos do fetichismo como estratégia interpretativa, sem esquecer que eles são 

“essencialmente correlatos”. Isso quer dizer que não se pode negligenciar que os polos 

opostos do fetichismo, de sua produção e de sua recepção, sejam, de maneira inter-relacional, 

constitutivos do processo de produção da mercadoria, ou seja, a existência de um só se daria 

pela existência mútua dos dois aspectos. Quaisquer dúvidas sobre a descrição interpretativa 

dessa mutualidade seriam sanadas pela seguinte citação do próprio Adorno: “Os polos opostos 

da produção e do consumo estão respectivamente subordinados entre si e não são 

reciprocamente dependentes de modo isolado” 
152

. 

 Para demonstrar isso, dividi esse capítulo nas seções: 2.1 A Obra O Fetichismo na 

Música e a Regressão da Audição, analisando o fetichismo detalhadamente pelo fato de ele 

ser o tema desse texto, além de conter a ideia de seus aspectos “objetivos” e “subjetivos”; e 

2.2 O Ensaio On Popular Music, complementando a análise do fetichismo em seu aspecto 

“subjetivo” ou de sua recepção, porque nesse texto esse aspecto é tratado de maneira mais 

evidente.  

 Além disso, tentarei demonstrar que mesmo que Adorno tenha elaborado o fetichismo, 

não se pode negligenciar que tal elaboração está intimamente ligada, penso eu, ao núcleo 

central de seu pensamento filosófico: ao método da constelação. Isso quer dizer que sua 

elaboração conceitual não seria somente uma formulação mais definidora e específica do 

fetichismo da mercadoria em fetichismo da mercadoria cultural, mas uma tentativa de 

composição constelar que aproxima os sentidos originais do fetichismo ao pensamento da 

identidade, configurando num complexo campo semântico. Para isso, reservo a seção 2.3 O 

Pensamento da Identidade na Gênese do Fetichismo, a fim de demonstrar a aproximação 

entre o fetichismo e o pensamento da identidade. Dito isso, passo a próxima seção. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
objetivo e subjetivo do mesmo processo” (DUARTE, 2007, p. 30). 

152
ADORNO, 1996, p. 88. 
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 2.1 A Obra O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição  

 

 

 Nesse texto, Adorno segue à risca seu estilo pautado pela prevalência de parataxes, 

infinidades de eruditas citações num estilo ensaístico e dialético. Assim, à primeira vista, 

parece não haver uma estrutura rígida que sustentaria esse ensaio, embora haja uma certa 

regularidade no tratamento de assuntos que poderia ser considerada como uma estruturação 

um tanto quanto flexível. Isso é patente, como já foi mencionado, pelo fato de haver uma 

estrutura textual através da já mencionada divisão em dois temas principais, configurando-se 

em polos explicativos distintos da seguinte maneira: [1] fetichismo na música, remetendo à 

produção do bem cultural; e [2] a regressão da audição, remetendo ao consumo do bem 

cultural. Essa estruturação não é muito rígida, porque nesses polos, apesar de distintos, 

existem elementos de um confluindo no outro. Além disso, há outros temas secundários 

apontados com alguma regularidade por Adorno como as explicações da [i] Arte autêntica e 

da [i.i] música, cuja divisão se dá em música séria e música ligeira. Sobre essa estruturação, 

de modo semelhante, Safatle fez o seguinte comentário: “Lembremos, primeiro, que não se 

trata exatamente de um diagnóstico, mas de um triplo diagnóstico que diz respeito aos modos 

de audição, à estrutura formal das obras e à função social da música no capitalismo” 
153

. 

 Desse modo, seguindo a estrutura textual de Adorno, num primeiro momento, 

explicarei os seguintes temas secundários: [i] a Arte em geral; e [i.i] a música, bem como suas 

distinções entre música séria e música ligeira. Num segundo momento, explicarei os temas 

[1] o fetichismo na música e [2] a regressão auditiva
154

.  

 Nesse texto, Adorno aduziu o que ele entendeu por [i] Arte autêntica da seguinte 

maneira: “A arte responsável orienta-se por critérios que se aproximam muito dos do 

conhecimento: o lógico e o ilógico, o verdadeiro e o falso” 
155

. Isso pode significar que os 

problemas de resolução formal que se encontram inseridos nas obras de Arte são bem 

similares aos problemas de formulações conceituais da Filosofia, pois ambas estão diante de 
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SAFATLE, 2007, p. 376. 
154

Além desses procedimentos, recorrerei, por vezes, à obra tardia de Adorno, Teoria Estética, de 1969, a fim de 

esclarecer certos aspectos não muito claros no seu texto de começo de carreira O Fetichismo na Música e a 

Regressão da Audição, de 1938, apesar de a análise dessa seção reportar exclusivamente a esse texto. Com 

efeito, um desses aspectos se refere à Arte, cujas explicações são menos elucidativas no texto de 1938 do que 

no texto de 1969. Usarei desse procedimento cônscio de não ser rigorosamente eficiente quando se estuda tais 

obras separadamente, porque são de épocas distintas e possuem temas incomuns. No entanto, meu propósito é 

captar minimamente as intenções mais gerais de Adorno, não sendo necessário, assim, ater-me aos detalhes 

mais específicos dessas obras isoladamente.  
155

ADORNO, 1996, p. 65-66. 
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uma mesma confrontação com a racionalidade: “arte é racionalidade, que critica esta sem lhe 

subtrair; […]” 
156

. Para Adorno, a resolução artística pode sugerir caminhos a uma possível 

solução para as questões filosóficas mais abrangentes. Para isso, deve-se fazer uma 

contraposição entre Arte e Filosofia, servindo como complementação mútua, um tipo de 

simbiose, pois a Arte, ligada ao sensível, ao objeto particular careceria de uma explicação 

conceitual ordenando seus fins. Por sua vez, a Filosofia, ligada ao inteligível, ao conceito, 

careceria de uma aproximação maior com o objeto a ser representado. Talvez se pode pensar 

na hipótese de que em Adorno haja uma dependência maior da Filosofia em relação à Arte, 

pois certas resoluções formais de obras exemplares direcionariam a Filosofia para uma 

possibilidade de resolução filosófica que em geral estaria ligada à linguagem, pois “a arte 

retifica o conhecimento conceitual”
157

. É como se o conhecimento tivesse um lugar-tenente 

como uma possível resolução: “Analogamente à construção de um dado na teoria do 

conhecimento, [...], é também objetivo de tal maneira que a obra de Arte aí se esgota e em si a 

incorpora; […]” 
158

. 

 Para Adorno, há na Arte esse tipo de correção conceitual, trazendo ao conceito o que 

lhe é exterior no processo de formalização da obra artística, porque a “verdade das obras de 

Arte depende de se elas conseguem absorver na sua necessidade imanente o não-idêntico ao 

conceito”
159

. Visto que a Filosofia de Adorno se baseia numa verdade em busca de, através do 

processo de conceitualização, apreender além do conceito o que seria também da ordem do 

não conceituado ou aquilo que não seria meramente hipostasiado em ideia, ou seja, o que 

Adorno denominou de não-idêntico. Com efeito, a formalização estética pode servir como um 

tipo de cifra ilustrativa, exemplar de um modo de conceitualização filosófica, pois na Arte 

haveria um processo em que “o que é qualitativamente contrário ao conceito [was qualitativ 

dem Begriff konträr ist] só com dificuldade se reduz ao seu conceito; mas a forma, na qual 

algo pode ser pensado, não é indiferente ao pensado” 
160

. Sob esse aspecto, um outro ponto 

que pode diferenciar a estética de Adorno das estéticas do século XX seria sua capacidade de 

analisar as obras de Arte pelo critério de verdade e falsidade, critérios eminentemente 

filosóficos: “O conteúdo de verdade das obras não é o que elas significam, mas o que decide 

da verdade ou falsidade da obra em si, e só esta verdade da obra em si é comensurável à 
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interpretação filosófica e coincide, pelo menos segundo a ideia, com a verdade filosófica”
161

.

 A estética adorniana é sui generis no sentido de possuir uma dialética entre autonomia 

formal da Arte e uma heteronomia social, ou seja, quanto mais formalmente autônoma a obra 

de Arte, mais ela aproximaria de uma heteronomia por uma refração social da sociedade na 

qual ela estaria inserida, pois “A arte é a antítese social da sociedade, e não deve 

imediatamente deduzir-se desta”
162

. Isso se dá pelo fato de a obra de Arte ser considerada por 

Adorno análoga às figuras metafísicas e um tanto quanto místicas, a saber, as mônadas 

leibnizianas
163

. Não menos místico seria seu significado: são seres particulares 

hermeticamente fechados que refletem dentro de si o universo. Diante disso, surgiria uma 

pergunta: como Adorno usaria a espantosa analogia entre mônadas e obra de Arte? Da 

seguinte maneira: é como se houvesse na Arte autêntica uma “dialética da solidão”, em que o 

caráter social servisse como “tema” na obra de Arte independente da vontade do artista. Sob 

essa perspectiva, paradoxalmente, um “discurso solitário” artístico expressa mais a sociedade 

vigente do que um discurso comunicativo
164

. Por isso, a ideia da dialética hegeliana de que 

haveria uma relação recíproca entre o universal e o particular para Adorno se dá em algumas 

obras artísticas exemplares, tanto em sua constituição intrínseca como extrínseca, isto é, tanto 

da sua conformidade material em obra como desse material ao social. Com isso, a estética de 

Adorno cumpre o papel de afirmar tanto o valor da própria coisa como Arte, em sua 

autonomia, como sua qualidade de promessa de felicidade (promesse de bonheur), em sua 

heteronomia: “Seu esforço consiste em relativizar a tendência de autonomia das esferas de 

valores na Modernidade, ao afirmar que a atividade artística nos fornece coordenadas para 

pensarmos tanto a ação moral quanto as expectativas cognitivas” 
165

. 

 Com tais postulações da estética adorniana, não poderíamos pensar que a Arte saísse 

ilesa sob os auspícios de uma reprodutibilidade técnica a qual sempre se isentou da relação 

entre conteúdo e forma. Isso quer dizer que, ao que parece, essa reprodutibilidade não 

consegue divulgar em grandes escalas produtos artísticos, cujas qualidades são sempre 

exemplares e únicas, através de várias cópias. Sendo assim, essa seria uma das razões pelas 
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quais esse texto de Adorno se transformou numa impetuosa contraposição às teses do ensaio 

da “Reprodutibilidade Técnica” de Walter Benjamin. Nele, Adorno afirmou como um bem 

artístico específico, a música, foi sendo transmitido nos Estados Unidos de tal maneira que 

ocorreu uma “degradação” de suas estruturas constituintes. Isso estava intimamente ligado às 

produções e às transmissões musicais que configuraram, consequentemente, num consumo 

generalizado dessa ordem: “As obras que sucumbem ao fetichismo e se transformam em bens 

de cultura sofrem, mediante este processo, alterações constitutivas” 
166

. Adorno identificou 

essa degradação como um fenômeno similar ao fetichismo da mercadoria marxiano, 

denominou-o de fetichismo na música
167

. 

 Para descrever esse fetichismo como um fenômeno de “degradação”, Adorno usou da 

divisão entre a música séria, correspondendo ao que se entende por música “erudita”; e a 

música ligeira, correspondendo ao que se entende por música popular. Apesar de ter usado 

essa divisão, Adorno reconheceu que ela seria um tanto quanto problemática, pois não haveria 

uma delimitação muito nítida entre tais tipos de músicas. Isso seria comprovado, em termo de 

história da música ocidental, com a composição da peça Flauta Mágica por Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756-1791), em que houve uma mistura de música séria e ligeira. Desde 

esse fato, parece que a divisão entre esses tipos de música se tornou sem sentido, como 

declara Adorno: “Após a 'Flauta Mágica', porém, nunca mais se conseguiu reunir música séria 

e música ligeira” 
168

.  

 Desse modo, embora a música séria (e a de vanguarda mais ainda!) fosse mais difícil 

de se tornar um fetiche do que a música ligeira pela sua patente complexidade, tanto uma 

como a outra são passíveis de serem fetichizadas. De fato, o diagnóstico de Adorno foi que há 

uma prevalência da difusão e da produção da música leve em detrimento da música séria, pois 

aquela teria uma vinculação maior ao entretenimento e, consequentemente, seria mais 

propícia para se fetichizar. No entanto, ambos os tipos de música teriam suas capacidades de 

fruição musical impossibilitadas, pois estariam configuradas, nos Estados Unidos, de maneira 

predominante pelo fetichismo da mercadoria cultural. 

 Ao que tudo indica, existe um pressuposto nesse texto de que o fetichismo seria a 

expressão de uma ideologia que se constituiu no capitalismo em sua fase denominada de 

capitalismo tardio, que já teria se estabilizado nos Estados Unidos na época em que esse 

ensaio foi escrito. Essa ideologia é configurada numa totalidade, tendo como telos a 
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mercantilização, a transformação de tudo que seja possível na forma mercadoria. Essa 

totalidade sugere um estado tal de alienação e fetichismo, no qual não há vencedores nem 

perdedores, mas apenas um perdedor, a saber, o ser genérico
169

: “Marx descreve o caráter 

fetichista da mercadoria como a veneração do que é autofabricado (sic), o qual, por sua vez, 

na qualidade de valor de troca se aliena tanto do produtor como do consumidor, ou seja, do 

'homem'“ 
170

.  

 De modo semelhante, os mesmos requisitos, acima expostos, considerados por Adorno 

como constituintes da Arte autêntica em geral servem para [i.i] a música. Embora possa 

considerar a música o tipo excelso artístico que consagre os requisitos fundamentais da Arte 

autêntica, pois nela o não-idêntico pode-se expressar melhor, vislumbrado através de um 

modo formal de expor o que excede a determinação do conceito. Na verdade, o tipo de música 

a que Adorno se referiu denominado de música séria, seria aquela que o Romantismo Alemão 

intitulou de música absoluta, ou seja, uma música essencialmente instrumental, em que 

prevaleçam os caracteres de ausência total de figuração, de funções e de programas de textos. 

É muito provável que Adorno recepcionou a ideia do Romantismo Alemão
171

 de que a música 

absoluta poderia ser o tipo de Arte que expressa de maneira mais próxima a metafisica do 

sublime ao molde kantiano, pois é isenta de determinação tanto visual como conceitual. 

Apesar de o sublime em Kant estar ligado a um sentimento de incompreensão ou mesmo de 

perigo diante da natureza, a ideia da metafísica do sublime é de que há uma indeterminação 

conceitual para expressar esse sentimento. Adorno refere-se a esse caráter da música de 

maneira literal: “A música, com todos os atributos do etéreo e do sublime que lhes são 

outorgados como liberalidade, [...]
172

”. 

 Em contrapartida, a música ligeira mencionada por Adorno seria um outro tipo de 

música não eminentemente instrumental, não desligada de textos, de programas e de funções 

rituais. Provavelmente, esse tipo de música poderia ser considerado pelo que entendemos de 

música popular. Apesar disso, um ponto que se deve ressaltar, seria o fato de que embora 

Adorno tenha feito uma divisão entre a música séria e a música ligeira, isso não quer dizer 

que exista uma desclassificação de uma em detrimento de outra, mas tão-somente uma divisão 

que tipificou características identificadas como distintas. Assim, o que essa divisão pode 

sugerir é uma classificação pautada pelo critério do modo de racionalização musical
173

. Não 
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obstante, Adorno admitiu que houvesse um intercâmbio saudável entre a música séria e a 

música ligeira durante a história. Desse modo, o problema a que o filósofo se reportou nesse 

texto não recaia, como pode se esperar, à categorização de músicas sofisticadas em detrimento 

das mais simples, mas sim na interrupção de um intercâmbio salutar entre os dois tipos de 

música devido ao fetichismo musical. Em suma, esse fetichismo e sua consequente regressão 

auditiva transfigurariam tanto a música ligeira, pelo tolhimento de um caráter de original de 

entretenimento; como a música séria, pela transfiguração em estereótipo de música “clássica”. 

Muito embora só as vanguardas musicais, sobretudo Schönberg, não fariam parte desse 

processo de regressão da música para Adorno, apesar de se encontrar em total 

incomunicabilidade com o público. 

 Com efeito, é pela explicação de música que Adorno inicia seu texto, declarando que 

ela seria uma “experiência ambivalente que o gênero humano fez no limiar da época histórica, 

a saber: a música constitui, ao mesmo tempo, a manifestação imediata do instinto humano e a 

instância própria para o seu apaziguamento” 
174

. Digno de nota é que nessa citação já se 

encontra alguns elementos do que Adorno pensou sobre a música. O primeiro elemento é 

sobre o material da música; e o segundo é sobre a qualidade da música de estar 

essencialmente ligada à capacidade humana de transferir os conflitos entre seus impulsos 

primitivos e a realidade ao processo de resolução do material, denominada na psicanálise de 

Freud de sublimação.  

 No final do século XIX e começo do século XX, na Europa, os teóricos da música 

estavam preocupados com a questão do que eles denominaram de material da Arte. De modo 

geral, havia alguns que pensavam o material como possuidor de qualidades a-históricas e 

outros com qualidades históricas. Evidentemente, Adorno optou por esse último. Desse modo, 

a concepção histórica do material musical trataria os problemas formais da música inseridos 

num contexto histórico-social que foi originado numa fase funcional da música, 

desenvolvendo de maneira progressiva no tempo para uma música autônoma culminada na 

música absoluta. Essa música está ligada menos a uma funcionalidade externa a ela, e mais a 

uma autonomia diante dessa funcionalidade. A partir daí, a música tornou-se uma linguagem 

auto-referencial, altamente racionalizada e esclarecida, tanto no que concerne às formas de 

sua composição como ao modo de sua recepção pelo expectador. É pela linguagem de auto-
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referenciação que o material se desenvolve, pois permite ao compositor fazer referências da 

linguagem musical de autores do passado, tentando superá-las.  

 Todavia, como foi dito, a estética adorniana possui uma dialética entre autonomia e 

heteronomia artística. No caso da música não é diferente, pois a música dada como linguagem 

auto-referencial reporta ao aspecto da autonomia artística que, por sua vez, relaciona 

dialeticamente com aspectos extra-estéticos. A música autêntica, para Adorno, é aquela em 

que há a possibilidade de uma síntese musical, isto é, há a inter-relação da música com o 

social, bem como uma inter-relação dos elementos de sua estruturação interna, as partes da 

música intercambiando com seu todo: o material musical. Esse material, por sua vez, inter-

relacionar-se com o material musical histórico-social produzido e acumulado pelo homem. 

Aqui fica patente a ideia de um material histórico-social que se desenvolve a cada etapa da 

história da música.  

 Com efeito, a concepção musical de Adorno de que o material musical é entendido 

pela sua historicidade justifica sua hipótese da existência de uma “degeneração” musical 

contemporânea formulada através da recepção da música nos Estados Unidos dos anos 30 do 

século XX. Embora essa “degeneração” não signifique que houvesse uma decadência do 

gosto musical propriamente dito, pois decadência pressuporia a existência de uma formação 

(Bildung) musical anteriormente estabelecida que paulatinamente regrediu. Na verdade, o que 

aconteceu nos Estados Unidos foi a junção de dois fatos: uma total omissão de uma 

transmissão democrática de cultura musical aos moldes europeus; e a sobreposição de uma 

indústria de mercadorias musicais na cultura americana sem formação musical generalizada. 

Desse modo, a indústria cultural chegou nos Estados Unidos sem ter tido tempo de se 

processar uma formação cultural como ocorreu na Europa, ou seja, a cultura baseada em 

paradigmas mercantis de transmissão caiu como uma luva para a grande maioria da população 

estadunidense sem formação cultural aos moldes europeus. 

 Com efeito, se a Arte percorreu desde a Modernidade com sua concepção de 

autonomia material artística contraposta à heteronomia advinda da kalokagathia grega antiga, 

mantendo essa contraposição na contemporaneidade, o que Adorno conferiu foi a presença de 

uma heteronomia configurada numa finalidade de valor-de-troca dada pela mercadoria. Além 

disso, aquelas tensões típicas da música entre as pulsões humanas e a realidade configurada 

no material pela sublimação foi falsamente resolvida, nos Estados Unidos, sob os auspícios 

do capitalismo tardio por um processo de dessublimação: “A nova etapa da consciência 
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musical das massas se define pela negação e rejeição do prazer no próprio prazer” 
175

. Essas 

tensões são falsamente resolvidas por uma total apatia ou embotamento do espírito do público 

e pela total indiferença dos produtores diante das categorias estéticas formadas até então. 

Desse modo, a existência do indivíduo, bem como as escolhas artísticas que ele poderia fazer, 

torna-se impossível, pois “a existência do próprio indivíduo, que poderia fundamentar tal 

gosto, tornou-se tão problemática quanto, no polo oposto, o direito à liberdade de uma 

escolha, que o indivíduo simplesmente não consegue mais viver empiricamente” 
176

. Diante 

disso, a capacidade de valoração pelo conceito de gosto amparado por categorias “tornou-se 

uma ficção para quem se vê cercado de mercadorias musicais padronizadas”
177

, bem como as 

“categorias da Arte autônoma, procurada e cultivada em virtude do seu próprio valor 

intrínseco, já não têm valor para apreciação musical de hoje”
178

, evidenciado pelo uso do 

estereótipo de “música clássica” que a indústria fez para denominar a música séria. 

 Sob as observações da possível “degradação” musical nos Estados Unidos conferida 

por Adorno, alguns argumentaram que a justificativa do baixo material das músicas ligeiras 

seria devido à falta de necessidade das pessoas que consomem essa música de terem os 

aparatos de valoração artística, pois a música leve seria uma música pautada pela 

funcionalidade da diversão. Esse argumento foi combatido veementemente por Adorno pela 

seguinte afirmação: “Ao invés de entreter, parece que tal música contribui ainda mais para o 

emudecimento dos homens, para a morte da linguagem como expressão, para a incapacidade 

de comunicação” 
179

.  

 Sobre o método de observação usado por Adorno, digno de nota é sua afirmação de 

que o conceito de fetichismo musical não se faz por meio de uma dedução dos aspectos 

psicológicos do indivíduo, mas pelo fato de que as mercadorias são consumidas ou pelo 

menos atraídas afetivamente através da indiferença com as categorias musicais. No entanto, a 

própria forma mercadoria impediria a manifestação dessas categorias pelo atrativo de valor-

de-troca. Seria sob esse aspecto que se pode dizer que há uma totalidade perfazendo um telos 

mercadológico: “Com efeito, a música atual, na sua totalidade, é dominada pela característica 

de mercadoria: os últimos resíduos pré-capitalistas foram eliminados” 
180

. A existência dessa 

totalidade embasaria todo o argumento desse texto de Adorno, pois através dele que 

configuraria a manifestação do fetichismo na música e seu consumo como sustentação do 
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modus operandi da forma mercadoria.  

 Sob essa perspectiva, como foi mencionado no primeiro capítulo do presente trabalho, 

em Marx, a mercadoria passaria por um processo com etapas cada vez maiores de abstração 

até chegar na forma mercadoria equivalente geral dinheiro
181

. O fetichismo da mercadoria 

pode ser considerado uma etapa além do dinheiro, cujo funcionamento ainda teria uma certa 

materialidade por se referir às mercadorias propriamente ditas
182

. Com efeito, o fetichismo é 

de certa maneira o suprassumo da abstração capitalista. É sob esse ponto de vista que se deve 

ver esse texto de Adorno, pois ele traz para a discussão o poder de abstração do fetichismo 

agora na superestrutura, fazendo aquele mesmo mecanismo de falsa aparência que já se 

tornou uma essência ocorrida na infraestrutura econômica do capitalismo: “Também no 

âmbito da superestrutura, a aparência não é apenas o ocultamento da essência, mas resulta 

imperiosamente da própria essência” 
183

. Embora a efetivação do fetichismo de Marx através 

do fetichismo da mercadoria cultural na música fosse um tanto quanto desoladora para os 

adeptos da teoria marxiana, pois revelaria a capacidade de abstração das autênticas finalidades 

humanas num âmbito que tradicionalmente se constitui de uma total liberdade.  

 Em termos psicanalíticos, a totalidade que se configuraria pela mercadoria musical é 

uma falsa resolução daquela tensão entre aspectos apolíneos e dionisíacos da música, pois se 

toda vez que a decadência do gosto estivesse relacionada às “excitações bacânticas”, como 

ocorreu no caso da época da Grécia clássica, cuja música funcionava como uma disciplina 

militar, agora haveria obediência passiva à moda musical pautada pela “superficialidade”. 

Essa “superficialidade” diante do objeto artístico seria dada pela “rejeição do prazer no 

próprio prazer”, que, em contrapartida, poderia muito bem se caracterizar como uma 

consciência musical, visto que o gosto puro estético seria separado do aprazível. No entanto, 

essa rejeição sugere nesse caso uma apatia. 

 Curiosamente, as fruições pseudoestéticas das canções de sucesso feitas pela massa, 

cuja consciência musical se estabelece pela negação do prazer no próprio prazer, são similares 

às das músicas de vanguardas musicais, como Schönberg, pelo fato de elas serem ascéticas no 

sentido de não poderem ser degustadas, desfrutadas. À primeira vista, poder-se pensar que os 

indivíduos que consumem a música fetichizada estariam de certo modo “cônscios 
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esteticamente” das obras de Schönberg, visto que suas relações com a mercadoria cultural são 

semelhantes às obras desse músico. Todavia, isso de fato não parecia ter acontecido. Logo, a 

totalidade de uma finalidade mercadológica corresponde a uma maneira de transmissão da 

Arte através de mercadorias culturais de maneira tal que se visse diante de uma aporia: não 

existiriam possibilidades de transmissão sem desclassificação do material musical, pois a 

música é um produto social e histórico, portanto, contextualizada num ambiente de finalidade 

mercadológica, que tem poucas chances de se manifestar como tal. Diante disso, ocasionaria 

as seguintes consequências: a música leve e a musica séria se transformam em músicas 

estereotipadas; os ouvintes consumem materiais estereotipados; e a música de vanguarda fica 

em estado de total incompreensão do público, sendo produzida e consumida em lugares 

restritos, tal como em guetos. Sob essa perspectiva, a tese de Benjamin da democratização da 

Arte pela reprodutibilidade técnica seria falaciosa.  

 No que concerne ao aspecto “objetivo” do fetichismo ou na produção da mercadoria 

cultural, referida nesse texto através do [1] fetichismo musical, o que ocorreria é uma 

alteração constitutiva da música pela forma mercadoria. Como aponta Adorno: “As obras que 

sucumbem ao fetichismo e se transformam em bens de cultura sofrem, mediante este 

processo, alterações constitutivas” 
184

. A música ligeira, que teria como característica a 

finalidade de entretenimento, é afetada por uma mudança tal que negue essa sua finalidade 

principal: 

 

Se se objeta que a música ligeira e toda a música destinada ao consumo 

nunca foram experimentadas e apreciadas segundo as mencionadas 

categorias [as categorias da arte autônoma], não há como negar a verdade 

desta objeção. Contudo, esta espécie de música é afetada pela mudança, e 

isto precisamente em virtude da seguinte razão: proporciona, sim, 

entretenimento, atrativo e prazer, porém, apenas para ao mesmo tempo 

recusar os valores que concede (ADORNO, 1996, p. 66-67). 

 

 Para Adorno, de modo geral, o mesmo que se manifesta na música ligeira ocorre na 

música séria, embora nessa última seja mais difícil de suceder alterações constitutivas. 

Isentando-se, obviamente, as músicas de vanguardas, pois nelas há uma independência 

estrutural em relação ao um consumo mais imediato da forma mercadoria: 

 

A produção musical avançada se independentizou do consumo. O resto da 

música séria é submetido à lei do consumo, pelo preço do seu conteúdo. 

Ouve-se tal música séria como se consome uma mercadoria adquirida no 

mercado. Carecem totalmente de significado real as distinções entre a 

audição da música “clássica” oficial e da música ligeira. Os dois tipos de 
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música são manipulados exclusivamente à base as chances de vendas; […]. 

(ADORNO, 1996, p. 74). 

 

 Essas mudanças constitutivas fizeram com que houvesse uma padronização das 

mercadorias musicais, em que tudo seria semelhante e idêntico através de um todo pré-

fabricado, fazendo com que o gosto, uma categoria estética validada tradicionalmente, 

transformasse numa predileção estereotipada. Isso pode ser notado nas constantes ênfases 

dadas tanto aos detalhes biográficos dos autores-mercadorias como à situação concreta que a 

música é ouvida em ampliação e repetições contínuas.  

 Ademais, sob a imbricação entre Arte e sociedade estabelecida por Adorno, a mudança 

na constituição interna da música séria evidencia um momento dialético de pura indiferença 

de relações de mediação num aspecto amplo que poderia ser também em relação ao indivíduo 

e à sociedade. Como Adorno declara: “A modificação da função da música atinge os próprios 

fundamentos da relação entre arte e sociedade” 
185

. De fato, a música séria, diferentemente da 

música ligeira, seria constituída por uma relação dialética entre o universal e o particular, 

configurando-se numa totalidade, cujas partes são consideradas como momentos dela. Essa 

relação dialética formalmente resolvida na música poderia servir como diretrizes de uma 

relação dos indivíduos com a sociedade, nas quais as regras societárias não fossem baseadas 

exclusivamente pela autoconservação, negando, assim, o status quo vigente do capitalismo. 

Todavia, no fetichismo da produção da música, ocorreria uma ênfase nas partes do produto em 

detrimento de uma dialética entre universal e particular que numa música autêntica haveria:  

 

Com efeito, as formas dos sucessos musicais são tão rigidamente 

normalizadas e padronizadas, até quanto ao número de compassos e à sua 

duração, que em uma determinada peça isolada nem sequer aparece uma 

forma específica. A emancipação das partes em relação ao todo e em relação 

a todos os momentos que ultrapassam a sua presença imediata inaugura o 

deslocamento do interesse musical para o atrativo particular, sensual 

(ADORNO, 1996, p.93). 

 

 A ênfase nas partes se manifestaria por uma pré-formatação de um todo, de uma 

racionalidade na produção através do processo de fetichização evidente no fetichismo do 

material: sem função, detalhes “expressivos”, do arranjo colorístico, a desordem na relação 

cor e desenho da música, caracterizando a música como aquilo que seria “culinariamente 

gostoso”. Nesse sentido, há uma aproximação entre a música autêntica sob os auspícios do 

fetichismo com a música ligeira, visto que essa música não teria aquela relação dialética: 

 

Na variedade dos encantos e da expressão comprova-se sua grandeza como 
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força que conduz à síntese. A síntese musical não somente conserva a 

unidade da aparência e a protege do perigo de derivar para a tentação do 

“bonvivantismo”. Em tal unidade, também, na relação dos momentos 

particulares com um todo em produção, fixa-se a imagem de uma situação 

social na qual – e só nela – esses elementos particulares de felicidade seriam 

mais do que mera aparência (ADORNO, 1996, p.69). 

 

 No que concerne algumas especificidades do fetichismo no material da música, 

Adorno elencou nesse texto vários aspectos dele. Assim, limitarei-me a apontar alguns, com a 

finalidade de esclarecer um pouco mais esse tipo de fetichismo. Um aspecto interessante seria 

o fato de os programas musicais terem sempre em seus repertórios a escolha de melodias 

limitadas entre alturas de médio-agudo com uma simetria de oito compassos. Nesse caso, 

essas melodias são alcunhadas de “achados” dos compositores, tal como mercadorias que 

pudessem ser levadas para casa para serem degustadas pelo consumidor. Esses “achados”, que 

são o seu material temático, nunca seriam admitidos pela música séria como tal alcunha, pois 

desvincularia de um todo orgânico que a música autêntica deve se caracterizar. Na verdade, os 

“achados” têm como similitude o valor de recordação das partes dissociadas das formas 

técnicas de composição do Romantismo tardio, principalmente advindas das obras de Wagner. 

Dessa maneira, essa dissociação seria um tipo de coisificação da música, sugerindo que tais 

“achados” possam ser consumidos por ouvidos regredidos ao Romantismo. Isso quer dizer 

que quanto mais a música soar como romântica, mais fácil de se tornar “propriedade”, logo, 

passível de venda. De modo contrário, o que não aconteceria se o material temático entrasse 

num jogo dialético no todo musical:  

 

Uma sinfonia de Beethoven, executada e ouvida, enquanto totalidade, 

espontaneamente, jamais poderia torna-se propriedade de alguém. A pessoa 

que no metrô assobia triunfalmente o tema do último movimento da 

Primeira Sinfonia de Brahms, na realidade relaciona-se apenas com suas 

ruínas (ADORNO, 1996, p. 81). 

 

 Além disso, o fetichismo no material musical pode se expressar de maneira veemente 

pela consideração das vozes do cantor, fato que ligaria ao seu possível sucesso. Essas vozes 

seriam apreciadas por um tipo de audição vulgarmente materialista, valorizando-as 

desmedidamente como condição essencial, embora elas sejam consideradas apenas mais um 

elemento material na música autêntica.  

 Outro aspecto é o uso de “arranjos” fetichizados que Adorno considerou como 

constituídos de duas qualidades contrárias que são: a depravação; e a redução à magia. Essas 

qualidades se apoderam do tempo da música pelo deslocamento dos “achados”, ou ideias 

criadoras coisificadas, de sua totalidade na música, configurando-se em forma de pot-pourri. 
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Na verdade, seriam montagens artificiais de frases que, deslocadas de seu contexto musical, 

perderam sua unidade constituidora através do maquinismo. Por semelhança, a variação, o 

chorus, manifestaria de maneira exagerada através de timbres de instrumentos incomuns, 

sugerindo um tipo de “estilo” pelo colorido que obnubila o material:  

 

Evidentemente, esta predileção pelo colorido ou timbre como tal manifesta 

um endeusamento do instrumento e o desejo de imitar e participar; 

possivelmente entre também em jogo algo do poderoso encantamento das 

crianças pelo multicor, que retorna sob a pressão da experiência musical 

contemporânea (ADORNO, 1996, p. 94). 

 

 É sob esse tipo de coisificação do “estilo” que se coloca um interessante comentário de 

Adorno sobre o comportamento fetichista do maestro com seu domínio técnico e seu 

virtuosismo o qual lembraria muito as atitudes de governantes totalitários, pois ele criaria as 

normas e as personificariam com seu “estilo” próprio. 

 Digno de nota é também a manifestação do fetichismo na música séria em relação à 

interpretação das obras. Historicamente, esse gênero de música sempre posicionou como 

negação ao que Eduard Steuermann denominou de “barbárie da perfeição”. Interessante notar 

que esse tipo de fetiche seria diferente, porque não recai sobre os nomes das obras famosas, 

nem destrói os momentos da invenção criativa do artista, muito menos apara os traços de 

contrastes de uma obra a fim de encantá-la. O que ocorreria é uma disciplina exacerbada na 

execução da música, tornando-a uma peça musical importante como qualidades de perfeição e 

exatidão as quais impossibilitam uma relação com o todo musical, embora possa parecer que 

seja um “novo estilo”. Essa perfeição na execução é exatamente como suas gravações com 

dinâmicas pré-fabricadas a qual incapacita qualquer tipo de tensão. Aquela liberdade que o 

material teria sobre o todo musical, denominado de resistência do material sonoro, seria 

excluída de tal maneira que quaisquer sínteses se tornariam impossíveis de se realizarem de 

forma espontânea devido à fixação daquele “novo estilo”. 

 Outro elemento encontrado no fetichismo é o procedimento do uso de citações. As 

citações se dariam por citações de canções populares e infantis através de referências vagas, 

causas incompletas e semelhanças ou até de plágios. De fato, as frases das melodias citadas 

dão um certo tom de autoridade e, ao mesmo tempo, de paródia, tal como uma imitação 

malfeita, aos dizeres de Adorno: “É assim que uma criança imita o professor”
186

. Na verdade, 

esse procedimento seria outra estratégia do fetichismo musical para se concretizar, criando um 

tipo de “linguagem musical infantil” que poderia condicionar os ouvintes, o que diferenciaria 
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da linguagem autêntica musical formada de uma linguagem residual e deformada. Como 

declarou Adorno: 

 

Nas transcrições para piano dos sucessos musicais deparamo-nos com 

diagramas singulares. Referem-se a guitarra, ukelele e banjo, instrumentos 

infantis, tanto quanto a harmônica dos tangos, comparados ao piano – e se 

destinam a tocadores incapazes de ler as notas musicais. Os diagramas 

representam graficamente a posição das mãos nas cordas que devem ser 

tangidas nos respectivos instrumentos. O texto musical das notas, ao invés de 

ser apresentado em termos racionais, é substituído por comandos ópticos, 

espécie de sinais musicais de trânsito (ADORNO, 1996, p. 96). 

 

 No que concerne à [2] regressão da audição ou como se efetiva o consumo do bem 

cultural em sua recepção, ela se fundamentaria por uma transferência afetiva (Verschiebung 

der Affekte) dos valores musicais para valores-de-troca: “A transferência dos afetos para o 

valor de troca traz como consequência que, em música, já não se faz nenhuma exigência” 
187

. 

A recepção musical seguiria aquela mesma totalidade que perpassa em toda sociedade sob os 

auspícios do capitalismo: a transformação de tudo o que for possível em mercadoria. Assim, 

como o princípio mercantil na música destitui o gosto como categoria estética na produção, de 

modo semelhante, ocorre também na recepção dos bens culturais pelos ouvintes. A 

transferência de afetos para os valores-de-troca ocasionaria uma mudança no critério de 

julgamento por parte das pessoas, fazendo com que as categorias estéticas não entrassem em 

questão quando se consumisse o bem cultural.  

 Sabe-se que no processo de fruição estética a identificação sempre é problemática, 

pois uma obra de Arte autêntica sempre nos diz mais coisas do que uma experiência 

atomizada poderia nos dizer. O objeto artístico autêntico seria sempre mais do que o sujeito 

que está diante dele, portanto, o tipo de identificação que ocorre na fruição estética é sempre 

uma identificação dada por uma dialética entre o sujeito e objeto-obra que se constitui através 

de uma relação de alteridade, de reconhecimento do outro. No entanto, no fetichismo, o 

conceito de gostar seria entendido como um reconhecimento, uma identificação de um objeto 

hipostasiado a uma virtualidade tal que serve como espelho do próprio indivíduo fetichizado, 

de suas frustrações imanentes projetadas nesse objeto. Os indivíduos identificariam de tal 

maneira com as mercadorias culturais das quais não conseguiriam se subtrair. Desse modo, a 

possibilidade de um comportamento valorativo que necessita de um certo “perder-se” no 

objeto-arte, tornar-se-ia uma mera ficção. A totalidade que uma mercadoria cultural sugere 

através de sua identificação se caracterizaria de tal modo que o critério de julgamento estético 
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inautêntico é feito de modo insignificante como mera ostentação, isto é, o critério de que a 

canção de sucesso devesse ser conhecida de todos. 

 Interessante salientar é que quando Adorno se referiu a uma regressão auditiva por 

parte do indivíduo, ele não quis dizer que houve uma regressão empiricamente constatada. O 

que ele quis dizer é que houve uma regressão dos critérios para uma audição autêntica da 

música como parâmetro de escolha. As pessoas não teriam escolha de usar tais critérios, 

porque isso não estaria em jogo no ajuizamento dos bens culturais:  

 
O que regrediu e permaneceu num estado infantil foi a audição moderna. Os 

ouvintes perdem com a liberdade de escolha e com a responsabilidade não 

somente a capacidade para um conhecimento consciente da música – que 

sempre constitui prerrogativa de pequenos grupos – mas negam como 

pertinácia a própria possibilidade de se chegar a um tal conhecimento. 

Flutuam entre o amplo esquecimento e o repentino reconhecimento, que logo 

desaparece de novo no esquecimento (ADORNO, 1996, p. 89). 

