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RESUMO 

 

A dissertação intitulada “Theodor W. Adorno e a mímesis na experiência histórica da 

subjetividade: da dominação à reconciliação”, consiste em uma investigação orientada 

para entender como Theodor Wiesengrund Adorno elaborou uma reflexão abrangente 

sobre a possibilidade de recuperar elementos para repensar a barbárie nazista através da 

compreensão da ligação entre os conceitos de sujeito, razão, dominação e natureza. O 

objetivo concentrou-se na discussão sobre o papel da mímesis no processo civilizatório, 

desde a sua forma originária, até a mímesis administrada, evidenciada sob o âmbito 

puramente instrumental. O interesse que moveu a pesquisa, com foco na dimensão 

mimética do antissemitismo, consistiu na tentativa de expor como seria possível a 

recuperação do momento mimético da experiência por parte do sujeito, cujo princípio se 

opõe à mentalidade do comportamento antissemita. Trata-se de pensar a abertura a uma 

experiência diferenciada do objeto, própria da experiência estética, na qual mímesis e 

racionalidade se veriam, enfim reconciliadas. Adorno reconhece a possibilidade de uma 

‘reabilitação’ da mímesis que, apreenderia tanto a fragilidade corpórea e material do 

homem quanto a possibilidade de sua emancipação, no sentido de permitir uma abertura 

à alteridade do mundo.  

 

 

Palavras-chave: Theodor W. Adorno, mímesis, antissemitismo, sujeito, estética. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents “Theodor Adorno and the mimesis in the historical experience of  

subjectivity: from the domination to the reconciliation”, consists in a targeted research to 

understand how Theodor W. Adorno developed a comprehensive reflection about the 

possibility of recovering elements to rethink the nazi barbarity by understanding the link 

between the concepts: subject, reason, domination and nature. The objective focused on 

the discussion of mimesis’s role in the civilization process, since its original form, to 

mimesis, in the instrumental scope. The interest that moved the research, focusing on the 

mimetic dimension of anti-semitism, was the attempt to expose how it would be possible 

to recover the mimetic moment of experience on the subject’s part, whose principle is 

opposed to the mentality of the anti-semitic behavior. It is thinking about opening a 

differentiated experience of the object, common to the aesthetic experience, in which 

mimesis and rationality would see, finally reconciled. Adorno recognizes the possibility 

of a ' rehabilitation ' of mimesis that seize bodily frailty and man's material and the 

possibility of their emancipation, to allow an openness to world’s otherness. 
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INTRODUÇÃO 

  

A presente dissertação de mestrado, intitulada “Theodor W. Adorno e a mímesis 

na experiência histórica da subjetividade: da dominação à reconciliação”, baseia-se em 

uma investigação orientada para entender como Theodor Wiesengrund Adorno (1903-

1969) elaborou uma reflexão abrangente sobre a possibilidade de recuperar elementos 

para repensar a barbárie nazista através da compreensão da ligação entre os conceitos de 

sujeito, razão, natureza e dominação, na perspectiva apresentada em sua obra, escrita 

conjuntamente com Max Horkheimer, Dialética do Esclarecimento: fragmentos 

filosóficos (1947)1, notadamente, nos capítulos: ‘O Conceito de esclarecimento’; 

‘Excurso I: Ulisses ou Mito e Esclarecimento’; ‘A Indústria Cultural: o Esclarecimento 

como mistificação das massas’ e, ‘Elementos do antissemitismo: limites do 

Esclarecimento’. Assim como nos ensaios e conferências do filósofo em um período 

posterior, O que significa elaborar o passado (1963), Educação após Auschwitz (1969), 

na conferência, A educação contra a barbárie (1968); e em algumas passagens do livro 

Dialética negativa (1966) e Teoria Estética (1969). 

Levando em consideração os objetivos deste estudo, optamos por dividi-lo em três 

capítulos, cada um deles contendo uma análise sobre o papel da mímesis no processo 

civilizatório, compreendida nos dois primeiros capítulos dessa pesquisa, desde a sua 

forma originária, até a mímesis administrada, evidenciada sob o âmbito puramente 

instrumental. O terceiro capítulo tem por propósito demonstrar, com base na Dialética 

negativa e na Teoria estética, a possibilidade da mímesis estética como contraponto à 

racionalidade instrumental. Adorno reconhece a possibilidade de uma ‘reabilitação’ da 

mímesis que, de forma bem interpretada, apreenderia tanto a fragilidade corpórea e 

material do homem quanto a possibilidade de sua emancipação, no sentido de permitir 

uma abertura à alteridade do mundo. 

O exame do primeiro capítulo visa compreender, na Dialética do Esclarecimento, 

a ambiguidade do processo de esclarecimento, especificamente, com referência ao 

capítulo ‘O conceito de Esclarecimento’, cuja análise indica o processo de entrelaçamento 

entre mito e esclarecimento. A investigação será feita em torno do conceito de 

                                                 
1 O livro foi editado originalmente em 1947. Título original: Dialektik der Aufklärung: Philosophische 
Fragmente (1969). As referências e citações da Dialética do esclarecimento referem-se à tradução em 
língua portuguesa por Guido de Almeida, reedição de 2006. No decorrer do texto as referências aparecem 
como (DE, ano e página). Todas as outras referências (nome do autor, ano e página). 
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‘esclarecimento’ assim como de seus efeitos regressivos, no sentido de enfatizar o 

antissemitismo, no quadro do capitalismo tardio, como um aspecto de efetuação das 

tendências mais sombrias da Aufklärung: o longo processo da civilização ocidental, 

estabelecido desde os seus primórdios por uma autoridade ampla e irrestrita sobre a 

natureza e na substituição de uma mentalidade mítica por um tipo de organização 

basicamente operacional e técnica, identificado no capítulo ‘Elementos do 

antissemitismo: limites do Esclarecimento’. No plano das relações humanas, ressaltamos 

que essa proposta de interpretação é permeada pelo reconhecimento do afastamento do 

homem em relação à natureza. O processo de constituição do eu, analisado no canto XII 

da Odisseia através de Ulisses, testemunha a progressiva diferenciação do sujeito humano 

com relação ao ambiente que o cerca, no sentido de que só pode ser obtida a partir da 

autoconservação (Selbsterhaltung) que se inscreve sob um enrijecimento do eu e por um 

estreitamento no conceito da própria racionalidade. Utilizamos também o canto IX da 

Odisseia, na passagem de Ulisses com os Lotófagos, a qual, na interpretação de Adorno 

e Horkheimer, representaria a descrição da constituição do sujeito racional que, ao 

escapar das seduções do mito, assegura o seu domínio sobre a natureza externa e interna. 

A compreensão em torno dessa questão será pautada com referência ao capítulo ‘Excurso 

I: Ulisses ou Mito e Esclarecimento’, notadamente, a respeito dos conceitos de sujeito, 

razão, dominação e natureza. De posse a esse estudo, o segundo momento tem como 

objetivo demonstrar a análise desenvolvida pelos autores em torno da discussão do papel 

da mímesis nas origens da civilização e sua distorção pela mímesis antissemita.  

O capítulo primeiro tem como referência principal, a obra já mencionada dos 

filósofos frankfurtianos2. Foi necessário acrescentar à investigação, a obra de 

Horkheimer, Eclipse da razão, cuja contribuição é essencial no que diz respeito à 

compreensão da noção conceito de racionalidade instrumental. 

A partir da análise do primeiro capítulo, verificou-se como Adorno e Horkheimer 

procuram compreender o processo da mímesis organizada aliada aos mecanismos 

ideológicos contidos na política nazista e a sua relação com o antissemitismo do ponto de 

vista meramente instrumental. Sob essa perspectiva, identificamos na Dialética do 

                                                 
2 Os livros de Jeanne Marie Gagnebin, Lembrar, escrever, esquecer (2009); Sete aulas sobre linguagem, 
memória e história (2005) funcionaram como referência interpretativa importante dessa pesquisa, assim 
como o livro do meu orientador, Douglas Garcia Alves, Depois de Auschwitz: A questão do antissemitismo 
em Theodor Adorno (2003). Destaco também como referência cinematográfica os documentários do 
diretor Peter Cohen, Arquitetura da destruição (1989); e o documentário Shoah de Claude Lanzmann 
(1985). 
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esclarecimento, com base no capítulo ‘A Indústria Cultural: o Esclarecimento como 

mistificação das massas’, a compreensão do conceito de indústria cultural, no contexto 

do capitalismo tardio. Utilizamos alguns textos de Adorno temporalmente próximos à 

Dialética do esclarecimento, no que diz respeito à compreensão do conceito. Adorno e 

Horkheimer assumem que a indústria cultural se estabeleceu como um aparato de 

dominação das consciências, cujos mecanismos possuem paralelos com o aparato 

propagandístico do Estado autoritário nazista3. Os autores analisam uma nova forma de 

configuração dos sujeitos, expressa através de comportamentos padronizados, passíveis 

de serem manipulados por sistemas totalitários como o regime nazi-fascista. No capítulo 

‘Elementos do antissemitismo’, seção V, os autores identificam o resultado da 

experiência do comportamento mimético em seu aspecto regressivo sob a manipulação 

organizada da mímesis que, consistiria na ‘mimese da mimese’ (DE, 2006, p. 152). A 

discussão sobre o conceito de mímesis é considerada um ponto chave para a elaboração 

do conceito de experiência no pensamento adorniano, pois exerce uma função essencial 

na teoria da identificação e na teoria da projeção, cujo foco concentra-se na análise do 

antissemitismo, que corresponde à análise da manipulação manifesta em suas formas mais 

mórbidas do preconceito e da discriminação.  