 

 A regressão auditiva, que considero ser a parte “subjetiva” do fetichismo, seria 

condição exata de evidenciar uma reversão no ajuizamento do gosto, pois traz outros 

conceitos de origem psicanalítica no seu bojo os quais estão imbricados ao fetichismo, tal 

como: identidade, neurótico, sadomasoquista - conceitos esses relacionados ao indivíduo em 

particular. Ora, segundo as críticas de Adorno, Freud teria subjetivado ou psicologizado suas 

críticas estéticas em suas análises de obras de Arte
188

. Os critérios artísticos são sempre feitos 

por categorias que fazem parte de uma relação dialética entre a autonomia e a heteronomia da 

Arte, entre valores artísticos auto-referenciais e valores não artísticos. A recepção de Adorno 

ao fetichismo freudiano demonstra um jogo dialético de remeter à Arte o conceito da 

psicanálise sem critérios estritamente psicanalíticos, mas sim critérios próprios e autônomos 

artísticos, embora ela se reporte ao sujeito através de critérios de uma heteronomia da Arte. 

Sob essa rubrica que se direcionam as críticas de Adorno aos critérios artísticos na mercadoria 

cultural, pois o gosto elevado à categoria estética pressupõe um indivíduo para se efetivar; 

porém, o indivíduo que faz uso desse tipo de gosto não seria um indivíduo autêntico, mas sim 

um pseudo-indivíduo. Como o autor declara: 

 

O conceito de fetichismo musical não se pode deduzir por meios puramente 

psicológicos. O fato de que “valores” sejam consumidos e atraiam os afetos 

sobre si, sem que suas qualidades específicas sejam sequer compreendidas 

ou apreendidas pelo consumidor, constitui uma evidência da sua 
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característica de mercadoria (ADORNO, 1996, p. 77). 

 

 Na verdade, para explicar a regressão auditiva, Adorno fez uma tipologia do ouvido 

regredido através de vários elementos psicanalíticos. Assim, um requisito básico para a 

audição atomística, cujo processo se dá pela audição das partes dissociadas ao todo musical, 

seria a descontração no ouvir, e não o recolhimento caracterizado da audição da música 

autêntica. A audição atomística seria entendida por Adorno como uma regressão a um estado 

similar à infância. Todavia, isso não significa que a regressão auditiva fizesse uma volta às 

etapas anteriores de uma audição, mas que se caracterizaria num certo “primitivismo” de 

quem foi privado de uma formação musical:  

 

Não são infantis no sentido de uma concepção segundo a qual o novo tipo de 

audição surge porque certas pessoas, que até agora estavam alheias à música, 

foram introduzidas na vida musical. E todavia são infantis; o seu 

primitivismo não é o que caracteriza os não desenvolvidos, e sim o dos que 

foram privados violentamente da sua liberdade (ADORNO 1996, p. 89). 

 

 Para Adorno, essa privação poderia fazer com que desenvolvesse uma psique 

repressora de um ódio pelo novo, adiando esse novo para ter alguma tranquilidade psíquica. 

Dessa maneira, suspenderia um conflito que poderia abrir possibilidades de um caminho ao 

novo. De fato, a ideia do novo está sempre ligada a uma maneira de pensar questionadora do 

presente. Por isso, a vanguarda, cujo ideário é pautado pela iconoclastia e pela possibilidade 

do novo, estaria numa situação de incompreensão diante da maioria das pessoas, pois ela tenta 

articular elementos formais como constituição artística em busca de uma nova forma. É bem 

verdade que esse comportamento de audição atomística é muito similar ao comportamento do 

neurótico
189

, pois ele é aquele sujeito que tentaria vivenciar uma situação do passado que não 

condiz mais com o presente. Sob essa perspectiva que Adorno se refere a uma necessidade 

retroativa da audição atomística que sugere ao ouvinte uma audição apartada de sua 

constituição histórica:  

 

Regressivo é, contudo, também o papel que desempenha a atual música de 

massas na psicologia das suas vítimas. Esses ouvintes não somente são 

desviados do que é mais importante, mas confirmados na sua necessidade 

neurótica, independentemente de como as suas capacidades musicais se 

comportam em relação à cultura especificamente musical de etapas sociais 

anteriores
 
(ADORNO, 1996, p. 90). 
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 Embora a neurose seja um termo muito amplo e não rígido, pode-se entendê-la da seguinte maneira: “afecção 
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 Outro termo psicanalítico usado por Adorno ao fetichismo “subjetivo” é o 

sadomasoquismo. Adorno relacionou o adorador fetichista dos bens de consumo e o cliente da 

arte de massas ao fenômeno do “caráter sadomasoquista”. A cultura de massa necessitaria de 

um tipo de cultura sadomasoquista para ser onipotente como produtora de bens de consumo, 

numa renúncia de prazer e de individualidade:  

 

A ocupação efetiva do valor de troca não constitui nenhuma 

transubstanciação mística. Corresponde ao comportamento do prisioneiro 

que ama a sua cela porque não lhe é permitido amar outra coisa. A renúncia à 

individualidade que se amolda à regularidade rotineira daquilo que tem 

sucesso, bem como o fazer o que todos fazem, seguem-se do fato básico de 

que a produção padronizada dos bens de consumo oferece praticamente os 

mesmos produtos a todo cidadão (ADORNO, 1996 , p.80). 

 

 A condição de sadomasoquismo totalizante como requisito dos ouvintes regredidos 

diante de uma busca de uma felicidade infantil que não pode se efetivar seria dada como uma 

falta de alegria. Não obstante, o sadomasoquismo não se limitaria apenas em uma auto-

anulação do indivíduo como sujeito, nem num prazer de substituir seus anseios pela 

identificação ao poder, ao status quo. Adorno declara que esse sadomasoquismo tem como 

fundamento um tipo de experiência de que a segurança da busca de proteção nas condições 

vigentes da sociedade seria provisória, paliativa, que em breve terminaria. A renúncia da 

liberdade proporcionada por isso de forma alguma sanaria os conflitos da psique, pois o 

indivíduo sentiria, concomitante a um conforto pelo prazer obtido pela segurança ilusória, 

uma traição na possibilidade de vislumbrar uma possível melhora, uma traição das condições 

vigentes da sociedade. Portanto, esse conflito não resolvido poderia muito bem se transformar 

num furor, furor contra tudo que não caberia aos esquemas da necessidade neurótica. 

 Esse tipo de sadomasoquismo encontrado na audição regressiva é sempre dado por 

uma ambivalência do ouvinte diante do bem de consumo. Quando alguns indivíduos não 

estariam ainda totalmente coisificados pelos bens musicais, eles tentariam um tipo de reação, 

uma atitude contra a passividade na qual se encontraram diante do fetichismo musical. No 

entanto, tal revolta sempre ocasionaria em seu revés através de uma “pseudo-atividade” que 

acaba intensificando a regressão. Isso é bem patente no comportamento de entusiastas do jazz 

que enviam cartas estimulantes aos programas de jam-sessions, cujos entusiamos servem tão-

somente como propaganda para as mercadorias que eles consomem. Eles se auto-intitulam de 

jitterbugs. Curiosamente, essa auto-intitulação já denota a falsa escolha e a ilusória posição 

ativa do ouvinte, pois dá uma enganosa impressão de que eles estariam por trás dos bastidores 

das programações. Para Adorno, eles são movidos por um tipo de êxtase diante da mercadoria 



125 

 

 

muito similar ao comportamento que selvagens têm em práticas de rituais extáticos através do 

momento mímico
190

. 

 Outra tipologia interessante do fetichista musical apontado por Adorno são os 

radioamadores, sendo, de certo modo, opostos aos jitterbugs, pois não seriam movidos pelo 

entusiasmo diante do bem de consumo, mas sim pela diligência, ocupando-se da música de 

modo solitário e recluso. Para Adorno, talvez os radioamadores fossem os tipos mais perfeitos 

de ouvintes fetichistas, pois o que eles ouvem, e como ouvem, seria absolutamente pautado 

pelo modo da indiferença. O que importa a eles seria tão-somente saber quem está ouvindo, a 

fim de conectar com o público através de seu radio
191

. De modo um tanto quanto pitoresco, 

Adorno descreveu esse tipo de caráter fetichista da seguinte maneira:  

 

É tímido e inibido, talvez não tenha sucesso com o sexo oposto, em todo 

caso quer conservar-se na sua esfera singular. Tenta isto como radioamador. 

Com vinte anos, conserva-se na idade dos adolescentes que constroem 

casinhas ou, para agradar aos pais, executam trabalhos de serra mecânica. 

Este tipo de jovem alcançou grande prestígio no âmbito técnico do rádio. 

Constrói pacientemente aparelhos cujos componentes principais deve 

adquirir prontos, e pesquisa o ar atrás dos segredos das ondas curtas, 

segredos que naturalmente são inexistentes. Como leitor de histórias de 

índios e livros de viagens, descobriu terras desconhecidas e abriu a sua senda 

através da floresta virgem (ADORNO, 1996, p. 99). 

 

 Um outro ponto que se deve salientar é o caráter de ostentação dos consumidores 

fetichizados, produzindo o sucesso como critério objetivo dado pela música, não pelo fato de 

que ela lhes agrada, mas por eles terem comprado o ingresso como objeto de ostentação: 

“Este é o verdadeiro segredo do sucesso. É o mero reflexo daquilo que se paga no mercado 

pelo produto: a rigor, o consumidor idolatra o dinheiro que ele mesmo gastou pela entrada 

num concerto de Toscanini”
192

. Tão grave quanto a ostentação pelo sucesso seria o fato de o 

fetichismo criar um tipo de religião em que “os consumidores se transformam em escravos 

dóceis” 
193

, alienando-se de suas vontades e de suas autonomias. Isso ocorreria porque o 

próprio ato advindo do valor-de-troca se fetichiza de tal maneira que suscita um tipo de 

coerção própria similar à religião. A própria expressão having a good time serviria como frase 

de ordem com o intuito de uma participação pelo divertimento dos outros, como se as 

mercadorias trouxessem uma identificação por parte dos consumidores como uma 
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comunidade religiosa: “A religião do automóvel faz com que, no momento sacramental, todos 

os homens se sintam irmãos ao som das palavras 'este é um Rolls Royce'“ 
194

. 

 Nesse texto, fica patente um dos pontos mais controversos entre Adorno e Benjamin: a 

maneira como se efetiva uma fruição estética autêntica. Adorno pensava numa prevalência do 

recolhimento diante da obra de Arte como condição necessária de experiência estética 

satisfatória. Benjamin, por sua vez, pensava que a distração poderia causar uma experiência 

estética. Tanto é assim que o cinema foi escolhido como a Arte revolucionária para Benjamin, 

porque ele é eminentemente dado pela distração. A distração seria condição de fruição 

estética de Arte tal como se efetiva na arquitetura, na qual o indivíduo não necessita de um 

recolhimento ou atenção pormenorizada em seus aspectos materiais. Basta a pessoa passar 

perto de uma obra arquitetônica que pela sinestesia conseguiria uma experiência estética. De 

modo contrário, Adorno pensou que seria justamente por ter a distração como condição de 

consumo das mercadorias musicais que elas seriam incapazes de produzir qualquer tipo de 

fruição estética:  

 

O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer 

e o rápido recordar da música de massas, é a desconcentração. Se os 

produtos normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si, exceto 

certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição 

concentrada sem se tornarem insuportáveis para os ouvintes, estes, por sua 

vez, já não são absolutamente capazes de uma audição concentrada 

(ADORNO, 1996, p.92). 

 

 Digno de nota é a relação entre a produção de mercadorias musicais e o consumo pela 

regressão auditiva dado pelo advento da publicidade: “A audição regressiva relaciona-se 

manifestamente com a produção, através do mecanismo de difusão, o que acontece 

precisamente mediante a propaganda”
195

. Desse modo, a produção e o consumo configurar-

se-iam numa relação inter-causal do processo de fetichismo, revelando já na produção 

aspectos sofisticados de manipulação e de retroatividade: “Na audição regressiva o anúncio 

publicitário assume caráter de coação” 
196

. 

 Para ilustrar isso, Adorno usou como exemplo uma propaganda de uma fábrica de 

cerveja inglesa no suporte de cartaz, no qual se figurava um muro, perfeitamente realista, 

típico de bairros pobres de Londres e das cidades industriais do norte da Inglaterra. No cartaz, 

que dificilmente se distinguiria de um muro real, estava escrito em caligrafia desajeitada a 

seguinte frase: “What we want is Watney's” (“O que queremos é cerveja Watney”). A marca 
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da cerveja era estampada como um slogan político, mascarando a mercadoria no próprio 

slogan, além, é claro, de sugerir um comportamento para a massa com o intuito de fazer do 

produto recomendado um objeto de sua ação num tom imperativo.  

 De modo semelhante, isso ocorreria nos dois tipos de músicas, na música séria e na 

música ligeira, pois elas seriam manipuladas com a finalidade exclusivamente mercantil 

através de uma seleção arbitrária das qualidades reais da música por escolha das produções-

padrão direcionadas pela “eficácia” do sucesso. Isso quer dizer que quanto mais conhecidas as 

músicas se tornavam, mais famosas seriam. Consequentemente, elas teriam mais 

possibilidades de transformar em sucesso, formando, desse modo, um círculo vicioso. Para 

Adorno, isso ocorre tanto no consumo da música ligeira, por ser sugerido às pessoas seu 

consumo ad nauseam, em incensantes repetições; como na música séria através da gravação e 

da reprodução exaustivas e repetitivas de seus “temas” 
197

, dissociando-se de seu contexto 

musical. Para criar esse círculo vicioso de sucesso, necessitar-se-ia de um tipo de princípio do 

“estrelato” que se totalizaria como paradigma através de uma manipulação não só dada pela 

categorização de pessoas como “estrelas”, mas pelas próprias produções musicais que já se 

categorizam como tal pelo surgimento de uma certa profissionalização comercial de 

produção: “As reações dos ouvintes parecem desvincular-se da relação com o consumo da 

música e dirigir-se diretamente ao sucesso acumulado, o qual, por sua vez, não pode ser 

suficientemente explicado pela espontaneidade da audição mas, antes, parece comandado 

pelos editores, magnatas do cinema e senhores do rádio”
198

.  

 Fica evidente aqui que Adorno está fazendo referência à necessidade retroativa da 

mercadoria, embora sem a denominar explicitamente, já que só faria isso na obra Dialética do 

Esclarecimento. A necessidade retroativa seria uma sofisticação do fetichismo pelo fato de 

criar tipos de necessidades às mercadorias como meros valores-de-troca e não valores-de-uso. 

A publicidade seria a sua fonte de produção, diagnosticada já nesse texto por Adorno: “Por 

outra parte, a necessidade, imposta pelas leis do mercado, de ocultar tal equação conduz à 

manipulação do gosto e à aparência individual da cultura oficial, a qual forçosamente 

aumenta na proporção em que se agiganta o processo de liquidação do indivíduo” 
199

. 

 Enfim, nesse texto, pode-se notar o tom de pessimismo de Adorno diante da 

mercadoria cultural como condição satisfatória em transmitir uma Arte autêntica, reafirmado 

pela sua declaração de que todas as formas de conciliação foram infrutíferas, tanto pelos 
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Theodor Reik (Cit. at SAFATLE, p. 379). 
198

ADORNO, 1996, p. 74. 
199

Ibidem, p. 80. 



128 

 

 

artistas, que acreditam no mercado, como por parte dos pedagogos da Arte, que acreditam no 

coletivo. Elas seriam infrutíferas porque apenas criam artes industriais ou tipos de produção 

que se deve incorporar a um tipo de “bula de uso” para saber como elas funcionam. 

 
Em término, não poderia deixar de citar duas passagens que vão contra a leitura de que 

Adorno seria um pessimista convicto em relação à cultura ocidental
200

. Com isso, menciono 

duas citações de seu próprio texto, onde há possíveis saídas para o fetichismo, tanto em sua 

produção, através da Arte autêntica, como de seu consumo, quando os sujeitos poderiam 

rebelar contra os poderes os quais destroem suas verdadeiras subjetividades. Desse modo, na 

produção da mercadoria cultural, a saída poderia ser: “Embora a audição regressiva não 

constitua sintoma de progresso na consciência da liberdade, é possível que inesperadamente a 

situação se modificasse, se um dia a arte, de mãos dadas com a sociedade, abandonasse a 

rotina do sempre igual” 
201

. Em relação ao consumo: “As forças coletivas liquidam também 

na música a individualidade que já não tem chance de salvação. Todavia, somente os 

indivíduos são capazes de representar e defender, com conhecimento claro, o genuíno desejo 

da coletividade em face de tais poderes.” 
202

 

 

 

2.2 O Ensaio On Popular Music  

 

 

 Antes de começar a análise do texto On Popular Music, convém contextualizá-lo 

historicamente, de maneira breve, a fim de compreendermos as circunstâncias nas quais ele se 

originou. Em 1937, Adorno estava morando na Inglaterra, quando recebeu uma proposta de 

trabalho por parte de Horkheimer para um projeto de pesquisa da rádio da Universidade de 

Princeton, intitulado de Princeton Radio Research Project, em Nova York, Estados Unidos. 

Adorno aceitou a proposta, iniciando esse trabalho em 1938 e terminando em 1940. Esse 
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projeto, cujo financiamento foi feito pela Fundação Rockefeller
203

, teve a direção de Peter 

Lazarsfeld, tendo como intuito fazer uma abordagem das influências das programações da 

mídia rádio. Na verdade, tal abordagem foi motivada pelo fato de o rádio ser um advento um 

tanto quanto recente na época, necessitando, assim, de encontrar possibilidades de melhoras 

nas deficiências de suas programações. No início, a pesquisa baseou-se em análises de quatro 

tipos de programações: de música; de leitura de livros; de notícias; e de política. No entanto, 

mais tarde, as pesquisas ativeram-se mais estritamente ao âmbito da música sob a direção de 

Adorno com a seguinte denominação The Essential Value of Radio to All Types of 

Listeners
204

. Interessante salientar que antes de começar o projeto, Adorno já sugeriu um 

método de pesquisa, mantido até o final, constituído primeiramente por uma análise da 

produção das músicas divulgadas, para depois, a partir daí, inferir o modo de escuta dos 

ouvintes. Adorno afirmou isso numa carta
205

 a Lazarsfeld, como aponta Rolf Wiggershaus: 

 

Era necessário começar pela análise da produção, era preciso “constatar e 

verificar que o caráter dos fenômenos musicais da radiodifusão constituía a 

chave de seu papel social”. Se se captasse “o caráter de imagem da música 

difundida pelo rádio” e outros traços de que ele [Adorno] suspeitava na 

análise técnica da produção, poder-se-iam, “talvez, elaborar métodos, 

analisar seus 'correlatos entre os ouvintes” [...] (WIGGERSHAUS, 2006, p. 

265).  

 

 Embora fosse um projeto baseado em pesquisas empíricas, Adorno apontou que não 

desconsiderava esse tipo de pesquisa, pois pensava que haveria uma relação recíproca entre a 

teoria e o empírico baseada no conceito de experiência como requisito fundamental do 

método dialético. Curiosamente, mesmo antes de começar o projeto, Adorno já tinha 

formulado a hipótese de que a música mediada pelo rádio sofria modificações qualitativas no 

material, alterando uma possível audição. Pelo seu ponto de vista, essa hipótese foi 

confirmada de tal maneira que serviu como pressuposto de sua “teoria dialética da 

radiodifusão”, de sua “teoria social da radiodifusão”.  

 Contudo, tal projeto fracassou em termos de expectativas de uma possibilidade de 

melhorar as deficiências da música radiofônica, pois Adorno concluiu que oferecer música de 

                                                 
203
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qualidade para um grande número de pessoas seria inviável dadas as condições sociais e de 

organização do rádio. Com isso, Adorno redigiu quatro trabalhos originados dessa pesquisa, 

dos quais Lazarsfeld manteve apenas um publicado no volume editado por ele e Stanton, 

denominado de Radio Research 1941. Os outros três são A Social Critique of Radio Music, 

uma conferência de 1939 publicada em 1945, na Kenyon Review; o estudo NBC Music 

Appreciation Hour, inédito, porém posteriormente retomado, ainda de modo parcial, no artigo 

intitulado Die gewürdigte Musik; e, por fim, On Popular Music, publicado em 1941 nos 

Studies in Philosophy and Social Science. 

 Feito esse pequeno recorte histórico da origem do texto On Popular Music. Passemos 

a examiná-lo. Assim, esse texto se referiu às análises de Adorno da música popular nos 

Estados Unidos, enfatizando o fetichismo musical em seu aspecto “subjetivo”, isto é, sobre a 

recepção desse tipo de música através da descrição de tipologias de indivíduos que a 

consumem. Grosso modo, esse texto está dividido em três partes com os respectivos 

subtítulos: [1] O Material Musical; [2] Apresentação do Material; [3] Teoria do Ouvinte, 

sendo que as duas primeiras partes se atêm mais aos aspectos “objetivos” do fetichismo, ou 

seja, à sua produção; e a última parte se atem mais aos aspectos “subjetivos”, ao consumo. 

Vale ressaltar que, embora Adorno tenha analisado nessa obra os modos da produção dos 

materiais musicais estabelecidos pela indústria cultural americana da época, eles sempre 

estão relacionados, de maneira enfática, à sua recepção. É por essa razão, como foi 

mencionado, que se pretende apresentá-lo no presente texto, isto é, pela constatação da 

predominância dos aspectos “subjetivo” do fetichismo. De certo modo, esse texto pode ser 

considerado uma continuação do texto O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição, 

sobretudo de sua segunda parte, onde há também uma descrição enfatizando o aspecto 

“subjetivo” do fetichismo, como foi exposto. Até mesmo as estruturas dos dois textos são 

semelhantes no que se refere à divisão entre uma parte do fetichismo na produção e outra no 

consumo, apesar de que Adorno tenha incluído elementos novos em On Popular Music. Ao 

que parece, essa estrutura confirmaria a ideia de Adorno de que a produção e a recepção das 

mercadorias culturais estariam conectadas numa correlação
206

. Assim, mesmo havendo uma 

ênfase dos aspectos “subjetivos” em On Popular Music, Adorno não deixou de mencionar que 

a própria estrutura da música popular permitia a manifestação do fetichismo. Talvez isso 

justificasse seu uso tão bem sucedido pela indústria cultural, que cai como uma luva aos 
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ouvidos possivelmente fetichizados da grande massa: 

 

A estandardização estrutural busca reações estandardizadas. A audição da 

música popular é manipulada não só por aqueles que a promovem, mas, de 

certo modo, também pela natureza inerente dessa própria música, num 

sistema de mecanismos de respostas totalmente antagônico ao ideal de 

individualidade numa sociedade livre, liberal (ADORNO, 1986, p.120). 

 

 Adorno começa o texto com uma tentativa de definir a música popular através da 

diferença entre ela e a música séria
207

. De modo geral, essa diferença seria percebida pela 

maioria das pessoas através da distinção de níveis. Com isso, o primeiro passo que se deve 

tomar é definir o que seriam esses níveis, tanto em termos musicais como sociais, com o 

intuito de delimitar precisamente esses dois tipos de música.  

 Uma maneira de delimitação mais evidente seria através do método histórico, ou seja, 

buscar a origem da cisão entre música popular e música séria no que se refere aos aspectos de 

produção musical que as diferenciaram. No entanto, Adorno declarou nesse texto que seu 

intuito era analisar a música popular nos Estados Unidos da época, em 1941, sob seu ponto de 

vista funcional, pois não faria sentido analisá-la de maneira histórica nesse país, onde essa 

cisão já estaria estabelecida de maneira prévia. 

 Com isso, Adorno buscou uma característica essencial, sob seu ponto de vista, 

encontrada na música popular que a diferencia da música séria, a saber, a estandardização. 

Essa característica já era usada pelos críticos, como Silver e Bruce, diferenciando a canção 

popular da canção standard, sendo que naquela prevalecia um modo de compor por modelos 

ou forma estrutural definidas, de modo costumeiro; e nessa última prevalecia um modo de 

compor através do poema e da letra sem limitações estruturais, permitindo um jogo livre da 

imaginação, tanto na composição como na interpretação. Todavia, Adorno usou o termo 

estandardização com o sentido justamente contrário ao sentido usado por esses críticos:  

 

Os autores [Silver e Bruce] não percebem, entretanto, o caráter de imposição 

externa, comercial, desses padrões [dos standard], que almejam reações 

canalizadas ou – na linguagem de uma anúncio regular de um certo 

programa de rádio - uma “audição facilitada”. Eles confundem os modelos 

mecânicos com formas altamente organizadas, estritamente artísticas […] 

(ADORNO, 1986, p. 116). 

 

A estandardização atingiria toda a estrutura da música popular, tantos em suas 

características genéricas como nas específicas, mesmo naquelas músicas que tentam sair dela. 
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Isso se torna patente pela existência do que se convencionou chamar de hits, ou seja, temas 

cujas harmonias seriam do começo ao fim estruturas configuradas por esquemas-padrão. Com 

efeito, não importa se suas elaborações são simples ou complexas, elas sempre remeterão ao 

que já é esquematizado e familiar, tanto em seus detalhes como na sua forma, expressadas 

literalmente nas terminologias que sugerem sua padronização, tal como: break, blue chords, 

dirty notes. Ao contrário de uma estrutura geral que seria aberta, como na música séria, essas 

terminologias revelariam uma estrutura fechada configurada por uma aparência de “efeitos” 

individuais advindos de prescrições padronizadas de especialistas, como se fossem segredos 

que só eles sabem, por mais que esses segredos também sejam acessíveis aos músicos em 

geral. Com isso, pode-se formar uma padronização do todo e das partes que levaria, pensa 

Adorno, a uma pré-formatação de um efeito primário que o ouvinte poderia ter. Esse efeito, 

proporcionado por essa relação entre a estrutura geral e o detalhe, seria evidente pelo fato de 

que haver uma propensão por parte do ouvinte em enfatizar os detalhes em detrimento do 

todo, pois esse todo padronizado já lhe daria condições prévias estereotipadas de um tipo de 

escuta já aceita, antes mesmo da experiência da música.  

Na música séria, ao contrário, revelar-se-ia uma relação dialética com tensões entre a 

estrutura geral, do todo, com os detalhes, as partes, tornando-se condição sine qua non de seu 

entendimento pela experiência da escuta. Desse modo, nunca haveria uma ênfase dada ao todo 

ou às partes nesse tipo de música como aconteceria na música popular. Como salienta 

Adorno: 

 

Cada detalhe [na música séria] deriva o seu sentido musical da totalidade 

concreta da peça, que, em troca, consiste na viva relação entre os detalhes, 

mas nunca na mera imposição de um esquema musical. Por exemplo, na 

introdução do primeiro movimento da Sétima Sinfonia, de Beethoven, o 

segundo tema (em dó maior) só alcança o seu verdadeiro significado a partir 

do contexto. Somente através do todo é que ele adquire a sua peculiar 

qualidade lírica e expressiva, isto é, uma construção inteiramente 

contrastante com o caráter como que de cantus firmus do primeiro tema. 

Tomado isoladamente, o segundo tema seria reduzido à insignificância 

(ADORNO, 1986, p. 117). 

 

 Todavia, em oposição à música séria, o que ocorreria na música popular é que o 

sentido musical não muda se uma parte fosse tirada do todo. Isso quer dizer que o ouvinte 

poderia substituir qualquer parte da “estrutura” da música, já que não há uma inter-relação 

entre seus elementos, pois essa “estrutura” não remete à condição do material da música, mas 

tão-somente a um mecanismo de “automatismo musical” recôndito. Por outro lado, na música 

séria, o começo de uma parte temática não pode ser substituído por outra sem afetar a relação 
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dos elementos com o todo, pois essa música se configura numa estrutura orgânica do material 

musical, onde um elemento se suprimido pode mudar o sentido dessa estrutura, já que são 

inter-relacionados um com o outro, caraterizando-se por uma estrutura única.  

Um ponto que deve ser esclarecido é que a estandardização como critério de distinção 

dos tipos de músicas, em hipótese alguma se baseia na diferença entre uma música complexa 

e uma simples. Adorno explica isso mencionando como exemplos as obras da primeira fase do 

classicismo vienense que são bem mais simples ritmicamente do que os arranjos sofisticados 

do jazz americano. As melodias de Franz Joseph Haydn (1732-1809) são, em geral, formadas 

simplesmente por grupos de tríades tônicas e de intervalos de segunda bem mais simples do 

que as complexas de Deep Purple ou Sunrise Serenade. Desse modo, a questão não recairia 

no fato de a música ser simples ou complexa, mas sim que o elemento musical seja “ele 

mesmo”, constituinte de uma organicidade que o critério se paute pela não trocabilidade de 

seus elementos. Os hits dados pela indústria são essencialmente fungíveis, mesmo sendo 

complexos. Ao que parece, no fetichismo musical, o material, a concretude da música ou o 

“fluxo musical concreto”, não seria “ele mesmo”, mas tão-somente uma projeção de uma 

estrutura abstrata, “modelos sob os quais qualquer coisa concreta ainda remanescente pode ser 

subsumida” 
208

. Por isso suas experiências musicais seriam mais, digamos, “psicológicas”, 

feitas sem esforço do ouvinte; e não estéticas, feitas por um empenho trabalhoso, pois “a 

composição escuta pelo ouvinte”: 

 

No hit, entretanto, a estrutura subjacente à peça é abstrata, existindo 

independente do curso específico da música. Isso é básico para a ilusão de 

que certas harmonias complexas são mais inteligíveis na música popular do 

que essas mesmas harmonias na música séria. Pois o complicado na música 

popular nunca funciona como “ele mesmo”, mas só como um disfarce ou um 

embelezamento atrás do qual o esquema sempre pode ser percebido. No jazz, 

o ouvinte amador é capaz de substituir complicadas fórmulas rítmicas ou 

harmônicas pelas esquemáticas que aquelas representam e ainda sugerem, 

por mais ousadas que possam parecer. O ouvido enfrenta as dificuldades do 

hit encontrando substituições superficiais, derivadas do conhecimento dos 

modelos padronizados. O ouvinte, quando se defronta com o complicado, 

ouve, de fato, apenas o simples que ele representa, percebendo o complicado 

somente como uma parodística distorção do simples (ADORNO, 1986, p. 

120). 

 

 Digno de nota é que a música popular se padronizou de uma forma diferente de outros 

tipos de mercadorias, como “carros e alimentos para o desjejum” 
209

, porque mesmo tendo a 

produção e a divulgação industrializadas em sua composição, ela se manteve sob o modo de 
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produção manufaturado. As divisões de trabalho do compositor, do arranjador e do 

harmonizador não são industriais, mas apenas simulam que são com o intuito de parecer mais 

atualizadas, adaptando-se ao método da indústria para suas promoções. Esses trabalhadores 

necessitariam de seguir padrões musicais para aumentar o custo da produção, porém, eles não 

estão fisicamente ligados a uma indústria, digamos, convencional. Assim, para seguir esses 

padrões, que foram estabelecidos por um processo de competição do mercado, é necessário 

usar o critério da imitação. Eles têm de seguir o sucesso dos hits já consagrados que 

transformaram em standarts “congelados”, isto é, “[aqueles que] foram controlados por 

agências cartelizadas, resultado final de um processo competitivo, e rigidamente imposto 

sobre o material a ser promovido” 
210

. 

 O “congelamento” dos standarts caracterizar-se-ia pela busca de duas demandas: a 

primeira, a de estímulos que provocam a atenção do ouvinte; a segunda, a de tipos de 

materiais que satisfaçam a condição da categoria musical dos ouvintes sem uma formação 

musical denominado de música “natural” 
211

. Adorno apresentou essa última demanda, a 

música “natural”, como um tipo de música que pode ser dicotômica à música absoluta, 

descrevendo como que se deu sua possível formação: 

 

“[...] música “natural”: isto é, a soma total de todas as convenções e fórmulas 

materiais na música, às quais ele está acostumado e que ele encara como a 

linguagem simples e intrínseca à própria música, não importa quão tardio 

possa ser o desenvolvimento que produzia essa linguagem natural. Essa 

linguagem natural, para o ouvinte americano, provém de suas primeiras 

experiências musicais, as cantigas de ninar, os hinos cantados no culto 

dominical, as pequenas melodias assoviadas no caminho de volta da escola 

para casa. Tudo isso é muito mais importante na formação da linguagem 

musical do que a habilidade em distinguir entre o início da Terceira e o da 

Segunda sinfonia de Brahms. A cultura musical oficial é, em larga medida, a 

mera supra-estrutura dessa linguagem musical subjacente, ou seja, a 

tonalidade maior e menor e todas as relações tonais aí implicadas. Mas essas 

relações tonais da linguagem musical primitiva colocam barreiras para tudo 

o que não se conforme a elas. Extravagâncias são toleradas somente na 

medida em que podem ser re-enquadradas na assim chamada linguagem 

natural (ADORNO, 1986, p. 122). 

 

 Com isso, a demanda do consumidor se manifestaria através de dois desejos que o 

público possui, a saber, que a música popular seja “estimulante” no sentido de desviar do 

“natural”; e que esse “natural” institucionalizado consiga manter com preponderância em 
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relação a esses desvios. Ao que parece, na relação entre o consumo e a produção, há uma 

formação pela música “natural” que propiciaria a recepção da música popular, ou seja, a 

relação entre produção e consumo não parece ser causal, mas de confluência
212

. Sobre essa 

formação de uma música “natural”, convergiria uma produção de mercadorias culturais que 

já teriam elementos dessa música que de certo modo a reafirmaria. Porém, as agências 

musicais, talvez através de tentativas de erros e de acertos em meio à competição de mercado, 

desenvolveriam algum know-how, formulando, desse modo, esquemas de audição que seriam 

eficientes. Aqui Adorno torna explícita que a relação entre fetichismo “objetivo” e “subjetivo” 

seria dialeticamente confluente, tornando a compreensão ao esquematismo mais clara, pois 

parece que não haveria uma primazia do fetichismo “subjetivo”, consumo; nem do “objetivo”, 

da produção. De fato, a “música natural” comprovaria a objetivação social do sujeito, tratando 

a formação musical como um dado natural que seria usada pela indústria
213

:“A atitude da 

audiência em relação à linguagem natural é reforçada pela produção estandardizada, que 

institucionaliza desejos talvez originalmente oriundos do público”
214

. 

 Desse modo, a estandardização teria um caráter dual por sugerir uma condição 

paradoxal nos desejos dos ouvintes através da confluência de caracteres dicotômicos como o 

“estimulante” e o “natural”. Com isso, pode-se estilizar uma estrutura básica sempre idêntica 

e de aparente novidade com intuito de camuflar a concentração e o controle na cultura 

musical. Para fazer essa camuflagem, necessitar-se-ia da ilusão de que existe uma liberdade de 

realização individual através do consumo da música na realidade material, sob um controle 

concentrado sobre os processos vitais dos indivíduos, mantendo a propriedade difusa. Esse 

caráter dual da estandardização expressaria no modo como se dão os processos dos 

fetichismos “objetivo” e “subjetivo”. No fetichismo “objetivo”, a música popular está num 

âmbito do modo de produção artesanal, dando uma impressão de que ela seria livre; no 

fetichismo “subjetivo”, por sua vez, ela opera através da pseudo-individuação, como explica 

Adorno: 

 

Por pseudo-individuação entendemos o envolvimento da produção cultural 
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de massa com a auréola da livre-escolha ou do mercado aberto, na base da 

própria estandardização. A estandardização de hits musicais mantém os 

usuários enquadrados, por assim dizer escutando por eles. A pseudo-

individuação, por sua vez, os mantém enquadrados, fazendo-os esquecer que 

o que eles escutam já é sempre escutado por eles, “pré-digerido”(ADORNO, 

1986, p. 123). 

 

Adorno mencionou que os “improvisos” de jazz são os exemplos máximos da 

expressão da pseudo-individuação, pois são como “passagens em que é permitida a ação 

espontânea de indivíduos ('Swing it boys') – são confinados dentro das paredes do esquema 

harmônico e métrico” 
215

. Embora os músicos de jazz improvisem de fato, seus improvisos 

seriam normatizados na prática a ponto de ter uma terminologia própria que segue o esquema 

das agências de publicidade. Na verdade, essas agências estariam com isso promovendo o 

mito do artesanal e certa lisonja aos fãs, permitindo-lhes que, metaforicamente, entrem nos 

bastidores e saibam das histórias, dos “segredos” dos músicos. Um exemplo de tais 

terminologias seria o break do jazz que vem anterior ao swing como detalhes que são 

estereotipados pelo esquema. 

Além disso, haveria duas “qualidades sociopsicológicas” da música popular que se 

evidenciam no “improviso” do jazz submisso aos esquemas da estandardização, são elas: [1] 

o detalhe imbricado ao esquema subjacente, de maneira permanente, que traz uma certa 

segurança ao ouvinte de sempre estar ouvindo o retorno do mesmo; e [2] a “substituição” dos 

“improvisos” que impede a possibilidade de serem ouvidos como fenômenos musicais em si, 

pois são apenas percebidos como mero embelezamento. Desse modo, qualquer nota que 

destoe, de maneira conspícua, do esquema subjacente seria percebida pelos ouvintes como 

estímulos excitantes só pelo fato de poder ser corrigida por eles. Além disso, o ouvinte seria 

psicologicamente incentivado a uma falsa liberdade de escolha entre o que lhe agrada e o que 

lhe desagrada, tais como as escolhas feitas através de terminologias estandardizadas como o 

swing ou o sweet, sugerindo padrões de comportamentos mecânicos. 

Por outro lado, a estrutura do material da música popular seria promovida 

basicamente por dois tipos de promoção: o [1] plugging e o [2] glamour. [1] O plugging, num 

sentido estreito, é uma “repetição incessante de um hit particular, de modo a torná-lo 'um 

sucesso'“ 
216

. Adorno usou de um sentido mais amplo de plugging, significando a 

“continuação de um processo intrínseco a composição e o arranjo do material musical” 
217

. 

Nessa perspectiva, o plugging tem a finalidade de romper com a resistência por parte dos 
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ouvintes do material sempre idêntico das mercadorias culturais, impossibilitando que o 

ouvinte fuja dos esquemas subjacentes. Com isso, o ouvinte se deleita com o sempre presente 

dos materiais da música, tornando seu próprio hábito como parte desse esquema: “Os 

ouvintes se tornam tão acostumados à repetição das mesmas coisas que reagem 

automaticamente” 
218

. Assim, o material da música popular seria tão indiferenciado à 

percepção de qualquer pessoa com certa habilidade no escutar, que as repetições lhe dariam 

uma importância psicológica, tornando impossível outra maneira de escuta. No entanto, para 

que um hit seja sucesso, tem de chegar numa condição paradoxal de possuir dois requisitos 

quase excludentes entre si: o hit deve ter uma característica distinta de outros hits, embora 

fazendo parte da mesma convenção banal de todos os hits. 

O [2] Glamour, por sua vez, é um tipo de promoção que tem suas características 

ligadas à publicidade como negócio e a comercialização do entretenimento. Ele se configura 

por arranjos musicais que salientam partes fúteis como se fossem importantes, como aponta 

Adorno:  

 

É o glamour musical: nos arranjos musicais, aquelas inúmeras passagens que 

parecem comunicar a atitude “agora vamos apresentar”. Os floreios musicais 

que acompanham o leão da Metro sempre que ele abre a sua majestática 

boca, são análogos aos não-leoninos do glamour musical que se escuta pelo 

rádio (ADORNO, 1986, p. 127).  

 

De modo semelhante, os argumentos contextualistas de Adorno repetem em relação à 

eficiência do glamour, pois ele só funcionaria devido a uma relação com a sociedade, ou seja, 

o glamour seria compatível com o trabalho mecanizado e com a vida cotidiana das massas. Há 

uma correlação entre um modo de vida social enfadonho, sem abertura para a novidade de 

uma dada sociedade e a existência de indivíduos nela que aceitariam o glamour como 

requisito de promoção da escuta. Isso quer dizer que ele serviria como um destaque exagerado 

para banalidade da vida de seus ouvintes, apesar de determinar um modo estereotipado, 

mecânico e industrial de contrapor o tédio auditivo da massa apresentado por meios mais 

banais que suas próprias vidas são. 