No capítulo segundo, utilizamos a Dialética do esclarecimento e, particularmente, 

em Adorno, recorremos à obra Personalidade autoritária (1950); Minima Moralia (1951) 

e, aos seus estudos referentes às décadas de 40 e 50, notadamente o artigo Antissemitismo 

e propaganda fascista (1946), assim como os seus ensaios e conferências datados à 

década de 60.  Foi necessário acrescentar, para o enriquecimento da pesquisa, o 

comentário sobre o livro de Victor Klemperer, Língua Tertii Imperii (1947), e, a obra de 

Franz Neumann, Behemoth: The structure and practice of national socialism (1942), com 

o objetivo de realçar o seu diálogo com os colegas frankfurtianos na década de 40. 

Tendo em vista as considerações sobre a pesquisa desenvolvida nos dois primeiros 

capítulos, com base na Dialética do esclarecimento, investigamos o percurso teórico 

posterior a tal obra, ao buscarmos na Dialética negativa (1966) e na Teoria estética 

(1969), a compreensão de Adorno sobre o conceito de mímesis, visto sob outra 

perspectiva.  Em suas reflexões posteriores, o conceito traduziria o poder de criação de 

semelhanças, um modo de se lançar à realidade, sem, no entanto, tentar apreendê-la de 

                                                 
3 A complexidade dessa relação será devidamente explicitada no decorrer do segundo capítulo, seção 2.1. 
Nele, apresentaremos a possibilidade de que o aparato da indústria cultural possui paralelos com o Estado 
autoritário nazista, segundo Adorno e Horkheimer. 
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forma absoluta. Alves Jr., assinala a necessidade, no pensamento de Adorno, de 

“apreender o sentido do papel do corpo, na constituição de um sujeito que é sempre frágil, 

a despeito de suas tentativas de poder irrestrito sobre si, os outros e a natureza” (ALVES 

JR., 2015, p. 12)4. Buscamos justificar, aqui, uma valorização do conceito de mímesis, no 

pensamento de Adorno, no que concerne à experiência histórica da subjetividade que 

comportaria um indicativo, tanto da sua dimensão ética quanto estética. Do ponto de vista 

ético, significaria a possibilidade de reconhecer uma continuidade da experiência para 

além dos limites da autoconservação, que não cessa de transformar o entorno natural, 

representado pela busca do domínio da natureza por parte do sujeito, extinguindo o valor 

do objeto a serviço da dominação. De acordo com Alves Jr., “Dimensão ética na qual a 

subjetividade apreende o sentido da sua diferença em relação ao universo das coisas” 

(ALVES JR., 2015, p. 14). No âmbito estético, encontra-se a possibilidade de um 

pensamento capaz de opor resistência aos limites impostos pela subjetividade no mundo 

administrado, o qual só poderia ser alcançado no campo da arte: esta seria capaz de 

reinventar sua potencialidade de interpretação do mundo administrado, assim como 

transpor os limites enrijecidos da autoconservação. Segundo Gagnebin, “é a mudança de 

lugar(es) habitual(is), o deslocamento que marca a experiência estética”(GAGNEBIN, 

2009, p. 91) grifo da autora5. O que significa, portanto, uma rearticulação sobre o papel 

da mímesis, na possibilidade de reconhecer, segundo Adorno, a experiência mimética por 

parte do sujeito e de sua relação com a natureza e com o(s) outro(s), na medida em que 

permite sua atuação não mais a partir de um modo meramente objetivante, sob o âmbito 

da dominação, mas também de afinidade ou proximidade. Nesse sentido, a mímesis 

sintetizaria tanto a fragilidade corpórea e material do homem, quanto a viabilidade de sua 

emancipação. O que permite justificar, aqui, o entrelaçamento sob a dimensão ética e 

estética no pensamento de Theodor Adorno: “A relação entre ambas seria a de um 

imbricamento (interne Verschränkung) e de uma interação (Zusammenspiel) dos 

momentos corpóreo mimético e cognitivo-reflexivo da experiência” (RADEMACHER, 

1995, p. 58)6. 

                                                 
4 ALVES JR.  Adorno e a instabilidade do sujeito. In: Adorno material. Ensaios de Teoria crítica. Editora 
UFOP: Ouro Preto, 2015. 
5 GAGNEBIN. Sobre as relações entre ética e estética no pensamento de Adorno. In: Lembrar, escrever, 
esquecer. Editora 34: São Paulo, 2009. 
6 Cf. a esse respeito no artigo de Alves Jr., Experiência metafísica, estética e ética em Adorno, 
notadamente, sua referência à Claudia Rademacher (RADEMACHER, 1995). In: Adorno material. Ensaios 
de Teoria crítica. Editora UFOP: Ouro Preto, 2015. 
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O terceiro capítulo tem como referência principal, as obras de Adorno Dialética 

negativa (1966), Teoria estética (1969), assim como os seus ensaios e conferências 

datados da mesma década, notadamente, os ensaios Engagement (1962), A Arte é alegre? 

(1967).   

Nos limites desta pesquisa, propusemos apresentar uma interpretação, segundo 

Adorno, sobre o conceito de mímesis, detendo-se em certas instâncias do seu pensamento 

através dos conceitos de sujeito, razão, dominação e natureza. O interesse que moveu a 

pesquisa aqui apresentada, com foco na dimensão mimética do antissemitismo, consistiu 

na tentativa de expor como seria possível a recuperação do momento mimético na 

natureza por parte do sujeito, cujo princípio se opõe à mentalidade do comportamento 

antissemita, o que implicaria uma visão não-deformadora em relação à realidade existente 

no sentido de abertura a uma experiência diferenciada do objeto, própria da experiência 

estética, na qual mímesis e racionalidade se vêem, enfim reconciliadas. Os autores 

consideram a possibilidade de repensar a questão da mímesis sem recair no mito, 

relembrando no sujeito sua relação perdida com a natureza. Nesse sentido, a mímesis 

sintetizaria tanto a fragilidade corpórea e material do homem, já identificada no capítulo 

‘O conceito de Esclarecimento’, quanto a viabilidade de sua emancipação, no sentido de 

transpor os limites enrijecidos da autoconservação (Selbsterhaltung). Tal questão permite 

compreender o posicionamento de Adorno em relação à arte e às questões que giram em 

torno de sua estética filosófica assim como suas reflexões em relação a uma possibilidade 

de reconciliação dos seres humanos entre si e com a natureza. 
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CAPÍTULO 1 

 

A QUESTÃO DO ANTISSEMITISMO: MÍMESIS E AUFKLÄRUNG 

 

O esclarecimento abdicou de sua própria realização. Ao disciplinar tudo o que é único e 

individual, ele permitiu que o todo não compreendido se voltasse, enquanto dominação das 

coisas, contra o ser e a consciência dos homens. Adorno; Horkheimer  

 

 

1.1. A ambiguidade do processo de Esclarecimento  

 

Para uma compreensão da análise de Adorno e Horkheimer, a respeito do processo de 

esclarecimento e, especificamente, do antissemitismo como um fenômeno típico da fase 

mais avançada do esclarecimento, na obra Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos7 (1947/2006), faz-se necessário primeiramente compreender a análise em 

torno do conceito de ‘esclarecimento’ assim como de seus efeitos regressivos. Como 

forma de reconhecer o caráter de ambiguidade contido nesse processo, os autores 

afirmam, no Prefácio da obra, que no próprio pensamento esclarecedor reside a 

possibilidade de superação das contradições:  

Não alimentamos nenhuma dúvida – e nisso reside nossa petitio principii – de que a liberdade na 

sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor. Contudo, acreditamos ter reconhecido com 

a mesma clareza que o próprio conceito desse pensamento, tanto quanto as formas históricas 

concretas, as instituições da sociedade com as quais está entrelaçado, contém o germe para a 

regressão que hoje tem lugar por toda parte (DE, 2006, p. 13). 