  Seria sob essa rubrica que o glamour remete a um momento histórico, no qual o 

mercado não era prevalecente, tal como na época do rádio. Isso pode revelar um traço do 

sistema capitalista tardio de camuflar sua real característica de monopolista, remetendo às 

etapas anteriores desse sistema, quando o mercado ainda era “imaturo”. Dessa maneira, as 

passagens com glamour musical na música popular poderiam ser consideradas, pensa Adorno, 
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o lugar de maior eficiência do engano aos ouvintes, proporcionado a eles chance de auto-

louvação, tanto de seus próprios achados musicais estimulando-os ao júbilo como de uma 

identificação com os produtos das agências na promoção de grandes eventos. Entretanto, isso 

seria um tipo de ardil dessas agências, pois os eventos sempre necessitam de consumidores, 

que são os mesmos que fazem essa auto-louvação.  

  Além disso, o glamour poderia atuar como manifestação do fetichismo “subjetivo”, 

quando propicia aos ouvintes tipos de comportamentos infantilizados através do uso de uma 

linguagem infantil, tanto nas letras como nas músicas. Para Adorno, isso sugere uma 

dependência do ouvinte aos ditames das agências. Alguns exemplos do glamour como 

manifestação do fetichismo “subjetivo” são: [a] repetições contínuas de fórmula musical 

específica, semelhante à atitude de uma criança manifestando a mesma exigência de maneira 

insistente; [b] precariedade das melodias e reduzidos números de tons, semelhante às crianças 

quando estão apreendendo o alfabeto; [c] harmonia intencionalmente errônea, tal como as 

crianças fazem quando não dominam a gramática; [d] uso de certos coloridos musicais. Na 

verdade, tudo isso se dá porque haveria um tipo de simulação do mundo infantil, onde as 

pessoas se isentam de responsabilidades, criando um certo relaxamento psicológico diante dos 

atributos diários da vida adulta. Ademais, isso causaria uma aproximação entre as agências e 

os ouvintes através da linguagem infantil, dando alguma impressão de confiança e tornando os 

produtos mais populares. 

  Além do plugging e do glamour, há outras duas promoções estandardizadas: a 

promoção pelo [3] estilo e pela [4] personalidade, tendo como exemplo, respectivamente, os 

termos swing e o band leaders. Tais promoções ficariam evidentes pelo fato de que tais 

terminologias pseudo-especializadas referenciam sentidos distantes da constituição real do 

material musical, que necessitam de constantes reforços dos anunciantes e de comentários 

para camuflar a indevida constituição musical. 

  No que concerne mais um aspecto importante da estandardização e da promoção 

referente ao fetichismo “subjetivo”, seria o fato de o hábito da audição das massas estar 

pautado pelo reconhecimento. A propagação dos hits em ad nauseam propiciaria o 

reconhecimento e, consequentemente, a aceitação dos ouvintes. Adorno elaborou quase uma 

“poética” 
219

 da escuta explicando o que ele entende por reconhecimento. Assim, nada melhor 

que se ater a sua citação, com intuito de apreender melhor o que o autor quis dizer: 
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O conceito de reconhecimento pode parecer, no entanto, demasiado 

inespecífico para explicar a moderna audiência de massa. Pode-se 

argumentar que, sempre que o entendimento musical for concernente, o fator 

de reconhecimento, sendo uma das funções básicas do saber humano, deve 

desempenhar um papel importante. Certamente pode-se entender uma sonata 

de Beethoven só por reconhecer alguns de seus traços como sendo 

abstratamente idênticos a outros, conhecidos a partir de experiência anterior 

e que se ligam à experiência presente. A ideia de que uma sonata de 

Beethoven possa ser entendida num vazio, sem relacioná-la a elementos da 

linguagem musical que se conhecem e reconhecem – tal ideia seria absurda. 

Contudo, o que importa é aquilo que é reconhecido. O que será que um 

ouvinte real reconhece numa sonata de Beethoven? Ele certamente 

reconhece o “sistema” em que ela se baseia: a tonalidade maior e menor, a 

inter-relação de claves determinando a modulação, os diferentes acordes e 

seu valor expressivo relativo, certas fórmulas melódicas e certos padrões 

estruturais. (Seria absurdo negar que tais modelos existem na música séria. 

Mas a sua função é de ordem diferente. Mesmo que se assevere todo esse 

reconhecimento, isso ainda não é suficiente para compreender o sentido 

musical). Todos os elementos reconhecíveis estão, na boa música séria, 

organizados por uma totalidade musical concreta e única, da qual eles 

derivam a sua particular significação, no mesmo sentido em que uma palavra 

num poema deriva a sua significação a partir da totalidade do poema e não 

do uso cotidiano da palavra, embora o reconhecimento desse caráter 

cotidiano da palavra possa ser o necessário pressuposto de qualquer 

entendimento do poema (ADORNO, 1986, p. 131).  

 

 Com efeito, seria através do reconhecimento que Adorno diferenciou os sentidos 

musicais entre apreensões feitas pela música popular e pela música séria. Nessa última, o 

sentido seria apreendido, tendo em vista o novo: “algo que não pode ser subsumido sob a 

configuração do conhecido, nem a ele ser reduzido, mas que brota dele, se o ouvinte vem 

ajudá-lo” 
220

. Além disso, na música séria, reconhecimento e compreensão seriam distintos, 

pois compreensão seria o ato em que o reconhecimento universal levaria ao que é 

essencialmente novo. Na música popular, por sua vez, o reconhecimento poderia se tornar um 

fetiche, porque, em vez de ser um meio para apreender o sentido musical, seria um fim. Nela, 

o reconhecimento e a compreensão estariam imbricados, pois o ato da compreensão se 

contenta com o próprio reconhecimento: 

 

O reconhecimento do mecanicamente familiar na melodia de um hit não 

deixa nada que possa ser tomado como novo mediante a conexão entre os 

vários elementos. É um fato que na música popular a conexão entre esses 

elementos é tão ou mais dada a priori que os próprios elementos (ADORNO, 

1986, p. 131). 

 

 As postulações de Adorno sobre o reconhecimento se revelaram fecundas nesse texto, 

tanto que o filósofo dividiu as descrições psicológicas dos elementos objetivos da experiência 
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que se manifestariam no reconhecimento pela apreensão musical dos hits através de um 

esboço. Esses elementos seriam os seguintes: 

[1] a vaga recordação; 

[2] a identificação efetiva; 

[3] a subsunção por rotulação; 

[4] a auto-reflexão no ato de reconhecer; 

[5] a transferência psicológica da autoridade de reconhecimento para o objeto. 

  Interessante foi a maneira pela qual Adorno deu as explicações para cada um desses 

componentes através de frases feitas que parecem sintetizar o que o ouvinte poderia expressar 

ao ouvir os hits. As explicações são as seguintes: [1] A vaga recordação - o ouvinte teria a 

experiência de possuir uma vaga lembrança do que está sendo tocado, como na seguinte frase: 

“'Eu devo ter ouvido isso em algum lugar'”. A mesmice das composições feitas por fórmulas 

pré-determinadas causariam um tipo de vaga recordação em todas as músicas, pela supressão 

dos números de melodias distintas e novas, dando um aspecto de semelhança e de 

indiferenças nas músicas específicas.  

  [2] A identificação efetiva: o ouvinte teria uma sensação de que se identificou com um 

hit, expressa na seguinte frase “'é isso'”, criando uma efetiva identificação no súbito momento 

de ouvir um determinado hit. Formar-se-ia, desse modo, um tipo de espontânea conclusão de 

que a música é a mesma que ouviu algum tempo, dando uma impressão de segurança pela 

ideia do que sempre foi. 

  [3] A subsunção por rotulação completaria o elemento [2] pela subsunção da 

identificação de uma música a uma categoria já pré-determinada. Consequentemente, através 

dessa identificação o ouvinte poderia passar de uma experiência individual para uma 

experiência coletiva, pois outras pessoas teriam identificações semelhantes, caracterizando a 

música como objeto de sucesso. Adorno exemplificou isso da seguinte maneira: o “'é isso'” (a 

frase supracitada que exemplifica o elemento [2]) que subsume na frase “' esse é o hit Night 

and Day'”. Nesse caso, o reconhecimento se manifestaria, talvez, por uma lembrança do título 

ou através das palavras de sua letra. Além da identificação da música e da subsunção a uma 

categoria, quando o ouvinte identifica “a si mesmo” com o hit, ele se identificaria, 

concomitantemente, com a agência de produção ou com as pessoas que comandam o evento. 

  O elemento de [4] auto-reflexão no ato de identificação poderia ser expresso pela 

seguinte frase “'Oh, eu sei disso; isso faz parte de mim'”. O fato que comprova esse elemento, 

pensa Adorno, é a existência de um grande número de canções menos conhecidas em relação 

às poucas que se institucionalizaram. Diante disso, o ouvinte poderia se sentir numa situação 
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de ansiedade frente a grande oferta de músicas no mercado, sentindo um tipo de sentimento de 

vitória e de êxito no momento no qual ele identifica um hit. Isso se evidenciou, afirmou 

Adorno, tanto no comportamento de várias pessoas massificadas que assoviavam e 

cantarolavam os hits como nas condescendências de suas posturas diante da audição dos 

espetáculos. 
221

 

  Com esses quatros elementos, Adorno postulou um tipo de fetichismo “subjetivo” 

muito peculiar, ou seja, aquele que transforma a própria experiência da audição em objeto. Tal 

como a posse de uma propriedade, o ouvinte da música popular construiria um sentido de 

apropriação de um objeto que a princípio não teria materialidade nenhuma, feitas tão-somente 

a partir da memória. Sob essas afirmações de Adorno, pode-se pensar que estaríamos diante 

do suprassumo do fetichismo “subjetivo”, pois através de uma confluência entre fetichismos 

“objetivo” e “subjetivo”, há uma transferência de atributos outrora dados aos objetos - por 

exemplo, a posse - que agora daria ao próprio sujeito. Como apontou Adorno: 

 

Mediante a identificação e subsunção da presente experiência de audição sob 

a categoria “esse é o hit tal”, esse hit musical torna-se um objeto para o 

ouvinte, algo fixo e permanente. Essa transformação da experiência em 

objeto - o fato de que, por se reconhecer uma peça de música, se tenha 

comando sobre ela e se possa reproduzi-la a partir de sua própria memória – 

torna-o mais objeto de propriedade do que nunca. Há duas características 

distintas na propriedade: permanência e estar sujeito à vontade arbitrária do 

dono. A permanência consiste no fato de que, se alguém lembra uma canção 

e pode fazê-la soar de novo o tempo todo, ela não pode ser expropriada. O 

outro elemento, o do controle sobre a música, consiste na capacidade de 

evocá-la presumivelmente à vontade, a qualquer momento, encurtá-la e tratá-

la conforme os caprichos do acaso. As propriedades musicais estão, como se 

pudessem estar, à mercê do seu dono. A fim de clarificar esse elemento, 

talvez seja apropriado apontar uma de suas extremas manifestações, ainda 

que nada raras. Muitas pessoas ao assoviar ou cantarolar melodias que 

conhecem, acrescentam notas levemente alteradas, que soam como se 

torturassem ou chateassem a melodia. O prazer de dominar a melodia 

assume a forma de ser livre para abusar dela (ADORNO, 1986, p. 134). 

 

  Depois dessa explicação do fetichismo da experiência de Adorno, pode-se entender o 

último elemento do reconhecimento que é o de [5] transferência psicológica da autoridade de 

reconhecimento para o objeto, podendo ser expresso pela frase “'diabos, Nigth and Day é bom 

mesmo'”. Esse elemento se caracteriza pela propensão de transferir a gratificação da 

propriedade para o objeto, atribuindo a ele o gosto, a preferência ou a qualidade objetiva, bem 

como o prazer da posse que o ouvinte alcançou pelo reconhecimento. Além disso, a promoção 

seria um fator de acréscimo a ele. Em suma, é como se o fetichismo da experiência revelasse 
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uma objetivação dos processos subjetivos dos ouvintes que agora ele atribui aos objetos 

através de processos reificados: 

 

Enquanto de fato evoca os processos psíquicos de reconhecimento, 

identificação e propriedade, a promoção atinge simultaneamente o próprio 

objeto, revestindo-o, na consciência do ouvinte, com todas aquelas 

qualidades que, na realidade, são em grande parte devidas aos mecanismos 

da identificação. Os ouvintes estão executando a ordem de transferir à 

própria música as sua autocongratulações quanto à sua posse (ADORNO, 

1986, p. 134). 

 

  Portanto, esse mecanismo de gratificação da propriedade para o objeto faz com que ele 

seja objeto do gosto de todos, sendo que a rotulação viria posterior a esse mecanismo, 

coletivizando o processo de apropriação. Na verdade, gostar do objeto seria dele se apropriar. 

Consequentemente, apropriá-lo ocasionaria um certo enaltecimento de cada ouvinte pelo fato 

de ter o que todos têm, fazendo parte de uma coletividade. Por essa razão, pensa Adorno, que 

se pode criar um tipo de valor da música popular por parte dos consumidores fetichizados 

num estado de fetichismo com as seguintes características: alienação; atomização da psique; 

infantilização; e neurose:  

 

Por se possuir um hit muito apreciado e vendido, passa-se a ter a ilusão do 

valor. Essa ilusão do valor, no ouvinte, é a base para a avaliação do material 

musical. No momento de reconhecer um hit institucionalizado, uma pseudo-

utilidade pública passa a ficar sob hegemonia do ouvinte privado. O 

possuidor da música que sente que “eu gosto desse hit (porque eu o 

conheço)”, atinge um delírio de grandeza comparável ao devaneio de uma 

criança quanto a possuir uma estrada de ferro (ADORNO, 1986, p. 134-135). 

 

  Segundo Adorno, a audição da música popular revela-se também em seus aspectos de 

alienação, no sentido de ser uma falsa consciência, pois seus “componentes não aparecem na 

consciência”, nem são “totalmente inconscientes”. Nesse sentido que a música popular é um 

tipo de alienação, porque a maioria dos ouvintes obedece ao que eles consideram como 

desejos sociais, cumprindo uma falsa cidadania, “'juntam-se' semi-humoristicamente à 

conspiração, como caricaturas de si próprios” 
222

. Não haveria uma consciência desses 

componentes alienantes, pois ela estaria bloqueada por uma persistente crença dos ouvintes, 

diante de si e dos outros, de que tudo não passaria de uma brincadeira sem efeitos danosos. 

Isso é comprovado, para Adorno, pelo uso constante de frases nas propagandas, como do tipo 

“especialmente para você” 
223

, confrontando, de maneira paradoxal, com outras frases, como 

do tipo “qualquer cópia da letra ou da música dessa canção, ou de uma parte delas, torna o 
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infrator sujeito a processo segundo a lei do direito autoral dos Estados Unidos” 
224

. Isso 

levaria uma ilusão de quebra de propriedade privada através do falso uso público da música 

popular, pois qualquer quebra do direito da propriedade privada será punida por lei.  

  Digno de nota é o fetichismo da mediação mencionado por Adorno através da relação 

entre a transferência psicológica e a promoção, pois o reconhecimento só se torna 

efetivamente social através da autoridade das agências produtoras. Assim sendo, as músicas 

tornam-se produtos de consumo, não por uma audição espontânea das pessoas, mas pelo fato 

de que elas estão sendo veiculadas pelas mídias das produtoras:  

 

Em suma, o reconhecimento, enquanto um determinante social dos hábitos 

de audição, só opera sobre material colocado em circulação. Um ouvinte não 

vai aguentar que se toque repetidamente uma canção no piano. Tocada, 

através das ondas do rádio, ela é tolerada com alegria durante todo o seu 

tempo de sucesso (ADORNO, 1986, p. 135).  

 

  O modo pelo qual opera o fetichismo da mediação se evidencia pelo fato de o ouvinte 

ouvir a música na rádio por várias vezes, fazendo pensar que, automaticamente, ela já seria 

sucesso. A repetição criaria um esquema que sinaliza uma popularidade da música reafirmada 

pelo próprio anúncio das músicas nas rádios o qual evoca esse esquema, dando a ideia de 

sucesso de um dado hit com a seguinte frase: “'Agora você vai ouvir o último sucesso do 

momento'“ 
225

.  

  Sobre um outro aspecto da recepção da música popular, Adorno repetiu o que teria 

mencionado no texto Fetichismo da Música e a Regressão da Audição. A recepção da música 

popular se efetivou pelo fato de que o acolhimento dessas músicas se manifesta por uma 

predominância de escuta baseada na distração. No entanto, embora a distração remeta ao 

aspecto “subjetivo” do fetichismo, ela seria entendida por Adorno como uma condição social e 

não estritamente psicológica, configurando-se num modus operandi de estrutura mental do 

que se denominou de massa, condicionado pelo modo de produção:  

 

A distração está ligada ao atual modo de produção, ao racionalizado e 

mecanizado processo de trabalho a que as massas estão direta ou 

indiretamente sujeitas. Esse modo de produção, que engendra temores e 

ansiedades quanto a desemprego, perda de salário e guerra, tem o seu 

correlato “não-produtivo” no entretenimento: isto é, num relaxamento que 

não envolva nenhum esforço de concentração. As pessoas querem divertir-se 

(ADORNO, 1986, p. 136).  

 

  Sob essa rubrica que requisitos do capitalismo amplamente questionados por Marx 
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parecem reverberar no modus vivendi dos ouvintes da música popular, tais como o trabalho 

alienado; sujeição ao exército industrial de reserva; salário; guerra. Isso tudo pode 

impossibilitar o desenvolvimento de subjetividades plenas as quais pudessem ter uma real 

fruição estética: 

 

Uma experiência plenamente concentrada e consciente de arte só é possível 

para aqueles cujas vidas não colocam um tal stress, não impõem tanta 

solicitação, a ponto de, em seu tempo livre, eles só quererem alívio 

simultaneamente do tédio e do esforço. Toda a esfera da diversão comercial 

barata reflete esse duplo desejo (ADORNO, 1986, p. 136). 

 

  Com efeito, trabalho alienado e lazer fariam partes de uma mesma totalidade social, 

cuja ideologia sustentaria o status quo do capitalismo. É como se o corpo do modo de 

produção capitalista tivesse dois braços, ambos servindo para o mesmo propósito de controle 

das massas: um braço do trabalho; um outro do lazer. Sendo assim, a audição da música 

popular só seria possível como controle das massas através de mecanismos de produção e de 

propagação das mercadorias culturais do braço do lazer, induzindo a um tipo de serviçalismo 

já consolidado pelo braço do trabalho alienado: 

 

Ela induz [“toda a esfera da diversão comercial”] ao relaxamento porque é 

padronizada e pré-digerida. Sendo padronizada e pré-digerida serve, na 

psicologia familiar das massas, para poupar-lhes o esforço dessa participação 

(mesmo de ouvir ou observar), sem o qual não pode haver receptividade à 

arte. Por outro lado, os estímulos que ela providencia permitem uma 

escapadela da monotonia do trabalho mecanizado (ADORNO, 1986, p 136). 

 

  Seria sob a perspectiva dessa ideologia que se fundamenta a afirmação dos promotores 

do entretenimento comercial de que só produzem tipos de materiais musicais condizentes com 

os “anseios” dos ouvintes da música popular. No entanto, Adorno refutou essa afirmação, 

revelando, assim, seu teor altamente ideológico. Com efeito, o que realmente aconteceria é 

que a padronização dos produtos musicais é condizente com a maneira da forma mercadoria 

se manifestar pela indiferença dos materiais. Em contrapartida, isso quer dizer que quanto 

maior a incapacidade da massa de diferenciar, avaliar os produtos, maior a probabilidade de 

vender as mercadorias culturais
226

. 

  Diante disso, Adorno deu nesse texto mais uma pista para compreendermos o modo 

como ele entendia a relação entre os fetichismos “objetivo” e “subjetivo”, entre o que se 

produz e o que se consume, de modos fetichizados. Talvez o que o filósofo queria dizer é que 

há uma espécie de processo de moldagem, afetando tanto os objetos produzidos na produção, 
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Vide nessa seção, a subseção A Obra o Fetichismo na Música e a Regressão da Audição do presente trabalho. 
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como os sujeitos consumidores:  

 

Em nossa presente sociedade, as próprias massas são moldadas pelo mesmo 

modo de produção que o material a elas impingidos. Os usuários da diversão 

musical são eles mesmos objetos, ou, de fato, produtos dos mesmos 

mecanismos que determinam a produção da música popular (ADORNO, 

1986, p.137).  

 

  Assim sendo, seria sob uma espécie de processo de moldagem que se pode pensar a 

polarização entre o trabalho alienado e o lazer como duas instâncias complementares que, 

embora aparentemente antagônicas, possuiriam a mesma finalidade de controle da massa. De 

fato, o lazer, como tempo livre, pode ser o momento de um tipo de “espiritualização” dos 

indivíduos, assim como o trabalho também pode ser o momento do homem efetivar suas 

potencialidades humanas. Entretanto, o que se nota é um bloqueio das duas instâncias 

humanas, trabalho e ócio, através de um processo de massificação, porque todo o esforço 

necessário para “espiritualizar” seria esgotado pelo trabalho alienado. Desse modo, o lazer 

seria a continuação do mesmo processo desse trabalho, servindo apenas para o indivíduo repor 

suas forças físicas e mentais com o intuito de voltar ao trabalho alienado. A razão pela qual se 

efetiva o consumo da música popular, do usufruto de produtos estandardizados pela pseudo-

individuação, seria pelo fato de ela servir para a grande parte da massa tanto como uma 

aparente fuga do trabalho alienado através da distração como reafirmação da moldagem de 

suas psiques ocasionada por esse tipo de trabalho, configurando-se no modus vivendi do 

capitalismo. 

  Para Adorno, essa aparente fuga que o lazer proporciona é paradoxal, pois para ter 

uma fruição estética autêntica, é necessário um esforço para sair da monotonia do sempre 

idêntico, buscando o novo através da Arte. De fato, isso seria uma condição essencial a fim de 

causar uma experiência realmente nova. Contudo, o modo como as pessoas trabalham nas 

fábricas e nos escritórios as condicionariam a uma repetitividade de ações que as conduzem à 

monotonia. Embora procurem a novidade, essas pessoas já estariam condicionadas às tensões 

e à monotonia do trabalho alienado, levando a evitarem o esforço no lazer. Em compensação, 

os ouvintes almejariam estímulos que a música popular põe a disposição, porém, esses 

estímulos dados através da distração evitariam qualquer esforço, efetivando o “sempre-

idêntico”. Ora, isso levaria a um plus na monotonia, configurando-se num círculo vicioso, 

cuja fuga pode ser dificultosa. Tanto é verdade que o reconhecimento da música popular seria 

feito através da sensação sem esforço, de modo que a atenção aconteça repentinamente, 

dissipando logo em seguida, de modo instantâneo, e colocando o ouvinte num estado de 
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distração. Assim, a confluência entre os fetichismos “objetivo” e o “subjetivo” na música 

popular parece evidenciar-se mais uma vez, pois a distração seria um pré-requisito que ocorre 

em ambos: “A súbita atenção ligada a esse momento se extingue do modo mais instantâneo, 

relegando o ouvinte ao âmbito da desatenção e da distração. Por um lado, o domínio da 

produção e da promoção pressupõe distração e, por outro lado, eles a produzem”
227

. 

  Com isso, essa confluência entre os fetichismos “objetivo” e o “subjetivo” dada pela 

distração leva a seguinte aporia: a indústria tem que incitar atenção das pessoas através da 

produção constante de novos produtos, de novos hits, porém, essa atenção pode comprometer 

sua aceitação, pois as pessoas podem conhecê-los demais. Por outro lado, se os ouvintes não 

prestarem atenção aos hits, isso comprometeria a venda de mercadorias musicais. Segundo 

Adorno, essa aporia é evidenciada empiricamente através das manobras de venda feitas pela 

indústria, sempre repetidas depois de seu término, que renovam constantemente seus produtos 

com intuito de descarte.  

  Além disso, Adorno pensou que isso é reforçado ainda mais pelo fato da distração não 

ser apenas de ordem externa ao conteúdo da música popular, pois ela é elemento 

conteudístico das canções, como se fosse uma propaganda da própria distração que nelas se 

constituem: “As próprias melodias embalam o ouvinte à desatenção. Dizem-lhe para não ficar 

preocupado, pois ele não há de sentir falta de nada” 
228

. 

  Digno de nota seria que o fetichismo na música popular transforma o sentido de uma 

autonomia da música como função de uma linguagem auto-referencial à função meramente 

sociopsicológica através de uma sustentação do status quo social. Pode-se pensar, apontou 

Adorno, que a audição da música popular através da distração acontece de um modo tal que 

há sua interrupção com pequenos lapsos de reconhecimento, de modo intermitente, portanto, 

de momentos de certa atenção. Isso pode sugerir a existência de um tipo de atividade, apesar 

de não caracterizar como uma genuína experiência estética. Com isso, a hipótese de Adorno é 

que a maioria dos ouvintes não entenderia a música como uma “linguagem em si mesma”, 

explicando, assim, o fato de eles suportarem a audição de materiais musicais tão 

indiferenciados. Consequentemente, o sentido que os ouvintes dariam à música é o sentido 

que eles próprios produzem pela sua audição atomizada: 

 

O que significa, então, a música para eles [os ouvintes da música popular]? A 

resposta é que a linguagem que a música é se transforma por processos 

objetivos em uma linguagem que eles pensam ser a deles, em uma 
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linguagem que serve como um receptáculo para os seus desejos 

institucionalizados. Quanto menos a música é, para eles, uma linguagem sui 

generis, tanto mais ela se institucionaliza como receptáculo. A autonomia da 

música é substituída por uma simples função sociopsicológica. Em grande 

parte, a música é, hoje, um cimento social (ADORNO, 1986, p. 138). 

 

  Concomitante a esse sentido dado pelos ouvintes à música popular, haveria um 

“ajustamento” psíquico ao modus vivendi dos ouvintes em seu cotidiano que corresponde a 

dois principais tipos sociopsicológicos de comportamento: o “tipo 'ritmicamente obediente'” e 

o “tipo 'emocional'”. O “tipo 'ritmicamente obediente'” corresponderia mais, em sua maioria, 

aos jovens ou a denominada geração do rádio. Eles manifestam espécies de comportamentos 

propensos a um processo masoquista de ajustamento ao coletivismo autoritário. Esse 

ajustamento se manifestaria, por sua vez, pela maneira pela qual eles encaram suas próprias 

experiências musicais baseadas na unidade do ritmo da música. Ter uma experiência autêntica 

de audição musical para eles é enfatizar o ritmo como o único portador dessa experiência, ou 

seja, entrar na “batida” da música que expressaria uma experiência musical válida. Embora 

esse ritmo tenha de ser permanente, um ritmo fundamental, pois mesmo que aconteça pseudo-

individuação durante a música, como contratempos ou outras mudanças rítmicas, ela não teria 

efeitos sobre o modo de escuta coletivista e tribal de seus ouvintes. Desse modo, essa 

experiência indicaria o mero desejo de obediência desses ouvintes, formando uma massa 

homogênea que segue mecanicamente os padrões rítmicos pré-estabelecidos e permanentes da 

indústria. 

  Ademais, o comportamento auditivo do “tipo 'ritmicamente obediente'” seria 

semelhante a uma característica de desilusão encontrada em algumas composições de música 

séria, como em Ígor F. Stravinsky (1882-1971) e Paul Hindemith (1895-1963), expressando 

um sentido “anti-romântico” diante da vida. Na verdade, essas composições têm a qualidade 

de ser condizentes com a realidade, qualidade essa denominada por esses compositores de 

“idade da máquina”, como apontou Adorno: “A renúncia ao sonhar desses compositores é um 

índice de que ouvintes estão prontos a substituir o sonhar pelo ajustamento à sua crua 

realidade, colhendo um novo prazer a partir de sua aceitação do desagradável” 
229

. Com 

efeito, o padrão psicológico desses tipos de ouvintes seria formado por uma desilusão causada 

pela impossibilidade de ver seus sonhos se realizarem no mundo, adaptando a ele através de 

uma atitude realista e de compensação, identificam-se “com as forças sociais externas que eles 

imaginam constituir a 'idade da máquina'“ 
230

. 
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  Dessa maneira, essa predominância da desilusão norteando a psique dos ouvintes pode 

levar a própria extinção de suas condições de prazer pelo estabelecimento do que Adorno 

denominou de fetichismo da máquina: “A adaptação à música de máquina implica 

necessariamente uma renúncia aos seus próprios sentimentos humanos e, ao mesmo tempo, 

um fetichismo da máquina tal que seu caráter instrumental se torna obscurecido” 
231

. Esse 

fetichismo só se manifestaria sob condições sociais tais, em que os homens são meros 

apêndices das máquinas com as quais eles trabalham. Por conseguinte, o fetichismo da 

máquina pode-se estender no âmbito não produtivo, como se percebe pelo modo de escuta do 

jazz através de suas constantes batidas, representando um certo culto da máquina feito pelos 

ouvintes. Com efeito, esse culto revelaria um tipo de auto-renúncia do prazer que cria um 

sentimento profundo de mal-estar na psique de ouvintes com personalidades obedientes. 

  No que se refere ao “tipo 'emocional'”, Adorno relacionou-o não somente àqueles 

ouvintes de “música emotiva erótica”, mas também aos espectadores de cinema. À primeira 

vista, pode-se pensar na afirmação de que esse tipo se caracterizaria por ouvintes e por 

espectadores com identificações imediatas às mercadorias culturais, a música e o filme, com 

intuito de realizações de seus desejos. Contudo, isso seria uma afirmação um tanto quanto 

vaga para Adorno, pois na verdade, o que ocorre, em sua opinião, é que o filme e a música 

sentimentais trazem, de certo modo, uma possibilidade de felicidade para as consciências das 

pessoas. Com isso, elas poderiam confessar a si mesmas que a vida contemporânea não lhes 

permite mais aceitarem, isto é, que elas “não têm efetiva participação na felicidade” 
232

. Desse 

modo, o que poderia parecer uma realização do desejo é, realmente, uma sublevação de um 

insight dado tanto pela aceitação de ser realmente uma criatura infeliz como pela consciência 

da possibilidade de felicidade. De certo, a função real da música sentimental seria de um 

momentâneo alívio para consciência dos ouvintes que compreendem a perda de sua própria 

satisfação.  

  Não por acaso, existe a presença de estandardização de determinados temas 

românticos tardios ou temas de influências da melancolia eslava, como P. I. Tchaikovsky 

(1840-1893) e A. Dvorak (1841-1904), pois os ouvintes as consomem como um tipo de 

consentimento para chorar, interessando-se mais pela frustração do que pela felicidade. 

Entretanto, o que parece ser um comportamento de liberação de suas frustrações, revela-se 

tão-somente numa afirmação dessa frustração, porque essa liberação se caracterizaria por uma 

catarse, paradoxalmente, obediente à autoridade do status quo. Como afirma Adorno:  
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É catarse para as massas, mas uma catarse que os mantém todos ainda mais 

firmemente na linha. Quem chora não resiste mais do que quem marcha. 

Uma música que permita a seus ouvintes a confissão de sua infelicidade 

reconcilia-os com a sua dependência social por meio dessa “liberação” 

(ADORNO, 1986, p. 141). 

 

  À primeira vista, embora pareça não haver obstáculos para a aceitação e satisfação dos 

ouvintes ao consumo da música popular, esse consumo seria feito por hábitos complexos e 

sutis que sempre se revelam como ambivalentes. Para explicar a ambivalência da audição da 

música popular, Adorno explicou o que poderia ocorrer no consumo de mercadorias através 

do suporte visual. Espectadores de cinema e leitores de revistas estariam habitualmente 

acostumados com um efeito denominado de “moderno obsoleto”. Esse efeito se caracteriza 

pela rápida e constante mudança do “critério de gostos” ocorrida em relativos curtos prazos de 

tempo, tornando o objeto fora de moda em pouco tempo de uso. Isso ocorreu em objetos como 

os filmes e as fotografias que, apesar de atrativos há vintes anos atrás, são ultrapassados e 

démodés na atualidade. O fato de haver a rápida mudança desses objetos de atrativos para 

obsoletos leva a uma desconfiança por parte de Adorno de que, na admiração das pessoas por 

esses objetos, quando eles estavam na moda, estão já vinculados elementos que reverteriam 

no seu oposto mais tarde, quando os objetos se tornariam obsoletos. Desse modo, a 

ambivalência caraterizaria pela constituição de polos opostos de “critérios de gosto” como o 

frenesi e a fúria. Segundo Adorno: “A 'loucura' ou frenesi por uma determinada moda contém 

em si a latente possibilidade de fúria” 
233

.  

  De modo semelhante, isso aconteceria na música popular com uma denominação 

específica feita pelos jornalistas de jazz, a saber, o corny (trivial). O corny caracterizar-se-ia 

pelo fato de uma fórmula rítmica sair da moda, independente se ela seja uma boa fórmula ou 

não, tornando-se ridícula a uma moda atual de apreciação que se auto-intitulou como superior 

às fórmulas do passado. É bem verdade que o critério para se estipular algumas fórmulas 

musicais que são apreciadas e depois descartadas pela moda musical nunca são critérios 

musicais autênticos, mas sim irrelevantes do ponto de vista musical. Seria sob essa rubrica 

que Adorno apresentou uma explicação de mudança do gosto através de uma interpretação 

psicanalítica dos ouvintes, partindo da manifestação do fetichismo “subjetivo” afetando os 

ouvintes: 

 

[…] gostos que tenham sido impostos aos ouvintes provocam desforra no 

momento em que a pressão é relaxada. Os ouvintes compensam sua “culpa” 

por terem tolerado o sem-valor, tornando-o ridículo. Mas a pressão só é 
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relaxada quando são feitas tentativas para impingir alguma “novidade” a 

público. Assim, a psicologia desse efeito de trivialidade é reproduzida 

sempre de novo, podendo continuar indefinidamente (ADORNO, 1986, p. 

142). 

 

  Interessante observar que a análise psicológica do ouvinte configurando-se numa 

ambivalência não remeteria a uma mera análise de ordem apenas do indivíduo, mas da 

sociedade em que está inserido esse indivíduo. Desse modo, na ambivalência, evidenciado 

nesse efeito de trivialidade, ocorreria uma deflação da relação entre o indivíduo e a sociedade. 

A audição da música popular, que aparentemente é um ato individual e livre porque dá a 

impressão de que o ouvinte pode escolher escutá-la ou não, é amparada pela promoção e pelas 

agências de tal maneira, fazendo com que constranja a liberdade de escolha do ouvinte. Por 

isso que a rejeição a algum hit pode parecer um comportamento contra a cidadania, uma 

inaptidão ao divertimento ou uma anormalidade, pois a padronização do gosto conduziria 

certas escutas a um esquema de uma certa “normalidade”. Como aponta Adorno: “Não gostar 

da canção não é mais a expressão de um gosto subjetivo, mas antes uma rebelião contra a 

sapiência de uma utilidade pública e uma discordância com os milhões de pessoas que 

assumem dar sustentação àquilo que as agências estão lhes dando” 
234

. 

  Mais uma vez Adorno parece nos mostrar uma chave de compreensão da relação entre 

os fetichismos “objetivo” e o “subjetivo” com a afirmação sobre a sistemática padronização 

das escutas levadas a uma positivação, por mais que parece paradoxal, de uma cultural 

mecanizada pelas agências aos ouvintes: “[...] tal aumento quantitativo de influência, indo 

além de certos limites, altera fundamentalmente a composição da própria individualidade” 
235

. 

A deflação da relação entre sociedade e indivíduo seria de tal maneira que qualquer resistência 

desse último às forças coercivas das agências seria eliminada e substituída por uma má 

consciência, em que a resistência passa a ser um comportamento deletério. Desse modo, a 

música popular seria divulgada de maneira tão repetitiva e totalizante que sua divulgação não 

é tomada como um procedimento com as mediações que lhe são realmente constitutivas. A 

bem da verdade, a divulgação seria antes um elemento de ordem do “mundo natural”, cuja 

resistência parece anormal aos padrões de uma nova “individualidade”. 

  Não obstante, Adorno não afirmou a impossibilidade total de uma resistência por parte 

dos ouvintes, porque ela poderia se deslocar para uma instância mais profunda da estrutura 

psíquica, podendo existir até mesmo no momento do consentimento expresso por um 

sentimento de despeito. Se bem que isso evidenciaria mais uma ambivalência no 
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comportamento dos ouvintes: 

 

Este é o traço mais conspícuo da ambivalência dos ouvintes em relação à 

música popular. Eles defendem as suas preferências de qualquer imputação 

de que sejam manipuladas. Nada é mais desagradável do que confessar a 

dependência. A vergonha despertada pela acomodação à injustiça proíbe a 

confissão do envergonhado. Por isso, eles voltam o seu ódio antes contra 

aqueles que apontam a sua dependência do que contra aqueles que apertam 

as suas algemas (ADORNO, 1986, p. 143). 

 

  Outro ponto a salientar seria um possível deslocamento da resistência que pode se 

ampliar nos âmbitos onde há a possibilidade de fugas contras as forças materiais de repressão 

da sociedade, pois permitiria a expressão da individualidade. Um desses possíveis âmbitos é o 

do entretenimento, considerado um lugar excelso da liberdade do gosto. Se nessa instância a 

individualidade se torna também incapaz de se manifestar plenamente, tal como na vida do 

trabalho, poder-se-ia vislumbrar sua extinção por completo, ou seja, “que ela 

[individualidade] tenha sido reduzida por modelos estandardizados de comportamento a uma 

ideia completamente abstrata, que já não tem mais nenhum conteúdo definido” 
236

. 

  Aqui já estamos perto da importante sugestão de Adorno sobre o mecanismo do 

fetichismo “subjetivo”, pois o filósofo foi por uma via de análise dedutiva através de uma 

hipótese de perscrutar o modus operandi dos processos psíquicos dos ouvintes fetichizados 

pela música popular. Com isso, sua postulação sobre esse fetichismo é que a possível perda da 

individualidade não seria um trabalho exclusivamente externo, mas concomitante a um 

processo interno feito pelo próprio indivíduo. Tanto é assim que a estrutura psíquica do 

ouvinte se configuraria por um auto-engano, voluntário e consciente, através de um 

deslocamento do rancor do engano para ameaça de uma tomada de consciência, ocasionando 

uma defesa vigorosa diante de suas próprias atitudes como ouvintes fetichizados. Como 

sugere Adorno: 

 

O material, para ser aceito, também necessita desse despeito. O seu caráter 

de mercadoria, a sua estandardização opressiva, não é tão recôndita, a ponto 

de não ser perceptível. Apela para a ação psicológica por parte do ouvinte. 

Passividade apenas não basta. O ouvinte precisa forçar-se a aceitar 

(ADORNO, 1986, p. 143).  

 

  Digno de nota seria o fato de que Adorno manteve nesse texto o mesmo exemplar de 

ouvinte fetichizado que ele tinha afirmado do Fetichismo da Música e a Regressão da 

Audição. No entanto, aqui Adorno foi mais detalhista na sua explicação, porém, não menos 

polêmico, pois manteve a mesma analogia entre ouvintes entusiastas do jazz e os insetos, 
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usando a mesma denominação e significado: os jitterbugs. Como já foi mencionado, jitterbugs 

refere-se a um inseto que tem espasmos, sendo atraído, de modo passivo, por estímulos 

externos, como a luz. Então, a analogia ao inseto sugere a extinção da vontade autônoma nos 

ouvintes de jazz. 

  Todavia, essa analogia não sugere que há uma passividade extrema nos adeptos do jazz 

mesmo que seus comportamentos pudessem ser apenas reflexos condicionados ao meio social. 