                                                 
7 O título da obra Dialética do Esclarecimento é proveniente de uma carta de Adorno a Horkheimer, em 
que ele menciona a expressão como sinônimo da dialética entre cultura e barbárie. Carta de Adorno a 
Horkheimer de 10/11/41 (WIGGERSHAUS, 2006, p.339).  
Em outra carta a Horkheimer, Adorno declara a importância do trabalho de Walter Benjamin, ‘Teses sobre 
o conceito de história’ (Thesen über den Begriff der Geschichte): “Nenhuma outra obra de Benjamin o 
revela tão próximo de nossas próprias intenções. É o caso, principalmente, de sua concepção da história 
como catástrofe permanente, sua crítica do progresso e da dominação da natureza, e sua atitude em face 
da civilização”. Carta de Adorno a Horkheimer de 12/06/41 (WIGGERSHAUS, 2006, p.340). Importante 
ressaltarmos também o ensaio de Walter Benjamin ‘A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica’ 
(1936), assim como o texto de Herbert Marcuse ‘O caráter afirmativo da cultura’ (1937). Segundo Duarte, 
dentre os inúmeros textos escritos concernentes ao assunto produzido no período, os dois textos são 
especialmente importantes para a discussão que levou à formulação da Dialética do esclarecimento (Cf. 
DUARTE, 2002, p. 20).  
Sobre as contribuições mútuas entre Benjamin e Adorno, destacamos o livro de BUCK-MORSS, Susan, 
Origen de la dialéctica negativa: Theodor W. Adorno. Walter Benjamin y el lnstituto de Frankfurt. Mexico: 
Siglo Veintiuno editores, 1981. 
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Ao examinarem as raízes da regressão à barbárie, a visão dos autores está focada, 

notadamente, nas formas com que o esclarecimento se revelou, a saber, em um processo 

irracional e de caráter regressivo responsável por gerar sofrimento e violência; o que 

permitiria justificar, no Prefácio da obra, a forma pela qual os autores iniciam o texto com 

a questão: “por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente 

humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie” (DE, 2006, p. 11).  No 

debate radiofônico transmitido na Rádio de Hessen, A educação contra a barbárie (1968), 

Adorno questiona os rumos tomados pela civilização que, embora evidencie grande 

avanço tecnológico, desenvolve a agressividade e impulsos destrutivos. Ele procura 

interpretar a barbárie como  

 

algo que, estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 

encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria 

civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora maioria experimentado a 

formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se 

encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na 

terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o 

perigo de que toda esta civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a 

caracteriza” (ADORNO, 2006d, p. 155). 

 

Em Educação após Auschwitz proferido em 1965, e publicado em 1969, ele ressalta a 

importância de se analisar as bases que constituem essa regressão: “Fala-se da ameaça de 

uma regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a 

regressão; a barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de 

fundamental as condições que geram essa regressão” (ADORNO, 2006c, p. 119). Dito 

isso porque o contexto político, ao qual tanto Adorno quanto Horkheimer estão inseridos 

é determinante para tal análise: época em que o nazi-fascismo e o capitalismo tardio estão 

emergindo sob a égide de uma sociedade ‘planificada’ e ‘esclarecida’, com os interesses 

voltados, tendencialmente, para o pensamento técnico, operacional e eficaz, fator este que 

permite caracterizar, segundo os autores, uma nova forma de totalitarismo8. Importante 

destacar a definição de totalitarismo na visão de Adorno em seu artigo Antissemitismo e 

propaganda fascista (1946)9: 

                                                 
8  Para uma análise mais apurada sobre a noção do conceito de totalitarismo: 
Cf. a introdução da obra de: TRAVERSO, Enzo. Le Totalitarisme: le XXe Siècle em Débat. Paris: Seuil, 2001.  
Cf. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. 
9 ADORNO, T. W. Ensaios sobre psicologia social e propaganda fascista. Tradução de Verlaine Freitas. São 
Paulo: editora Unesp, 2015. 
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Totalitarismo significa desconhecer limites, não permitir nenhuma pausa para fôlego, 

conquistar impondo dominação absoluta, exterminar completamente o inimigo escolhido. 
(...) É essencial à regra totalitária que nada seja garantido, nenhum limite seja imposto à 

arbitrariedade impiedosa. O totalitarismo considera as massas não como seres humanos 

autodeterminados que decidem racionalmente seu próprio destino e que devem, portanto, 

ser tratados como sujeitos racionais, mas sim que ele os trata como meros objetos de 

medidas administrativas, ensinados, acima de tudo, a se autoanular e a obedecer ordens 

(ADORNO, 2015, p. 142). 

 Na Dialética do esclarecimento, os autores evidenciam: “O que não se submete ao 

critério da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento. 

(Aufklärung ist totalitär) O esclarecimento é totalitário” (DE, 2006, p.19)10. Não se trata 

evidentemente da intenção de resgatarmos na análise dos frankfurtianos um esquema 

interpretativo totalizante em relação ao caráter regressivo do esclarecimento, mas sim de 

identificar o caráter de ambiguidade inscrito nesse processo. Segundo Duarte, o fenômeno 

histórico-cultural da Aufklärung seria na visão de Adorno e Horkheimer “apenas um 

momento de autoconsciência do esclarecimento, não sua forma acabada” (DUARTE, 

2007, p. 42).  

De acordo com a observação pontual de Rodrigo Duarte citada acima, e com o 

respaldo de Martin Jay, as especulações de Adorno em relação ao curso da história, 

“jamais formaram um todo coerente que refletisse uma imagem completamente positiva 

do desenvolvimento temporal. Tal como Benjamin, ele se mostrava claramente hostil a 

todo esquema temporal unilinear e evolutivo” (JAY, 1988, p. 95).  Adorno e Horkheimer 

admitiam o fracasso da ideia de que a história caminha de forma linear em direção ao 

progresso11, como é possível identificar no Prefácio, o posicionamento dos autores: 

                                                 
10Cf.  a útil contribuição de Marcuse para o nosso estudo ao interpretar a nova forma de totalitarismo, em 
sua obra O homem unidimensional (1964): “Totalitária” não é apenas uma coordenação política terrorista 
da sociedade, mas também uma coordenação técnico-econômica não-terrorista que opera através da 
manipulação das necessidades por interesses escusos” (MARCUSE, 2015, p. 42) aspas do autor.  
11 Cf. o texto de Adorno, Progresso, nele encontra-se a discussão acerca da compreensão da noção de 
progresso (ADORNO. Palavras e sinais. Modelos críticos 2. Tradução de Maria Helena Ruschel. Petrópolis: 
Vozes, 1995, p. 37-61).  
Segundo Rodrigo Duarte, nesse texto “Adorno rejeita toda e qualquer resposta precipitada – positiva ou 
negativa – à pergunta de se há progresso. Segundo o pensador, todo progresso possível na esfera do 
espírito significa simultaneamente participação no domínio da natureza. Em outras palavras: ‘Todos os 
progressos nos âmbitos culturais são aqueles de domínio do material, de técnica’” (DUARTE, 1993, p. 
69,70,71). Percebendo suas contradições internas, Adorno analisa o potencial regressivo e produtor da 
barbárie presente no próprio progresso e no domínio da natureza, que se manifesta na opressão e na 
violência. Destacamos na Dialética do esclarecimento, no capítulo ‘O conceito de esclarecimento’ a 
posição dos autores em relação ao progresso: “Todo progresso da civilização tem renovado, ao mesmo 
tempo, a dominação e a perspectiva de seu abrandamento. Contudo, enquanto a história real se teceu a 
partir de um sofrimento real, que de modo algum diminui proporcionalmente ao crescimento dos meios 
para sua eliminação, a concretização desta perspectiva depende do conceito. Pois ele é não somente, 
enquanto ciência, um instrumento que serve para distanciar os homens da natureza, mas é também, 
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Abandonado a seus inimigos a reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso, o 

pensamento cegamente pragmatizado perde seu caráter superador e, por isso, também sua 

relação com a verdade. A disposição enigmática das massas educadas tecnologicamente 

a deixar dominar-se pelo fascínio de um despotismo qualquer, sua afinidade 

autodestrutiva com a paranoia racista, todo esse absurdo incompreendido manifesta a 

fraqueza do poder de compreensão do pensamento teórico atual (DE, 2006, p. 13). 

 Ou seja, a proposta de uma humanidade ‘esclarecida’ que deveria emancipar-se reverteu-

se em um processo de racionalização instrumental cuja tendência acabou por fechar o 

pensamento em sistemas, ao priorizar a atividade de cálculo, registro e classificação. Os 

autores compreendem a razão instrumental como uma espécie de adequação imediata 

entre meios e fins, e com a preocupação voltada para a eficácia dos meios e não com a 

racionalidade dos fins. A noção do conceito de razão instrumental discutido por 

Horkheimer na obra Eclipse da razão12 (1944), temporalmente próxima à publicação da 

Dialética do esclarecimento, consiste em elucidar o processo de transformação sofrida 

pela razão que culminou em sua redução a uma função meramente no âmbito 

instrumental. Ele analisa a noção do conceito de razão, por um lado, através da sua 

formalização, e por outro, da sua instrumentalização: “no aspecto formalista da razão 

subjetiva, sublinhado pelo positivismo, enfatiza-se a sua não-referência a um conteúdo 

objetivo; em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua 

submissão a conteúdos heterônomos” (HORKHEIMER, 2013, capítulo I, p. 26 passim). 

Segundo Horkheimer, a razão subjetiva corresponderia a um modo operante reduzido a 

um caráter meramente instrumental13
: 

 

                                                 
enquanto tomada de consciência do próprio pensamento que, sob a forma da ciência, permanece preso 
à evolução cega da economia, um instrumento que permite medir a distância perpetuadora da injustiça” 
(DE, 2006, p. 44).  
Cf. o comentário de Enzo Traverso, sobre a crítica de Adorno em relação ao progresso, no livro L’Historie 
déchirée, no capítulo V, L’ Impératif catégorique d’ Adorno, tópico: Critique du progrès: “Pour Adorno l’ 
Aufklärung contenait un noyau émancipateur qui ne devait pas être détruit mais preserve et ‘libéré’. Dans 
létude citée plus haut sur Splenger, il identifiait cette promesse de progrès, indissociablement liée à la 
menace, voire à l’ avènement de la catástrofe, avec l’ esprit de l’ utopie: “ Au déclin de l’Occident ne s’ 
oppose pas la réssurrection de la culture, mais l’ utopie que renferme dans une question muette l’image 
de celle qui decline” (TRAVERSO, 1997, p. 128). Na nossa tradução: Para Adorno, a Aufklärung contém um 
núcleo emancipador que não deve ser destruído, mas preservado e liberado. No estudo já referido sobre 
Splenger, ele identificou a promessa do progresso, indissociavelmente ligado ao advento da catástrofe, 
com o espírito da utopia:  “O declínio do ocidente não se opõe à ressurreição da cultura, mas à utopia que 
contém uma imagem silenciosa do seu declínio”. 
12 HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. Tradução de Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Centauro, 2013. 
Publicado em 1947, o livro Eclipse da razão reúne cinco conferências que Horkheimer proferiu em 1944, 
nos EUA. Em 1967, foi lançada a sua versão na língua alemã, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft (Sobre 
a crítica da razão instrumental). 
13 Cf. STIRK, P. Max Horkheimer: a new interpretation. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1992. 
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A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor 

operacional, seu papel de domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério 

para avaliá-la. Pela denotação da semelhança, os conceitos eliminaram o incômodo de 

enumerar qualidades e servem melhor assim para organizar o material do conhecimento. 

São pensados como simples abreviações dos itens a que se referem. Qualquer uso dos 

conceitos que transcenda a sumarização técnica e auxiliar dos dados factuais foi 

eliminado como último vestígio de superstição. Os conceitos foram racionalizados, 

tornaram-se instrumentos de economia de mão-de-obra. É como se o próprio pensamento 

tivesse se reduzido ao nível do processo industrial, submetido a um programa estrito, em 

suma, tivesse se tornado uma parte e uma parcela da produção (HORKHEIMER, 2013, 

p. 26)14.  

 

Adorno e Horkheimer, enfatizam na, Dialética do esclarecimento, a necessidade de 

apontar as contradições presentes no processo do esclarecimento, a saber, 

progresso/regressão; autonomia/dominação, considerados na visão dos autores, como 

aspectos essenciais para a compreensão do conceito de razão instrumental. Evidenciamos, 

portanto, a visão crítica dos pensadores à sociedade industrial frente ao contexto do 

capitalismo tardio, cujo mecanismo encontra-se edificado sob novas formas de controle 

e exploração dos indivíduos, desde já, imbuídos pela racionalidade instrumental 

(Instrumentellen Vernunft). Em Eclipse da razão, Horkheimer, afirma que embora o 

conhecimento técnico, por um lado, seja capaz de ampliar o horizonte da atividade e do 

pensamento, por outro, o avanço desses mesmos recursos técnicos, são acompanhados 

pelo processo de desumanização: 

Exatamente porque toda a vida de hoje tende cada vez mais a ser submetida à 

racionalização e ao planejamento, também a vida de cada indivíduo, incluindo-se os seus 

impulsos mais ocultos, que outrora constituíam o seu domínio privado, deve agora levar 

em conta as exigências de racionalização e planejamento: a autopreservação do indivíduo 

pressupõe o seu ajustamento às exigências do sistema (HORKHEIMER, 2013, p. 10). 

Ressaltamos que a Dialética do Esclarecimento evidencia uma reflexão, por parte dos 

autores, que não deve ser concebida, tendencialmente, como indicativo da crítica à razão, 

nem tampouco como conclusão assumida a partir dela. Na interpretação de Cohn, “Trata- 

se de olhar a contrapelo, vendo a particularidade histórica na razão que se apresenta como 

universal sem mais, e vendo a possibilidade da razão plena na sua efetivação restrita ao 

âmbito de uma classe” (COHN, 1998, p. 06)15. Ainda que os autores tenham feito uma 

                                                 
14 Cf. HORKHEIMER, 2013, p. 26 passim. 
15 COHN, G. Esclarecimento e ofuscação: Adorno e Horkheimer hoje. Lua Nova, n. 43. São Paulo, 1998. 
Segundo Cohn, “O uso do termo Esclarecimento busca dar conta dessa relação complexa. Nesta 
perspectiva o termo não se limita a qualificar uma circunstância dada, ou um período histórico, nem muito 
menos o ponto alto de um progresso da razão. Designa o próprio processo de constituição e de expansão 
da razão tal como a conhecemos (pelo menos para quem pensa a partir da Europa). E, nessa referência 
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denúncia ao caráter regressivo que a própria racionalidade possui, isso não significa o 

abandono completo das pretensões em se buscar um conhecimento livre de dominação. 

No artigo de Jeanne Marie Gagnebin, Do conceito de razão em Adorno, a autora destaca 

que o conceito de razão instrumental, segundo Horkheimer, “remete à diferença entre 

entendimento e razão e denuncia o formalismo da razão como mero instrumento de 

cálculo e dominação” (GAGNEBIN, 2005, p. 111). Adorno e Horkheimer tentam 

demonstrar como a razão concebida de forma emancipatória no processo do 

esclarecimento deu à luz a um sistema, no qual racionalidade e dominação se encontram 

inseparáveis. Ou seja, os autores procuram refletir como a ‘garantia’ da ilusão de 

progresso preconizada pelo ideal iluminista pautado pelo desenvolvimento da técnica, via 

divisão do trabalho, submeteu os homens a um estado de regressão, no sentido de que 

acarretou o empobrecimento, tanto do pensamento quanto da experiência. No que tange 

à relação entre o empobrecimento do pensamento e da experiência, os autores descrevem 

a submissão ao trabalho comandado associado à possibilidade de uma forma de 

insensibilização. De acordo com os autores, no capítulo ‘O conceito de esclarecimento’: 

“A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. Esta não se limita à 

experiência do mundo sensível, que está ligada à proximidade das coisas mesmas, mas 

afeta ao mesmo tempo o intelecto autocrático, que se separa da experiência sensível para 

submetê-la” (DE, 2006, p. 41 passim). 

Analogamente, Horkheimer afirma no Prefácio do livro Eclipse da razão:  

 

Parece que enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade e do 

pensamento humanos, a autonomia do homem enquanto indivíduo16, a sua capacidade de 

                                                 
às luzes, a razão esclarecida é sujeita a uma crítica que busca acompanhar a sua trajetória mediante a 
demonstração, em cada passo, de que ela poderia ser diferente, e que se esforça por perceber as suas 
tendências internas e seus limites” (COHN, 1998, p. 06).  
Cf. a esse respeito o comentário de Traverso, capítulo V, L’ Impératif catégorique d’ Adorno, tópico: 
Fascisme et antisémitisme:“Adorno et Horkheimer retenaient essentiellement l’analyse du capitalisme et 
de la réification dans la société marchande; ils empruntaient à Weber une conception de la raison 
instrumentale – la ‘rationalité en finalité’ opposée à la ‘rationalité en valeur’ , l’historie de l’Occident  
comme triomphe d’une ratio calculatrice et aveugle  - et une vision de la domination (Herrschaft) par l’ 
intermédiaire d’un appareil administratif  bureaucratique et impersonnel” (TRAVERSO, 1997, p. 133). Na 
nossa tradução: “Adorno e Horkheimer mantiveram, essencialmente, a análise do capitalismo e da 
reificação na sociedade de mercado; eles tomaram emprestado de Weber o conceito de razão 
instrumental – a racionalidade como finalidade oposta à racionalidade de valor, a história do Ocidente 
como o triunfo de uma ratio calculadora e cega – e uma visão da dominação (Herrschaft) através de um 
aparelho administrativo burocrático e impessoal”. 
16 No capítulo ‘Ascenção e declínio do indivíduo’ Horkheimer faz uma reflexão sobre o conceito de 
indivíduo: “Quando falamos do indivíduo como uma entidade histórica, não queremos significar 
simplesmente a existência sensível e espaço-temporal de um membro particular da espécie humana, mas, 
além disso tudo, a compreensão da sua própria individualidade como um ser humano consciente, 
inclusive o reconhecimento da sua própria identidade” (HORKHEIMER, 2013, p. 133 passim). 
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opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação das massas, o seu poder de 

imaginação e o seu juízo independente sofreram uma redução. O avanço de recursos 

técnicos de informação se acompanha de um processo de desumanização 

(HORKHEIMER, 2013, p. 07). 