Na verdade, a analogia do inseto é incrementada por Adorno nesse texto, porque ele afirmou a 

existência de uma atividade por parte dos jitterbugs, embora essa atividade caracterizasse por 

uma ambivalência no comportamento com “tendência à fúria” 
237

. Essa fúria se dirigiria 

sobretudo aos críticos de seus ídolos, mas também poderia ser dirigida aos próprios ídolos. A 

bem da verdade, o comportamento do ouvinte de jazz pode se manifestar por meio de 

atividade porque, se fosse exclusivamente por passividade, haveria uma completa aceitação 

resoluta e tranquila por parte do ouvinte. No entanto, as evidências de ambivalências em seus 

comportamentos, tal como a fúria, sugere uma atividade interna no indivíduo. Assim, a 

confluência entre fetichismos “objetivo” e “subjetivo” é dada por uma relação entre meio 

exterior de produção de mercadorias culturais mediante materiais altamente padronizados e 

uma elaboração voluntária e consciente dos ouvintes de submeter a esse material através de 

seus próprios egos: 

 

Entusiasmo pela música popular requer deliberada resolução por parte dos 

ouvintes, que precisam transformar a ordem externa a que são subservientes 

em uma ordem interna. A atribuição de energia libidinal a mercadorias 

musicais é algo manipulado pelo ego. Por isso essa manipulação não é 

completamente inconsciente. Pode-se supor que entre esses aficionados, que, 

mesmo não sendo peritos, são, não obstante, entusiastas de Artie Shaw ou 

Benny Goodman, prevalece a atitude do entusiasmo do “ligadão”, do 

“switched on”. Eles “cerram fileiras” mas esse gesto não implica apenas a 

sua conformidade aos padrões vigentes; implica, também, uma decisão de se 

conformar. O apelo das gravadoras e dos agentes musicais para que o público 

“cerre fileiras” explicita que a decisão é um ato de vontade, próximo à 

superfície da consciência (ADORNO, 196, p. 144). 

 

  Assim, o que à primeira vista parecia uma imposição externa das agências sobre a 

audição do jitterbug, revelar-se-ia, ao contrário, numa decisão voluntária por parte dos 

ouvintes através da atividade do próprio Eu, instância consciente da psique, que forçaria a 

resistência à audição fetichizada. Essa atividade do Eu de vigorosa força interna se expressaria 

em comportamentos psicológicos deletérios de fanatismo e de histeria, caracterizando a 

psique do jitterbug com aspectos irracionais de uma mania: “A voluntária decisão inicial, em 
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que seu entusiasmo se baseia, é tão superficial que a mais leve consideração crítica a 

destruiria, a menos que fosse reforçada pela mania, que, nesse caso, serve a um propósito 

quase racional” 
238

. De fato, isso iria contra as afirmações de cunhos “naturalistas” baseadas 

em explicações de que os ouvintes sofrem de um mero condicionamento social. Ao contrário, 

tudo indica que Adorno sugeriu algum auto-condicionamento mediado pelas forças sociais: 

 

Todo o âmbito do fanatismo e da histeria coletiva do jitterbug em relação à 

música popular está sob o ditame da decisão da decisão voluntária carregada 

de rancor. O entusiasmo frenético implica ambivalência não só na medida 

em que está pronto a se converter em fúria real ou em humor sarcástico para 

com seus ídolos, mas também na efetivação dessa rancorosa decisão 

voluntária. O ego, ao forçar o entusiasmo, precisa hiperforçá-lo (sic), na 

medida em que o entusiasmo “natural” não bastaria para cumprir a tarefa e 

vencer a resistência. É esse elemento, o de um deliberado forçar, que 

caracteriza a histeria frenética e consciente de si mesma (ADORNO, 1986, p. 

144). 

 

 Interessante notar as críticas de Adorno a um fetichismo do comportamento dos 

jitterbugs, tanto pela tendência a auto-caricatura como pelo histrionismo de interpretar a si 

mesmo. Adorno declarou que eles parecem zombar de si mesmo, para ter um tipo de auto-

regozijo e diversão própria com intuito de alcançar um perdão pela sua dissimulação 

caracterizada pelo humor falseado e estereotipado: “O seu mau gosto, a sua fúria, a sua 

secreta resistência, a sua falta de sinceridade, a sua latente tolerância para consigo mesmo, 

tudo é encoberto pelo 'humor' e, assim, neutralizado” 
239

. Em relação ao histrionismo do 

jitterbug, a condição seria no mínimo interessante, pois sugere uma auto-fetichização desses 

ouvintes de jazz pelo auto-condicionamento, criando, assim, falsas individualidades: 

 

Há algo de fictício em todo entusiasmo quanto à música popular. 

Dificilmente algum jitterbug está completamente histérico com o swing ou 

completamente fascinado por uma apresentação. Para além de uma resposta 

genuína a estímulos rítmicos, a histeria em massa, o fanatismo e a fascinação 

são, eles mesmos, em parte, slogans publicitários, segundo os quais as 

vítimas modelam o seu comportamento. Essa autodesilusão (sic) é baseada 

na imitação, e até mesmo no histrionismo. O jitterbug é o ator de seu próprio 

entusiasmo ou o ator do entusiástico modelo de primeira página que lhe tinha 

sido apresentado. Ele compartilha, com o ator, da arbitrariedade de sua 

própria interpretação. Ele consegue desligar o seu entusiasmo tão fácil e 

repentinamente quanto é capaz de ligá-lo. Ele tão-somente está sob um 

feitiço de sua própria feitura (ADORNO, 1986, p. 146). 

 

  Enfim, nesse texto Adorno parece ter dado uma possibilidade de saída ao controle das 

massas, tendo em vista que a vontade, o histrionismo e a iminência da auto denúncia podem 

                                                 
238

ADORNO, 1986, p. 145. 
239

 ADORNO, loc. cit. 



154 

 

 

estar muito próximos da consciência, pois a audição fetichizada seria feita pela deliberação 

dos próprios ouvintes. Isso quer dizer que se pode haver vontade e espontaneidade revertida 

em resistência ao material padronizado, ao menos, poderiam ser revertidas em transformação 

do status quo. É sob esse prisma que a analogia dos adeptos do jazz com os insetos teria uma 

tensão dialética de oposição, com a qual Adorno terminou esse texto, On Popular Music, bem 

ao seu estilo contundente, já se tornando uma epígrafe adorniana:  

 

A fim de se tornar um jitterbug ou simplesmente “gostar” de música popular, 

não basta, de modo algum, desistir de si mesmo e ficar passivamente 

alinhado. Para ser transformado em um inseto, o homem precisa daquela 

energia que eventualmente poderia efetuar a sua transformação em homem 

(ADORNO, 1986, p. 146). 

 

 

2.3 O Pensamento da Identidade na Gênese do Fetichismo 

 

 

 Dando prosseguimento à exposição da elaboração do termo fetichismo por Adorno, 

exponho a hipótese de que tal elaboração está intimamente ligada ao seu pensamento 

filosófico, ao seu “método” de constelação. Isso contempla uma perspectiva interpretativa 

interna à sua Filosofia, cujo intuito é tornar inteligível a relação do termo fetichismo inserido 

no pensamento adorniano. Assim, nesse momento, passo a descrever como isso ocorre, 

explicitando a hipótese interpretativa que proponho. 

 No “método” de constelação de Adorno, há uma tentativa de composição constelar 

que aproxima os sentidos originais do fetichismo ao pensamento da identidade, configurando 

num complexo campo semântico. Isso quer dizer que longe de ser um conceito periférico no 

pensamento de Adorno, o fetichismo foi constantemente usado em sua obra como elemento 

constituinte de sua Filosofia. Todavia, a ideia de constelação, cuja condição é a realização de 

um verdadeiro método dialético, não foi formulada originalmente por Adorno, mas sim por 

Walter Benjamin. Para Benjamin, constelação é um arranjo estrutural linguístico e complexo, 

em que vários conceitos são postos de tal maneira que se inter-relacionam simultaneamente, a 

fim de expressarem um momento dialético, cuja qualidade é eminentemente histórico-social. 

Assim, esse “método” estaria mais próximo de um método artístico pelo fato de não partir de 

uma mera análise do objeto, mas sim de uma tentativa de aproximação desse objeto do 

discurso de maneira tal que esse discurso chegue mais próximo da forma objetal descrita. 



155 

 

 

 Tendo em vista a recepção da constelação de Benjamin em Adorno, pode-se entender 

melhor a ideia de que a imbricação entre forma e conteúdo como expressão de uma linguagem 

mais filosófica é imprescindível para a Filosofia adorniana. Isso quer dizer que qualquer 

representação linguística do objeto, cuja condição é de separação entre forma e conteúdo, 

falsificá-lo-ia de tal modo que o discurso se tornaria ingênuo e simplista por acomodar a 

relação entre o objeto e sua representação de modo direto e imediato, não problematizando, 

assim, a mediação necessariamente estabelecida por essa relação. Na verdade, esse “método” 

filosófico não partiria de tentativas de definições conceituais, delimitando termos com intuito 

de se formularem análises e postulações propensas às refutações. Ele partiria sim de uma 

tentativa de estabelecer um tipo de composição conceitual, em que os conceitos, ou os 

elementos, só teriam sentido inter-relacionados a uma constelação de outros conceitos, tal 

como uma composição artística. Para Adorno, esse “método” cumpriria com eficiência a 

finalidade de demonstrar quão complexa é relação entre o objeto e sua representação. 

 Seria sob essa rubrica que o termo fetichismo imbricaria, de maneira constelar, com o 

que Adorno denominou de pensamento da identidade. Sobre essa imbricação, talvez um dos 

relatos mais reveladores partiu de Jürgen Habermas (1929), quando ele era assistente de 

Adorno no Instituto sobre Pesquisa Social. Interessante é que esse relato cria uma imagem 

muito precisa que ilustra bem o relacionamento dos dois filósofos e, de certa forma, soa um 

tanto quanto irônica, pois é também sobre esse ponto que Habermas posteriormente vai 

cometer seu “parricídio” teórico em relação ao pensamento de seu mestre Adorno
240

. É claro 

que no presente trabalho não seria conveniente adentrar na complexa querela entre Habermas 

e Adorno, mas tão-somente apontar a gênese do pensamento de Adorno sobre a relação entre 

o fetichismo e o pensamento da identidade pelo insigth que o filósofo teve, segundo o relato 

de Habermas: 

 

“No que diz respeito à relação teórica, então nunca se tratou de duas 

posições equilibradas [relação entre Adorno e Habermas]. Não creio que 

Adorno tenha lido um livro meu. Durante minha época de assistente, num 

certo sentido trabalhamos juntos. Adorno sempre leu intensivamente meus 

manuscritos e os cobria com suas anotações. Ele talvez tenha lido mais tarde 

um ou outro artigo meu. Ele também deve ter suposto, até meados dos anos 

sessenta, que nas motivações filosóficas não havia grandes diferenças entre 
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nós. As discussões teóricas que às vezes levávamos a dois referiam-se 

sempre a textos dele. Quando eu ainda estava no Instituto, ele vinha ao 

primeiro andar, onde eu tinha uma sala em frente à de Gretel [esposa de 

Adorno], para me comunicar um pensamento, uma inspiração que acabara de 

excitá-lo. Foi este o caso, por exemplo, quando ele achou que se lhe tornara 

clara, pela primeira vez, a conexão interna entre o pensamento da identidade 

e a forma da mercadoria. Quanto a isso, aliás, eu logo manifestei dúvidas, 

que então discutimos, sem que com isso eu tivesse podido impressionar 

Adorno. No que diz respeito às diferenças de grande envergadura, que 

seguramente já estavam plantadas, elas de fato me chegaram à consciência 

somente mais tarde” (Grifo meu - FCS) (HABERMAS Cf. BARBOSA, 

1996, p. 22-23) 
241

.  

 

 Ora, sabemos que a expressão máxima da forma mercadoria é o fetichismo, desse 

modo, o pensamento da identidade, sob o ponto de vista de Adorno, estaria intimamente 

ligado ao fetichismo. Contudo, o que Adorno quis dizer com isso? Aqui a relação entre o 

pensamento da identidade e o fetichismo seria estabelecida através de uma semelhança de 

caráter conceitual, pois eles são tratados por Adorno como conceitos “negativos”, ou seja, 

conceitos cujos sentidos devem ser esclarecidos com o propósito de apontar o que não se deve 

fazer, tal como um diagnóstico que descreve patologias com intuito de evitá-las quando as 

pessoas se tornam cônscias delas. Isso seria patente no conceito de fetichismo, como 

averiguamos no decorrer do presente trabalho, quando ele foi exposto, sugerindo uma 

trajetória conceitual desde sua concepção original marxiana até a concepção adorniana. Na 

verdade, o sentido do fetichismo se constitui de uma acepção com referência na realidade do 

que não deveria ocorrer de fato, servindo como diagnóstico de um acontecimento na 

Modernidade que deve ser evitado. De modo semelhante, o pensamento da identidade teria a 

mesma acepção “negativa” constituinte do termo fetichismo.  

 Para Adorno, esse tipo de pensamento prevaleceu na história da humanidade, 

configurando-se como um modus operandi dado pela adequação (adaequatio) das 

multiplicidades do real a um conceito universal. Esse tipo de pensamento é considerado 

parcial pelo fato de não considerar a multiplicidade do real hipostasiada pelo conceito, 

formulando um tipo de teoria composta por uma relação unívoca entre o conceito e 

conceituado. Em contraposição a isso, seria necessário para Adorno um tipo de pensamento 

que traz à tona essa multiplicidade do real ao conceito, demonstrando o seu aspecto de não-

identidade que seria obnubilado pelo conceito identitário, sem obnubilar também, por sua vez, 

a identidade. Essa não-identidade sempre estaria relacionada ao aspecto histórico-social do 

conhecimento como parte de sua constituição. 
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 De fato, a concepção de identidade está relacionada à sua origem advinda da Filosofia 

Moderna, contendo muitos sentidos. Um desses sentidos se refere à unidade da consciência do 

indivíduo como possuidor de um Eu que teria a capacidade de se manter idêntico dentro da 

variação de tempo e de espaço, constituindo-se de suas experiências personalíssimas. Seria 

esse sentido a que a concepção moderna de identidade dada por Kant se reportou, quando ele 

declarou que o eu penso da apercepção transcendental é uma condição sine qua non de todas 

as representações feitas pelos sujeitos universalmente. Num outro sentido, a identidade 

referir-se-ia a “o legalmente igual em todas as essências dotadas de razão, pensamento 

enquanto universalidade lógica” 
242

, o que poderia ser expresso pela tautologia de A=A, em 

que há uma igualdade consigo mesmo de todo objeto do pensamento. Por fim, um último 

sentido pode ser o da identidade sob o ponto de vista da teoria do conhecimento através da 

coincidência entre objeto e sujeito independente de como se estabelece a mediação entre eles. 

Decerto, o que a identidade pode designar não é um mero descaso a um rigor linguístico mais 

apurado na demonstração, mas sim uma incompletude em estabelecer uma relação entre o 

universal e o particular, como bem esclarece a seguinte citação: 

 

A identidade designa muito mais o ponto de indiferença entre o momento 

psicológico e o lógico no idealismo. A universalidade lógica enquanto a 

universalidade do pensamento é ligada à identidade individual, sem a qual 

ela não chegaria a termo porque, de outro modo, nenhum passado seria 

fixado em algo atual, e, com isso, não seria fixado absolutamente nada 

enquanto igual. O recurso a isso pressupõe uma vez mais a universalidade 

lógica; ele é um recurso do pensamento. O “eu penso” kantiano, o momento 

individual da unidade, sempre exige também o universal supraindividual. O 

eu particular só é um em virtude da universalidade do princípio numérico da 

unidade; a unidade da própria consciência é uma forma de reflexão da 

identidade lógica. O fato de uma consciência individual ser una só vale sob a 

pressuposição lógica do terceiro excluído: o fato de ela não dever poder ser 

uma outra. Nessa medida, sua singularidade, para ser apenas possível, 

precisa ser supraindividual. Nenhum dos dois momentos tem prioridade em 

relação ao outro. Se não houvesse nenhuma consciência idêntica, nenhuma 

identidade de particularização, então não haveria nem algo universal nem o 

inverso. Assim, legitima-se em termos de teoria de conhecimento a 

concepção dialética do particular e do universal (ADORNO, 2009, p. 124-

125, nota.). 

 

 Ao que tudo indica, o pensamento da identidade está vinculado a toda tradição 

filosófica desde então, tendo como contrapartida libertadora a dialética negativa formulada 

por Adorno: “A expressão 'dialética negativa' subverte a tradição. Já em Platão, 'dialética' 

procura fazer com que algo positivo se estabeleça por meio do pensamento da negação; mais 
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tarde, a figura de uma negação da negação denominou exatamente isso” 
243

. Assim, sob o 

ponto de vista de Adorno, desde sua origem, a tradição filosófica ocidental fundamentou-se 

pelo pensamento da identidade. Isso reporta tanto à “escola” do idealismo em seu primórdio, 

de Platão até Hegel, perpassando por Hurssel e Bergson; como à “escola” do empirismo, 

tendo como ápice o positivismo do Círculo de Viena. Para Adorno, ambas as “escolas” se 

fundamentam no pensamento da identidade ao seu modo. No caso do idealismo, esse 

pensamento se constituiu de uma exacerbação do primado do sujeito em detrimento do 

primado do objeto, de uma hipostasiação do eu penso como constituição do saber. No caso do 

empirismo, constitui-se de certa exacerbação do primado do objeto desmembrado de seu 

caráter de mediação do sujeito, cuja formação se constituiria essencialmente de maneira 

histórico-social. Em suma, o pensamento da identidade está relacionado: [i] à crença de que a 

relação entre o conceito e o conceituado se constituiria de forma imediata; [i.i] ao descaso à 

experiência como portadora de conhecimento; e [i.i.i] ao pensamento sistemático como 

pensamento filosófico. 

 A aproximação dos sentidos do fetichismo ao pensamento da identidade formando um 

complexo campo semântico dá-nos uma pista da intenção última de Adorno de estabelecer 

uma coerência filosófica. Captando essa coerência podemos remeter a outros textos dos 

filósofos, com o intuito de esclarecer pontos interpretativos de sua Filosofia. Tendo isso em 

mente que se pode vislumbrar uma interpretação da Dialética do Esclarecimento, mesmo 

sendo uma obra anterior à Dialética Negativa
244

. Vejamos então como que se estabelece a tese 

central da Dialética do Esclarecimento para depois relacioná-la ao pensamento da identidade.  

 Assim sendo, a tese central da Dialética do Esclarecimento é a ideia de que haveria 

uma confluência entre o Mito e o Esclarecimento em suas constituições originais, 

estabelecendo-se quase como um enigma da formação humana
245

. Isso quer dizer que, desde a 

                                                 
243

ADORNO, 2009, p. 7. 
244

Alguns comentadores percebem que as obras de Adorno foram sofrendo um processo progressivo de 

desenvolvimento filosófico. Outros até declaram que a obra Dialética do Esclarecimento difere integralmente 

da obra Dialética Negativa, tanto pela intenção como pelos temas tratados. No entanto, meu objetivo aqui é 

captar uma intenção última de Adorno em relação às questões filosóficas mais gerais. Isso faz com que se 

possa declarar que há uma intenção ou assunção de opiniões, digamos, adorniana de tratar certos assuntos 

filosóficos.  
245

Se toda a obra Dialética do Esclarecimento baseia-se na ideia de uma “proto-história”, isso não quer dizer que 

seria uma obra de cunho historiográfico, de descrições de momentos particulares com referências à realidade, a 

fim de encontrar uma inteligibilidade mínima dos fatos narrados. Se assim fosse essa obra não resistiria ao 

crivo de uma epistemologia histórica. Apesar de o exercício da interpretação não ser uma atividade 

cientificamente mais dura e comprovável, penso que a Dialética do Esclarecimento estaria embasada numa 

tentativa de universalização de questões humanas ao estilo da Filosofia europeia ocidental, remetendo às 

questões já tradicionais desses estilos. Assim, nessa interpretação haveria ecos da crítica de Aristóteles sobre a 

poesia que seria mais verdadeira do que a história por se ater mais às questões universais. Diante disso, os fatos 

citados na Dialética do Esclarecimento pautariam mais por uma tentativa de poder mimético, de ilustração e de 
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origem, o Mito já era um tipo de Esclarecimento pelo fato de ele ser uma tentativa de 

dominação do homem sobre a natureza. Seria por essa razão que o Esclarecimento, um tipo de 

evolução do mesmo princípio de dominação, muito provavelmente, cairia numa mitificação 

do mundo. De fato, a Dialética do Esclarecimento recepcionou duas ideias de uma 

antropologia filosófica as quais tentaram explicar a Modernidade: [i] o desencantamento do 

mundo de Max Weber; e [i.i] o domínio da natureza de Ludwig Klages
246

. Grosso modo, 

domínio da natureza seria uma condição inevitável do processo civilizatório, reportando a 

uma etapa da vida humana, na qual o homem e a natureza seriam indistintos. Contudo, com o 

advento do pensamento, o homem separou-se dessa natureza, diferenciando-se a sua natureza 

interna da natureza externa e, consequentemente, estabelecendo uma outra etapa da vida 

humana. Com isso, a primeira etapa seria considerada o grau excelso da felicidade humana 

com grande capacidade de atração, onde o homem vivia em puras pulsões selvagens em 

harmonia e indiferenciação com a natureza. Assim, a renúncia da felicidade seria a própria 

manifestação do pensamento que necessita de uma individuação, de um Eu coerente e 

constante para se manter. Consequentemente, essa renúncia obrigou o homem a um esforço 

tremendo de enfraquecimento da natureza tanto interna como externa. Da natureza interna, 

reduzindo a satisfação de seus desejos imediatos; e da natureza externa, desencantando-a pelo 

fato de ela lembrar tanto um estado primevo de felicidade como um medo de abandono 

daquela primeira etapa. Sob o ponto de vista de Adorno e Horkheimer, o advento do 

pensamento seria nada mais do que o processo de uma identificação, de individuação do Eu, 

com a renúncia hedonista que visa a dominar a natureza, ou seja, a própria manifestação do 

pensamento da identidade. Ademais, para os autores, o desencantamento do mundo é o efeito 

da renúncia do homem ao hedonismo de sua natureza interna originária - advinda de uma 

                                                                                                                                                         
alegoria, tal como numa literatura, com alto poder de efeito ilustrativo e apelativo com pretensões à 

universalidade. Seria sob esse aspecto que Ghiraldelli opina sobre essa obra: “[...] pois a maneira como Hegel – 

e também os frankfurtianos – trata o Iluminismo implica tomá-lo como um movimento bem determinado no 

âmbito da história, mas, no campo da Filosofia, como um conjunto de práticas possíveis de serem imputadas a 

outras épocas. Nem Hegel nem os frankfurtianos acreditaram que a Filosofia não pudesse criar anacronismos 

com termos históricos, deslocando-os para qualquer época. Aliás, essa é uma das vantagens da Filosofia sobre a 

história, a de poder se libertar da regra científica da historiografia, que torna o anacronismo o grande pecado do 

historiador. O pecado do historiador é a virtude do filósofo. Fiquemos atentos, então, pois o livro Dialektik der 

Aufklärung não é um livro de história. Trata-se de um livro de Filosofia, como forte conteúdo histórico” 

(GHIRALDELLI, 2010, p. 3-4). De modo semelhante, sob uma interpretação mais ostensiva e atual, ao molde 

da dialética materialista, sugere Zamora sobre essa proto-história: “Desde o ponto de vista conceitual “proto-

história” não se refere a algumas origens situadas no passado, mas a algo que constitui o presente. A questão 

não é oferecer uma explicação da gênese do presente a partir do passado temporal, mas permitir um olhar sobre 

o presente desde configurações que rompam com suas próprias obnubilações, configurações do mito e 

Modernidade, natureza e história, velho e novo, sempre igual e diferente, destruição e salvação. Trata-se de ler 

a história a contrapelo por meio da dialética entre progresso e regressão, mito e racionalidade ou antissemitismo 

e Iluminismo” (ZAMORA, 2004, p. 113, n. 3). 
246

Cf. WIGGERSHAUS, Rolf Wiggershaus, p. 358.  
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felicidade rompida quando ele era indiferenciado da natureza - projetado na natureza externa.  

 Ora, o fetichismo sempre foi vinculado, desde sua origem conceitual, ao pensamento 

mítico. Se o Esclarecimento e o Mito são confluentes na perspectiva de Adorno e Horkheimer, 

provavelmente, o processo do Esclarecimento estaria imbricado também a um processo de 

fetichização, cuja constituição mesclaria aquelas ideias fundamentais do desencantamento do 

mundo com as do domínio da natureza, ou seja, o pensamento da identidade. 

 Nesse momento, já se pode adiantar uma chave de interpretação do fetichismo 

adorniano voltada especificamente à sua Filosofia. O que eu quero dizer é que mesmo pelo 

fato de que Adorno tenha feito uso dos termos fetichismos marxiano e freudiano, além do 

termo conformidade a fins sem fim kantiano, o fetichismo adorniano não remeteria, de modo 

restrito, tal como esses termos reportaram, respectivamente, a um sentido de crítica da 

Economia Política, a uma descrição psíquica de um tipo de patologia sexual, ou uma tentativa 

de dicotomizar uma autonomia de uma heteronomia da Arte. Ou mesmo, reportar a um 

sentido antropológico vinculado à descrição de comportamentos e de práticas sociais de povos 

primitivos. Adorno e Horkheimer, no caso da Dialética do Esclarecimento, utilizaram-se do 

termo fetichismo para uma elaboração conceitual de grande originalidade, misturando todos 

esses sentidos supramencionados, a fim de demonstrar as condições de desvio do 

Esclarecimento como ideário fundamental da civilização europeia ocidental. O fetichismo 

demonstraria uma condição de fato de irracionalidade humana, de estado de barbárie 

contrabalançada pela ideia de um dever ser pela não-identidade, pelo reconciliação do homem 

com a natureza. No caso de Adorno, essa reconciliação é evidenciada através de certas obras 

de Artes exemplares, principalmente na música, através do belo natural em si. Enfim, essa 

seria a chave de leitura que proponho ao fetichismo como elemento da constelação adorniana: 

um dos conceitos que demonstraria o aspecto de positividade do mundo administrado, dado 

pela ciência, pela moral e pela Arte irreconciliados com a natureza, desde a origem do 

pensamento, que deve ser combatidos por uma ideia, digamos, hedonista, da vida humana 

reconciliada. Vida essa na qual existiria a possibilidade de reconciliação entre o homem e a 

natureza, tanto interna quanto externa, bem como entre o homem e a sociedade através de um 

tipo de razão que pautasse pela felicidade humana. A esperança de que isso ocorra seria 

vislumbrada pelo fato de existir em certas obras de Arte autêntica uma efetiva reconciliação, 

servindo como cifras a serem seguidas, como se fossem uma utopia concreta consagrada pela 

união pacífica entre mímeses e racionalidade. Não por acaso, o termo fetichismo reportaria aos 

seguintes aspectos: a ciência, a sociedade, a psique e a Arte.  

 Com efeito, se o termo fetichismo sofreu uma elaboração por parte de Adorno em 
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consonância ao seu pensamento, qualquer desdobramento externo dessa elaboração que se 

possa fazer, deverá ser feita pautada por essa consonância. Isso quer dizer que tentei 

estabelecer no presente trabalho não apenas uma mera recepção das acepções de fetichismo já 

consagradas, mas uma tentativa de demonstrar que houve uma ultrapassagem por parte de 

Adorno com intuito de formulação de um pensamento filosófico original. 

 

 

2.4 Considerações Críticas 

 

 

 O estudo interpretativo do fetichismo em Adorno foi direcionado, no presente trabalho, 

sob duas perspectivas: [i] por uma interpretação externa à sua Filosofia, tal como uma história 

filosófica do conceito; e [i.i.] por uma interpretação interna à sua Filosofia, considerando o 

fetichismo como elemento constelar do pensamento adorniano. Na primeira perspectiva, o 

intuito é estabelecer minimamente uma inteligibilidade da elaboração do conceito de 

fetichismo em seus aspectos “objetivos”, ou na produção, e “subjetivos”, ou no consumo de 

mercadorias. Na segunda perspectiva, o intuito é estabelecer minimamente uma 

inteligibilidade da elaboração do elemento constelar de fetichismo na Filosofia de Adorno
247

. 

Muito embora tenha separado essas perspectivas, elas podem ser sobrepostas uma a outra sem 

maiores problemas.  

 Sob a primeira perspectiva, diante de todas as características apontadas por Adorno, 

pode-se verificar a elaboração do conceito de fetichismo já no texto de 1938, O Fetichismo na 

Música e a Regressão da Audição, mantendo-o posteriormente em sua obra. Nesse texto, já 

teriam novos aspectos do fetichismo, tanto “objetivos”, reportando à produção; como 

“subjetivos”, reportando ao consumo dos bens culturais, sobretudo no que se refere ao 

condicionamento retroativo da psique humana
248

. Outrossim, foi a tentativa de demonstrar a 
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Mediante essa segunda perspectiva que fiz as leituras das obras de Adorno tendo como foco sua obra mais 

filosófica, Dialética Negativa, sobreposta à Teoria Estética. Alguns comentadores poderiam pensar que seja 

uma estratégia equivocada, pois as obras de Adorno seriam distintas uma das outras, tanto em relação à época 

que foram elaboradas como dos temas propostos. Todavia, meu intento de interpretação é captar uma 

coerência mínima do pensamento de filosófico de Adorno, suas intenções principais filosoficamente falando e, 

assim, focá-las em outros textos. Ao que parece, essas intenções estariam mais nítidas, em primeiro lugar, na 

Dialética Negativa, e, em segundo lugar, na Teoria Estética. 
248

Quando digo “condicionamento retroativo da psique” quero dizer um condicionamento advindo do exterior ao 

indivíduo, ou seja, as condições sócio-históricas dadas, ou o que se aproxima do que entendemos como 

cultura. Além disso, um condicionamento advindo do interior, do próprio indivíduo, como auto-

condicionamento. Na verdade, há uma confluência entre fetichismo “objetivo” e “subjetivo” em Adorno 
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elaboração desse aspecto “subjetivo” através da leitura do texto de 1941, On Popular Music, 

pois, nele, Adorno ateve-se com maior ênfase a esse aspecto. Ademais, seria através da 

postulação desse condicionamento da psique que Adorno, sem eliminar os pressupostos 

marxianos, ultrapassaria uma pertinente crítica remetida ao pensamento de Marx, a saber, que 

a teoria marxiana seria um tipo de conhecimento pré-freudiano
249

. Dessa maneira, fica 

evidente a contribuição de Adorno na elaboração ao referido conceito, pois esse filósofo, 

considerado como um adepto da chamada Teoria Crítica, compartilhou com seus 

correligionários a ideia de que os pensamentos de Marx e de Freud foram responsáveis por 

uma grande mudança epistemológica do conhecimento. Mudança essa considerada como a 

formulação de um novo tipo de teoria radicalmente diferente das outras teorias até então 

postuladas pelas ciências ditas humanas, a saber, a Teoria Crítica 
250

. 

 Outro ponto que evidenciaria a elaboração do conceito de fetichismo foi o fato de 

Adorno tê-lo analisado sob o âmbito cultural, especificamente o da Arte, cujas análises não 

foram feitas por Marx. Como foi mencionada, a obra de Arte difere de outros produtos por ter 

seu valor-de-uso sui generis, efetivando-se através de sua conformidade a fins sem fim, isto é, 

de sua “inutilidade” diante de coisas exteriores a sua própria fruição como obra artística. O 

fetichismo, por sua vez, subverteria esse valor-de-uso da obra de Arte através de um tipo de 

uso vinculado mais à ostentação do produto cultural do que de sua real fruição. Isso quer dizer 

que o valor-de-uso se tornaria fetichizado por ser direcionado por finalidades de valores-de-

troca, por essa razão que qualquer tipo de consumo com finalidades autênticas orientadas pela 

condição do produto como tal não faria sentido. Tendo isso em vista, Adorno apontou a 

manifestação do fetichismo justamente no tipo de Arte que teria menor possibilidade disso 

ocorrer, a saber, a música. Essa menor possibilidade seria justificada porque normalmente o 

                                                                                                                                                         
mesmo de maneira deduzida e não averiguada empiricamente. Além disso, o uso do termo condicionamento e 

não determinação advém de uma ideia de João Quartim de Moraes sobre o pensamento de Marx, que 

considero muito razoável de se aplicar ao pensamento de Adorno: “Marx renovou radicalmente o modo de 

compreender a história ao enraizá-la no movimento profundo da sociedade. Ele não propõe um código de 

interpretação que faça corresponder univocamente um fenômeno econômico a um fenômeno político ou 

cultural. Condicionar é a tradução do termo alemão bedingen, com o qual ele expressa a relação complexa de 

determinação entre a base econômica e as demais instâncias e esferas da sociedade” (REVISTA CULT, 2002, 

p. 31). 
249

 Segundo entrevista, Ruy Fausto afirmou: “Foi Castoriadis quem apontou o caráter pré-freudiano do projeto 

marxista. O essencial é que havia ali a ideia de uma possibilidade de transformação mais ou menos ilimitada 

do sujeito que me parece extremamente improvável e problemática. Acho que a gente deveria pensar mais 

modestamente, supondo que o sujeito não tem uma plasticidade infinita. Um dos fatores que levou a críticas 

excessivas tanto ao marxismo como à ética humanista (duas coisas que não se confundem, mas que num certo 

plano acabam convergindo) é essa visão idílica do homem. [...] Há um caminho intermediário (e esse é um 

argumento dialético) que admite uma plasticidade finita, que produz certo número de exigências para limitar 

as tendências violentas inscritas no sujeito” (REVISTA CULT, 2002, p. 29). 
250

 Sobre essa afirmação vide Introdução da obra: GEUSS, R. Teoria Crítica: Habermas e a Escola de Frankfurt, 

Campinas, SP: Papirus, 1988. 
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fetichismo obnubila a parte material da mercadoria, o valor-de-uso, através de sua parte 

“fantasmagórica” ou abstrata, o valor-de-troca. No entanto, apesar de a música ser um tipo de 

Arte que tenha a condição essencial de imaterialidade, de valor-de-uso, digamos, mais sui 

generis ainda do que outros tipos de Arte, ela foi fetichizada com êxito, nos Estados Unidos. 

Para Adorno, “a música, com todos os atributos do etéreo e do sublime que lhes são 

outorgados com liberalidade” 
251

 foi utilizada como mercadoria, nos Estados Unidos, entre os 

anos de 1938 a 1940, vinculando o ato de ouvir com o de comprar. 

 Embora nesse texto de 1938 exista a ideia basilar do fetichismo, Adorno não se referiu 

a dois termos kantianos mencionados na Dialética do Esclarecimento que podem ser 

considerados termos dicotômicos usados para diferenciar a Arte autêntica da mercadoria 

cultural, a saber, a conformidade a fins sem fim e o esquematismo. Consequentemente, sem 

mencionar esses termos, também não poderia apontar a relação que eles têm, como já foi 

exposto, com os juízos reflexivos e os juízos determinantes, bem como a pseudomorfose
252

. 

 Para confirmar as justificativas elencadas acima de que realmente houve uma 

elaboração do fetichismo marxiano por parte de Adorno, faço uso das interpretações de quatro 

estudiosos reconhecidos pela comunidade de estudos de exegeses de Adorno, no Brasil. 

Assim, Rodrigo Duarte identificou quatro aspectos da elaboração do conceito de fetichismo 

marxiano: [1] como “co-determinante no funcionamento da psique”; [2] como um tipo de 

coisificação; [3] como modus operandi da indústria cultural; e [4] como manifestação na obra 

de Arte, que poderia ser considerado um subitem do [3]
253

. 

 Sérgio Paulo Rouanet, por sua vez, teria duas opiniões sobre a elaboração do 

fetichismo feita por Adorno, sendo que, digamos, uma mais generalista e indireta; outra mais 

específica e direta. A opinião generalista e indireta sobre o fetichismo seria a afirmação de que 

os conceitos psicanalíticos foram usados, embora de maneira “não muito sistemática” ou 
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ADORNO, 1996, p 87. 
252

Esses assuntos foram esclarecidos em 1.3.3 Considerações Críticas da seção 1.3 Contraposição entre 

Conformidade A Fins Sem Fim (Zweckmässigkeit ohne Zweck) e o Esquematismo. 
253

Segundo Duarte: “Em Adorno, o termo fetichismo, cuja importância é atestada por sua insistente aparição em 

ambos os texto analisados [Reflexões sobre a Teoria de Classes (1942) e Notas sobre o Conflito Social Hoje 

(1968)], adquire uma extensão insuspeitada na concepção marxiana anterior, uma vez que o caráter 

fundamental da mercadoria na sociedade burguesa se hipertrofia a ponto de ser co-determinante no 

funcionamento da psique [...]. A contrapartida dessa pseudo-humanização de objetos inanimados é o fato de o 

caráter ideológico típico do mundo das mercadorias tender à absorção dos últimos traços de humanidade nos 

indivíduos, tornando-os, finalmente, coisas […]. Mas a contribuição adorniana mais interessante à atualização 

do conceito de fetichismo diz respeito à sua incursão sui generis naquilo que acaba sendo a mais poderosa 

arma da burguesia tardia na manutenção de sua dominação: a indústria cultural” (DUARTE, 1997, p. 114). 

“Um último tópico do texto sobre indústria cultural de alto interesse para a estética é não apenas uma 

recolocação crítica de conceitos tradicionais da Filosofia da arte, mas uma contribuição nova à abordagem das 

manifestações estéticas no capitalismo tardio: trata-se da investigação, feita por Adorno e Horkheimer, sobre o 

fetichismo na obra de arte” (DUARTE, 1999, p. 45). 
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“mesmo metafórica”, por Adorno e Horkheimer em conjunto com as categorias marxianas. 

Desse modo, as categorias marxianas foram remetidas como crítica do modo de produção 

com intuito de tornar explícita a irracionalidade objetiva da materialidade do capitalismo
254

; e 

os conceitos psicanalíticos, por sua vez, foram remetidos como crítica da consciência com 

intuito de tornar explícitos os processos pelos quais a irracionalidade objetiva transformaria 

em seu contrário, porque seria experienciada pelos indivíduos como subjetivamente racional. 

A opinião específica e direta de Rouanet seria que o fetichismo marxiano transformou numa 

“pseudodesalienação” através da indústria cultural, ou seja, se na alienação haveria uma 

substituição das pessoas por coisas ou, mais precisamente, por relações sociais reificadas, na 

“pseudodesalienação”, por outro lado, essa mesma substituição das coisas transformaria em 

substituição por pessoas ou por relações sociais reificadoras de indivíduos
255

. 

 De modo semelhante, Vladimir Safatle notou a elaboração do fetichismo adorniano, 

destacando as duas recepções a que ele reportaria, a saber, o fetichismo marxiano e o 

fetichismo freudiano: “[...] Adorno cujas reflexões sobre o fetichismo no campo da cultura 

serão profundamente influenciadas por essa articulação entre Freud e Marx” 
256

. Segundo 

Safatle, o fetichismo operaria através do desmentido, Verleugnung, não somente como uma 

imagem-fetiche, mas sim por meio de uma “operação no interior das próprias imagens-

fetiches” 
257

. Isso de fato sugere uma teoria da mente como explicação do processo do 

fetichismo, enfatizando o seu aspecto “subjetivo” aos moldes freudianos
258

.  

 Por fim, José Antônio Zamora (1956) percebeu a elaboração do fetichismo marxiano 
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Segundo Rouanet: “Se o marxismo, enquanto 'crítica da economia política' desnuda a desrazão objetiva 

imanente à razão capitalista, a psicanálise, enquanto crítica da consciência, pode revelar os mecanismos pelos 

quais o objetivamente irracional se converte em seu contrário, e é vivido como subjetivamente racional. 

Adorno e Horkheimer usam, para esse fim, de forma não muito sistemática e às vezes mais ou menos 

metafórica, toda uma bateria de conceitos psicanalíticos, como o narcisismo, a idealização, a repressão, a 

sublimação, etc”(ROUANET, 1986, p. 122).  
255

 Segundo Rouanet: “Se, para Marx, o fetichismo da mercadoria consistia na ocultação das relações pessoais, 

substituídas, fantasmagoricamente, por propriedades supostamente inerentes ao próprio objeto, tudo se passa 

como se a cultura de massa tentasse, à sua moda, romper o fetichismo, liberando as relações intersubjetivas 

reprimidas. Se a alienação, antes, consistia na substituição de pessoas por coisas, a pseudodesalienação 

consiste, hoje, na substituição de coisas – as relações sociais reificadas – por pessoas – o “human element” do 

jornalismo popular. Para a indústria cultural não há ideias, há indivíduos: a estrutura de poder tem 

ramificações tão complexas que se torna intransparente, e essa intransparência, ao mesmo tempo que a protege 

contra olhares indiscretos, impede uma verdadeira identificação com o status quo, e precisa ser transfigurada 

em algo de translúcido […]”(ROUANET, 1986, p. 139). 
256

SAFATLE, 2010, p. 121. 
257

Ibidem, p. 125. 
258

Safatle mencionou que Adorno entendeu muito bem essa peculiar característica do fetichismo, demonstrando 

a elaboração dele por desenvolver sua acepção mais subjetiva: “que representa uma camada que não é nem 

admitida nem reprimida – a esfera da insinuação, da piscadela de olhos, do 'você sabe do que estou falando'. 

Frequentemente, nos deparamos com um tipo de 'imitação' do inconsciente na manutenção de certos tabus 

que, entretanto, não são inteiramente endossados. Até agora, nenhuma luz foi lançada sobre essa zona 

psicológica obscura” (ADORNO, 2008, p. 41). 
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feito por Adorno afirmando que haveria no fetichismo adorniano “um fetichismo de segundo 

grau que surge da ocupação afetiva do valor de troca” 
259

. Isso quer dizer que a elaboração do 

fetichismo em seus aspectos “subjetivos” manifestaria por duas razões: [a] pelo fato de os 

afetos humanos terem sido direcionados ao valor-de-troca, ou seja, esse fetichismo 

manifestaria de tal maneira que se pode pensar num descarte drástico dos valores-de-uso reais 

das mercadorias dados pelas suas materialidades, transformando-se numa abstração em grau 

nunca visto antes através do próprio fetichismo do consumo; e [b] pela liquidação do próprio 

indivíduo. No que se refere ao aspecto “objetivo” do fetichismo, Zamora apontou que ele seria 

a expressão de uma característica do modo de produção do capitalismo tardio, onde ocorreria 

uma imbricação entre a produção, a circulação e o consumo
260

. 

 Embora cada comentador mencione a sua maneira ou em outros termos os aspectos 

que eu referi acima, eles comprovam a minha sugestão de leitura pelo fato de seus 

comentários estarem em proximidade com minhas hipóteses interpretativas
261

. No entanto, 

ficaria uma pergunta em aberto sobre a elaboração do fetichismo adorniano: de que maneira 

Adorno elaborou o fetichismo marxiano, como ênfase em seu aspecto “objetivo”, na 

produção, com o fetichismo freudiano, como ênfase em seu aspecto “subjetivo”, no consumo, 
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ZAMORA, 2008, p. 80. 
260

Segundo Zamora: “b) Consumo do valor de troca (Th. W. Adorno). Para Adorno, na sociedade capitalista 

avançada não só se teria produzido o empobrecimento do proletariado anunciado por Marx, mas a autonomia 

residual das esferas da produção e a circulação ameaçada além disso vão desaparecer. Por outro lado, a 

produção de valores de uso ao serviço da acumulação do capital (valor de troca) evoluía para uma subsunção 

de segundo grau sob o valor de troca, que é consumido enquanto tal valor abstrato; por outro lado, as 

necessidades já não constituem um substrato natural sobre o qual pode construir um novo sistema, mas que 

estão mediadas histórica e socialmente e podem ser integrados de maneira planificada no processo de 

produção. O intercâmbio converte-se em núcleo material da mesma produção.[...] Se a forma da mercadoria 

era vista por Marx como um mascaramento da exploração capitalista, sem a qual não pode ser produzida 

nenhuma mais-valia, agora se constitui um novo imediatismo impenetrável de segundo grau a partir da 

imbricação, também nova, entre produção, circulação e consumo. [...] Mas o que Adorno tenta formular de 

maneira nova com a 'substituição do valor de troca' é, por assim dizer, um fetichismo de segundo grau que 

surge da ocupação afetiva do valor de troca. […] Por outro lado, o fetichismo da mercadoria chega até a mais 

íntima constituição da 'alma'. A distância que separa a sociedade do capitalismo precoce da do capitalismo 

avançado expressa-se justamente na diferença que existe entre o indivíduo como ideologia e a completa 

liquidação do indivíduo (ZAMORA, 2008, p. 79-81). 
261

Todos os comentadores que mencionei perceberam a elaboração do conceito de fetichismo feita por Adorno. 

No entanto, percebo nuances em seus comentários que distinguiriam um do outro. Duarte enfatizou a 

elaboração do fetichismo na estética; Rouanet e Safatle enfatizaram-na em seus aspectos psicanalíticos, 

embora Safatle tenha chegado mais perto do que penso ser a condição de um estudo profícuo do fetichismo, a 

saber, como objeto de estudo de uma teoria da mente; Zamora teria uma interpretação com cunho materialista 

dialético, sendo mais ostensivo em suas análises. Muito embora as interpretações desses comentadores sejam 

perfeitamente coerentes, revelando-se em virtuoses exegeses, elas per se não bastariam para postular hipóteses 

mais científicas. Sob um ponto de vista da epistemologia atual, muitos argumentos desses notórios 

comentadores teriam de ser elaborados. Refiro-me a elaboração tanto dos termos psicanalíticos como dos 

marxianos: afetos, determinação, psique, desmentido, alienação, coisificação etc. Esses termos são muito 

genéricos e indefinidos, causando confusões de sentidos e dificultando uma definição mais precisa. Essa 

elaboração corresponderia também ao estudo de uma causação possível para as postulações feitas. Enfim, sob 

meu ponto de vista, há vários aspectos epistemológicos que teriam de ser tratados com mais rigor, se o caso for 

a tentativa de formulação científica de uma teoria social. 
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além de sua relação entre a conformidade a fim sem fim, no âmbito da Arte? Na verdade, 

quando propus a separação desses aspectos do fetichismo desde o começo do presente 

trabalho, ela foi feita de maneira proposital pelo fato de haver em Adorno uma confluência 

entre esses aspectos. Isso quer dizer que a condição sine qua non do fetichismo adorniano 

seria justamente a existência dessa confluência entre aspectos “objetivos” e “subjetivos”, 

configurando-se numa indistinta imbricação entre esses aspectos pelas seguintes razões 

possíveis: [1] a sofisticação dos meios de reprodutibilidade técnica; [2] a inserção de um 

mercado voltado ao proletariado, aos pequenos trabalhadores em geral e o surgimento de uma 

camada social média (gentrification) 
262

 que se massificaram; [3] o estabelecimento de uma 

cultura de bens de consumo. Mediante essas razões, pode-se fazer um experimento hipotético: 

imaginemos que no estabelecimento do capitalismo tardio haja uma sofisticação da 

reprodutibilidade técnica, tendo sempre o telos de valor-de-troca. Em correlação a isso, surge 

a possibilidade de um grande filão mercadológico de consumidores de proletariado, de 

pequenos trabalhadores em geral e da camada social média que passam a não só se manterem 

com as necessidades básicas humanas, mas a consumir produtos mais “espirituais”. Muito 

embora eles não tenham tido a formação de uma cultura mais sofisticada no sentido de 

possuir a capacidade de ser mais reflexiva. Com efeito, irrompe o que se chama de cultura de 

massa. Do lado oposto do mercado, desponta uma indústria de bens culturais na qual seus 

proprietários começam a desenvolver mecanismos de estratégicas comerciais para esse filão 

através de tentativas de acertos e de erros. Eles observam que algumas técnicas são eficientes 

em seus propósitos, sendo reaproveitadas e elaboradas como kwow how de possibilidade de 

cooptação dos consumidores às mercadorias culturais. Com o passar do tempo essa 

reprodutibilidade começa a ter uma grande capacidade de infiltrar no dia a dia das pessoas, de 

forma totalizante. Dessa forma, gerações mais novas são propensas a ter mais contatos com 

essa cultura já pré-formada, achando “naturais” tipos de comportamentos. Assim, em relação 

à produção, quanto mais a reprodutibilidade técnica potencializa suas ofertas, maior a 

possibilidade de a cultura de massa se tornar total; e, em relação ao consumo, quanto menor o 

grau de “espiritualização” das pessoas, tanto maior o grau de eficiência dessa cultura de massa 

se efetivar. De fato, isso seria nada mais do que a manifestação da indústria cultural. Logo, o 

que poderia ter sentido como condição de espontaneidade subjetiva dos indivíduos
263

, seria 
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Cf. HARVEY, (1996), p. 15. 
263

Embora o termo cultura seja muito impreciso, pode-se fazer uso de seu sentido de maneira mais intuitiva. 

Assim, ao que parece, o próprio estabelecimento de uma subjetividade reflexiva como conhecemos seria 

resultado da cultura, segundo Zamora: “Poder-se-ia falar de um potencial utópico e crítico inerente à cultura, 

que, no entanto, não pode ser realizado quando esta nega sua imbricação com as estruturas de dominação 
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transferido pelo processo de objetivação da produção. Na verdade, o que pode ocorrer é uma 

objetivação dos aspectos subjetivos das pessoas, isto é, a produção imiscui com o consumo, 

transformando o próprio consumo em fetiche, em aspecto “objetivo” do fetichismo. Todavia, 

algumas obras de Arte poderiam sinalizar o que estaria ocorrendo nessa cultura, pois ainda 

haveria na Arte a condição sine qua non de possibilidade de subjetivação, de reflexão, tal 

como uma febre que demonstra que o corpo está doente
264

.  

 Embora a hipótese de leitura que propus seja uma proposta, digamos, de uma 

interpretação ostensiva dos argumentos adornianos, não podemos esquecer que Adorno não 

teria essa inclinação mais empirista. Desse modo, apesar de sua metodologia pautada por 

elaborações de deduções abrangentes esteja conectada ao conceito de experiência
265

, tais 

deduções não estariam diretamente direcionadas ao estudo empírico do consumo, mas sim a 

uma dedução de um provável consumo. Ao que parece, uma chave de leitura seria a sua 

consideração de uma totalidade social postulada através do que Adorno denominou de mundo 

administrado, ou seja, o problema para Adorno era um problema da estrutura sócio-histórica. 

Isso de modo algum invalida a separação que propus entre os fetichismos “objetivo” e 

“subjetivo”, pois sabemos agora que se trata de uma estratégica exegética a qual percebe o 

consumo e a produção hipostasiados numa totalidade sócio-histórica materialista, pautadas 

por uma reflexão filosófica que tentaria ter uma autoconsciência mais elaborada dessa 

totalidade. É óbvio, com todas as benesses e malefícios que isso poderia acarretar em termos 

filosóficos, epistemológicos e éticos. Em suma, seria isso que uma interpretação mais 

condizente com os desígnios do que, acredito eu, Adorno pensou sobre o fetichismo.  

 Sob aquela segunda perspectiva interpretativa que mencionei acima voltada 

especificamente à Filosofia de Adorno, vale reafirmar sua chave de interpretação do 

fetichismo. O termo fetichismo estaria imbricado ao termo pensamento da identidade como 

elementos formadores de uma constelação de campo semântico de sentido complexo que, por 

sua vez, estariam ligados ao estilo dialético adorniano, a dialética negativa. Sob esses ponto 

de vista, a elaboração conceitual de grande originalidade, misturando todos os sentidos 

pressupostos do fetichismo, como os advindos de Marx e de Freud, além da imbricação ao 

termo conformidade a fins sem fim de Kant, seria, de fato, uma composição constelar de 

                                                                                                                                                         
social […]. Por isso, a dimensão crítica da cultura só se pode desdobrar quando incluir a autocrítica, a reflexão 

sobre suas próprias condições sociais de existência e sobre as razões de seu fracasso para tentar humanizá-las” 

(ZAMORA, 2008, p. 73).  
264

 “A relativa distância diante desse princípio [de intercâmbio da sociedade produtora de mercadorias], presente 

ainda nas obras de Arte autônoma burguesa que em sua inutilidade denunciam o reino da fungibilidade 

absoluta” (ZAMORA, 2008, p. 74). 
265

Conforme foi afirmado em 2.2 On Popular Music, localizada nessa seção do presente trabalho. 
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elementos “negativos” com intuito de elaborar uma interpretação filosófica sem identificação 

com o status quo. É claro que isso estaria presente nas obras mais maduras de Adorno: mais 

nitidamente na obra Dialética Negativa e um pouco menos na obra Teoria Estética. No 

entanto, essa sua intenção última filosófica pode ser aplicada com razoável teor de 

plausibilidade a outras obras. Seria sob essa rubrica que Adorno e Horkheimer, na Dialética 

do Esclarecimento, utilizaram-se do termo fetichismo, a fim de demonstrar as condições de 

desvio do Esclarecimento como ideário fundamental da civilização europeia ocidental. O 

fetichismo demonstrando uma condição de fato de irracionalidade humana, de estado de 

barbárie contrabalançada pela ideia de um dever ser pela não-identidade, pela reconciliação 

do homem com a natureza, evidenciada em certas obras de Artes exemplares, principalmente 

na música, através do belo natural em si. Em suma, o fetichismo como elemento da 

constelação adorniana, como um dos conceitos que demonstraria o aspecto de positividade do 

mundo administrado, dado pela ciência, pela moral e pela Arte irreconciliados com a 

natureza, desde a origem do pensamento, que deve ser combatidos por uma ideia hedonista, 

da vida humana reconciliada. Diante disso, pode-se entender a originalidade de Adorno ao 

tratar do assunto fetichismo, além de sua inteligibilidade no pensamento adorniano. 

 Enfim, esses são alguns breves desdobramentos que o estudo do conceito fetichismo 

em Adorno poderia levantar, tanto por uma interpretação externa à sua Filosofia, através da 

elaboração dos aspectos “objetivos” e “subjetivos”; como por uma interpretação interna, 

através da consideração como elemento constelar do pensamento adorniano. São sob as duas 

perspectivas interpretativas que tentarei uma travessia, no próximo capítulo, com o termo 

fetichismo na obra Dialética do Esclarecimento, trazendo à baila as suas concepções e os seus 

termos correlatos já tratados juntamente com o termo indústria cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 O FETICHISMO E A INDÚSTRIA CULTURAL 

 

 

 No segundo capítulo, expliquei o fetichismo adorniano através de duas perspectivas 

interpretativas: [i] por uma interpretação externa à Filosofia de Adorno, tal como uma história 

filosófica do conceito; e [i.i.] por uma interpretação interna à sua Filosofia, considerando o 

fetichismo como elemento constelar do pensamento adorniano. Na primeira perspectiva, o 

intuito foi estabelecer a inteligibilidade da elaboração do conceito de fetichismo em seus 

aspectos “objetivos” e “subjetivos”. Para isso usei os textos A Obra O Fetichismo na Música 

e a Regressão da Audição e On Popular Music. Na segunda perspectiva, o intuito foi 

estabelecer a inteligibilidade da elaboração do elemento constelar de fetichismo na Filosofia 

de Adorno como gênese do Pensamento da Identidade. Muito embora tenha separado essas 

perspectivas, elas podem ser sobrepostas uma a outra sem maiores problemas.  

 Nesse momento, com a travessia do conceito de fetichismo e seus correlatos, desde o 

primeiro capítulo até aqui, já nos propicia uma experiência mínima para entendermos a 

proposta do presente capítulo de articular todos os conceitos já expostos separadamente num 

único texto mais, digamos, constelar, tendo como base a obra Dialética do Esclarecimento. 

Seria sob essa rubrica que separei esse capítulo, associando os termos fetichismo, cujo estudo 

eu enfatizo no âmbito cultural, e a indústria cultural. Na separação em seções, segui as 

respectivas matrizes originais do fetichismo aqui já estudadas. Como a acepção da matriz 

marxiana é preponderante, perpasso o termo com essa acepção confluída nas acepções de 

matrizes kantiana e freudiana. Desse modo, na seção 3.1 O Fetichismo, o Esquematismo e a 

Conformidade a Fins sem Fim, inter-relaciono o fetichismo com a sua matriz kantiana; e na 

seção 3.2 O Fetichismo e a Pseudo-individualidade, inter-relaciono o fetichismo com sua 

matriz freudiana. Enfim, esclarecidos tais procedimentos, passo a próxima seção. 
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 3.1 O Fetichismo, O Esquematismo e A Conformidade A Fins Sem Fim  

 

 

 Antes de articular os conceitos de matriz kantiana, o esquematismo e a conformidade a 

fins sem fim, ao fetichismo sob os auspícios da indústria cultural, farei uma breve 

contextualização histórico-social em que foi concebida a obra Dialética do Esclarecimento. 

Além disso, mencionarei sucintamente a estruturação temática e a que assuntos essa obra 

reporta, referindo, outrossim, como o fetichismo se articula nela de maneira ampla não 

somente no âmbito da Arte.  

 Desde o início de 1933, ano que Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente alemão 

Hindenburg, o Instituto para Pesquisas Sociais teve de se mudar, obrigando seus membros a 

exilarem da Alemanha, pois, além do fato de suas pesquisas se basearem em pressupostos 

marxistas, todos os seus membros eram de descendência judia. Isso quer dizer que eles 

possuíam dois requisitos considerados deletérios à mentalidade patológica nazista, podendo 

pôr em risco suas seguranças. Inicialmente, o Instituto foi para Genebra, tendo sucursais em 

Paris e Londres. Nesse mesmo ano de 1933, Horkheimer, que era então o presidente do 

Instituto, mudou-se para sua casa em Genebra, deslocando-se para dar aulas em Frankfurt. No 

entanto, havia fortes indícios que o nazismo se propagaria na Europa, fazendo com que os 

integrantes do Instituto pensassem numa estratégia para transferi-lo de novo. Uma das opções 

cogitadas foi mudá-lo para os Estados Unidos, de onde receberam convites de trabalhos. 

Assim, mais uma vez o Instituto foi transferido quando Horkheimer se mudou para New York 

em 1934, instalando-o na Universidade de Columbia. Alguns anos depois, em 1941, 

Horkheimer foi morar em West Los Angeles, no conjunto de bangalôs e palacetes denominado 

Pacific Palisades, que ficava perto de Hollywood. Lá, começou a redigir um trabalho, há 

tempos desejado, sobre a dialética em parceria com Herbert Marcuse (1898-1979). Entretanto, 

alguns percalços estavam dificultando essa parceria, sendo que um dos impedimentos 

decisivos foi o fato de Marcuse ter obtido um cargo como analista sênior do Bureau of 

Intelligence of the Office of War, em Washington. Isso ocorreu por conta das admissões feitas 

ao “esforço de guerra” com a entrada bélica dos Estados Unidos, no final de 1941. Seria nesse 

ínterim que Horkheimer leu um texto de Adorno, cuja versão mais elaborada se tornou o 

capítulo sobre Schönberg da obra Filosofia da Nova Música, surpreendendo-se tanto com o 

estilo dialético adorniano quanto com a presença de elementos muito próximos do seu 

pensamento. Um desses elementos seria a sugestão de uma negatividade à realidade existente 

através da música, ou seja, elementos da música de Schönberg dados pela racionalização do 
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material expressariam uma reconciliação do homem com a natureza. Isso se aproximava 

muito do que Horkheimer estaria pensando sobre um projeto de dialética e por essa razão 

Adorno foi convidado como coautor de tal projeto.  

 Todavia, com o agravamento da questão judaica devido aos acontecimentos da 

Segunda Guerra, divulgados tanto através dos Registros Judaicos Contemporâneos editados 

pela Amercian Jewish Committee (denominado de Chronicles) como através dos jornais 

americanos, fizeram com que Adorno e Horkheimer modificassem o ponto de partida do 

projeto da dialética. Certamente, devido ao clima de guerra, os dois filósofos deslocaram o 

foco inicial de suas abordagens de uma revolução socialista malograda para uma civilização 

malograda
266

. Adorno expressou bem o elã desse momento numa carta a Horkheimer, 

sintetizando ao mesmo tempo o que seria de fato o teor da obra vindoura sobre dialética: “'Eu 

reli, recentemente, o livro de Gorer sobre Sade, e isso me inspirou uma quantidade de ideias 

que, acredito, vão render alguma coisa. Dizem respeito, essencialmente, à dialética da razão 

em marcha, ou dialética da civilização e da barbárie'“ 
267

. Além disso, essa carta também 

expressa o sentimento de Adorno pelo impacto do acontecimento fatídico que ocorreu com 

Benjamin: numa tentativa frustrada de fuga pelos Pireneus, pego pela Gestapo, Benjamin 

suicidou-se na aldeia fronteiriça de Port-Bou, na Espanha, em 26 de setembro de 1940. Logo 

depois desse acontecimento fatídico, Adorno recebeu das mãos de Hannah Arendt um 

exemplar da obra Teses Sobre o Conceito de História de Benjamin, cujo tema principal era a 

concepção da história como catástrofe permanente, criticando o progresso e a dominação da 

natureza como modus operandi da civilização ocidental. Talvez devido ao clima da iminente 
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Interessante notar que, com essa mudança de foco, Adorno e Horkheimer fizeram, na verdade, um resgate dos 

aspectos de uma antropologia filosófica como fundamento da teoria marxiana originados das ideias dos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos. Essa obra causou certa celeuma aos debates marxianos por sugerir que 

haveria um fundamento de uma antropologia filosófica no pensamento de Marx. Assim, qualquer leitura feita 

desse pensador deveria pautar-se por isso, ou seja, a questão não era estritamente de condições estruturais 

econômicas, mas sim da condição humana. É por isso que as questões da Dialética do Esclarecimento não se 

basearam em argumentos direcionados ao modo de produção capitalista. Certamente, os autores focaram mais 

as condições genealógicas humanas, das quais o capitalismo seriam uma das facetas. É por isso que o foco 

direcionou-se para a constituição de certa fenomenologia, como a dos fascistas: “Combinado esses temas 

['racionalidade moderna de Weber' e 'dominação moderna da natureza de Klages'], Horkheimer e Adorno 

pensavam descrever o destino de um capitalismo engajado na rota do fascismo mais fielmente do que 

continuando a forma marxista da crítica do capitalismo” (WIGGERSHAUS, 2006, p. 358). Seria a esse sentido 

que o interessante comentário de Espen Hammer sobre Adorno reportou-se através de uma pergunta retórica: 

“Será que Adorno é um tipo de marxista nietzschiano?” (“ A second difficulty, related to the first, is that 

Adorno's work seems to resist every effort to categorize and define it. Is Adorno a kind of Nietzschean 

Marxist?”, HAMMER, 2005, p. 4). Ao meu ver, seria justamente isso: há, de modo geral, uma anterioridade de 

argumentos genealógicos nas críticas de Adorno ao modo de produção capitalista. Se isso tiver correto, a 

questão de uma possível mudança, de uma revolução sugerida nas leituras das obras de Adorno, poderia ser 

pautada pelos aspectos de um tipo de “transvaloração” da moral burguesa. 
267

Carta de Adorno a Horkheimer, de Nova York, 10 de novembro de 1941 (citado por WIGGERSHAUS, 2006, 

p. 339). 
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barbárie nazista, esse tema foi recepcionado por Adorno e Horkheimer no projeto da obra 

sobre dialética, além de incluírem também a questão do antissemitismo, que inicialmente era 

para ser publicada em obra separada.  

 Diante disso, os membros do Instituto sugeriram, por votação, que Adorno mudasse de 

Nova York para West Los Angeles para se juntar a Horkheimer no projeto de uma obra sobre 

dialética. Adorno acatou a sugestão, mudando-se no final de novembro de 1941. Já juntos, 

Adorno e Horkheimer, depois de várias tentativas de formulação da obra, começaram a redigir 

um esboço, terminando “definitivamente” em 1944 com o título Fragmentos Filosóficos, 

numa edição mimeografada. Somente após três anos, em 1947, com o acréscimo de mais uma 

tese do antissemitismo e com o abrandamento de alguns termos anticapitalistas, essa obra foi 

editada. A primeira edição foi feita pelo editor exilado de Amsterdam, cujo nome era Querido, 

com a denominação de que conhecemos hoje de Dialética do Esclarecimento (Dialektik der 

Aufklärung) e dividida da seguinte forma:  

Capítulo [1]: O Conceito de Esclarecimento. Com os dois excursos: 

Excurso I: Ulisses ou Mito e o Esclarecimento. 

Excurso II: Juliette ou Esclarecimento e Moral. 

Capítulo [2]: A Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das Massas.  

Capítulo [3]: Elementos do Anti-Semitismo: Limites do Esclarecimento. 

Além de uma parte denominada de Notas e Esboços. 

 Embora a Dialética do Esclarecimento pareça sofrer de uma falta de sistematização 

pela razão de ter sido elaborada de forma fragmentada e ensaística, ela possui uma estrutura 

implícita com certa coerência. Seria sob essa rubrica que Rodrigo Duarte afirma que houve 

uma sistematização das formulações dos capítulos acima apresentados pelo fato de os autores 

terem usado, de maneira temática, os desdobramentos da ideia weberiana do desencantamento 

do mundo. Esses desdobramentos se originaram da ideia weberiana da predominância de um 

pensamento na sociedade europeia caracterizado pela distinção de três esferas da ação 

humana formada progressivamente durante a época da Modernidade que eram indistintas 

antes dessa época: [1] a esfera do conhecimento e da técnica; [2] a esfera da ética fundada em 

princípios religiosos; e [3] a esfera da Arte autônoma
268

. A Dialética do Esclarecimento 

desenvolveria em forma de tema essa ideia com certo agravamento na Modernidade Tardia, 

em que a esfera do conhecimento e da técnica estaria suplantando as outras esferas. Assim, o 

primeiro capítulo O Conceito de Esclarecimento demonstraria a hegemonia da ciência; os 
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excursos Ulisses ou Mito e o Esclarecimento e Juliette ou Esclarecimento e Moral além do 

terceiro capítulo Elementos do Anti-Semitismo: Limites do Esclarecimento tentariam 

demonstrar a sobrepujança da esfera do conhecimento e da técnica em relação à esfera da 

ética. Enfim, o segundo capítulo A Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação 

das Massas enfatizaria o papel da racionalidade técnico-científica, suplantando o que se 

entendeu até então por autonomia da Arte. 

 Como foi dito, o fetichismo teria uma relação com o desencantamento do mundo, pois 

denotaria certa mitificação na própria gênese do Esclarecimento, evidenciado pelo método 

dialético que explicita as tensões de pares contraditórios “Mito/Esclarecimento” na 

constituição do conhecimento humano. Interessante salientar o comentário de Albrecht 

Wellmer (1933) sobre a Dialética do Esclarecimento com alusão à obra de Hegel, 

Fenomenologia do Espírito, denominando-a de “Fenomenologia do Processo de 

Coisificação
269

. Sob esse ponto de vista, pode-se sugerir que contrariamente ao processo de 

“espiritualização” hegeliana, de acumulação evolutiva da cultura humana no mundo, na 

Dialética do Esclarecimento haveria uma descrição, e denúncia ao mesmo tempo, que o 

processo dessa “espiritualização” seria nada mais do que um processo de coisificação, que 

inevitavelmente estaria na gênese de nossa constituição de apreensão cultural. É claro que isso 

não quer dizer que Adorno e Horkheimer postulassem uma certa Filosofia pessimista, ou 

mesmo, irracionalista. Na verdade, o que talvez se aproxime mais das intenções dos autores 

seria a tentativa de constituição de uma autoconsciência mais elaborada, e por isso menos 

coisificada do que a de Hegel, superando-a (Aufhebung) no que concerne aos seus traços de 

identidade ao status quo, de positividade de uma “calamidade triunfal” humana que deva ser 

negada. Seria como se a demonstração do processo de coisificação evidenciasse uma 

autoconsciência da própria coisificação. Isso ficaria explícito na seguinte citação, na qual os 

autores não jogam a água com o bebê junto, mantendo o projeto do Esclarecimento como 

possibilidade de emancipação e felicidade humana
270

: 

 

Enquanto órgão de semelhante adaptação, enquanto mera construção de 

meios, o esclarecimento é tão destrutivo como o acusam seus inimigos 

românticos. Ele só se reencontrará consigo mesmo quando renunciar ao 

último acordo com esses inimigos e tiver a ousadia de superar o falso 

absoluto que é o princípio da dominação cega (ADORNO/HORKHEIMER, 

1985, p. 52). 
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  A denominação de Wellmer de que haveria uma ideia de processo de coisificação 

permeando a Dialética do Esclarecimento parece ser totalmente plausível, no entanto, eu 

apenas substituiria nessa denominação o termo “coisificação” pelo “fetichização”, os quais, na 

verdade, possuem sentidos semelhantes. Com efeito, a Dialética do Esclarecimento pode ser 

considerada uma “Fenomenologia do Processo de Fetichização”, pois expressaria uma 

denominação mais precisa do verdadeiro processo descrito por Adorno e Horkheimer do que o 

termo coisificação, cujo sentido sempre está relacionado a um tipo de alienação do sujeito. O 

fetichismo, como vimos, possui uma gama de sentidos que relaciona não só aos aspectos 

“subjetivos” do capitalismo, mas também aos seus aspectos “objetivos”, além de suas 

imbricações com a Arte, com a ciência e com a moral. Esses sentidos, penso eu, seriam mais 

condizentes com o teor dessa obra. 

  Desse modo, o primeiro capítulo denunciaria o fetichismo no processo de formação do 

conhecimento através de sua descrição genealógica, estabelecendo uma imbricação entre Mito 

e Esclarecimento: “Do mesmo modo que os mitos já levam a cabo o esclarecimento, assim 

também o esclarecimento fica cada vez mais enredado, a cada passo que dá, na mitologia” 
271

. 

No Mito, o pensamento caracterizar-se-ia pela sua indistinção com a realidade e pela sua 

ausência de identidade, ocorrendo um processo mimético entre signo e imagem através de 

uma substitutividade específica. Na ciência, o pensamento caracterizar-se-ia pela sua distinção 

com a realidade e pelo estabelecimento da identidade, ocorrendo um processo de 

indiferenciação e distanciamento progressivo do objeto através de uma fungibilidade 

universal. Nela, o conceito se tornaria portador de um tipo de processo de fetichismo da 

abstração, abarcando o real ou a intuição de maneira cognitiva, linguística e social. Grosso 

modo, esse conceito não se estabeleceria por um processo a priori como uma estrutura 

transcendental, ao molde kantiano, mas sim por um processo complexo de formação dada pela 

interação entre a consciência e as relações socioculturais a qual se sofisticam cada vez mais. 

Isso explicaria a razão pela qual o conceito de Esclarecimento está relacionado ao modo de 

produção capitalista e porque o foco crítico dos autores direcionou para seus aspectos 

genealógicos, ou seja, a questão do Esclarecimento estaria mais ligada ao seu ponto de 

partida, à sua origem. Por essa razão que os autores mencionaram a Odisseia, considerada por 

eles como o primeiro documento literário de teor histórico-filosófico de uma constituição 

antropológica do Esclarecimento, como o momento exemplar e fundador de sua dialética. Do 

meio para o final desse primeiro capítulo, há a menção ao Canto XII da Odisseia, onde ocorre 
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o episódio em que Ulisses faz uso da astúcia (List) para escapar ileso do canto das sereias, 

mesmo ouvindo-o. Imediatamente posterior a esse capítulo, há o Excurso I: Ulisses ou Mito e 

Esclarecimento que serviria como um adendo dessa menção ao Canto XII incluído pelos 

autores, onde eles discorreram de maneira mais elaborada e detalhista sobre a saga de Ulisses, 

considerando-o como o “protótipo do indivíduo burguês” 
272

. Para os autores, Ulisses seria 

aquele que descobriu o caráter arbitrário do uso das palavras através de sua relação de 

indiferença entre o significante e o significado, ou seja, ele seria o modelo fundador e 

exemplar do homem esclarecido. Não por acaso, os autores também relacionaram o 

nominalismo como o “protótipo do pensamento burguês” 
273

.  

  Digno de nota seria a leitura originalíssima que Adorno e Horkheimer desenvolveram 

sobre a Odisseia, usando vários episódios e detalhes que para um leitor comum poderia passar 

despercebido. E talvez a leitura mais interessante seja a consideração de que a Odisseia já 

traria uma dialética do Esclarecimento dada pela relação entre forma e conteúdo, pois a 

epopeia ligada ao Mito como narrativa popular, sempre ligada a uma não sistematização das 

ideias quando escrita, criaria um tipo de distanciamento, de racionalização através da tentativa 

de organizá-lo, assim, “o discurso homérico produz a universidade da linguagem, se já não a 

pressupõe” 
274

. Como se pode observar na seguinte citação: “Em Homero, epopeia e mito, 

forma e conteúdo, não se separam simplesmente, mas se confrontam e se elucidam 

mutuamente. O dualismo estético atesta a tendência histórico-filosófica” 
275

. 

  O segundo capítulo, A Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das 

Massas, o fetichismo evidenciar-se-ia através de sua contraposição às obras autêntica, pois 

obras fetichizadas são típicas de produtos culturais em forma mercadoria cultural 

caracterizadas pelo fetichismo da mercadoria cultural. De fato, essa parte da Dialética do 

Esclarecimento é objeto de estudo do presente capítulo, sendo analisado com maior rigor a 

seguir. 

  O terceiro capítulo Elementos do Anti-Semitismo: Limites do Esclarecimento, o 

fetichismo caracterizaria pela falsa projeção na qual se basearia a estrutura psíquica do 

antissemitismo. A bem da verdade, a projeção é considerada uma atividade psíquica normal 

que ocorre em todos os seres humanos, pois o sujeito necessita fazer projeções das impressões 

sentidas diante das coisas ou diante de outros sujeitos para perceber o mundo. Ao que parece, 

a projeção se constituiria por uma atividade remota da psique humana que nos garantiria a 
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sobrevivência. No entanto, o homem teve de desenvolver um controle dessa projeção, 

aprimorando-a e inibindo-a ao mesmo tempo. O desenvolvimento gradual da projeção 

estabeleceu-se através de um esforço reflexivo do sujeito diante do objeto. Isso quer dizer que 

na relação entre sujeito e objeto, de modo geral, o sujeito sempre acrescentaria mais ao objeto 

do que esse a ele. Entretanto, na falsa projeção não haveria essa reflexão, não haveria o 

trabalho forçoso e aprimorado do sujeito, ocorrendo uma inversão da relação entre sujeito e 

objeto, pois o objeto acrescenta mais ao sujeito. Na verdade, o sujeito nesse caso seria uma 

mera projeção do objeto. Embora a falsa projeção seja típica de processos da paranoia, 

porque o paranoico não consegue refletir sobre as suas projeções, Adorno e Horkheimer 

pensavam que o mesmo processo ocorria na personalidade do antissemitista. Contudo, os 

autores apontaram uma única diferença entre eles: na paranoia o doente segue as tipologias da 

doença; e no antissemitismo seus adeptos seguem os comportamentos adotados pela política 

fascista. 

  No Excurso II: Juliette ou Esclarecimento e Moral, os autores expuseram uma ousada 

ideia de que o Esclarecimento seria representado por figuras exemplares como Sade, Kant e 

Nietzsche. Na opinião de Adorno e Horkheimer, todas essas figuras, as suas maneiras, são 

homens esclarecidos pelo fato de abstraírem de qualquer tipo de sentimento em relação ao 

outro: Sade, pela insensibilidade aos estímulos de dores causados pela prática da violência as 

suas vítimas; Kant, pela “apatia moral” como fator de determinação dos imperativos 

categóricos; e Nietzsche, pela moral do além-homem (Übermensch) que desconhece qualquer 

compaixão. A abstração necessária para se formar o homem esclarecido, cujo processo seria 

muito similar aos métodos científicos por abstrair o objeto cognoscível do sujeito, 

caracterizaria um tipo de fetichismo da formalização de princípios que é isento de qualquer 

sentimento: “O meio é fetichizado: ele absorve o prazer” 
276

. 

  Um ponto que se deve ressaltar é que, embora aquela sistematização da Dialética do 

Esclarecimento proposta por Duarte, bem como a sugestão que fiz em substituir pelo tema 

fetichismo, seja convincente, não se deve esquecer que essa sistematização seria apenas 

temática. O que quero dizer é que as três esferas weberiana da ação humana estão presentes, 

de maneira bem dialética, em toda obra. Além disso, a Dialética do Esclarecimento foi feita 

de maneira fragmentária e com a intenção em mantê-la como uma obra em progresso cujas 

teses sempre seriam passíveis de reformulações, caracterizando-a como uma obra 

assistemática. No caso do capítulo sobre a indústria cultural, a declaração dos autores no 
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prefácio da edição de 1947 confirma-nos isso: “O segmento sobre a indústria cultural é ainda 

mais fragmentário do que os outros” 
277

·. 

  De fato, os pontos que mencionei sobre o fetichismo em toda Dialética do 

Esclarecimento é de suma relevância e merece um estudo aprofundado, no entanto, o objetivo 

do presente trabalho seria tentar direcionar a análise sobre o capítulo indústria cultural, 

enfatizando o fetichismo no que concerne ao assunto Arte. É bom salientar que foi nessa obra 

que o termo indústria cultural foi usado pela primeira vez
278

 e não deixa de ser curioso o fato 

de que essa obra foi confeccionada em West Los Angeles, nos arredores de Hollywood, que os 

autores consideravam o suprassumo da indústria cultural. Talvez isso tenha contribuído para 

as críticas tão incisivas por parte dos autores à cultura americana, sendo que eles sustentavam 

de forma veemente o projeto de uma cultura esclarecida e emancipada que se formou na 

Europa ocidental. Ao que tudo indica, parece haver um imaginário da intelectualidade 

europeia, no qual teria a ideia da ausência de civilização e de tradição fora da Europa: seria 

um pouco com esses olhos que Adorno e Horkheimer talvez vissem a cultura americana, uma 

cultura disforme porque seria incapaz de apreensão de uma tradição autenticamente humana 

aos moldes europeus
279

. Com efeito, toda celeuma que se produziu sobre o termo indústria 

cultural depois de ele ter sido formulado pelos autores deve ser ponderada pelo fato de a 

Dialética do Esclarecimento ser uma obra, como já mencionado, em progresso. Isso fica 

evidente na afirmação que está na sua edição mimeografada de 1944, sendo descartada das 

edições posteriores
280

: “'Grandes partes realizadas há muito tempo só estão esperando a última 

redação. Elas permitirão que se apresentem, também, os aspectos positivos da cultura de 

massa'” 
281

. Esses aspectos positivos mencionados pelos autores são mais bem trabalhados na 

obra Composição para o Filme, que Adorno redigiu com ajuda de Hanns Eisler (1898-1962), 

assistente da New School for Social Research, entre 1942 e 1945. De certa forma, a leitura 

desse capítulo da Dialética do Esclarecimento sempre tem de se pautar por ponderações nesse 

sentido. 