 

No plano das relações humanas, Adorno e Horkheimer indicam que esse processo remete 

também à submissão dos indivíduos com tendência à instrumentalização ao admitirem 

que, o esclarecimento “(...) elimina o incomensurável. Não apenas são as qualidades 

dissolvidas no pensamento, mas os homens são forçados à real conformidade” (DE, 2006, 

p. 24). Essa afirmativa pode ser considerada como um recurso usado por Adorno e 

Horkheimer para responder às manifestações de crueldade observadas no processo de 

ascensão do regime fascista que se impõe a partir de uma visão de totalidade ao mesmo 

tempo em que extirpa a multiplicidade do pensamento. Como eles afirmam:  

 

A unificação da função intelectual, graças à qual se efetua a dominação dos sentidos, a 

resignação do pensamento em vista da produção da unanimidade, significa o 

empobrecimento do pensamento bem como da experiência: a separação dos dois 

domínios prejudica a ambos” (DE, 2006, p. 41) grifo nosso. 

 

Isso porque na visão de Adorno e Horkheimer, se o conhecimento técnico, por um lado, 

permite ampliar o horizonte da ação e do pensamento humano, por outro, constata-se que 

a autonomia do indivíduo, a sua capacidade de resistir aos mecanismos de manipulação 

das massas, o poder de imaginação e do pensamento sofrem, tendencialmente, a uma 

regressão:17
 

O que seria diferente é igualado. Esse é o veredicto que estabelece criticamente os limites 

da experiência possível. O preço que se paga pela identidade de tudo com tudo é o fato 

de que nada, ao mesmo tempo, pode ser idêntico consigo mesmo. (...) A unidade da 

coletividade manipulada consiste na negação de cada indivíduo(...). A horda, cujo nome 

sem dúvida está presente na organização da Juventude Hitlerista, não é nenhuma recaída 

na antiga barbárie, mas o triunfo da igualdade repressiva, a realização pelos iguais da 

igualdade do direito à injustiça. (DE, 2006, p. 23, 24). 

A organização da Juventude Hitlerista, a qual, Adorno e Horkheimer identificam, no 

contexto do capitalismo tardio, é possível de ser justificada, segundo os autores, por se 

encontrar atrelada a um sistema político e econômico que não concede margens à 

alteridade, o que acaba por propiciar a adesão dos indivíduos às formas enrijecidas de 

                                                 
17 Cf. (HORKHEIMER, 2013, p. 27, 28, 29). 
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pensamento. No ensaio, O que significa elaborar o passado, Adorno reconhece que, sob 

a ideologia nazista, 

se realizam as fantasias coletivas de poder daqueles que, como indivíduos, eram 

impotentes e só se imaginavam sendo alguma coisa enquanto constituíam um tal poder 

coletivo (...) o nazismo insuflou desmesuradamente o narcisismo coletivo, ou, para falar 

simplesmente; o orgulho nacional. Os impulsos narcisistas dos indivíduos, aos quais o 

mundo endurecido prometia cada vez menos satisfação e que mesmo assim continuavam 

existindo ao mesmo tempo em que a civilização lhes oferecia tão pouco, encontraram 

uma satisfação substitutiva na identificação com o todo (ADORNO, 2006a p. 39). 

Em Eclipse da razão, Horkheimer identifica uma espécie de conformismo e submissão 

que a maioria dos indivíduos são levados, tendencialmente, a adotar: “as massas 

dominadas prontamente se identificam com a agência repressiva”:  

Essas pessoas abraçam voluntariamente ou se forçam a aceitar a regra do mais forte como 

uma norma eterna. Sua vida inteira é um esforço contínuo para suprimir e degradar a 

natureza, interna ou exteriormente, e para se identificarem com os seus mais poderosos 

substitutos; a raça, a pátria, o líder, as facções políticas e a tradição. Para eles, todas essas 

palavras significam a mesma coisa – a realidade irresistível que deve ser honrada e 

respeitada (HORKHEIMER, 2013, p. 117, 120). 

Horkheimer afirma, que diante da repetição e imitação das circunstâncias que rodeiam os 

indivíduos, da “adaptação a todos os grupos poderosos a que eventualmente pertença, da 

transformação de si mesmo de um ser humano em um membro das organizações, ele 

consegue sobreviver. A sua sobrevivência se cumpre pelo mais antigo dos meios 

biológicos de sobrevivência, o mimetismo18” (Idem, 2013, p. 146).   

A exemplo da organização da Juventude Hitlerista é importante verificar as 

reflexões de Hannah Arendt, no que concerne à forma da estrutura organizacional dos 

movimentos totalitários, na qual, os seguidores fanatizados apresentam comportamentos 

de conformidade com o sistema. Segundo Arendt, os indivíduos tornam-se “inatingíveis 

pela experiência e pelo argumento; a identificação com o movimento e o conformismo 

total parece ter destruído a própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo 

                                                 
18 A compreensão do conceito de mímesis em seu aspecto orgânico refere-se à leitura empreendida pelos 
autores na obra do etnólogo francês, Roger Caillois, El Mito y el hombre (1938), especificamente, no 
capítulo ‘Mimetismo y psicastenia legendária’ (CAILLOIS, 1988, p. 95-133). Na Dialética do esclarecimento, 
encontramos a referência a Roger Caillois no capítulo ‘Excurso II’ (p. 88) e em ‘Notas e esboços’, no 
Fragmentos de uma teoria do criminoso (DE, 2006, p. 187). 
Segundo Rodrigo Duarte, os autores pautam-se pelo conceito de mímesis “em seu aspecto mais orgânico, 
associado ao conceito biológico de mimetismo Mimikry” (DUARTE, 2007, p. 72), fundado na assimilação 
do organismo ao espaço circundante. 
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como a tortura ou o medo da morte” (ARENDT, 2013, p. 436)19. O posicionamento de 

Arendt permite, portanto, uma aproximação com Adorno e Horkheimer, quando estes 

identificam, no capítulo ‘Elementos do antissemitismo’ (Elemente des Antisemitismus) 

Tese VII, a perda da capacidade de discernimento da experiência, através da compreensão 

dos conceitos denominados pelos autores de ‘mentalidade de ticket’ (Ticketdenken) e 

‘semicultura’ (Halbbildung). De acordo com Duarte, os autores identificam uma relação 

de complementaridade entre as formas enrijecidas de pensamento e a semicultura: 

A exemplo do que ocorre em relação ao antissemitismo, o problema se encontra no lado 

da subjetividade: a semicultura pretende deseducar os indivíduos no sentido de evitar que 

eles percebam e usufruam algo autonomamente (...) A tal ponto que sua própria 

capacidade de experenciar “é substituída pela informabilidade puntual, facultativa, 

cambiável e efêmera, em relação à qual deve-se notar que é, no próximo segundo apagada 

por outras informações” (DUARTE, 2007, p. 98) aspas do autor. 

O contexto histórico vivenciado por Adorno e Horkheimer, torna-se representativo diante 

dessa questão, pois para onde quer que conduzam os ‘olhares’ eles deparam-se com 

dominação e morte, e, sob um aspecto mais pessimista, acomodação à morte e 

conformidade à dominação. Segundo Adorno e Horkheimer, “a semicultura20, em seu 

modo, recorre estereotipadamente à fórmula que lhe convém melhor em cada caso, ora 

para justificar a desgraça, ora para profetizar a catástrofe disfarçada, às vezes, de 

regeneração” (DE, 2006, p. 161).  Em Minima Moralia (Reflexione aus dem beschädigten 

Leben)21 publicada em 1951, no aforismo Mônada, Adorno faz uma reflexão acerca da 

sociedade repressiva no contexto do capitalismo tardio:  

 

Em plena sociedade repressiva, a emancipação do indivíduo não o beneficia, mas antes o 

prejudica. A liberdade perante a sociedade rouba-lhe a força de ser livre. Nele não há 

conteúdo algum que não esteja socialmente constituído, nem movimento algum que 

prescinda da sociedade, que não esteja orientado de modo que a situação social o anule a 

ele (...) ele empobrece-se, regride ao estado de simples objeto social (ADORNO, 2001, 

p. 154). 