  Todavia, sob o que foi exposto, surgiria uma pergunta: em que sentido poderíamos 
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entender o fetichismo no capítulo de “A Indústria Cultural”? Simplesmente, pela relação 

dicotômica entre a mercadoria cultural e a Arte autêntica. Na verdade, o fetichismo seria a 

impossibilidade de a Arte autêntica se manifestar sob os auspícios da indústria cultural. Como 

já foi mencionado, a Arte autêntica constituir-se-ia por duas características sob o ponto de 

vista de Adorno: a autonomia e a heteronomia da Arte. Desse modo, se contrapormos o 

fetichismo a essas duas características, pode-se entender aquela relação. A autonomia artística 

caracterizaria pelo fato de a Arte possuir os atributos que a constitui como tal independente de 

quaisquer outros atributos externos a ela. Com essa ideia de autonomia, Adorno estabelece um 

diálogo filosófico com Kant. A heteronomia, por sua vez, caracterizaria pelo fato de a Arte 

servir como refração da sociedade na qual está inserida. Ora, sabemos que a relação entre 

sociedade e indivíduo em Adorno se faz pela via psicanalítica. Desse modo, a heteronomia da 

Arte adorniana reportaria aos aspectos do sujeito, dando-lhe potencialidades de formar 

autênticas subjetividades. Com essa ideia, Adorno estabelece um diálogo filosófico com 

Freud. 

  Feitas a contextualização histórico-social, bem como a digressão dos aspectos 

estruturais e seus desdobramentos da Dialética do Esclarecimento, passemos a articular os 

conceitos de matriz kantiana, o esquematismo e a conformidade a fins sem fim, ao fetichismo 

sob os auspícios da indústria cultural. Nessa seção, começo esse diálogo estabelecido entre 

Adorno e Kant através da contraposição entre os termos kantianos conformidade a fins sem 

fim e o esquematismo, que corresponde similarmente à contraposição entre a Arte autêntica e 

o fetichismo da mercadoria cultural. Outrossim, uma outra contraposição com o mesmo 

sentido pode ser feita entre os termos kantianos juízos reflexionantes e juízos determinantes, 

pois o que ocorreria na indústria cultural é tão-somente uma pseudomorfose, ou seja, o uso de 

critérios científicos, de juízos determinantes, nas esferas das Artes, dos juízos reflexionantes. 

  Para entendermos isso, temos de nos ater ao fato de que o advento da indústria 

cultural desmentiria a tese de que com desencantamento do mundo a cultura se transformaria 

num caos por falta de sentido de unidade compartilhada entre as pessoas. Para Adorno e 

Horkheimer, ocorreu justamente o contrário com o surgimento da indústria cultural, pois os 

representantes maiores dela conseguiram padronizar a cultura de modo que tudo ficaria 

semelhante e único, configurando-se num tipo de totalidade tal como uma religião: “O 

cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema”
282

. Muito embora essa totalidade, 

operando através da predominância de valores-de-troca das mercadorias sob os auspícios da 
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absolutização do capital, produzisse um modelo de cultura em que prevalecesse “a falsa 

identidade do universal e do particular” 
283

. Isso só ocorreria porque o meio que transmite o 

bem cultural, a técnica de reprodutibilidade, está permeado socialmente por ditames 

meramente mercantis: “Por enquanto, a técnica da indústria cultural levou apenas à 

padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra 

e a do sistema social”
284

. Sob o ponto de vista dos autores, o que se nota é que há uma 

evolução dessa técnica não por aprimoramento de sua finalidade, mas como mero propósito 

mercadológico, cuja racionalidade técnica é racionalidade de dominação. Desse modo, pode-

se entender a elaboração do fetichismo em seus aspectos “objetivos” com a ideia dessa 

evolução das técnicas mercadológicas. Isso quer dizer que diante de uma configuração da 

totalidade da forma mercadoria haveria um aprimoramento por parte da indústria em sua 

produção com o intuito de alcançar lucros cada vez maiores por “ter aperfeiçoado o feitio das 

mercadorias” 
285

. 

  Não obstante, a indistinção entre os fetichismos “objetivo” e “subjetivo” torna-se 

patente sob a forma mercadoria cultural através de uma proposital mistura, pois os desejos de 

consumo de bens por parte dos consumidores, que parecem ser espontâneos, são, na verdade, 

meros ajustes ao sistema cultural imposto
286

: “A atitude do público que, pretensamente e de 

fato, favorece o sistema da indústria cultural é uma parte do sistema, não sua desculpa” 
287

. 

Isso se deve pela razão de que os métodos de reprodução técnica seriam voltados para a 

captação de um número muito grande de pessoas, sendo que a disseminação das mercadorias 

culturais teria de ser feita pela padronização das necessidades. Muito embora não com vistas 

às necessidades reais dessas pessoas, mas sim tendo em vista padrões de necessidades que 

manteriam a coesão do sistema industrial como condição essencial de obtenção de lucros. Na 

verdade, essas necessidades são produzidas através de um processo de manipulação 

configurado em necessidade retroativa, ou seja, a própria mercadoria como criadora de suas 

necessidades. Isso estaria ligado ao tipo de técnica usada pela indústria cultural como 
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mediação entre as mercadorias e o público que a caracterizaria como tal: 

 

A necessidade que talvez pudesse escapar ao controle central já é recalcada 

pelo controle da consciência individual. A passagem do telefone ao rádio 

separou claramente os papéis. Liberal, o telefone permitia que os 

participantes ainda desempenhassem o papel do sujeito. Democrático, o 

rádio transforma-os a todos igualmente em ouvintes, para entregá-los 

autoritariamente aos programas, iguais uns aos outros, das diferentes 

estações. Não se desenvolveu nenhum dispositivo de réplica e as emissões 

privadas são submetidas ao controle. Elas limitam-se ao domínio apócrifo 

dos “amadores”, que ainda por cima são organizados de cima para baixo. No 

quadro da rádio oficial, porém, todo traço de espontaneidade no público é 

dirigido e absorvido, numa seleção profissional, por caçadores de talentos, 

competições diante do microfone e toda espécie de programas patrocinados. 

Os talentos já pertencem à indústria muito antes de serem apresentados por 

ela: de outro modo não se integrariam tão fervorosamente 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 114-115). 

 

  Isso se torna evidente pelo fato de essa indústria fazer uso de categorias, relacionadas 

tanto às mercadorias como ao público, concernente aos seus conteúdos de maneira no mínimo 

suspeita, servindo apenas para quantificar dados estatísticos dos consumidores com finalidade 

de estratégias de venda. Exemplos excelsos disso seriam: as categorizações de filmes em A ou 

em B; as histórias em revistas publicadas com diferentes preços; e o uso de jargões falsamente 

técnicos, como o level, sugerindo certo comportamento enganosamente espontâneo de quem 

consume algum tipo de mercadoria.  

  Outro ponto importante a ser mencionado seria a ocorrência de um “esquematismo do 

procedimento” 
288

, em que as mercadorias culturais mecanicamente distintas são, na verdade, 

indistintas uma da outra: “A diferença entre a série Chrysler e a série General Motors é no 

fundo uma distinção ilusória, como já sabe toda criança interessada em modelos de 

automóveis” 
289

. De fato, isso só daria a ilusão de concorrência dos produtos e de 

possibilidade de escolha, que na realidade não ocorrem. Assim, as pequenas diferenças nos 

detalhes das mercadorias são hipostasiadas em elementos diferenciadores através do mesmo 

esquematismo na produção, evidenciados nos números exagerados da produção de gadgets, os 

quais se tornaram o símbolo do fetichismo por causa de sua característica essencial de 

inutilidade escancarada. 

  Mais um ponto a ser salientado seria a “dosagem” do conspicuous production 

(produção ostensiva), do investimento ostensivo usado como critério de valor. Na indústria 

cultural, haveria uma perda do sentido de valor que o produto tem em seu conteúdo, em seus 
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valores objetivos, pois tais valores são meramente orçamentários, tendendo à uniformização 

desses produtos:  

 

A televisão visa uma síntese do rádio e do cinema, que é retardada enquanto 

os interessados não se põem de acordo, mas cujas possibilidades ilimitadas 

prometem aumentar o empobrecimento dos materiais estéticos a tal ponto 

que a identidade mal disfarçada dos produtos da indústria cultural pode vir a 

triunfar abertamente já amanhã – numa realização escarninha do sonho 

wagneriano da obra de arte total (ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 116). 

  

 A todas essas características do fetichismo estabelecidas pela indústria cultural, 

sugerindo um tipo de cultura fetichizada imposta pela propagação de meios de 

reprodutibilidade técnica nunca antes tão potentes na história, teria como baluarte a ideia de 

que o esquematismo kantiano seria o causador desse tipo de cultura. Numa famosa passagem 

da Dialética do Esclarecimento, num tom quase perturbador, Adorno e Horkheimer 

declararam: 

 

A função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, 

referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é 

tomada ao sujeito pela indústria. O esquematismo é o primeiro serviço 

prestado por ela ao cliente. Na alma devia atuar um mecanismo secreto 

destinado a preparar os dados imediatos de modo a se ajustarem ao sistema 

da razão pura. Mas o segredo está hoje decifrado. Muito embora o 

planejamento do mecanismo pelos organizadores dos dados, isto é, pela 

indústria cultural, seja imposto a esta pelo peso da sociedade que permanece 

irracional apesar de toda racionalização, essa tendência fatal é transformada 

em sua passagem pelas agências do capital do modo a aparecer como o sábio 

desígnio dessas agências. Para o consumidor, não há nada mais a classificar 

que não tenha sido antecipado no esquematismo da produção 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 117).  

 

 Como já mencionamos, o esquematismo
290

 seria usado por Kant, na Crítica da Razão 

Pura, designando o modo como se procederia a ligação entre as faculdades do entendimento, 

dados pelos conceitos, e a da sensibilidade, dados pelas formas puras da intuição, tempo e 

espaço. Muito embora Adorno e Horkheimer estivessem referindo a um tipo de orientação 

que as pessoas deveriam seguir no consumo das mercadorias culturais, seria constada aqui a 

imbricação entre os fetichismos “subjetivo” e “objetivo”, pois o esquematismo kantiano 

refere-se ao modo de apreensão de conhecimento feito pelo sujeito. Mesmo que para Kant o 

sujeito seja um sujeito transcendental, o filósofo pressupôs que o esquematismo ocorre em 

todas as pessoas como condição universal e necessária da cognição humana.  

                                                 
290

No primeiro capítulo do presente trabalho, Pressupostos Filosóficos do Conceito de Fetichismo, apresento 

esse assunto na seção terciária intitulada 1.3.1 O Esquematismo, a fim de esclarecer minimamente o que Kant 

quis dizer com esquematismo. De certa forma, isso também justifica a necessidade da apresentação desse 

conceito kantiano numa seção. 
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 No entanto, diante disso, surgiriam as seguintes perguntas: será que a indústria 

cultural seria um tipo de sujeito transcendental? Não seria exagero tal afirmação, tendo em 

vista que o próprio Kant teria afirmado que é inexplicável o modo como se procederia o 

esquematismo?
291

 De fato, o que eu proporia é que não se pode pensar, de modo geral, que as 

afirmações apresentadas na Dialética do Esclarecimento possam ser dadas por um sentido 

assaz literal, mas sim como um tipo de sugestão. No caso de esquematismo, seria a sugestão 

de que há uma pseudomorfose dada pela indústria com alta potencialização de 

reprodutibilidade técnica, proporcionando um tipo de cultura que faz uso de juízos 

determinantes, estritamente científicos, no âmbito da cultura, onde se usa juízos 

reflexionantes. Sabemos que esses últimos juízos são feitos de maneira mais dialógica e 

comunitária do que os primeiros, pois, na ciência, é impossível postular visões distintas de um 

objeto, sem ferir os pressupostos do objetivismo. Pode até existir postulações diferentes, mas 

sempre diante de uma pressuposição objetiva do real, assim, estabelece-se uma subsunção 

entre o universal e o particular, entre o conceito e o objeto. Diferentemente, nos juízos 

reflexionantes, haveria sempre a ideia de uma comunhão, de uma troca de experiências na 

tentativa de formular um universal, um conceito que sempre terá um pressuposto de “como se 

fosse assim”, nunca imposto. Sob essa rubrica que se pode pensar que Adorno e Horkheimer 

sugeriram a existência de uma pseudomorfose, uma substituição dos paradigmas artísticos por 

científicos estabelecida, de maneira proposital, pelas agências de produção das mercadorias 

culturais: “No mundo da produção em série, a estereotipia – que é seu esquema – substitui o 

trabalho categorial. O juízo não se apoia mais numa síntese efetivamente realizada, mas numa 

cega subsunção”
292

. 

 O esquematismo estaria ligado à ideia de que a indústria cultural conseguiu realizar 

uma totalidade por uma subsunção aos ditames das equipes produtoras, condicionando, de 

certa maneira, tipos de “consciências” ao público com intuito de cooptá-lo à venda, embora 

isso ocorra no âmbito da cultura, onde deveria prevalecer a intersubjetividade entre as 

pessoas: 

 

A arte sem sonho destinada ao povo realiza aquele idealismo sonhador que ia 

longe demais para o idealismo crítico. Tudo vem da consciência, em 

Malebranche e Berkeley da consciência de Deus; na arte para as massas, da 
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Mencionei isso de maneira enfática na seção 3.2 O Esquematismo, citando um trecho da Crítica da Razão 

Pura, em que Kant declara a dificuldade de explicação do modo de funcionamento do esquematismo: “Este 

esquematismo do nosso entendimento, em relação aos fenômenos e à sua mera forma, é uma arte oculta nas 

profundezas da alma humana, cujo segredo de funcionamento dificilmente poderemos alguma fez arrancar à 

natureza e pôr a descoberto perante os nossos olhos” (KANT, 2001, ps 183-184). 
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consciência terrena das equipes de produção (ADORNO/HORKHEIMER, 

1985, p. 117). 

 

 Com efeito, haveria padronizações de conteúdos em todo tipo de produção feito pela 

indústria cultural, variando somente a aparência conteudística. Isso fica evidente nas 

padronizações das canções de sucesso, dos astros e das novelas, configurando-se numa 

totalidade de clichês de fácil apreensão com o propósito de inserção ao esquema industrial. O 

que isso ocasionaria é que a fórmula esquemática da indústria substitui a obra de Arte. E toda 

aquela relação dialética entre o todo e o particular expressa de maneira exemplar nas grandes 

obras de Arte em sua imanência seria substituída por uma relação não dialética, em que o todo 

e o particular são indiferentes e isentos de tensões mútuas. Talvez um exemplo excelso desse 

esquematismo possa ser o uso de um tipo de realismo exacerbado pelo cinema como tentativa 

de subordinar a realidade do espectador aos mecanismos de produção técnica do filme:  

 

A velha experiência do espectador de cinema, que percebe a rua como um 

prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende ele próprio 

reproduzir rigorosamente o mundo da percepção quotidiana, tornou-se a 

norma da produção. Quanto maior a perfeição com que suas técnicas 

duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que 

o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre 

no filme. Desde a súbita introdução do filme sonoro, a reprodução mecânica 

pôs-se ao inteiro serviço desse projeto. A vida não deve mais, 

tendencialmente, deixar-se distinguir do filme sonoro 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 118). 

 

 Além disso, o que pode ser o melhor exemplo do esquematismo é a menção de Adorno 

e Horkheimer a uma atrofia da imaginação, juntamente com a perda da espontaneidade. Para 

se entender isso, deve-se ter em mente a diferença entre os juízos determinantes e os juízos 

reflexivos. Nos juízos determinantes há uma confluência das faculdades da sensibilidade e do 

entendimento. Nos juízos reflexivos, por sua vez, há um jogo livre da imaginação e do 

entendimento. Desse modo, a fruição da Arte pressuporia um ajuizamento pautado por um 

trabalho feito pela imaginação, buscando o conceito para subsumir ao sensível, sempre 

através da experiência subjetiva personalíssima e intransferível referida, contudo, ao sensus 

communis. Ao contrário, os filmes parecem ser exemplos convincentes de uma conformação 

aos juízos determinantes através de sua própria técnica mimética da realidade: 

 

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia 

e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, 

sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, 

no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente 

que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar 

imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da 
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espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzida a 

mecanismos psicológicos. Os próprios produtos – e entre eles em primeiro 

lugar o mais característico, o filme sonoro – paralisam essas capacidades em 

virtude de sua própria constituição objetiva. São feitos de tal forma que sua 

apreensão adequada exige, é verdade, presteza, dom de observação, 

conhecimentos específicos, mas também de tal sorte que proíbem a atividade 

intelectual do espectador, se ele não quiser perder os fatos que desfilam 

velozmente diante de seus olhos. O esforço, contudo, está tão profundamente 

inculcado que não precisa ser atualizado em cada caso para recalcar a 

imaginação. Quem está tão absorvido pelo universo do filme – pelos gestos, 

imagens e palavras -, que não precisa lhe acrescentar aquilo que fez dele um 

universo, não precisa necessariamente estar inteiramente dominado no 

momento da exibição pelos efeitos particulares dessa maquinaria. Os outros 

filmes e produtos culturais que deve obrigatoriamente conhecer tornaram-no 

tão familiarizado com os desempenhos exigidos da atenção, que estes têm 

lugar automaticamente. A violência da sociedade industrial instalou-se nos 

homens de uma vez por todas (ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 119).  

 

  No que concerne a outro aspecto dos juízos reflexivos, seria sua relação com o termo 

kantiano conformidade a fins sem fim, que é a expressão máxima da autonomia absoluta da 

Arte, como vimos no primeiro capítulo desse trabalho. Aqui outra chave de leitura para 

entender a pseudomorfose no âmbito estético seria a transformação do termo conformidade a 

fins sem fim, que pressuporia uma finalidade interna pela própria fruição estética, logo, não há 

estritamente uma finalidade para além do objeto artístico, para uma, digamos, conformidade a 

fins meramente mercadológica. Portanto, haveria na indústria cultural certa ideia de regressão 

histórica da Arte para a kalokagathia grega de maneira um tanto quanto pervertida, pois a 

kalokagathia, apesar de não contemplar uma autonomia da Arte, contemplava ao menos uma 

finalidade moral à “Arte”. A finalidade do belo na indústria cultural, amalgamada pela sua 

parte mais “espiritual”, a publicidade, serviria apenas para aquela totalidade pautada pelos 

valores-de-troca: “O gosto dominante toma seu ideal da publicidade, da beleza utilitária. 

Assim a frase de Sócrates, segundo a qual o belo é o útil, acabou por se realizar de maneira 

irônica” 
293

. Com efeito, a Arte burguesa, em cujo limiar se estabeleceu a autonomia artística 

como separação total da sociedade, já teria seu caráter mercantil fazendo uma confrontação 

entre autonomia e heteronomia, entre obra de Arte enquanto tal e sociedade capitalista. Para 

ilustrar isso, Adorno e Horkheimer recorreram ao caso de Beethoven que doente, perto de sua 

morte, arremessou longe um romance de Walter Scott (1771-1832), declarando alto que esse 

autor só escrevia com intenções de ganhar dinheiro. No entanto, ao mesmo tempo, através das 

composições de seus últimos quartetos, Beethoven recusaria o mercado como um negociante 

experiente e irredutível. Sua postura, que aparentemente se configuraria numa ambiguidade, 
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demonstra uma unidade dos contrários entre autonomia e mercado da Arte no limiar da 

sociedade burguesa. Portanto, para os autores, o que caracteriza a ideologia do sistema 

capitalista é que a contradição entre Arte e mercadoria foi ocultada em vez de ser expressa 

pela própria consciência da produção artística, como fez Beethoven pela sua tentativa de 

superação estética das limitações que o mundo estabelece. 

 Essa ocultação das contradições entre a Arte e a sociedade seria feita pela 

transformação da conformidade a fins sem fim em um tipo de conformidade a fins 

mercadológica, a qual subsume a totalidade do mercado. O que a Arte teria de seu aspecto 

metafísico de superação da realidade através da ideia de manter no objeto artístico apenas sua 

utilidade interna dada pela própria fruição estética, converte-se em mera utilidade externa e 

mundana desses objetos configurados em mercadorias culturais: 

 

O princípio da estética idealista, a finalidade sem fim, é a inversão do 

esquema a que obedece socialmente a arte burguesa: a falta de finalidade 

para os fins determinados pelo mercado. Para concluir, na exigência de 

entretenimento e relaxamento, o fim absorveu o reino da falta de finalidade. 

Mas, na medida em que a pretensão de utilizar a arte se torna total, começa a 

se delinear um deslocamento na estrutura econômica interna das mercadorias 

culturais. Pois a utilidade que os homens aguardam da obra de arte na 

sociedade antagonística é justamente, em larga medida, a existência do 

inútil, que no entanto é abolido pela subsunção à utilidade 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 148). 

 

 Como se sabe, sob a conformidade a fins sem fim, o objeto artístico provoca um 

sentimento de prazer no sujeito diante dele, ocasionando uma experiência autenticamente 

estética e um conhecimento epistemológico do objeto artístico. O sujeito tornar-se-ia um 

conhecedor desse objeto num sentido profundo de conhecimento, de relação de alteridade. 

Quando a Arte é transformada em seu valor-de-uso sui generis, dado pela conformidade a fins 

sem fim, em valor-de-troca, em conformidade ao mercado, as apreensões subjetivas autênticas 

seriam substituídas por comportamentos de ostentação feitos pelo sujeito com finalidade de 

prestígio social. Passa-se então de uma subjetividade mais, digamos, aprofundada para uma 

mais superficial: “O que se poderia chamar de valor de uso na recepção dos bens culturais é 

substituído pelo valor de troca; ao invés do prazer, o que se busca é assistir e estar informado, 

o que se quer é conquistar prestígio e não se tornar um conhecedor”
294

.  

 Entretanto, a conversão da conformidade a fins sem fim da Arte como mercadoria 

cultural se estabeleceria de forma sutil e manhosa, porque a pretensa inutilidade da Arte é 

usada como qualidade de status de mercadoria diferenciada, não abolindo por completo seu 
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caráter de finalidade sem fim, mas usando-o como intuito de venda. Isso se efetivaria pela 

obnubilação da relação dialética entre a Arte como objeto em si e como objeto de venda, 

relação essa que sempre foi mantida como fator determinante da preservação de seus aspectos 

intrinsecamente estéticos. Essa obnubilação seria causada pela subsunção da Arte a uma 

totalidade mercadológica, na qual a intenção de venda, que sempre esteve acoplada à Arte, 

seria substituída por princípio único de valor-de-troca. Curiosamente, norteado por esse 

princípio, a Arte é considerada falsamente como invendível. Adorno e Horkheimer explicaram 

isso através do exemplo das difusões radiofônicas de concerto de Toscanini que foram 

tomadas como gratuitas, dando a impressão ao ouvinte de que o concerto fosse um serviço 

público. No entanto, isso seria desmentido pelo fato de existir lucros dos patrocinadores que 

financiam as rádios, como os fabricantes de automóveis e sabões, e de aumentar a venda de 

produtos da indústria elétrica que fabricam os aparelhos de recepção. Assim sendo, para 

Adorno e Horkheimer, a rádio é o exemplo perfeito da indústria cultural por ter a 

característica de vender as mercadorias culturais sem, no entanto, tratá-las como 

mercadorias, pois não há uma taxa cobrada ao público para divulgar seus produtos. Os 

autores viam nisso uma semelhança muito próxima à figura do Führer da Alemanha nazista, 

divulgada de maneira tão bem sucedida com intuito de propagação da ideologia nacional-

socialista. Com efeito, parece haver na mídia rádio uma possibilidade de divulgação dos 

conteúdos de forma onipresente e ao mesmo tempo desinteressada, colocando “a palavra 

humana como algo de absoluto, como um falso imperativo” 
295

. Dessa forma, o conteúdo 

divulgado perderia seu sentido real, por isso a mercadoria cultural pode ser tão bem aceita na 

rádio, pois seu conteúdo dado pela absolutização perderia seu sentido, dando lugar aos 

sentidos vazios das várias marcas. 

 Enfim, talvez aqui residisse a grande aporia da obra de Arte sob a forma mercadoria 

cultural na sua subversão da conformidade a fins sem fim. No momento em que sua 

divulgação pode ser mais democrática através do avanço das técnicas de reprodutibilidade, as 

massas excluídas do processo de Esclarecimento e de aculturação se vêm na impossibilidade 

de uma autêntica elaboração cultural, decaindo num tipo de aculturação bárbara. 

Curiosamente, o acesso aos bens culturais despendia muito dinheiro no começo do 

capitalismo, preservando de certa forma a Arte. Nessa época, o valor-de-troca não sobrepôs, 

de maneira autoritária, ao valor-de-uso das obras de Arte. Pelo contrário, ele até permitiu um 

certo desenvolvimento das obras, preservando a crítica e o respeito às obras de Arte. Contudo, 
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isso se extinguiu com a indústria cultural, pois a Arte com sua proximidade ilimitada, sem 

mediação do dinheiro, seria consumida pela alienação através de uma “triunfal reificação” 
296

, 

caracterizando por um tipo de fetiche muito peculiar através da transformação da obra de Arte 

em mero brinde. Uma sinfonia, por exemplo, tornou-se um tipo de prêmio a quem a escuta na 

rádio. A cultura passa, dessa maneira, a obedecer um esquema de aproveitamento de chances, 

em que ninguém desejaria perder seu consumo guiado por um medo de perder uma vantagem, 

como acontece nos vários concursos de identificação de temas musicais, nos exemplares 

grátis e nos prêmios oferecidos aos ouvintes. 

 Enfim, seria dessa maneira que penso como fetichismo articula com o esquematismo e 

a conformidade a fins sem fim, acomodando uma original aproximação de acepções entre 

matrizes marxianas e kantianas ligadas ao termo indústria cultural. 

 

 

3.2 O Fetichismo e a Pseudo-Individualidade 

 

 

  Dando prosseguimento ao que propus nesse capítulo, farei uma inter-relação do 

fetichismo com sua matriz freudiana ligada à indústria cultural na Dialética do 

Esclarecimento. Essa inter-relação é evidenciada através do uso do termo pseudo-

individualidade por parte de Adorno e de Horkheimer. Realmente, uma das características 

mais peculiares do fetichismo da mercadoria cultural em seu aspecto “subjetivo”, de sua 

recepção, encontrada nessa obra seria a sugestão de um tipo de condicionamento dos 

consumidores manifestado pela pseudo-individualidade. A pseudo-individualidade pode ser 

tomada como uma hipótese deduzida pelos autores, referindo-se à impossibilidade do sujeito 

de vivenciar experiências genuinamente estéticas que revela a prevalência de tipologias de 

personalidades encontradas em consumidores, tal como do tipo neurótico, infantil e 

sadomasoquista. Segundo os filósofos, isso ocorre pelo fato de não ter havido uma formação 

de uma psique forte, madura que pudesse se contrapor às sugestões dadas pela indústria 

cultural, formando uma aculturação condicionante e totalizadora baseada na padronização dos 

bens culturais com intuito de valores-de-troca. Seria como se a própria individualidade, 

instância na qual a espontaneidade é condição essencial, imitasse a padronização da produção 
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dos bens culturais através de individualidades estereotipadas. Consequentemente, isso poderia 

aumentar a probabilidade de propensão às sugestões dessa indústria introjetada de tal maneira 

que se transformaria em autossugestões. Aqui já estamos diante de uma problemática relação 

entre o fetichismo “objetivo” e o “subjetivo”, pois, ao que se denota, essa relação não 

pressupõe uma anterioridade desse primeiro prevalecendo sobre o último. Isso quer dizer que 

não haveria uma condição exclusivista da indústria, impondo aos consumidores mercadorias 

padronizadas. O que seria plausível é a manifestação, de maneira voraz, da necessidade 

retroativa das mercadorias culturais, estabelecendo-se numa indistinção entre quem 

condiciona e quem é condicionado. Se é a indústria que seria a fonte do condicionamento 

através de técnicas cada vez mais aperfeiçoadas de cooptação de consumidores; ou se são os 

próprios consumidores que formariam um tipo de cultura “bárbara”, como declaram os 

autores: 

 

Na indústria, o indivíduo é ilusório não apenas por causa da padronização do 

modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade 

incondicional com o universal está fora de questão. Da improvisação 

padronizada no jazz até os tipos originais do cinema, que têm de deixar a 

franja cair sobre os olhos para serem reconhecidos como tais, o que domina é 

a pseudo-individualidade. O individual reduz-se à capacidade do universal 

de marcar tão integralmente o contingente que ele possa ser conservado 

como o mesmo. Assim, por exemplo, o ar de obstinada reserva ou a postura 

elegante do indivíduo exibido numa cena determinada é algo que se produz 

em série exatamente como as fechaduras Yale, que só por frações de 

milímetros se distinguem umas das outras. As particularidades do eu são 

mercadorias monopolizadas e socialmente condicionadas, que se fazem 

passar por algo de natural (ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 144-145). 

 

 Certamente, a ideia de Adorno e de Horkheimer é de que há uma relação dialética 

entre sociedade e indivíduo dada por tensões entre o particular e o universal. Essa relação, 

para os autores, seria sempre salutar, pois não há uma acomodação passiva do indivíduo ao 

social, mas um intercâmbio entre indivíduo e sociedade, formando a própria condição humana 

de ser sociável. De fato, a formação da subjetividade na história da humanidade sempre foi 

marcada por uma relação conflituosa entre o sujeito e a sociedade, entre o particular e o 

universal. A própria formação e a maturidade do Eu, propiciado pela relação entre filogênese 

e ontogênese, pressuporia uma relação de sofrimento através da adequação do indivíduo 

direcionado pelo princípio do prazer ao princípio da realidade, ao mundo social. Por outro 

lado, não há de se pensar numa determinação total do princípio da realidade sobre o 

indivíduo, pois o conflito entre esse princípio e o do prazer sempre ocasionou ganhos a 



189 

 

 

humanidade, como foram os casos de sujeitos que contribuíram para o aprimoramento 

humano. Seria nesse sentido que os autores declararam a perda do que se entendeu até então 

por subjetividade, pois essa subjetividade estaria em sintonia com aquela totalidade feita pela 

indústria cultural, estabelecendo-se numa falsa relação entre universal e particular, entre os 

indivíduos e a sociedade: “[...] é só porque os indivíduos não são mais indivíduos, mas sim 

meras encruzilhadas das tendências do universal, que é possível integrá-los totalmente na 

universalidade” 
297

. Isso só ocorreria porque parece haver um padrão típico de subjetividade 

dos consumidores que justifica o consumo sem resistência das mercadorias culturais, 

marcada por eus fracos, regredidos a um estado de servilismo e de infantilidade, típicos de 

personalidades que não conseguem sublimar certos impulsos primitivos. 

 Sendo assim, o momento histórico no qual se efetivaria a indústria cultural revela 

aquele caráter ilusório da individualidade cuja formação vem desde os primórdios da 

sociedade burguesa. Ilusório, pois maquiaria a relação entre universal e particular como uma 

condição aparentemente harmônica que de fato não ocorre, pois o princípio de 

individualidade, como já mencionado, é, de maneira constitutiva, marcada por contradições. 

Para os autores, a individuação formou-se historicamente na sociedade burguesa sob dois 

processos. Primeiro, sob um tipo de processo em que a individuação nunca realmente se 

efetivou, pois ela se guiou pela ideia de classe baseada na autoconservação que não se 

universalizou como ser genérico. Isso ocorreu porque o indivíduo, baluarte da ideia de 

liberdade, sempre esteve diante de uma condição paradoxal de pertencer a uma sociedade 

burguesa pautada pela competitividade. Com isso, não haveria liberdade, pois a 

individualidade se submete às relações de poder dominante quando solicita os juízos das 

pessoas. Segundo, sob um processo no qual a própria sociedade burguesa desenvolveu a 

noção de indivíduo. De fato, ambos os processos deflagraram um tipo de individualidade que 

se basearia em princípios meramente privados. Assim sendo, dentro da esfera privada do 

mundo burguês, a individualidade estaria sob uma relação de representação da vida privada e 

da intimidade, formando indivíduos completamente solitários, “rompido consigo e com 

todos” 
298

. Essa ideia se torna evidente através de uma comparação feita pelos autores entre as 

tipologias de personalidade dos nazistas com as relações sociais mais íntimas dos habitantes 

das grandes metrópoles contemporâneas: 

 

                                                 
297

ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 145. 
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O burguês cuja vida se divide entre o negócio e a vida privada, cuja vida 

privada se divide entre a esfera da representação e a intimidade, cuja 

intimidade se divide entre a comunidade mal-humorada do casamento e o 

amargo consolo de estar completamente sozinho, […], já é virtualmente o 

nazista que ao mesmo tempo se deixa entusiasmar e se põe a praguejar, ou o 

habitante das grandes cidades de hoje, que só pode conceber a amizade como 

social contact, como o contrato social de pessoas que não se tocam 

intimamente (ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 145-146). 

 

 A anulação da individualidade das pessoas na sociedade capitalista não só propiciaria 

tipos de consumidores em potencial ao consumo de bens culturais padronizados, mas também 

refletiria nos próprios conteúdos desses bens. É por isso que a indústria cultural pode, 

pensam os autores, arruinar a individualidade, pois cumpre apenas a imitação do que a 

sociedade já faz. É sob essa rubrica que Adorno e Horkheimer observaram, nas capas de 

revistas, as faces dos heróis do cinema e das pessoas que pareciam mostrar a falsidade de uma 

individualidade na qual ninguém mais acreditaria. Sob a interpretação dos autores, isso sugere 

que a afetividade dos consumidores dadas pela identificação com as mercadorias culturais, 

manteria uma realização de um sentimento de alívio por isentar as pessoas de um esforço, de 

um sofrimento para se chegar a uma individuação pela imitação. 

 Digno de nota seria a retomada do conceito de fetichismo freudiano por parte de 

Adorno e Horkheimer, como já mencionei no primeiro capítulo, no qual há a ideia de um tipo 

de resolução de conflitos psíquicos distintos tanto da psicose como da neurose, a saber, o 

desmentido (Verleugnung). O fetichismo poderia ser caracterizado por um tipo de processo 

psíquico em que a contradição de duas ideias antagônicas não causasse nenhum sofrimento ao 

indivíduo afetado pelo fetiche, isto é, duas crenças opostas podem residir no mesmo indivíduo 

sem lhe causar problemas de sofrimento ou de alucinações mais graves. Embora os casos de 

fetichismo descritos por Freud como patologia funcional da psique humana ligada aos 

comportamentos sexuais não fossem muito frequentes, caracterizando-se como 

comportamentos incomuns, a hipótese da pseudo-individualidade de Adorno e de Horkheimer 

com a mesma noção freudiana afetando os indivíduos, direcionou para um condicionamento 

de uma tipologia cultural de psique fetichizada. Assim, se Freud observou que o fetichismo 

não era comum nos indivíduos, Adorno e Horkheimer parecem generalizá-lo como 

manifestação cultural. Provavelmente, só assim explicaria o sucesso de consumo das 

mercadorias culturais pelas pessoas e, consequentemente, a obtenção de lucros cada vez 

maiores dos donos das agências produtoras. Se essa hipótese, de fato, estiver certa, o 

problema parece ser mais grave, pois não estaríamos diante de uma fácil resolução, tendo em 
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vista que o fetichismo não produz sofrimento e nem um tipo de consciência esclarecedora que 

pudesse extingui-lo
299

. Aqui merece ser mencionada a seguinte citação de Adorno e 

Horkheimer, porque eles vão ao cerne do problema do fetichismo, aos moldes freudianos, 

mesmo sem explicitá-lo, num tom quase “profético” 
300

: 

 

É vã a esperança de que a pessoa contraditória em si mesma e em via de 

desintegração não conseguirá sobreviver a muitas gerações, que o sistema 

tem que desmoronar com essa cisão psicológica, que a substituição 

mentirosa do individual pelo estereotipado há de se tornar por si mesmo 

insuportável aos homens. Desde o Hamlet de Shakespeare, já se descobrira 

que a unidade da personalidade não passa de uma aparência. Hoje, as 

fisionomias produzidas sinteticamente mostram que já se esqueceu até 

mesmo de que já houve uma noção da vida humana. Ao longo dos séculos, a 

sociedade se preparou para Victor Mature e Mickey Rooney. Sua obra de 

dissolução é ao mesmo tempo uma realização (ADORNO/HORKHEIMER, 

1985, p. 146). 

 

  Interessante notar, que em termos conteudísticos, a ideia de pseudo-individualidade 

estaria conectada a um procedimento típico da indústria cultural de “heroificação do 

indivíduo mediano” 
301

 como “culto do barato” 
302

. De fato, para cultura ocidental, a figura do 

herói sempre está vinculada às tragédias e às epopeias clássicas. Isso quer dizer que em ambas 

há a ideia de que elas representam uma ação elevada e completa do homem. Muito embora 

nas epopeias o herói, em algumas passagens, seja um tanto quanto infantil e temeroso aos 

desígnios dos deuses, o que não ocorrem nas tragédias, pois o herói sempre representa uma 

forte resistência à hybris. Além disso, existe a ideia de que os heróis clássicos nunca podem 

ser pensados como pessoas comuns, mas sim como semideuses, ou seja, esses heróis estão 
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 Muito parecido com o que Safatle diagnosticou como “momento cínico” ou como Žižek bem apontou como 

“crença descafeizada”, ambos os autores analisando os padrões de subjetividade atuais. 

300
 Muito embora nos textos de Adorno e Benjamin existam elementos que remetem a termos religiosos, servindo 

como uma ambrosia aos famintos adeptos da religião, que parecem sempre usarem de um tipo de ad hoc para 

justificar suas crenças, penso que esses autores poderiam ser interpretados justamente pelo oposto. Na 

verdade, penso que se poderia interpretá-los como formuladores de hipóteses epistemológicas e filosóficas 

mais convincentes e menos ideológicas. Se a dubiedade dos textos da teoria crítica, em geral, proporcionaria, 

de fato, essa leitura “litúrgica”, penso ser isso mais uma questão de estilo e não porque se encontram neles 

uma religiosidade implícita. Ora, é bem verdade que para quem tem um tipo de “fenomenologia religiosa, 

encantada e mágica”, até um cair de folha de uma árvore seria um fato religioso. O que quero dizer é que o 

trabalho exegético filosófico, apesar de propiciar sim condutas quase obscuras de seus intérpretes, pode, 

todavia, também ser mais científica e clara, contribuindo para um estilo filosófico mais amplo e democrático. 

De fato, ao que parece, condutas religiosas não são nem um pouco democráticas, dada a configuração de 

argumentos quase sempre apelativos e de demonstrações falhas: tudo de negativo que a religião prestou à 

humanidade, isentando se suas intenções são boas ou não. Isso não invalida, é claro, a experiência 

autenticamente religiosa que algumas pessoas parecem ter. Só que não se pode confundir o plano privado 

dessas experiências com o plano público, de argumentos científicos. 
301

ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 146. 
302

Ibidem, p. 146. 
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para além da vida prosaica do dia a dia do grego. Na verdade, essa ideia se manteve durante a 

história, tendo uma ruptura na Modernidade com o advento do romance. Isso quer dizer que, 

na época Clássica, pode ser imaginado um sentido de totalidade social experienciado por 

indivíduos nas sociedades fechadas e tradicionais, tal como a sociedade grega clássica era, 

sendo que, na Modernidade, a totalidade desloca-se do mundo externo, social para o mundo 

interno do sujeito, de sua subjetividade, pois ele estaria frente a uma sociedade aberta e plural. 

Desse modo, de um epos clássico das epopeias que forma sentido a uma totalidade do mundo, 

passa-se para um epos moderno que o próprio sujeito construiria sentido ao mundo através de 

sua subjetividade, sendo que o romance seria a expressão máxima de construções de sentido 

da vida moderna. Na verdade, os heróis dos romances são pessoas comuns, havendo uma 

prevalência de certo “realismo” neles, por isso o romance poder ser considerado um tipo de 

epopeia do herói burguês, pois seria um dos agentes fundadores da própria noção de 

subjetividade: 

 

Epopeia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não diferem 

pelas intenções configuradas, mas pelos dados histórico-filosóficos com que 

se deparam para a configuração. O romance é a epopeia de uma era para a 

qual a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a 

qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda 

assim tem por intenção a totalidade (LUKÁCS, 2000, p. 55). 

 

  Acerca de um tema tão complexo como esse, torna-se desnecessário se adentrar no 

presente trabalho, mas, em todo caso, através dele se pode vislumbrar uma relação genérica, 

embora plausível, com alguns outros temas notórios em que a literatura filosófica pensou 

como condição sine qua non da Modernidade, a saber, a morte de deus, o desencantamento do 

mundo, o niilismo, a impossibilidade de totalidade e de transcendência, o prosaísmo. Seria sob 

essa perspectiva que esses temas reportam à ideia de que os conteúdos estéticos (talvez pelo 

fato de a Arte originalmente estar ligada à religião) deslocaram-se de uma prevalência do 

sublime, do transcendente ou do elevado para uma prevalência do prosaísmo, do comum ou 

do corriqueiro.  

  Na história da cultural ocidental, há várias referências sobre isso, contudo, 

mencionarei dois exemplares apenas com intuito de ilustração. A primeira referência provém 

do poema-prosa Perda de Auréola
303

 do poeta Charles Baudelaire (1821-1867), na qual a 
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 “PERDA DE AURÉOLA 

 

 -Mas o que? Você por aqui, meu caro? Você em tão mau lugar! Você, o bebedor de quintessências! você, 
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figura de um personagem-poeta perde sua auréola quando vai atravessar um bulevar com 

tráfego intenso de cavalos e de carruagens. No entanto, sua auréola cai no meio do macadame 

e ele não pode voltar para apanhá-la, pois poderia ser atropelado. Metaforicamente, a auréola 

representa as condições sublime e transcendente do poeta, desse modo, a sua perda representa 

a desvalorização dessas condições na Modernidade, tendo em vista que o poeta estaria imerso 

num mundo sem transcendência, prosaico do dia a dia de uma metrópole.  

  A segunda referência provém do que o filósofo Hegel entendeu por prosaísmo como 

consequência da Arte não poder expressar mais o espírito de época condizente com atos 

heroicos na Modernidade. Sob o ponto de vista desse filósofo, a Arte é uma etapa superada 

pela religião que, por sua vez, é superada pela Filosofia. A Arte, com toda sua gama de 

transcendência, não pode ser a expressão do momento dialético representado pela 

Modernidade, restando assim somente a Arte prosaica. Isso quer dizer que o pensamento e a 

reflexão teriam superado a Arte, deslocando-a em razão de ela ser uma expressão obsoleta de 

seu tempo pelo fato de não fazer mais sentidos a prática de atos heroicos na Modernidade. 

  Ora, essas duas referências estão reportando à ideia de heroificação do homem 

mediano, como representante da individualidade burguesa. Todavia, talvez um fator 

diferencial do romance na indústria cultural seja sua decaída a um tipo de realismo com 

intuito de uma “beleza utilitária” 
304

. Com efeito, os grandes astros teriam de representar uma 

individualidade marcada por jargões e por comportamentos estereotipados causados pelo 

aperfeiçoamento de técnicas que abrandam a tensão entre a obra artística e a vida cotidiana, 

tensão essa que é requisito fundamental de qualquer obra de Arte autêntica. Não por acaso, 

pensa os autores, as estrelas de Hollywood mais bem pagas são as que têm a aparência de 

reclames publicitários. Tanto é verdade que muitos astros vêm de carreiras como modelos 

comerciais. 

  Realmente, a pseudo-individualidade expressaria a ideia da triunfal reificação que o 

                                                                                                                                                         
o comedor de ambrosia! Francamente, é de surpreender. 

 -Meu caro, você bem conhece o meu pavor dos cavalos e das carruagens. Ainda há pouco, quando 

atravessava a toda a pressa o bulevar, saltitando na lama, através desse caos movediço onde a morte surge a 

galope de todos os lados a um só tempo, a minha auréola, num movimento precipitado, escorregou-me da cabeça 

e caiu no lodo do macadame. Não tive coragem de apanhá-la. Julguei menos desagradável perder as minhas 

insígnias do que ter os ossos rebentados. De resto, disse com os meus botões, há males que vêm para bem. Agora 

posso passear incógnito, praticar ações vis, e entregar-me à crápula, como os simples mortais. E aqui estou, 

igualzinho a você, como está vendo! 

 -Você deveria ao menos pôr um anúncio, ou comunicar a perda ao comissário. 

 -Ah! Não. Estou bem assim. Só você me reconheceu. Aliás, a dignidade me entedia. Depois, alegra-me 

pensar que talvez algum mau poeta encontre a auréola e com ela impudentemente se adorne. Fazer alguém feliz, 

que prazer! E sobretudo um feliz que me fará rir! Pense no X., ou no Z.! Xi! Como será engraçado! ” 

(BAUDELAIRE, 1979, p. 112). 
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consumo das mercadorias culturais estabeleceu. A derrota do sujeito pensante na sociedade 

capitalista e o consumo da própria alienação seriam características que evidenciam a perda da 

crítica e do respeito à obra de Arte. A predominância de indivíduos atomizados, cujas 

capacidades de contextualizarem as obras historicamente seriam perdidas, evidenciadas pela 

existência tanto de críticas aos moldes de laudos periciais desconexos com a tradição artística 

como de indivíduos que têm um respeito à obra como um tipo de “culto desmemoriado da 

personalidade” 
305

. Decerto, o próprio consumo já seria a efetivação da ideologia imposta pela 

indústria cultural devido ao caráter total de sua reprodutibilidade técnica, permeando a vida 

cotidiana das pessoas de maneira quase onipresente. Isso aconteceu em razão de um 

deslocamento do mecanismo de controle em prol dos dominantes. De fato, esse controle 

ocorreu na esfera da infraestrutura no passado, contudo, por causa de sua desagregação, ele 

passaria, através do mecanismo da oferta e da procura, para a esfera da superestrutura. Para os 

autores, isso ocorre em virtude do momento histórico no qual a estrutura do capitalismo 

comportaria consumidores advindos das classes menos favorecidas, como os trabalhadores, 

empregados, lavradores e pequenos burgueses, ou seja, consumidores em potencial de tipos de 

mercadorias mais “espiritualizadas”. Com efeito, haveria uma “dominação” dupla e eficiente, 

tanto no que se refere aos aspectos da infraestrutura, da produção, de um domínio dos corpos 

dos consumidores pelo trabalho, como da superestrutura, da cultura, de um domínio de suas 

almas pelo lazer: “A produção capitalista os mantém [esses consumidores] tão bem presos em 

corpo e alma que eles sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido” 
306

. Por isso a 

ideologia imposta aos dominados fazem mais sentido a eles do que aos dominadores, 

transformando num tipo de “moralidade” a ser seguida. Isso se torna patente pelo fato de os 

dominados acreditarem mais no mito do sucesso do que os dominadores
307

. Os desejos não 

realizados das massas pelo capitalismo seriam transferidos para os desejos dos bem-

sucedidos, assim, reafirma-se a ideologia que obnubila suas próprias consciências. A 

afetividade das massas concentra-se na violência empregada para dominá-las, fazendo com 

elas se identifiquem com os dominadores. Seria desse modo que o processo de alienação das 

massas é retroalimentado: “O amor funesto do povo pelo mal que a ele se faz chega a se 

antecipar à astúcia das instâncias de controle” 
308

. 

  Ademais, seria pelo próprio caráter da mercadoria cultural, pela sua falsa 
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ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 150. 
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Ibidem, p. 125 (grifo meu - FCS). 
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Embora os termos dominadores e dominados tenham sentidos um tanto quanto ideológicos, eles querem dizer, 

respectivamente, os proprietários e os consumidores dos bens de consumos. 
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conformidade a fins sem fim que propicia um tipo de percepção das mercadorias sem saber de 

fato sua utilidade. Aqui um ponto que deve ser ressaltado, distinguindo a visão de Benjamin 

com a de Adorno e de Horkheimer, sobretudo de Adorno posteriormente, é o uso das ideias de 

distração e recolhimento como condição de recepção da obra de Arte. Ao que tudo indica, 

essas ideias são ideias contrárias dadas por uma tensão dialética que ocorre no sujeito diante 

da obra de Arte. Sob essa tensão prevaleceria o recolhimento ou a distração, dependendo do 

objeto artístico. Um tipo de Arte exemplar que prevalece a distração é a arquitetura, isto é, 

podemos passar “distraidamente” diante de uma obra artística arquitetônica sem que 

comprometa uma fruição estética autêntica, pois há uma sinestesia entre a sensação da visão e 

do tato sem que haja um esforço do sujeito auxiliando essa fruição. Por outro lado, um tipo de 

Arte exemplar que prevalece o recolhimento é a música
309

, ou seja, para ter uma verdadeira 

fruição estética diante de uma sinfonia é necessário estarmos em total contemplação atenta da 

música tocada, na qual o indivíduo teria um esforço mental auxiliando essa fruição. Assim, 

Benjamin sustentou um tipo de Arte baseada mais na prevalência da distração e Adorno e 

Horkheimer, por outro lado, no recolhimento. Não por acaso no ensaio sobre a 

“Reprodutibilidade Técnica”, Benjamin elegeu o cinema como o tipo de Arte eminentemente 

moderna, o qual pode ser aprendido pela massa, estabelecendo uma condição de 

democratização artística, pois a fruição de filmes é dada por uma prevalência da distração, tal 

como a fruição dada por objetos arquitetônicos. É justamente o contrário que pensaram 

Adorno e Horkheimer quando usaram o critério de prevalência da distração como requisito de 

pseudomorfose que caracteriza a fruição de uma “barbárie estética” 
310

 da indústria 

cultural
311

. Com efeito, o paradigma de fruição estética dos consumidores das mercadorias 
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Refiro-me à Música Absoluta, cuja percepção pela contemplação seria condição sine qua non de fruição 

estética. 
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ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 123. 
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A relação entre distração e recolhimento reportaria às críticas de Henri Bergson (1859-1941) ao idealismo 

transcendental de Kant por ele ter “espacializado” o tempo. Para Bergson tempo seria duração, de uma ordem 

diferente do espaço e não homogênea como pensava Kant: “Um método desse tipo será aplicável ao problema 

da matéria? A questão é saber se, nessa 'diversidade dos fenômenos' de que falou Kant, a massa confusa com 

tendência extensiva poderia ser apreendida aquém do espaço homogêneo sobre o qual ela se aplica e por 

intermédio do qual a subdividimos - do mesmo modo que nossa vida interior é capaz de se desligar do tempo 

indefinido e vazio para voltar a ser duração pura” (BERGSON, 1999, p. 218). Em contraposição a isso Bergson 

salientou: “A indivisibilidade do movimento implica portanto a impossibilidade do instante, e uma análise 

muito sumária da ideia de duração irá com efeito nos mostrar, ao mesmo tempo, por que atribuímos instantes à 

duração, e como ela não poderia tê-los. Seja um movimento simples, como o trajeto de minha mão se deslocar 

de A a B. Esse trajeto é dado à minha consciência como um todo indiviso. Ele dura, certamente; mas sua 

duração, que coincide aliás com o aspecto interior que adquire para minha consciência, é compacta e indivisa 

como ele” (BERGSON, 1999, p. 222). Sob essa rubrica que podemos pensar que o fetichismo seria um tipo de 

“espacialização do tempo”, por isso que o uso de imagens estaria intimamente relacionado a ele, tendo o 

cinema e a TV como o suprassumo dos produtos fetichizados da indústria cultural. Ao contrário, por isso que a 

música de Schönberg seria de difícil fetichização, pois comportaria um tipo de “tempo bergsoniano”. 

Interessante notar que o modo pelo qual o capitalismo transforma o trabalho concreto em trabalho abstrato, 
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culturais seria dado pela prevalência da distração. A distração é um requisito muito útil para a 

indústria cultural como cooptação de consumidores passivos e servis. Eles renunciariam 

todos os esforços subjetivos de uma fruição autêntica da Arte ao “esquema da 

reprodutibilidade mecânica” 
312

 que padroniza as mercadorias culturais. É bem provável que 

os autores estavam criticando um tipo de subjetividade mais “externalizada”, mais 

“arquitetônica” e “distraída” em prol de uma subjetividade mais “internalizada”, mais 

“musical” e “recolhida” 
313

. Uma subjetividade dada pela ostentação valorizada e estimulada 

pela indústria cultural contraposta a uma subjetividade recolhida que se preocupa com uma 

elaboração interna de seus sentimentos
314

.  

  Outro assunto que reportaria à relação entre ideologia e individualidade ou ao lado 

“subjetivo” do fetichismo é a anulação do trágico feita pela indústria cultural. Por certo, as 

tragédias remetem a um processo narrativo nas quais os heróis são dilacerados em sua 

individualidade através de um conflito com sua hybris. Isso significa que não há nenhuma 

chance de escapatória para eles diante de seu destino que inevitavelmente o levará à desgraça. 

Apesar de a ideia de Adorno e Horkheimer sobre as tragédias na indústria cultural, à primeira 

vista, sugira críticas aos aspectos conteudísticos das mercadorias culturais, pode-se pensar 

que elas não se referem somente a uma mera condição de gênero literário transposto de 

maneira indevida. Isso se torna razoável porque as tragédias podem ser consideradas não 

                                                                                                                                                         
pode ser considerado um tipo de espacialização do tempo do trabalho: medido em horas, em quantidade 

abstrata, sempre espacializada em forma de números, e não em duração, em qualidade específica. Diante disso, 

uma questão que também surgiria é se consciências fetichizadas teriam um modus operandi dado por uma 

espécie de “fenomenologia espacializada”. 
312

ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 120. 
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Não deixa de ser interessante a hipótese de que Christoph Türcke (1949) fez sobre uma possível diferença 

entre a elaboração mental de uma recepção da escritura e da mídia eletrônica, sugerindo que essa última possa 

ser mais “primitiva” do que a primeira: “Todavia, é inegável que vivemos uma dependência extrema da mídia 

eletrônica, que se tornou parte integral da sociedade como antes era a escritura. A escritura, no entanto, 

mantém distância do leitor. Leitura exige atividade contínua de abstração e bastante tempo para transformar 

letras em representações e significados mentais, enquanto a máquina audiovisual nos inunda com 

representações sensoriais já prontas que se impõem diretamente ao sensório, dirigindo-a ao compasso das 

focagens a câmera. Qualquer mudança de focagem dá um choque. O choque singular é quase imperceptível e 

não faz mal. Bilhões de tais choques emitidos diariamente corroem a força de atenção por distração 

sistemática. Nesse impacto, o filme mais sutil difere apenas gradativamente da reportagem mais primitiva” 

(CULT, 2010, p. 36). A sugestão de que haveria uma cultura pautada pela recepção por representações mais 

visuais e menos literárias sugeriria uma cultura mais fetichizada, com toda conotação de “primitivismo” que o 

conceito de fetichismo denota na sua origem. 
314

 Essa ideia de fato sugere correlações, sob vários aspectos, entre uma cultura dada pela prevalência do 

protestantismo e outra dada pelo catolicismo. Um desses aspectos seria que no protestantismo, ao contrário 

do catolicismo, não haveria uma mediação da figura do padre para o processo de evangelização, sendo que o 

indivíduo por si só interpretaria a bíblia. Por vezes, isso pode fazer com que indivíduos desenvolvessem um 

tipo de subjetividade mais introspectiva e menos ostentativas. Talvez seja sob essa perspectiva que Adorno e 

Horkheimer perceberam a cultura americana: com olhares de uma cultura alemã protestante mais rígida, de 

uma subjetividade mais introspectiva, diante de uma cultura americana protestante menos rígida e híbrida, 

pautada pela subjetividade ostentativa.  
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apenas um gênero literário, mas sim uma manifestação estético-religiosa e existencial. Na 

própria A Poética de Aristóteles há essa ideia, embora ela seja usada como um guia aos 

estudos literários. Quando Aristóteles afirmou nela que as tragédias são causadoras de temor e 

piedade ao público diante da encenação da desgraça do herói, já se pressupõe que as tragédias 

sejam uma manifestação estético-religiosa e existencial. Isso seria verdade porque o temor e a 

piedade são dois sentimentos que levam a catarse através da identificação do público com o 

herói, purificando as pessoas diante de um sentimento negativo em relação aos seus próprios 

destinos como seres fadados ao inexplicável, ao incontrolável e a desmesura. Friedrich 

Nietzsche (1844-1900) também formulou uma concepção de tragédia para além do gênero 

literário, enfatizando sua característica existencial. Esse filósofo afirmou que somente um 

povo que assumiu a tragicidade da vida, como os gregos antigos, poderia entender, e assim 

valorizar, a tragédia
315

. Assumir a vida como condição trágica seria o antídoto contra o 

niilismo passivo da cultura cristã e racionalista
316

, pensou Nietzsche. Sob essa perspectiva, os 

gregos antigos teriam uma concepção de vida pautada por um tipo de niilismo ativo, 

reafirmando a tragicidade existencial sem ressentimentos, ao contrário do que fez a cultura 

cristã.  

  De modo semelhante, Adorno e Horkheimer pensaram sobre a concepção de tragédia, 

ou seja, um tipo de manifestação dada por uma purgação que tem a possibilidade de revelar 

nossa condição humana de seres finitos no mundo, de escancarar nossa experiência de 

sofrimento, mas sem o menor ressentimento, valorizando a vida e os viventes. Isso pressupõe, 

em termos psicanalíticos, que a experiência do sofrimento poderia fazer com que os 

indivíduos reconhecessem a desmesura da vida humana, elaborando eus mais resistentes e 

menos dóceis, configurando-se num tipo de subjetividade mais sadia e madura. Com essa 

concepção, não há no trágico a ideia de uma acomodação passiva do herói ao seu destino, mas 

sim de uma luta (agon), de uma resistência do indivíduo a ele.  
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 “Da mesma maneira, creio eu, o homem civilizado grego sente-se suspenso em presença do coro satírico; e o 

efeito mais imediato da tragédia dionisíaca é que o Estado e a sociedade, sobretudo o abismo entre um homem 

e outro, dão lugar a um superpotente sentimento de unidade que reconduz ao coração da natureza 

(NIETZSCHE, 2006, p. 55).  
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“O cristianismo foi desde o início, essencial e basicamente, asco e fastio da vida na vida, que apenas se 

disfarçava, apenas se ocultava, apenas se enfeitava sob a crença em 'outra' ou 'melhor' vida. O ódio ao 'mundo', 

a maldição dos afetos, o medo à beleza e à sensualidade, um lado-de-lá inventado para difamar melhor o lado-

de-cá, no fundo um anseio pelo nada, pelo fim, pelo repouso, para chegar ao 'sabá dos sabás' – tudo isso, não 

menos do que a vontade incondicional do cristianismo de deixar valer somente valores morais, se me afigurou 

sempre como a mais perigosa e sinistra de todas as formas possíveis de uma 'vontade de declínio', pelo menos 

um sinal da mais profunda doença, cansaço, desânimo, exaustão, empobrecimento da vida – pois perante a 

moral (especialmente a cristã, quer dizer, incondicional), a vida tem que carecer de razão de maneira constante 

e inevitável, porque é algo essencialmente amoral – a vida, opressa sob o peso do desdém e do eterno não, tem 

que ser sentida afinal como indigna de ser desejada, como não-válida em si” (NIETZSCHE, 2006, p. 19-20). 
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  Todavia, ocorreria justamente o contrário na indústria cultural, pois, através de um 

controle dos atributos trágicos da vida, há sugestões de esquemas de comportamentos ao 

público que visam anular o temor e a piedade, dando a impressão de uma falsa catarse feita 

por um processo de adequação de eus infantilizados e regressivos à totalidade da ideologia 

capitalista. O temor seria substituído por processos acomodativo da indústria de divertimento: 

“Nesse sentido, a diversão realiza a purificação das paixões de Aristóteles já atribuída à 

tragédia e agora Mortimer Adler ao filme. Assim como ocorreu com o estilo, a indústria 

cultural desvenda a verdade sobre a catarse” 
317

. A piedade, por sua vez, seria substituída por 

uma falsa piedade que ilude o espectador de que a sociedade é pautada pela solidariedade, 

quando na realidade é pela concorrência: “Essa insistência sobre a bondade é a maneira pela 

qual a sociedade confessa o sofrimento que ela causa: todos sabem que não podem mais, neste 

sistema, ajudar-se a si mesmos, e é isso que a ideologia deve levar em conta” 
318

. Com isso, 

tanto o temor como a piedade seriam frutos de uma transformação da experiência de 

sofrimento humano a uma apatia irresolúvel, a uma frieza de ânimo que legitima o status quo, 

pois o sofrimento seria registrado e planejado como retroalimento da sociedade baseada na 

competitividade total que deve ser mantida. Apesar de o comportamento de niilismo ativo ser 

característica de um sentimento trágico, de um enfrentamento maduro diante da vida, é bem 

provável que os comportamentos dos indivíduos consumidores das mercadorias culturais 

estão baseados numa postura de niilismo passivo através de um sentimento trágico 

desfigurado. Isso quer dizer que há a manifestação de um planejamento do sofrimento, 

sugerindo a crença de que diante da vida a única opção de enfrentamento é o ressentir-se 

diante do seu inevitável dilaceramento e, consequentemente, não reafirmá-la, mas sim 

conformar com tal planejamento de que a vida seja assim.  

  Além disso, a efetivação do temor e da piedade através da identificação do público 

com o herói trágico só ocorreria pelo fato de ele ser um exemplar da condição humana como 

manifestação da essência trágica diante da vida. Decerto, isso caracteriza a tragédia como um 

ato estético, político e existencial. Por conseguinte, essa manifestação da essência trágica 

através da catarse pode causar um sentimento de pertencimento do indivíduo, o particular, à 

sociedade, à totalidade, preenchendo o vazio de sentido diante da vida. Sob esse ponto de 

vista, a tragédia tem a possibilidade de realização do ser genérico, do indivíduo realizar-se 

como sujeito dotado de sentido existencial, reconhecendo em seus pares o mesmo. Só através 

da identificação do estado de dilaceração do herói trágico, tanto de sua psique como, em 
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ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 135. 
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Ibidem, p. 141. 
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alguns casos, de seu corpo, o sujeito pode reconhecer nos outros a comum condição de 

tragicidade diante da vida. Desse modo, para o sujeito sentir o pertencimento à sociedade, 

seria necessário um trabalho personalíssimo e intransferível de experiência do sofrimento 

internalizado. Só assim o temor e a piedade se efetivariam. No entanto, na indústria cultural, 

a impossibilidade dos sujeitos de obterem experiências estéticas, políticas e existenciais 

autênticas coadunaria com uma produção pautada pela pseudomorfose da tragédia, na qual o 

temor e a piedade são manipulados em forma de indiferença e ressentimento, efetivando o ser 

genérico de maneira falsa, pois as pseudo-individualidades seriam acomodadas à totalidade da 

cultura de massa através da padronização e do esteriótipo. 

  Talvez por isso que a Arte seja recepcionada de maneira degradada pela indústria 

cultural, pois a diversão per se não garantiria uma conotação trágica. A tragédia serviria para 

dar a falsa impressão de que o mundo é acomodado por um tipo de moralidade cínica, de ser 

inescrupuloso com a verdade, dando ao “sofrimento” uma condição necessária de destino. 

Assim, aqueles que não seguiriam essa moralidade, tratados como outsiders, são punidos, 

porque não cooperam com o sistema. Por outro lado, os que a seguem, são compensados pelo 

“sofrimento” da sociedade, levando-os a terem uma conduta moral infantilizada. Isso 

explicaria a recepção da tragédia pela indústria cultural, remetendo mais uma vez ao 

fetichismo pelo seu uso indevido através de uma pseudomorfose. Sob a forma mercadoria 

cultural, o uso do trágico confere mais uma vez o caráter retroativo do fetichismo, cujos 

aspectos “objetivos”, da produção, estão relacionados aos seus aspectos “subjetivos”, da 

recepção. Com isso, o trágico seria conformado a um tipo de critério de “pseudo-seriedade” 

319
 em sua produção com a finalidade de “ludibriar as massas carentes de referências 

culturais” 
320

, ou seja, a produção do trágico pautado por esse critério só teria sentido quando 

encontra um tipo de subjetividade que possa recepcioná-lo como tal, cuja existência coloca a 

própria noção de subjetividade em face de extinção. Como aponta Duarte: 

 

Acontece que essa tragicidade postiça dos filmes e das soap operas deixa de 

realizar o trágico propriamente dito não apenas porque, nesse caso, nos 

encontramos diante de uma estratégica de cooptação das massas, mas 

também – e talvez principalmente – porque é evidente para os autores 

[Adorno e Horkheimer] que a realização do verdadeiro trágico depende de 

uma substância subjetiva que está ameaçada de extinção numa época em 

que, apesar do crescente individualismo, quase não há mais sujeitos 

(DUARTE, 2007, p. 13). 
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DUARTE, 2007, p. 13. 
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Ibidem, p. 13 
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  Seria sob essa rubrica que Adorno e Horkheimer deram suas interpretações ao Canto 

XII da Odisseia, ou seja, o momento histórico do capitalismo tardio, que valorizaria o 

indivíduo, seria paradoxalmente o momento o qual anularia a expressão de seus aspectos de 

integridades subjetivas, impossibilitando por completo a experiência do trágico e da 

verdadeira fruição estética. Seria por isso que para os autores Ulisses representa o “protótipo 

do indivíduo burguês”, aquele sujeito que fez uso de sua astúcia (List) para enganar as forças 

das entidades míticas, da natureza, dos impulsos primitivos, tendo que anular a si mesmo 

como indivíduo. Ulisses representa a encarnação da dialética do Esclarecimento, porque só o 

pensamento que consegue dominar a natureza, reprimindo suas pulsões, pode ser tão violento 

consigo mesmo. Certamente, as instâncias libertadoras do Esclarecimento escondem sua 

fraqueza de mistificação e de obscuridade. Seu poderio esclarecedor seria tão-somente a 

contra face de seu processo de barbárie. Para Adorno e Horkheimer, há na constituição da 

formação humana, em sua gênese, uma instância regredida e mítica que sempre nos assombra, 

contrapondo numa mesma unidade pares dicotômicos: luzes e trevas, emancipação e 

regressão, esclarecimento e barbárie, lógos e mito. Ademais, a perda da subjetividade, 

expressada por Ulisses, revelaria o processo problemático entre práxis e teoria feito através do 

trabalho pautado pela dominação da natureza que foi agravado pela divisão social do trabalho. 

O domínio da natureza externa, do mundo natural, pressupôs um domínio da natureza interna, 

da psique humana, regredindo o homem a estágios naturalizados, míticos: 

 

A humanidade, cujas habilidades e conhecimentos se diferenciam com a 

divisão do trabalho, é ao mesmo tempo forçada a regredir a estágios 

antropologicamente mais primitivos, pois a persistência da dominação 

determina, com a facilitação técnica da existência, a fixação do instinto 

através de uma repressão mais forte. A fantasia atrofia-se 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 46). 

 

  No Canto XII da Odisseia, relata-se o episódio da passagem do herói Ulisses e seus 

fieis serviçais que na tentativa de voltar a sua terra natal, Ítaca, teve de navegar em águas onde 

existiam seres monstruosos e mitológicos denominados de sereias. Esses seres eram temidos 

pelos seus cantos aliciadores que levavam a quem os ouviam a loucura e a insanidade, 

fazendo-os pularem desesperadamente ao mar. Nesse episódio da Odisseia, Ulisses faz uso de 

uma artimanha para safar dos poderes míticos dos cantos das sereias: pede aos seus serviçais 

que o amarrem ao mastro do navio, permitindo-o, ao mesmo tempo, que ouça o canto e o 

impeça de se atirar desesperadamente ao mar. Para proteger seus serviçais do canto, Ulisses 

pede a eles que tapem seus ouvidos com cera, assim, estariam protegidos dos terríveis 
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monstros e não se jogariam ao mar, continuando a remar. Aqui, na interpretação de Adorno e 

Horkheimer, evidencia-se a perda da subjetividade através do processo de reificação tanto de 

Ulisses como de seus serviçais. Perda essa que remete também às figuras dialéticas do senhor 

e do escravo hegelianas
321

através da relação entre Ulisses e seus serviçais atualizados nas 

figuras do capitalista e do proletariado: Ulisses simbolizaria o proprietário, o patrão, e seus 

serviçais simbolizariam o proletariado. O canto das sereias representaria a perda do Eu que 

Ulisses bem soube reprimi-la com intuito de, paradoxalmente, estabelecer sua formação 

permanente. Embora essa formação sempre tivesse de se ver diante do medo de uma iminente 

dissolução do Eu. Desse modo, a força de concentração de um Eu idêntico e regularmente 

constante, revelaria que essa força é, na verdade, originária do medo de sua própria 

dissolução. Por certo, o Eu estabilizado seria o produto de uma repressão feita por uma astúcia 

psíquica originada de um medo arcaico de dissolução e do desmembramento do indivíduo aos 

poderes da natureza. Do mesmo modo, se considerarmos que a mediação entre o homem e a 

natureza se estabelece através do trabalho, Ulisses é o proprietário que perdeu o sentido do 

trabalho como potencialidade humana através dos domínios da natureza e de seus pares, 

regredindo a estágios mais primitivos. Por outro lado, seus serviçais se reificariam, pois são 

indiferentes aos seus pares quando estão remando, ilustrado no Canto quando eles tapam seus 

ouvidos, sugerindo desse modo uma falta de interação de um serviçal com outro. Tudo isso 

cria uma imagem muito próxima do que acontece realmente ao “trabalhador moderno na 

fábrica, no cinema e no coletivo” 
322

 indiferentes e distraídos de suas condições humanas 

diante da mediação do trabalho, e agora do lazer, em relação ao social e à natureza. Assim 

sendo, o medo de dissolução do Eu está relacionado ao medo de destruição pela morte, que 

está junto da promessa de felicidade humana, ameaçando a civilização a cada instante. É por 

isso que a mediação do homem pela natureza através do trabalho e da obediência no processo 

civilizatório nunca foi feita realmente com satisfação e com felicidade, mas tão-somente de 
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A dialética entre o senhor e o escravo é umas das mais famosas seções da Fenomenologia do Espírito de 

Hegel, onde se explicaria que só através de uma relação dialética pautada pelo reconhecimento entre uma 

consciência-de-si (Selbstbewusstsein) com outra que se estabelece de fato a verdadeira consciência, ou seja, a 

consciência-para-si. Hegel faz uso das figuras do senhor e do escravo para explicar isso. Segundo a 

exposição hegeliana, inicialmente, há uma luta de forças entre o senhor e o escravo, em que aquele sobrepuja 

esse último. Consequentemente, o senhor transforma-se no dono do destino do escravo, pondo-o para 

trabalhar em seu benefício para viver de forma sedentária. No entanto, essa situação de domínio do senhor, 

sob o ponto de vista de Hegel, seria ilusória, pois, em termos de reconhecimento, o senhor reconheceria o 

escravo como mera coisa. Ora, se sua consciência-de-si necessitaria da do escravo, seu reconhecimento seria 

falho, pois uma pessoa não poderia reconhecer-se numa coisa. Por outro lado, o escravo transformaria o 

mundo através do trabalho, sofisticando e aperfeiçoando sua consciência através do processo de objetivação, 

ou seja, da transformação de suas ideias mentais em trabalho material, em objeto externo. Desse modo, seria 

na figura do escravo que a consciência-de-si se forma em consciência-para-si, transformando uma relação de 

dominação em emancipação humana. 
322

ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 47. 
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maneira aparente, como “beleza destituída de poder” 
323

. Sob essa perspectiva, a passagem da 

sereia expressa a paradoxal relação do homem frente a sua formação psíquica baseadas na 

hostilidade com a própria morte e com sua própria felicidade, confluindo em duas 

possibilidades de comportamentos psíquico-sociais: a dos [i] serviçais, que para sobreviverem 

têm de ser práticos. Isso representaria a prevalência de uma psique com “a tendência que 

impele à distração, eles têm que se encarniçar em sublimá-la num esforço suplementar” 
324

, 

representando a tipologia psíquica do proletariado. E de [i.i] Ulisses, que através da astúcia, 

de um processo racional de domínio das forças míticas, reprimiria a natureza interna para 

subjugar a natureza externa, ilustrado no Canto pelo fato de Ulisses ter sido amarrado mais 

fortemente quando mais sedutor o canto fosse. Isso representaria a prevalência de psiques que 

recusam “a si mesmos a felicidade com tanto maior obstinação quanto mais acessível ela se 

tornava com o aumento de seu poderio” 
325

, representando a tipologia psíquica do burguês. 

  Todavia, não podemos só pensar que a interpretação de Adorno e Horkheimer ao 

Canto XII remeta ao processo de mediação do trabalho, caracterizando a pseudo-

individualidade no capitalismo. A pseudo-individualidade remete também à incapacidade de 

as pessoas terem uma autêntica fruição estética. Os remadores, representando os 

trabalhadores, a grande massa de consumidores das mercadorias culturais, seriam os típicos 

distraídos que não sublimam suas potencialidades em experiências artísticas, mas tão-somente 

a reprimem. Isso significaria que a força da beleza é tratada como uma condição de 

esquecimento e de indiferença, daqueles que um dia esqueceram-se do medo dos poderes de 

dissolução do Eu, da ameaça da natureza lembrada pela Arte, ilustrados no Canto pelo tapar 

dos ouvidos dos remadores. Realmente, eles seriam incapazes de um processo de 

rememoração, tornando-se submissos a uma ordem heterônoma dada pelo esquecimento. De 

modo alegórico, assim como Ulisses dá as ordens para seus serviçais remarem e sobreviverem 

ao canto das sereias, as agências da indústria cultural sugeririam a massa a se reificarem, a 

esquecer-se da possibilidade de uma autêntica fruição estética. Para Ulisses, estando 

amarrado, a sedução do canto da sereia se transforma num simples objeto de contemplação, de 

Arte. Adorno e Horkheimer sugeriram que o comportamento de Ulisses aos brados com o 

canto das sereias é semelhante aos aplausos dos frequentadores de atuais concertos. O que os 

autores querem dizer com isso é que há uma separação entre trabalho, o mundo prático, e a 

Arte, o mundo do prazer. Assim, a felicidade causada pela fruição estética é substituída pelo 
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medo, reprimido e indiferenciado, no qual se baseia a sociedade capitalista através do critério 

da autoconservação: 

 

Assim a fruição artística e o trabalho manual já se separam na despedida do 

mundo pré-histórico. A epopeia já contém a teoria correta. O patrimônio 

cultural está em exata correlação com o trabalho comandado, e ambos se 

baseiam na inescapável compulsão à dominação social da natureza 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 45).  

 

  Outro episódio interessante da Odisseia interpretado por Adorno e Horkheimer é 

quando Ulisses e seus serviçais chegam a uma ilha, encontrando o ciclope Polifemo, monstro 

gigante e semideus de um olho só que devora homens. Para se safar da ameaça do Polifemo, 

Ulisses diz que seu nome é Ninguém (Oudeis) 
326

 e o embebeda de grande quantidade de 

vinho, fazendo com que o gigante durma. Dormindo, Ulisses consegue ferir o único olho do 

ciclope, tornando-o cego. O gigante pede ajuda aos seus irmãos gritando: “Ninguém me 

cegou”. Os irmãos do gigante não podem entender, pois pensam que ninguém realmente o 

feriu. Para Adorno e Horkheimer, Ulisses só conseguiu confundir o ciclope pelo fato de ele 

simbolizar um tipo de pensamento representacional da época mítica pautado por uma 

indistinção entre a palavra e o objeto. É como se isso representasse uma época da mentalidade 

humana, na qual a palavra teria um poder imediato sobre as coisas, ou seja, “expressão e 

intenção confluem” 
327

. Ulisses percebe a dubiedade da palavra quando uma palavra idêntica 

pode referir a objetos distintos e a usa astutamente como processo racional de 

autoconservação. A palavra Oudeis, pensa os autores, pode referir tanto ao herói Ulisses como 

a ninguém, dessa maneira, Ulisses desencanta a palavra por saber que ela é passível de 

manipulação humana, embora saiba que as palavras imutáveis sejam como fórmulas para o 

contexto inelutável da natureza. 

  Interessante notar que os autores comparam essa astúcia de Ulisses diante da palavra 

com o tipo de pensamento formalista que reinou desde o surgimento da burguesia, ou seja, a 

indiferença e o distanciamento do conteúdo das proposições formuladas serviriam como 

universalidades formais, tal como a palavra Oudeis pode se referir tanto a ninguém como a 

Ulisses. Seria sob essa rubrica que reinam a indiferença da natureza, dos homens e da história 

surgindo o nominalismo, considerado pelos autores como o, já mencionado, “protótipo de 
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pensamento burguês”. O nominalismo estaria também relacionado ao mecanismo precípuo do 

capitalismo: à forma mercadoria, cuja indiferença de conteúdo advinda de uma dissociação 

entre conteúdo e forma se configura especificamente na mercadoria cultural como 

incapacidade de expressar a Arte autêntica. Como já foi exposto, para os autores, esse tipo de 

Arte se caracteriza justamente por uma associação entre conteúdo e forma. Assim sendo, se na 

Odisseia já prenunciaria o nominalismo através da astúcia de Ulisses, esse herói teria de pagar 

o preço da pseudo-individualidade, ou seja, daquele herói que seria de fato ninguém, pois, 

para se autoconservar, anulou-se a si mesmo: 

 

A astúcia da autoconservação vive do processo que rege a relação entre a 

palavra e a coisa. Os dois atos contraditórios de Ulisses no encontro com 

Polifemo – sua obediência ao nome e seu repúdio dele – são, porém, mais 

uma vez a mesma coisa. Ele faz profissão de si mesmo negando-se como 

Ninguém, ele salva a própria vida fazendo-se desaparecer 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 65). 

 

  De fato, a astúcia de Ulisses confirmaria a declaração dos autores de que “a Odisseia 

em seu todo dá testemunho da dialética do esclarecimento” 
328

, pois ela, embora seja uma 

tentativa racional de controle de tudo que seja naturalizado, estaria ainda ligada, de alguma 

forma, ao mundo mítico que ela combate: 

 

Na verdade, o sujeito Ulisses renega a própria identidade que o transforma 

em sujeito e preserva a vida por uma imitação mimética do amorfo. Ele se 

denomina Ninguém porque Polifemo não é um eu e a confusão do nome e da 

coisa impede ao bárbaro logrado escapar à armadilha: seu grito, na medida 

em que é um grito por vingança, permanece magicamente ligado ao nome 

daquele de quem quer se vingar, e esse nome condena o grito à impotência. 

Pois ao introduzir no nome a intenção, Ulisses o subtraiu ao domínio da 

magia. Mas sua auto-afirmação é, como na epopeia inteira, como em toda 

civilização, uma autodenegação (ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 71). 

 

  A negação da identidade de Ulisses na Odisseia seria tão circunscrita na 

autoconservação que, quando ele tenta resgatar a identidade de seu Eu, a integridade física do 

herói parecer ser ameaçada pela força da natureza. O episódio da Odisseia que ilustra isso, 

segundo Adorno e Horkheimer, é quando Ulisses, já em sua embarcação pronto para zarpar, 

esbraveja contra Polifemo, dizendo para ele falar a seu pai, Poseidon, que quem o cegou foi 

Ulisses. Dessa maneira, quando Ulisses menciona o seu verdadeiro nome põe em risco a 

embarcação, quase sendo atingida pelas pedras arremessadas pelo ciclope e, depois, tornando-
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se alvo de perseguições de Poseidon. 

  Com efeito, as caracterizações de Ulisses poderiam ser um contraposto ao herói 

trágico, pois Ulisses é o herói que se anula como sujeito para se safar de um tipo de hybris que 

o subjuga depois: “Quem, para se salvar, se denomina Ninguém e manipula os processos de 

assimilação ao estado natural como um meio de dominar a natureza sucumbe à hybris” 
329

. 