 

                                                 
19 Cf. a obra de Hannah Arendt, Origens do totalitarismo, no que diz respeito ao estudo do surgimento de 
estruturas de poder voltadas para uma forma total de dominação assim como a análise sobre o fenômeno 
do antissemitismo. 
20 Segundo Duarte, a importância da construção do conceito de semicultura, como elemento de crítica da 
ideologia, remete-se ao fato de que para Adorno, o conceito não corresponde propriamente à falta de 
cultura, mas a um processo de abortamento das possibilidades libertadoras (...) A semicultura, portanto, 
mais do que a simples ingenuidade, é resultado de uma exploração consciente do estado de ignorância, 
de vacuidade do espírito – reduzido a mero meio – surgida com a perda de tradição pelo 
desencantamento do mundo (DUARTE, 2007, p. 96). Retornaremos a essa discussão no segundo capítulo, 
seção 2.2.  
21 ADORNO, T..W. Minima Moralia. Tradução de Artur Morão. Lisboa: edições 70, 2001. 
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1.2. Da relação entre mito e esclarecimento 

Os autores buscam compreender como o esclarecimento22, na fase tardia, ao 

atingir sua forma mais elevada da exigência da emancipação humana pôde transformar-

se em seu oposto, no sentido de que o processo de esclarecimento passa a ser pensado em 

todo seu conteúdo autodestrutivo ao indicar por um lado, uma tendência à ausência de 

reflexão crítica acerca de si mesmo e, por outro, ocultar que o progresso técnico e 

científico significou a reificação23 (Verdinglichung) dos homens. Ressaltamos que 

Adorno e Horkheimer não reduzem o fenômeno da reificação à modernidade ou ao 

capitalismo, mas tentam compreender sua origem no início da própria civilização. Como 

eles afirmam: “No trajeto da mitologia à logística, o pensamento perdeu o elemento da 

reflexão sobre si mesmo, e hoje a maquinaria mutila os homens mesmo quando os 

alimenta” (DE, 2006, p. 42). Os autores procuram compreender como o ser humano veio 

a se constituir como sujeito, e, como progressivamente, se transformou em objeto ao 

longo do processo civilizatório. Notadamente, em Horkheimer24, Eclipse da razão, o 

autor evidencia que o processo de reificação inscreve-se no âmago da racionalidade 

instrumental e, quando voltado para o âmbito humano, passa a ser tratado na medida em 

que o progresso da razão instrumental coincide com a regressão do humano à categoria 

de coisa: “Quanto mais as ideias se tornam instrumentalizadas, menos alguém vê nelas 

pensamentos com um significado próprio. São consideradas como coisas, máquinas” 

(HORKHEIMER, 2013, p. 27). Na visão de Adorno e Horkheimer:  

O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após sua eliminação da consciência, 

está livre da plurivocidade do pensamento mítico bem como de toda significação em 

geral, porque a própria razão se tornou um mero adminículo da aparelhagem econômica 

que a tudo engloba. Ela é usada como um instrumento universal servindo para a 

fabricação de todos os demais instrumentos. Rigidamente funcionalizada ela é tão fatal 

quanto a manipulação calculada com exatidão na produção material e cujos resultados 

para os homens escapam a todo cálculo (DE, 2006, p. 37). 

                                                 
22 Segundo Adorno e Horkheimer, encontra-se no texto de Kant, Resposta à pergunta: O que é 
Esclarecimento?  (Kant, 1783/1985), a mais clara expressão de qual é o espírito que domina a história da 
razão ocidental a partir do século XVIII. No entanto, para os autores, o conceito de esclarecimento possui 
uma extensão muito maior, os pensadores veem neste período histórico a que com frequência chamamos 
‘esclarecimento’ nada mais que uma das fases de um processo que remonta à elaboração dos primeiros 
mitos. 
23 Embora exerça um papel fundamental no pensamento de Adorno, não será possível aprofundarmos no 
contexto da discussão desse capítulo a forma como o filósofo opera com o conceito de reificação. 
Retornaremos a essa questão no final do capítulo 1, no tópico 1.3, p. 55 passim. 
24 Cf. Eclipse da razão, notadamente nos capítulos III e IV, respectivamente, ‘A revolta da natureza’ e 
‘Ascenção e declínio do indivíduo’ (HORKHEIMER, 2013, p. 97- 166). 
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Importante destacarmos a observação, por parte dos autores, em relação à 

instrumentalidade da razão. Segundo Gagnebin essa questão é retomada e ampliada na 

crítica do conceito de identidade, especificamente, do seu caráter arbitrário e coercitivo, 

que impede a razão de pensar a pluralidade e a multiplicidade devido ao pressuposto de 

uma ordenação arbitrária: “ela contém em si um momento de dominação, pois pretende 

fazer entrar a pluralidade concreta numa camisa-de-força do idêntico” (GAGNEBIN, 

2005, p. 112) grifo nosso.  

Sob essa perspectiva, a subordinação à razão, definida como instrumental, passa 

a ser considerada um possível elemento de regressão que corresponderia a uma espécie 

de cegueira à qual se referem os autores ao afirmarem que "o pensamento cegamente 

pragmatizado perde seu caráter superador" (DE, 2006, p. 13), conforme já citado no início 

do capítulo, página 17, dessa pesquisa. Dito isso porque o processo de esclarecimento, 

segundo Adorno e Horkheimer, se revelou como portador de um elemento de regressão 

que o permitiu aproximar-se dos mitos, o que justificaria segundo os autores, a forma pela 

qual a racionalidade instrumental estrutura a relação entre mito e esclarecimento: “Os 

mitos que caem vítimas do esclarecimento já eram o produto do próprio esclarecimento. 

No cálculo científico dos acontecimentos anula-se a conta que outrora o pensamento dera, 

nos mitos, dos acontecimentos” (DE, 2006, p. 20). 

Diante de um ‘saber’ eminentemente técnico e, portanto, afastado de quaisquer 

justificativas sobrenaturais, os autores referem-se à elevação do homem à posição de 

senhor absoluto na sua relação com a natureza:  

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido 

sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores 

(...) O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua meta era 

dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber (DE, 2006, p. 17).  

Esperava-se que com a imposição de uma razão científica pautada na técnica, cujo modelo 

científico tinha como objetivo a sistematização da natureza para que esta pudesse ser 

eficazmente demonstrada e, portanto, submetida aos homens, já investidos da posição de 

senhores, o pensamento estaria livre de mitos e superstições, e o homem poderia se livrar 

do estado de barbárie. Na visão dos autores, a temporalidade cíclica do mito pressupõe a 

possibilidade de repetição considerada a base da ciência moderna: “O princípio da 

imanência, a explicação de todo acontecimento como repetição, que o esclarecimento 

defende contra a imaginação mítica, é o princípio do próprio mito (Idem, 2006, p. 23). 

Na recusa do pensamento esclarecido em admitir a qualidade explicativa dos mitos, os 
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autores identificaram a base de um totalitarismo que, ao caracterizar o componente mítico 

como simples projeção antropomórfica sobre a natureza, demonstraria o seu ideal pautado 

em uma unidade explicativa altamente redutora. Essa redução pode ser interpretada no 

sentido de que o pensamento científico passa a ser compreendido de forma objetiva acerca 

dos elementos específicos estudados encontrando através de métodos, leis gerais e 

universais, a explicação para os fenômenos investigados. De acordo com os autores, “No 

trajeto para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido e substituíram o 

conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade” (Idem, 2006, p. 18). 

Segundo Adorno e Horkheimer, o caráter lógico formal se instaura como ‘verdade’ no 

âmbito do conhecimento de forma que tudo o que não passa na análise do cálculo e da 

utilidade torna-se suspeito. Nesse sentido, a questão analisada quanto à substituição do 

mito pelos procedimentos científicos pode ser corroborada no sentido de que “não deve 

haver nenhum mistério, mas tampouco o desejo de sua revelação” (Idem, 2006, p. 18), o 

que representou, segundo os autores, uma drástica redução nas possibilidades cognitivas 

humanas25. Como observam os autores, o ápice desse procedimento lógico instrumental 

é buscado através do número: 

O procedimento matemático, tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento. Apesar 

de sua auto-limitação, ele se instaura como necessário e objetivo: ele transforma o 

pensamento em coisa, em instrumento, como ele próprio denomina (DE, 2006, p. 33). 

A substituição do mito pelos procedimentos científicos não deve ser entendida no sentido 

de uma aproximação da ciência ao mito, nas palavras de Rodrigo Duarte, não deve ser 

interpretada “como uma espécie de esvaziamento obscurantista das potencialidades da 

racionalidade, uma vez que os autores enfatizam essa distinção” (DUARTE, 2007, p. 

44)26. De acordo com Adorno e Horkheimer, “Como a ciência, a magia visa fins, mas ela 

os persegue pela mimese, não pelo distanciamento progressivo em relação ao objeto” 

(DE, 2006, p. 22). No que concerne a discussão acerca dessa distinção destacamos, aqui, 

o posicionamento dos autores: 

Na magia existe uma substitutividade específica. O que acontece à lança do inimigo, à 

sua cabeleira, a seu nome, afeta ao mesmo tempo a pessoa; em vez do deus, é o animal 

sacrificial que é massacrado. (...) É a isso que a ciência dá fim. Nela não há nenhuma 

                                                 
25 Segundo Rodrigo Duarte, Bacon seria o representante de uma espécie de protopositivismo, na medida 
em que pretendeu extirpar do conhecimento elementos antropológicos que comprometem sua precisão 
e objetividade (DUARTE, 2007, p. 42). 
26 Cf. o livro do mesmo autor, DUARTE, R. Marx e a natureza em O capital. São Paulo: Loyola, 1986. 
Notadamente o primeiro capítulo, no tópico ‘A concepção mágica da natureza’. 
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substitutividade específica: se ainda há animais sacrificiais, não há mais Deus. A 

substitutividade converte-se na fungibilidade universal (DE, 2006, p. 22). 

Diferentemente do que ainda ocorria no ‘estágio mágico’, não existe mais identificação 

com a natureza através dos nomes, mas apenas a construção de conceitos: Begriffe, e o 

verbo begreiffen, poderia ser traduzido como: agarrar, pegar com as garras. Numa alusão 

a Bacon27, Adorno e Horkheimer evidenciam que o filósofo capturou bem a mentalidade 

cientifica que se faria depois dele ao tentar interpretar a relação entre o entendimento 

humano com a natureza das coisas:   

O entendimento que vence a superstição deve imperar sobre a natureza desencantada. O 

saber que é poder não conhece barreira alguma, nem na escravização da criatura, nem na 

complacência em face dos senhores do mundo. (...) A técnica é a essência desse saber, 

que não visa conceitos nem imagens, nem o prazer do discernimento, mas o método, a 

utilização do trabalho de outros, o capital (DE, 2006, p. 18). Grifo nosso 

Para os autores, o argumento proposto por Bacon, cuja instância consistia no domínio da 

natureza para poder transformá-la, se efetiva no esclarecimento, o que acabou por gerar 

um impulso de dominação, tanto da natureza quanto do sujeito, cujos contornos se 

resvalaram no empobrecimento das relações dos homens com a natureza, reduzidas ao 

aspecto da dominação pura e simples.  

Em contraposição à crença mágica em ações dos deuses ou das potências da 

natureza tramadas contra ou em favor dos humanos, o esclarecimento favorece, por um 

lado, a soberania do sujeito autônomo que conhece e age graças à espontaneidade da 

razão. Entretanto, “o fim dos deuses se reverte na adoração de um novo ídolo, o sujeito 

soberano, mestre de si mesmo, dono da natureza e senhor de seus semelhantes” 

(GAGNEBIN, 2009, p. 89). Tal aspecto redutor não permite, portanto, que seja colocada 

outra questão que não a da técnica, no sentido de toda relação que o sujeito consegue 

estabelecer é a relação de dominação. De acordo com Adorno e Horkheimer, “O que os 

homens querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente a 

ela e aos homens” (DE, 2006, p. 18). Do mesmo modo que o pensamento mítico, o 

esclarecimento se revelou como uma espécie de mecanismo de defesa diante da angústia 

do homem frente às potências do desconhecido. A pretensão à destruição dos mitos pelo 

                                                 
27 Ao analisarem certos aspectos da obra de Francis Bacon, Novum Organum (1620), Adorno e Horkheimer 
evidenciam o quanto a sua obra captou o sentido da modalidade de ciência que a sucederia, pois tanto a 
sua filosofia quanto a ciência moderna adotaram o pressuposto de que o entendimento venceria a 
superstição, e imperariam sobre uma natureza mais e mais desencantada. 
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programa racionalizador do esclarecimento, na verdade, já se encontrava no próprio mito, 

na medida em que este pretendia estabelecer uma forma de controle sobre o meio 

natural28. Segundo Duarte, antes da ciência moderna “se constituir como arma humana 

para a intervenção nos processos naturais, os homens já acreditavam intervir nesses 

últimos através de feitiço ou outras ações cientificamente não comprováveis” (DUARTE, 

2002, p. 28). Segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, a busca de regularidade 

apareceria como a função normativa do mito, a qual, seria complementada pela ciência 

em um processo de dominação, já identificado nas categorias propostas pelas tribos ditas 

primitivas: 

Do medo o homem presume estar livre quando não há nada mais de desconhecido. É isso 

que determina o trajeto da desmitologização e do esclarecimento, que identifica o 

animado ao inanimado, assim como o mito identifica o inanimado ao animado. O 

esclarecimento é a radicalização da angústia mítica. A pura imanência do positivismo, 

seu derradeiro produto, nada mais é do que um tabu, por assim dizer, universal. Nada 

mais pode ficar de fora, porque a simples ideia do "fora" é a verdadeira fonte da angústia 

(DE, 2006, p. 26) aspas dos autores. 

A implicação dessa análise consiste na defesa de que o mito já era uma forma antecipada 

da ciência e do esclarecimento: segundo Adorno e Horkheimer, o êxito da ciência 

conjugado aos ideais do esclarecimento29, permitiu a emancipação pretendida pelo 

esclarecimento que consistiu em extirpar tanto o mito, assim como tudo o mais que 

causasse dúvida ao homem em sua condição de soberano: “Sem a menor consideração 

consigo mesmo, o esclarecimento eliminou com seu cautério o último resto de sua própria 

autoconsciência. Só o pensamento que se faz violência a si mesmo é suficientemente duro 

para destruir os mitos” (DE, 2006, p. 18). Grifo nosso. Diante do triunfo dessa forma de 

mentalidade, os autores se apropriam da afirmativa baconiana de que ‘poder e 

conhecimento são sinônimos’30; e o que “importa não é aquela satisfação que, para os 

                                                 
28 Cf. a referência que Adorno e Horkheimer fazem a Hubert e Mauss: Théorie générale de la magie. In: L’ 
Année Sociologique, 1902-3, p. 100. 
29 No Prefácio da edição brasileira traduzida por Guido de Almeida, especificamente, na Nota Preliminar 
do Tradutor, “a expressão esclarecimento traduz com perfeição não apenas o significado histórico-
filosófico, mas também o sentido mais amplo que o termo encontra em Adorno e Horkheimer, bem como 
o significado corrente de Aufklärung na linguagem ordinária. É bom que se note, antes de mais nada, que 
Aufklärung não é apenas um conceito histórico-filosófico, mas uma expressão familiar da língua alemã, 
que encontra um correspondente exato na palavra portuguesa esclarecimento, por exemplo em 
contextos como: sexuelle Aufklärung (esclarecimento sexual) ou politische Aufklärung (esclarecimento 
político). Nesse sentido, as duas palavras designam, em alemão e em português, o processo pelo qual 
uma pessoa vence as trevas da ignorância e do preconceito em questões de ordem prática: religiosas, 
políticas, sexuais” (ALMEIDA, G. 2006, p. 07). 
30 Cf. a menção de Adorno e Horkheimer: Bacon, Novum Organum, in Works, op.cit. vol.XIV, p.31 (DE, 
2006, p. 213). 
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homens, se chama ‘verdade’, mas a operation, o procedimento eficaz” (Idem, 2006, p. 