Por outro lado, o herói trágico representaria a própria resistência subjetiva à hybris. Ulisses 

seria a representação genealógica da pseudo-individualidade que os autores mencionaram 

como o paradigma psíquico dos consumidores das mercadorias culturais. Ao que parece, a 

impossibilidade de uma subjetividade autêntica já estava presente desde a passagem do 

mundo mítico ao mundo racional, sustentando assim a subjetividade moderna e esclarecida 

atual. Desse modo, Ulisses poderia muito bem representar essa subjetividade moderna num 

tipo de individualidade do Ninguém (Oides). Isso não só se remeteria à grande massa de 

consumidores de mercadorias culturais, mas também ao próprio capitalista, tendo em vista o 

caráter de substitutividade que todas as pessoas possuem no capitalismo. Não importa quem e 

qual a posição ocupada no modo de produção, todos são peças substituíveis da grande 

maquinaria capitalista. Por isso, a subjetividade não faria sentido numa sociedade capitalista, 

na qual uma espécie de nominalismo seria seu modus operandi, excluindo qualquer conteúdo 

particular em detrimento de uma forma universal. Isso explicaria o sentido do uso exacerbado 

de números estatísticos ou do fetiche do lucro: tudo está direcionado ao critério da quantidade 

sem preocupação com o conteúdo do que está sendo quantificado. Em suma, seria pelo signo 

da indiferença pelo qual se estabelecem o funcionamento da sociedade capitalista e do 

fetichismo da mercadoria. 

  Sob essa rubrica que se pode pensar numa impossibilidade de uma dialética entre 

senhor e escravo, entre capitalista e proletário, tendo em vista a dissolução da subjetividade
330

. 

Lembremos que é pela figura de escravo na dialética do senhor e do escravo de Hegel pela 

qual há a possibilidade de libertação, de emancipação do gênero humano, pois o senhor 
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ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 71. 
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Essa situação seria muito próxima do que Hegel denominou de consciência infeliz: uma forma de consciência 

típica do cristianismo, caracterizada pelo que ele denominou de alma alienada. Nessa espécie de alma que 

acomodaria uma dialética entre o senhor e o escravo não resolvível, cuja consciência viveria na condição 

conflituosa entre querer o mundo espiritual e eterno, sabendo que é parte do mundo material, corruptível, dos 

desejos e dos sofrimentos físicos. Hegel explica a consciência infeliz como uma etapa posterior ao ceticismo 

que, por sua vez, é posterior ao estoicismo. Interessante perceber que, na Dialética do Esclarecimento, a 

dissolução das figuras dialéticas dada pela indiferença, de fato, pode sugerir uma situação mais grave do que a 

consciência infeliz, pois seria como se essa dissolução encontrasse numa etapa posterior a essa. É claro que 

quando digo uma etapa posterior, quero dizer que há uma etapa mais próxima da “Fetichização”, seguindo 

aquela ideia já exposta de que a Dialética do Esclarecimento seria uma “Fenomenologia do Processo de 

Fetichização” (Conforme mencionei na página 213 do presente trabalho). 
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sempre dependente do escravo, e o escravo, uma vez liberto, não depende do patrão para sua 

sobrevivência. Ora, se não há estritamente sujeitos no mundo administrado, logo não há uma 

figura efetiva na relação entre o senhor e o escravo. Desse modo, como poderia haver uma 

possibilidade de emancipação aos moldes hegelianos? Isso fica bem ilustrado na relação entre 

Ulisses e seus serviçais através de um tipo de narrativa alegórica do trabalho estranhado, 

onde a subjetividade “do ninguém” de Ulisses se projetou na própria relação entre ele e seus 

serviçais, aqueles que não podem ouvir, comunicar com seus pares, não tendo contato com o 

natural, pois estão remando, ou como queira, trabalhando. Sob a interpretação de Adorno e 

Horkheimer, é a relação entre senhor e escravo que se torna, de fato, reificada, pois todas e 

quaisquer figuras são como “ninguéns”, independentes de qual posição ocupam nessa relação. 

  Sob essa rubrica que o episódio do canto das sereias representaria bem a ideia do 

funcionamento da indústria cultural. Ulisses representaria os agentes da indústria que usam 

como paradigma um tipo de cultura em que os conteúdos não possuem nenhum sentido, pois 

tais agentes têm em vista apenas a obtenção de lucros, a abstrata forma mercadoria. Por isso 

eles necessitam de totalizar essa cultura em forma de ideologia, numa tentativa de transformá-

la numa segunda natureza através do domínio de um tipo de técnica de reprodutibilidade 

pautada por uma racionalidade com intuito de lucratividade. É como se houvesse uma 

hipostasiação daquela subjetividade do “ninguém” de Ulisses ao todo social. Com efeito, de 

modo geral, tanto os proprietários - que talvez por isso estivessem tão satisfeitos com os 

lucros - como a grande massa reificada pela insensibilidade ao artístico não podem ter uma 

fruição estética autêntica, pois estão à mercê de uma subjetividade embotada que se totalizou. 

Em certos aspectos, isso talvez explique a prevalência da imitação das epopeias em 

detrimentos das tragédias nos conteúdos das mercadorias culturais. De modo geral, os heróis 

da indústria cultural estão mais próximos de Ulisses do que de heróis trágicos, pois a maioria 

da massa consumidora de mercadorias culturais teria, supostamente, mais facilidade em se 

identificar com personagens de traços da pseudo-individualidade e com experiências mais 

reificantes, típicas de Ulisses. Consequentemente, eles teriam menos facilidades em se 

identificarem com os heróis trágicos, cujas características são de uma subjetividade autêntica 

que permitisse experiências genuinamente artísticas.  

  Além disso, outra chave de leitura para entender o que Adorno e Horkheimer 

entenderam por fetichismo em seus aspecto “subjetivo” está, de modo instigante, no final da 

Dialética do Esclarecimento na parte das Notas e Esboços denominada de Sobre a Gênese da 

Burrice. Nela, os autores formularam a hipótese de que o conhecimento se constitui por um 
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processo evolutivo, no qual o corpo e o intelecto se inter-relacionam. Com isso, qualquer 

entrave nesse processo poderia acarretar sua paralisação, permanecendo numa etapa 

regredida. Interessante notar que, sob o ponto de vista dos autores, o conhecimento envolve 

não só em seu caráter, digamos, epistemológico, mas moral, isto é, a condição essencial da 

inteligência é também moral. Com efeito, o processo de conhecimento estaria imbricado a um 

processo evolutivo psicológico que conduz a uma maturidade psíquica. Contudo, a formação 

do indivíduo poderia ser bloqueada pelo sentimento de medo, ocasionando a patologia 

psíquica da neurose. Apesar de o fetichismo não ser literalmente mencionado nessa parte, a 

sua relação se estabeleceria justamente através dessa patologia, pois o fetichismo pode ser 

entendido como um bloqueio da formação do indivíduo, estacionando numa etapa psíquica 

regredida. Na verdade, a tese forte dos autores é de que o conhecimento está ligado a um 

processo que funde corpo e mente, ação e pensamento. 

  Digno de nota seria o estilo usado pelos autores em Sobre a Gênese da Burrice, 

misturando postulações sobre o processo de conhecimento. De fato, há descrições alegóricas 

que criam imagens muito instigantes no texto. Mediante esse estilo os autores declaram 

alegoricamente: “O símbolo da inteligência é a antena do caracol 'com a visão tateante'“ 
331

. 

Assim sendo, quando essa antena defronta com um obstáculo, ela se recolhe ao corpo protetor 

do caracol. Sob o ponto de vista dos autores isso quer dizer que a antena “se identifica de 

novo com o todo” 
332

. Entretanto, sempre que a antena tatear de novo, como um órgão 

independente do todo, será com receio, porque se aparecer mais obstáculos, mais a antena 

recolherá, criando um tipo de movimento por repetição do tatear. A razão pela qual isso ocorre 

é pela razão de que os sentidos do caracol, pensam os autores, dependeriam do músculo, 

sendo assim, se ocorrer quaisquer bloqueios externos ao seu funcionamento, como um 

ferimento físico que paralisaria o corpo do caracol, poder-se-ia prejudicar esse músculo, 

levando ao seu atrofiamento. Por analogia, essa alegoria representa o princípio da vida 

intelectual como uma condição constitutiva e essencial marcada por muita delicadeza e 

fragilidade na sua formação. Aquele ferimento que marcaria a antena do caracol representa o 

bloqueio externo o qual impediria o intelecto de efetivar suas potencialidades, cuja boa 

vontade e esperança, sob essas condições, seriam fracas por não possuir uma energia 

constante que as mantêm. Decerto, a alegoria do caracol representaria uma relação entre corpo 

e mente, visto que sua antena é tateante, física (ela também poderia cheirar!), na qual a 

cognição se estabelece por uma relação direta com o mundo de maneira muito delicada, 
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condicionada ao âmbito social.  

  Com base nisso, se o conhecimento se forma através de tentativas tateantes, aqueles 

animais mais inteligentes devem sua evolução a sua liberdade de não depararem com 

obstáculos durante aquela fase delicada da formação do conhecimento. Provavelmente, meios 

ambientes que proporcionam mais liberdades criariam espécies mais evoluídas e inteligentes. 

O contrário seria verdadeiro, meios ambientes mais propensos a podarem a liberdade, 

poderiam causar um atrofiamento das antenas devido ao medo causado pelas várias tentativas 

frustrantes. Desse modo, no momento delicado da apreensão das primeiras experiências de 

conhecimento, se houver frustrações constantes, o animal tornar-se-ia tímido e burro, ou seja, 

“A burrice é uma cicatriz” 
333

. Uma cicatriz que feriu as capacidades práticas e intelectuais, 

uma cicatriz que permaneceu no indivíduo de maneira originária, naquele momento do 

despertar do conhecimento que o músculo se atrofiou pelo medo. O medo causaria inibições 

que, por sua vez, daria “início a inútil repetição de tentativas desorganizadas e desajeitas” 
334

.  

  Seria sob essa rubrica que os autores descreveram uma impressionante imagem da 

formação do conhecimento do gênero animal, numa mistura entre as outras espécies e a 

humana que, paradoxalmente, não soaria como uma postulação biológica evolucionista do 

tipo darwinista, mas sim como uma alegoria, sugerindo uma teoria da cognição humana ao 

molde de um materialismo dialético: 

 

As perguntas sem fim das crianças já são sinais de uma dor secreta, de uma 

primeira questão para a qual não encontrou resposta e que não sabe formular 

corretamente. A repetição lembra em parte a vontade lúdica, por exemplo do 

cão que salta sem parar em frente da porta que ainda não sabe abrir, para 

afinal desistir, quando o trinco está alto demais; em parte obedece a uma 

compulsão desesperada, por exemplo, quando o leão em sua jaula não para 

de ir e vir, e o neurótico repete a reação de defesa, que já se mostrara inútil. 

Se as repetições já se reduziram na criança, ou se a inibição foi 

excessivamente brutal, a atenção pode se voltar numa outra direção, a 

criança ficou mais rica de experiências, como se diz, mas frenquentemente, 

no lugar onde o desejo foi atingido, fica uma cicatriz imperceptível, um 

pequeno enrijecimento, onde a superfície ficou insensível. Essas cicatrizes 

constituem deformações. Elas podem criar caracteres, duros e capazes, 

podem tornar as pessoas burras – no sentido de uma manifestação de 

deficiência, de cegueira e da impotência, quando ficam apenas estagnadas, 

no sentido da maldade, da teimosia e do fanatismo, quando desenvolvem um 

câncer em seu interior. A violência sofrida transforma a boa vontade em má 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 240). 
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 Seria dessa maneira que um tipo de violência se instaura no indivíduo na fase da 

formação primeva, transformando a boa vontade em má vontade, ocasionando uma cicatriz 

originada “não apenas a pergunta proibida, mas também a condenação da imitação, do choro, 

da brincadeira arriscada” 
335

 que se expressaria numa criança em formação. Tal como nas 

espécies animais, as etapas do intelecto dos seres humanos e “os pontos cegos no interior de 

um indivíduo” 
336

 remeteriam às etapas onde aquela esperança foi bloqueada, servindo como 

exemplo de uma experiência petrificada e demonstrando que o indivíduo está sob uma força 

dominante. 

 O fetichismo “subjetivo” caracterizaria, desse modo, por um bloqueio do intelecto 

causado pelo medo originado de várias tentativas cognitivas frustradas que as pessoas 

buscaram no mundo, originando um comportamento condicionado por sucessivas repetições 

inúteis e sem sentidos ao molde de uma patologia neurótica. É bom salientar que o fetichismo, 

como já foi mencionado, denota um sentido de mudança da finalidade real de um dado objeto. 

Nesse caso, há uma aproximação desse sentido com o comportamento das pessoas que foram 

bloqueadas de suas potencialidades humanas intelectuais, pois essas pessoas reportam a uma 

etapa psíquica que não tem sentido real, mas somente a um ato inútil, sem sentido com a 

realidade.  

  Todavia, a relação entre o fetichismo e a neurose em Adorno e Horkheimer é no 

mínimo digno de nota, pois como ficou claro na seção 1.2 O Fetichismo Freudiano do 

primeiro capítulo do presente trabalho, segundo Freud, há uma diferença substancial entre a 

neurose, a psicose e o fetichismo. O fetichismo difere estruturalmente das patologias de 

neurose e da psicose em relação ao resultado dos conflitos entre um desejo e a realidade. Na 

neurose, esse conflito resultaria numa acomodação do indivíduo à realidade, embora o desejo 

conflituante permaneça causando sofrimento psíquico ao indivíduo. Na psicose, sempre mais 

grave, esse conflito resultaria numa cisão entre o indivíduo e a realidade, causando delírios. 

No fetichismo haveria, incrivelmente, uma resolução, uma síntese entre o desejo e a realidade, 

sem manifestação de delírios, muito menos de sofrimento. Penso que essa pequena 

“confusão” de Adorno e Horkheimer entre neurose e fetichismo diz respeito mais a uma 

aproximação dos respectivos campos semânticos desses termos: ambos podem se referir a um 

tipo de bloqueio do sujeito, de seu intelecto, formando a pseudo-formação pelo fato de esses 

sujeitos não alcançarem etapas mais maduras tanto intelectualmente como psicologicamente. 
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O sentido de fetichismo, para os autores, seria de uma regressão do indivíduo, embora 

regressão possa ser entendida tanto para o neurótico como para o fetichista, pois ambos não 

completam as etapas necessárias ao amadurecimento psíquico e sexual que sustentam a 

própria individuação do sujeito como unidade idêntica.  

  Diante disso, mais uma vez se comprova a hipótese generalista já elencada de que as 

recepções de conceitos de outros pensadores por parte de Adorno e Horkheimer não se 

caracterizam estritamente por uma recepção. Na verdade, o que ocorre é uma elaboração de 

conceitos que são inseridos em seus pensamentos filosóficos de modo que se constituam de 

um sentido específico e intrínseco dentro deles. Seria sob essa perspectiva que se pode 

entender o fetichismo como um amálgama muito original entre concepções marxiana e 

freudiana, imbricada ao termo conformidade a fins sem fim kantiano. De fato, essa amálgama 

de conceitos é configurada tal como uma composição, relativizando os sentidos conceituais, e 

não os definindo, mas os ampliando numa tentativa de criar concepções mais intuitivas, e 

mesmo alegóricas, pela própria linguagem, pelo não-idêntico
337

. Isso ficou patente no uso 

feito pelos autores de conceitos como apercepção, ego, autoconservação e modo de produção, 

que aparentemente não poderiam combinar um com outro, a não ser num tipo de pensamento 

tão peculiar como dos autores. A apercepção transcendental de Kant é o modo como nós, 

sujeitos cognoscente, teríamos consciência do processo de esquematismo que une a faculdade 

do entendimento, responsável pela formação dos conceitos com a faculdade da sensibilidade, 

responsável pela recepção das formas puras da intuição de tempo e de espaço. O ego 

freudiano, como instância que propicia a autoconservação do sujeito como resolução 

conflituosa entre id, mistura-se ao sentido de apercepção não de maneira idealista, 

transcendental, mas sim de maneira histórico-social, bem aos moldes marxianos. De modo 

semelhante, o esquematismo, processo usado de maneira eficiente pela indústria cultural, é 

tomado de tal maneira que os egos obedeceriam ao princípio de uma autoconservação 

psíquica que se estabeleceu de forma conformada com o modo de produção capitalista. 

Embora em Adorno e Horkheimer haja uma sugestão de que existe uma usurpação do 

esquematismo por parte da indústria cultural, por mais óbvio que parece ser, o que há, na 

verdade, é uma formatação industrial de uma cultural vigente que possa ser total e abrangente 

na construção de sentidos para a massa desprovida de formação, como uma campanha das 

agências em estabelecer necessidades culturais aos consumidores. Isso quer dizer que é pela 
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correlação entre os fetichismos “objetivo” e “subjetivo” pela qual se estabelece o 

esquematismo e a cooptação dos egos no estado de autoconservação durante um momento 

histórico no qual prevalece o modo de produção capitalista. Com isso, fica mais clara e 

inteligível a seguinte declaração de Adorno e Horkheimer: 

 

A autoconservação é o princípio constitutivo da ciência, a alma da tábua das 

categorias, mesmo quando deve ser deduzida idealisticamente como em 

Kant. Até mesmo o ego, a unidade sintética da apercepção, a instância que 

Kant define como ponto supremo a que é preciso ligar a lógica inteira, é na 

verdade, ao mesmo tempo, o produto e a condição da existência material. Os 

indivíduos, que têm de cuidar de si mesmos, desenvolvem o ego como a 

instância da visão antecipadora e da visão de conjunto reflexionantes. Ao 

longo das gerações, o ego se expande e se contrai com as perspectivas da 

autonomia econômica e da propriedade produtiva 

(ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 86). 

 

 Realmente, à primeira vista, a leitura da Dialética do Esclarecimento poderia 

caracterizar-se como uma experiência vertiginosa e um tanto quanto árdua ao leitor devido ao 

estilo caleidoscópico do “método” da constelação, misturando distintos conceitos através de 

uma relação aparentemente unívoca e mesmo forçada. De modo geral, isso também é 

percebido nos escritos de Adorno que, curiosamente, causaram impressões similares a 

Habermas logo que o conheceu. Não poderia deixar de citar um comentário de Habermas 

justamente sobre o assunto tratado no presente trabalho que confirma essas impressões: 

 

“Quando, em dado momento, conheci Adorno e vi de que maneira, a ponto 

de tirar o fôlego, ele se expressava sobre o fetichismo e a mercadoria...e 

aplicava esse conceito a fenômenos culturais e cotidianos, aquilo foi, a 

princípio, um choque. Mas depois eu pensei: tente fazer como se Marx e 

Freud, sobre os quais Adorno se expressava de modo estritamente ortodoxo, 

fossem contemporâneos” (Citado por WIGGERSHAUS, 2006, p.547
338

). 

 

 Tudo isso só demonstra bem o estilo filosófico de Adorno mediante a constelação, na 

qual os conceitos parecem gravitar num tipo de campo semântico estrutural e alegórico, cuja 

apreensão de sentido se torna assaz intuitiva e experiencial. Não por acaso, o conceito de 

fetichismo seria considerado um exemplar dessa constelação, tanto nessa obra como em 

outras de Adorno. De fato, decifrar seus sentidos, além de vertiginosa e árdua, pode também 

se tornar uma experiência reflexivamente desafiadora. Penso que isso se dá pelo fato de a 

Filosofia de Adorno ser uma peculiar tentativa de união entre o conhecimento intuitivo e o 
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“Gespräche mit Jürgen Habermas, in Ästhetik und Kommunikation de outubro de 1981, 128. 
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conhecimento discursivo, cujo objetivo é a interpretação de um mundo catastrófico
339

. É claro 

que a interpretação negativa desse mundo advém de um ponto de vista de uma tradição 

humanística que vislumbra uma reconciliação hedonista do gênero humano. Penso que os 

textos de Adorno, de modo geral, expressam muito a opinião de um filósofo arraigada a uma 

visão de mundo advinda do humanismo europeu que se viu diante da barbárie surgida no seu 

continente natal e das idiossincrasias culturais do Novo Mundo em formação.  

 Em término, nada melhor para interpretar o pensamento de Adorno do que o uso de 

uma metáfora. Com efeito, o pensamento de Adorno pode ser representado metaforicamente 

por um enigmático oásis circundado pelo árido deserto da “calamidade triunfal”. Enigmático, 

por tentar aproximar o conhecimento intuito ao conhecimento discursivo através de um 

complexo modelo dialético. Oásis, por assegurar um projeto de felicidade e de emancipação 

humana confrontada com a realidade social vigente, cuja metáfora seria um árido deserto, 

configurada em padrões de racionalidades surgidos na Europa ocidental altamente deletérios 

ao gênero humano e num Novo Mundo impossibilitado de dar respostas culturalmente mais 

humanas. A atualidade dessas questões é patente, saber as razões pelas quais o projeto de 

humanidade europeia ocidental malogrou e malogra continua ser um problema em aberto e de 

difícil solução para aqueles que nele veem sentido. Ainda sob a perspectiva dessa metáfora, se 

no interior do oásis existiriam todos os conceitos que negam a realidade vigente observada 

por Adorno, nessa realidade, por outro lado, um dos principais apanágios de sua manifestação 

calamitosa seria o fetichismo. Se tudo que elenquei diz respeito, em específico, a uma 

coerência de intenções mais gerais do pensamento de Adorno, isso transparece, 

veementemente, também na Dialética do Esclarecimento, com a coautoria de Horkheimer. De 

fato, isso ficou evidente na presente seção através da inter-relação entre o fetichismo e sua 

matriz freudiana dada pelo termo pseudo-individualidade, demonstrando interpretativamente 

a sua manifestação afetando o sujeito. 

 

 

                                                 
339

É bem provável que os escritos de Adorno seria uma tentativa de aproximação entre o que se entende por 

conhecimento intuitivo, no qual prevalece a linguagem privada, o inefável, a indefinição, o indemonstrável da 

experiência religiosa e o conhecimento discursivo, no qual prevalece a linguagem pública, o nominável, a 

definição, o demonstrável da experiência científica. É claro que em Adorno esse conhecimento intuitivo seria 

pautado, em primeira ordem, pela experiência estética. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A questão inicial do presente trabalho foi explicar de que maneira Adorno empregou 

um termo no âmbito da estética originalmente usado por Marx no âmbito da ciência política. 

Minha hipótese foi de que Adorno criou uma elaboração do conceito de fetichismo mesclando 

concepções marxiana e freudiana, além de relacioná-lo ao termo kantiano de conformidade a 

fim sem fim. Essa elaboração já é evidenciada na distinção do modo como foi expresso o 

termo pelos dois filósofos: Marx fez uso do termo fetichismo da mercadoria; por outro lado, 

Adorno fez uso do termo fetichismo da mercadoria cultural. Para tornar clara essa elaboração 

do fetichismo adorniano, parti de duas perspectivas interpretativas: [i] por uma interpretação 

externa à Filosofia de Adorno, tal como uma história filosófica do conceito; e [i.i.] por uma 

interpretação interna à sua Filosofia, considerando o fetichismo como elemento constelar do 

pensamento adorniano. Diante de tudo que foi elencado, penso que o objetivo de responder 

essa questão foi minimamente cumprido, se não por completo, ao menos aumentei a 

plausibilidade da hipótese sugerida. 

 Além disso, no decorrer do presente trabalho, pôde-se evidenciar o alto teor 

especulativo do conceito de fetichismo. Não por acaso, ele foi objeto de estudo de vários 

pensadores importantes, aqui estudados, como Karl Marx, Sigmund Freud e, sobretudo, 

Theodor Adorno. Sem esquecer de mencionar os excelentes estudos feitos pela Sociologia e 

pela Antropologia, cujas pesquisas originaram o termo. Isso seria umas das razões pelas quais 

eu trouxe as várias vozes no presente trabalho com intuito de estabelecer um tipo de “diálogo” 

filosófico por ver sentido na relevância e atualidade do tema proposto, e espero que os leitores 

também vejam, devendo ser discutido com a finalidade de reflexão e de aprimoramento 

cultural
340

. Embora tal postura interpretativa possa aparentemente sugerir uma condição 

apenas dialogal, afirmo que isso de fato não procedeu, por isso exponho algumas 

considerações surgidas, inevitavelmente, na travessia do estudo do fetichismo adorniano. 

Decerto, essas considerações já foram discutidas no presente trabalho, bastando apenas expô-

las para enfatizar sua importância e seus possíveis desdobramentos com intuito de instigar 

debates. Para expor tais considerações, faço uso daquelas duas perspectivas interpretativas. 

Assim, sob a perspectiva interna da Filosofia de Adorno, considero: 

                                                 
340

O estudo do fetichismo estaria também ligado a “macroproblemas” da Filosofia Cultural originados do 

embate entre Modernidade e pós-Modernidade: [a] o estudo da finalidade [b] subjetividade atomizada versus 

intersubjetividade [c] totalidade versus fragmentação [d] capitalismo versus comunismo [e] sentimento 

religioso versus sentimento laico. 
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 [1] No que diz respeito à interpretação da obra de Adorno, o termo fetichismo é de fato 

um termo “central”, estabelecendo-se como um conceito que deve participar da constelação 

adorniana. Isso ocorre pelo fato de que ele serve como elemento de “positividade” vinculado 

ao pensamento da identidade que sempre deve ser negativizado nessa constelação. Na 

verdade, a Filosofia de Adorno possui a ideia basilar de que há a possibilidade de 

reconciliação do homem com a natureza, com a sociedade e com outros homens através do 

belo natural em si. Se na genealogia da formação humana sempre existiu uma relação de 

dominação da natureza, da sociedade e dos homens, estabelecendo-se no pensamento da 

identidade, o fetichismo seria um ponto esclarecedor dessa dominação, pois demonstraria uma 

condição de fato de irracionalidade humana, de estado de barbárie contrabalançada pela ideia 

de um dever ser pela não-identidade, pela reconciliação do homem com a natureza. Num 

processo dialético muito peculiar, Adorno faz com que o fetichismo transforme numa 

demonstração do processo de coisificação, evidenciando uma autoconsciência da própria 

coisificação. Por isso esse termo faz parte da constelação “positiva” juntamente com o 

pensamento da identidade. Nesse mesmo processo, esse pensamento necessitaria de uma 

autoconsciência mais elaborada dos modos pelos quais ocorrem a adequação do conceito ao 

conceituado. Seria somente através de um movimento constante das tensões dialéticas que 

podemos perceber os tipos de coisificações, o modo de funcionamento do pensamento da 

identidade e o fetichismo, ou seja, o propósito precípuo da dialética negativa. Não por acaso o 

fetichismo foi usado por Adorno em três instâncias chaves: a política, a psíquica e a estética. 

Outrossim, as categorias da psicanálise no pensamento de Adorno servem para conectar a 

relação entre indivíduo e sociedade, relação essa que diferencia sua sociologia. Se essa 

sociologia, por sua vez, tenta descrever a positividade de uma realidade social, a instância 

estética serve como negatividade dessa positividade, ocorrendo uma tensão entre o social e o 

estético. A Filosofia viria para se contrapor a essa situação, percebendo essas tensões. Com 

efeito, o fetichismo está de acordo com o núcleo duro da Filosofia adorniana, por contemplar, 

como ficou patente no presente trabalho, uma relação entre a sociedade (Marx), o indivíduo 

(Freud) e o estético (Kant). Isso explica a razão pela qual teria de haver uma travessia 

conceitual do fetichismo através desses autores a fim de demonstrar sua importância na 

Filosofia de Adorno. 

 Ademais, sob a perspectiva interpretativa externa à Filosofia de Adorno, apresento três 

desdobramentos do estudo do fetichismo adorniano surgidos no presente trabalho que penso 

serem relevantes:  

 [2] Em termos da Teoria Crítica o fetichismo se configura num grande paradoxo, pois 
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põe em xeque a declaração de Axel Honneth sobre as novas gerações frankfurtianas que 

teriam de se ater aos estudos, na perspectiva psicanalítica, do modo pelo qual uma 

irracionalidade causaria sofrimentos à humanidade. Ora, como foi mencionado no presente 

trabalho, o fetichismo, segundo Freud, constitui-se de um tipo de patologia que diferencia 

tanto da neurose como da psicose. Isso se dá por duas razões. Primeiro, o fetichismo se 

manifesta através de uma característica típica da neurose, o recalcamento, porém de um tipo 

diferente de recalcamento parcial, o denominado Verleugnung, desmentido. Segundo, sua 

manifestação não causa no sujeito acometido pelo fetiche a cisão entre o Eu e a realidade 

como acontece na psicose. Essas duas razões, sob o ponto de vista freudiano, leva a crer que 

não há noção de sofrimento nos casos de fetichismo mesmo o sujeito fetichizado sabendo que 

seu comportamento não é normal. Se tal comportamento for considerado como um tipo de 

irracionalidade constituinte no indivíduo, o fetichismo pode ser uma manifestação patológica 

de uma irracionalidade a qual não causaria nenhum sofrimento. O comportamento sexual por 

fetiche pode revelar que há um tipo de “instância psíquica” que comportaria, digamos, 

comportamentos irracionais e falta da percepção de sofrimento. Se seguirmos a ideia de 

condução dos estudos da Teoria Crítica de Honneth, que parte de análises embasadas em 

pressupostos da psicanálise freudiana a uma teoria social, o estudo do fetichismo seria 

teoricamente promissor. Isso se dá pelo fato de surgir a seguinte hipótese: se a sociabilidade e 

a subjetividade humana na contemporaneidade se caracterizarem por tipos fetichistas, 

estaríamos diante de uma aporia, pois indivíduos podem viver irracionalmente sem 

necessariamente terem percepção de sofrimento. No momento, ao que posso perceber, essa 

hipótese seria sustentada por três - embora devam existir mais outras! - manifestações 

processuais e correlacionais do fetichismo, caracterizando-se por um “processo de 

fetichização circunstancial”. Primeiro, no indivíduo, com a presença de uma sexualidade 

infantilizada e com a dissociação entre pensar e ser, o protótipo do cínico. Segundo, na 

sociedade, através de maneiras de sociabilidades fetichizadas, sem reconhecimento do outro, 

pois o outro para o fetichista é sempre uma representação mental de seus esquemas 

fetichizados, servindo como objeto de prazer até mesmo pelo fato de se tornar um objeto. 

Terceiro, no plano estético, pela impossibilidade de sentido de uma fruição autêntica da Arte 

pela universalização de uma cultura fetichizada sob os auspícios da indústria cultural, tendo 

em vista a globalização que possibilitou avanços técnico-científico de propagação dos bens 

culturais.  

 [3] Em termos de crítica social, o fetichismo adorniano mantém a crítica marxiana ao 

sistema capitalismo, tornando-se um dos poucos termos de resistência marxista por questionar 
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as “façanhas” desse sistema. Atualmente, o modo de produção capitalista se efetivou de 

maneira única e eficaz que qualquer alternativa de organização social que não se conforme a 

ele está fadado ao fracasso. Se tal modo de produção comporta relações sociais de produção e 

de consumo de bens através, respectivamente, do trabalho estranhado e da alienação, surge a 

hipótese de que as relações sociais no sistema capitalista, em geral, são fetichizadas. Desse 

modo, se essas relações se tornaram em graus de fetichização que obnubilaram nossa 

compreensão de que elas são como tais, consequentemente, nossa percepção dos verdadeiros 

interesses da sociedade poderia estar comprometida. De fato, isso refutaria uma vertente 

habermasiana da Teoria Crítica
341

, pois o fetichismo desmentiria seu pressuposto de que um 

arranjo linguístico deveria ser feito para manter as ideias do Esclarecimento atualizadas 

através da busca e da manutenção dos verdadeiros interesses da sociedade esclarecida. O 

estudo do fetichismo parece nos sugerir que o processo de esclarecimento convincente dos 

sujeitos necessita mais do que argumentos e de boas intenções através da ação comunicativa. 

Ao que parece, a hipótese, negada por Habermas, de que a racionalidade da estrutura do 

trabalho (Arbeitszusammenhang) “contamina”, de certa maneira, a sociedade merece atenção 

e estudos mais elaborados
342

. Em termos práticos, se há um acordo de que os interesses da 

                                                 
341

 Embora alguns comentadores não considerem Habermas como um adepto da Teoria Crítica, e possivelmente 

teria bons argumentos para declarar isso, por hora, julgo-o adepto desse estilo filosófico pela razão de haver 

referências que remetem a isso. Na verdade, não me detive a esse assunto, apesar de ser de suma importância, 

e por isso não entrei no mérito da questão. Assim, quando referi Teoria Crítica, no presente trabalho, 

considerei Habermas como um de seus adeptos. 
342

Os adeptos da Teoria Crítica sempre pensaram através do paradigma da produção e de suas relações para 

explicar a sociedade. Ao certo, isso advém de sua herança marxista que sobreviveu sem maiores sobressaltos 

por um bom tempo. Todavia, esse paradigma mudou com as obras de Habermas, pois suas explicações da 

sociedade seriam feitas através da compreensão linguística como condição essencialmente humana. 

Atualmente, Axel Honneth segue o pensamento de Habermas mantendo esse paradigma “sociológico”, porém, 

modulando-o através da ideia de luta pelo reconhecimento. De fato, concordo com a ideia da Teoria Crítica 

atual de que a estrutura do trabalho, pensado como uma racionalidade instrumental, não seja per se 

determinante numa dada sociedade. De modo semelhante, não penso que o fetichismo marxista, estritamente 

vinculado à estrutura do trabalho, possa determinar toda uma sociedade, o que às vezes parece sugerir a 

Teoria Crítica da primeira fase. Todavia, os argumentos contextualistas dessa fase me parecem mais sugestivos 

para compreendermos o capitalismo como uma estrutura complexa, processual e ampla. O que quero dizer é 

que há uma cadeia complexa de correlações na sociedade capitalista como: o fetichismo objetivo e subjetivo, o 

modo de produção capitalista, o trabalho estranhado, a acumulação do capital, a desigualdade social, o 

exército industrial de reserva, o desemprego etc que podem muito bem nos direcionar a um entendimento 

desse tipo de sociedade. Um dos pontos que penso ser proveitoso mediante esse contextualismo seria o estudo 

de como o fetichismo obnubilaria as relações sociais num mercado globalizado. Imaginemos o comportamento 

dos consumidores, num supermercado, incônscios de todas as relações sociais, de toda geopolítica e de toda 

exploração de trabalho, configuradas numa complexa cadeia relacional da produção-consumo, que, 

consequentemente, levaram suas mercadorias ali, prontas para serem consumidas. Qualquer consumidor que 

estaria no topo da relação de produção-consumo dificilmente perceberia toda essa complexa cadeia que o 

mantém confortavelmente a consumir mercadorias de maneira pseudo-naturalizada como se pegasse frutas em 

árvores. Todavia, sabemos que os produtos não são transformados do nada como mágica. São necessárias 

bases materiais, a natureza; e trabalho gasto, homens trabalhando. Há uma relação entre consumidores top, 

como da classe média, e consumidores down, das bases da produção. Isso se dá pelo fato de o capitalismo 

globalizado funcionar, ao que parece, bem com uma capacidade de geopolítica de exploração disfarçada. 
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sociedade não condiriam com uma cultura fetichizada, em toda a acepção negativa que esse 

termo demonstrou até agora, isso remeteria à questão de sabermos onde há relações não 

fetichizadas na sociedade. Dentre essas relações elencadas no presente trabalho, as que penso 

merecerem atenção e estudo mais imediatos são: as obras de Arte autêntica, apontada por 

Adorno; e o sentimento do Amor, apontando por Alfred Binet e, posteriormente, por Freud. 

Creio eu que as pesquisas direcionadas a elas podem ser consideradas uma boa alternativa à 

Teoria Crítica se focá-las aos estudos sociais e culturais, retomando, consequentemente, a 

herança de origem marxista desse estilo de pensamento. 

 [4] Em termos estéticos, o estudo do fetichismo evidenciou que Adorno é um grande 

representante da estética marxista, cuja ideia vincula a estética à política. Marx deixou bem 

claro sua relação com a estética quando mencionou que a produção no capitalismo é 

desfavorável a produção “espiritual”, artística, pois um artista seria considerado produtivo 

somente em relação ao capital com a finalidade exclusiva de acumulação. Trabalho e produto 

artísticos são determinados pelo valor em forma mercadoria, reduzidos a simples produtos 

repetitivos, conformistas e mantedores de uma submissão política vigente. Seria sob essa 

rubrica que marxistas desenvolveram a teoria do realismo na Arte. Para essa teoria, a Arte 

autêntica seria aquela que reflete a totalidade das relações econômicas e sociais perdidas pelas 

consciências reificadas. O realismo reflete fielmente uma sociedade e seus conflitos 

estruturais através do uso de tipologias, sem fazer referências políticas explícitas. Adorno, por 

sua vez, assume de fato as premissas da estética marxista, ultrapassando-as por pensar a Arte 

não como um mero reflexo da sociedade capitalista, mas sim como uma refração a ela. Isso 

quer dizer que Adorno enfatizou o aspecto formal da Arte como condição essencialmente 

artística de finalidade sem fim e como condição de negação social da sociedade. Penso ser 

isso um ganho importante para a estética marxista por fundamentar uma estética que paute na 

análise altamente complexa da confluência da forma e do conteúdo artísticos a qual se torna 

subversiva à sociedade capitalista, ou seja, a ideia de quanto mais sofisticada formalmente a 

                                                                                                                                                         
Questiono: isso seria um problema linguístico ou de luta pelo reconhecimento? Ora, essas questões não fazem 

sentido no contexto de sociedades e de grupos sociais localizados nas bases da produção. O que um 

consumidor top pode ter no máximo é uma dor de consciência; por outro lado, um trabalhador explorado, 

certamente, “refletirá” diariamente como usar estratégias de sobrevivência. Se para certos grupos e sociedades 

uma “teoria da ideologia” faria mais sentido; para outras, uma “teoria materialista” seria mais convincente. 

Embora haja uma correlação entre elas pelo fato de o capitalismo em sua fase global propiciar formação de 

cadeias estendidas e complexas. De fato, o problema é a configuração estrutural e material da sociedade 

capitalista. Se a Teoria Crítica estiver de acordo com o ideário do Esclarecimento, tentará dar uma resposta a 

isso através de uma teoria social que considere os posicionamentos éticos e políticos dos indivíduos 

contextualizados nessas sociedades, cuja configuração social se dá através do trabalho como transformador da 

natureza. Isso quer dizer que tal teoria não deve descartar a determinante condição do homem como parte da 

natureza, como negligencia as “teorias da ideologia” embotadas por um “idealismo ingênuo” ou, de certo 

modo, fetichizadas.  
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obra de arte for mais socialmente revolucionária ela será. Isso se relaciona com a ideia da Arte 

como expressão da ideologia de maneira mediada, não como mero reflexo da vida social. Ao 

que parece, essa ideia seria uma excelente hipótese se pensarmos que as questões 

revolucionárias, de uma Arte como ideologia - tão negligenciadas atualmente! -, estariam 

relacionadas a uma elaboração cognitiva humana ampla, transformadora radical de 

posicionamentos e de modos de vida humanos. Em conformidade a isso, o estudo do 

fetichismo em seus aspectos “objetivo” e “subjetivo” seria esclarecedor. Em relação ao 

aspecto “objetivo”, a possibilidade de reversão do modo de produção capitalista e, 

consequentemente, a anulação do fetichismo através da extinção da forma mercadoria. Em 

relação ao aspecto “subjetivo”, um tipo de aculturação que não propiciasse a “fenomenologia 

do fetichista”. Podemos escolher que tipo de cultura formaríamos daqui em diante através de 

um tipo de tecnologia crítica mais aprimorada da teoria da mente, tal como formulada 

originalmente por Freud. De fato, essas considerações servem para reafirmar a relação entre 

estética e política, levando em consideração que Adorno pode ser considerado um dos mais 

brilhantes filósofos da estética marxista. 
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