18). Nesse contexto, o homem adquire uma capacidade ilimitada de intervir no meio 

ambiente, na interpretação de Rodrigo Duarte, esse reconhecimento afirmativo da 

capacidade humana em relação ao meio ambiente “foi o pressuposto de todo o 

desenvolvimento histórico da civilização europeia, onde a coisificação se apresenta como 

um efeito colateral insuperável desse processo” (DUARTE, 1993, p. 59). Tal pressuposto 

desta visão de mundo estabelece, portanto, os prejuízos do pensamento objetivador daí 

decorrentes. No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, seção VI, os autores ressaltam 

essa questão: “O pensamento objetivador contém a arbitrariedade do fim subjetivo que é 

estranho à coisa; ele esquece a coisa e, por isso mesmo, inflinge-lhe a violência a que 

depois é, mais uma vez, submetida na prática” (DE, 2006, p. 159 passim). Do ponto de 

vista da eficácia, essa forma de dominação é extremamente bem-sucedida, pois impõe aos 

indivíduos formas de pensar e agir tornando-os uma ‘mera engrenagem’ do aparato 

produtivo, próprio do capitalismo tardio, o que torna determinante nesse contexto a 

impossibilidade destes encontrarem espaço para desenvolverem as suas potencialidades, 

uma vez que no mundo administrado (Verwaltete Welt)31 há uma tendência em eliminar 

qualquer anseio pela diferença. Diante dessa problemática, os pensadores justificam e 

reiteram o objetivo de suas reflexões em uma nova reedição do livro já, em um período 

posterior, na nota Sobre a Nova Edição Alemã32, na cidade de Frankfurt, em 1969: 

O livro foi redigido num momento em que já se podia enxergar o fim do terror nacional-

socialista. Mas não são poucas as passagens em que a formulação não é mais adequada à 

realidade atual. E, no entanto, não se pode dizer que, mesmo naquela época, tenhamos 

avaliado de maneira excessivamente inócua o processo de transição para o mundo 

administrado. (DE, 2006, p. 09) 

                                                 
31 Martin Jay considera o conceito adorniano de mundo administrado como o protótipo daquilo que mais 
tarde Marcuse chamaria de sociedade unidimensional. Esse paralelo é estabelecido através daquilo que 
Adorno e Horkheimer chamaram de indústria cultural: “O conceito de mundo administrado é inseparável 
do de indústria cultural- já que é esta quem tudo administra e controla-, bem como da dominação do 
homem pelo homem” (JAY, 1988, p. 37 passim). Essa discussão será retomada no segundo capítulo. 
No que concerne a essa questão ressaltamos a expressão ‘unidimensionalidade’ cunhada por Marcuse. 
Para um exame detalhado do conceito indicamos a obra do autor O homem unidimensional (1964). 
Douglas Kellner, propõe na ‘Introdução à segunda edição’ interpretar ‘unidimensional’ “como 
conformidade ao pensamento e comportamento existentes e ausência de uma dimensão crítica e de uma 
dimensão de potencialidades que transcendem a sociedade existente (MARCUSE, 2015, p. 21). 
32 Segundo os autores, o livro não contém nenhuma modificação essencial do texto tal como concluído 
ainda durante a guerra. Somente a última tese “Elementos do antissemitismo foi acrescentada 
posteriormente (DE, 2006, p. 16). Indicamos os comentários sobre a elaboração desse capítulo: (JAY, 
1974); (WIGGERSHAUS, 2006, p. 380-414); (DUARTE, 2007, p. 69-75). 



30 

 

Importa, portanto, entender a postura crítica de Adorno e Horkheimer, diante de uma 

forma de adequação mais apropriada para o emprego da palavra esclarecimento, que seria 

o de “designar o processo de ‘desencantamento do mundo’33, pelo qual as pessoas se 

libertam do medo de uma natureza desconhecida, à qual atribuem poderes ocultos para 

explicar seu desamparo em face dela” (DE, 2006, p. 08).  O emprego do termo 

‘desencantamento do mundo’ (Entzauberung der Welt), compreendido como 

‘desmagificação’ (Entmystifizierung), ou, ‘perda de sentido’34, diz respeito, na visão dos 

autores, a ação de retirar todo o ‘aspecto mágico ritual’ que é resultado da relação do 

homem com um mundo desconhecido e poderoso que sempre se impõe em relação a ele. 

Ou seja, o desencantamento do mundo como esperança de uma razão que aspirava 

subjugar o pensamento mítico é perdido à medida em que essa mesma razão abandona o 

seu projeto inicial e passa a ocupar a função de autoconservação (Selbsterhaltung)35. 

Ressaltamos, aqui, a ideia de desencantamento, segundo Weber:  

 

A crescente intelectualização e racionalização36 não indicam, portanto, um conhecimento 

maior e mais geral das condições sob as quais vivemos. Significa antes, que sabemos ou 

acreditamos que, a qualquer instante, poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar 

que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível no decurso de nossa 

vida, ou, em outras palavras, que podemos dominar tudo por meio de cálculo. Isto 

significa que o mundo foi desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios mágicos 

para dominar os espíritos ou exorcizá-los, como fazia o selvagem que acreditava na 

existência de poderes misteriosos. Podemos recorrer à técnica e ao cálculo. Isto, acima de 

tudo, é o que significa a intelectualização (WEBER, 1995, p. 439). 

                                                 
33 A menção de Adorno e Horkheimer à expressão ‘desencantamento do mundo’ se refere ao conceito 
weberiano, na obra, A ética protestante e o espírito do capitalismo (1904), cujo significado pode ser 
compreendido sob dois aspectos: o primeiro seria o desencantamento do mundo através da religião; o 
segundo, se refere ao desencantamento pela ciência. Cf. PIERUCCI, O Desencantamento do mundo: todos 
os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2013. 
34 Cf. PIERUCCI, 2013. 
35 O conceito de autoconservação, segundo os autores é primordial para a compreensão do processo 
civilizatório. Retomaremos essa questão na página 32, passim. 
36 Em seus Ensaios reunidos de sociologia da religião, Weber procura definir o conceito de racionalidade 
(Rationalität) e de racionalização (Rationalisierung): “Racionalizações têm existido em diferentes esferas 
da vida, em uma grande diversidade de formas, em todas as culturas. Característico para sua diferença 
histórico-cultural é, em primeiro lugar: em quais esferas e em que direções elas foram racionalizadas. 
Portanto, trata-se novamente de identificar a peculiaridade específica e explicar a gênese do racionalismo 
ocidental e, no interior deste, do racionalismo moderno” (WEBER, 2001, p. 21). Interessa-nos, aqui, a 
apropriação do conceito de racionalidade instrumental, segundo a interpretação de Levine, consistiria na 
busca metódica de um fim dado mediante o cálculo preciso dos meios empregados e de suas 
consequências (LEVINE, 1981) grifo nosso. LEVINE, Donald. Rationality and freedom: Weber and beyond. 
Sociological Inquiry, 1981.  
Cf.  A ética protestante e o espírito do capitalismo (1904), Weber afirma que o 'racionalismo' é um conceito 
histórico que encerra um mundo de contradições" (WEBER, 2004, p. 69).  
Cf. o ensaio de EISEN, Arnold. The meanings and confusions of Weberian 'rationality'. British Journal of 
Sociology, 1978, p. 57-70. 
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Importante destacar o comentário de Rodrigo Duarte acerca da apropriação, por parte dos 

autores, em relação ao conceito weberiano de ‘desencantamento’. Segundo Duarte, 

Adorno e Horkheimer extraem toda a ambiguidade do termo:  

‘Desencantar’ tem um sentido de romper um encanto, esclarecer, superar, uma 

determinada ingenuidade levando à emancipação. Esse é o significado ao qual o 

esclarecimento enquanto fenômeno histórico – o ‘Iluminismo’ – se ateve, reforçando 

posições anteriores e abrindo caminho para o Positivismo. Não que os autores discordem 

desse aspecto de ‘desencantamento’, eles o tomam como um fato, mas trabalham-no 

ressaltando o seu outro lado, o sentido da decepção, desilusão e sofrimento que essa 

palavra possa ter (DUARTE, 1997, p. 13) aspas do autor. 

Podemos admitir nessa definição um pensamento notadamente técnico que, ao 

transformar a natureza em objeto de dominação, elimina também o ser humano como 

sujeito dessa relação, coisificando-o. Nessa perspectiva, a pergunta formulada por 

Adorno e Horkheimer, como já apresentada no início do capítulo, “por que a humanidade, 

em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova 

espécie de barbárie” (DE, 2006, p. 11), pode possivelmente ser entendida com a intenção 

de se destacar o preço pago pela humanidade para chegar à ‘idade da razão’, no sentido 

de que a razão iluminista em seu aspecto regressivo e totalitário passou a ser reduzida à 

mera racionalidade instrumental da lógica da aniquilação, como no caso específico do 

nazismo, uma vez que essa ‘redução’ tende a eliminar tudo aquilo que aparece como 

alteridade. Na interpretação de Alves Jr., Adorno e Horkheimer compreendem a ligação 

entre esclarecimento e terror “no sentido de que o esclarecimento acaba por se converter 

em totalidade identificante, ao repetir compulsivamente o gesto de erradicação da 

alteridade” (ALVES, 2003, p. 45). Evidentemente, na realidade, o que se observou foi o 

surgimento de uma sociedade ‘esclarecida’, caracterizada pela técnica e calcada sob uma 

razão planificada e universalizada. Como Horkheimer identificou em Eclipse da razão “a 

circunstância de que o cego desenvolvimento da tecnologia reforça a opressão e 

exploração social ameaça a cada passo transformar o progresso em seu oposto, o 

barbarismo completo” (HORKHEIMER, 2013, p. 139)37. 

                                                 
37 Adorno identificou na obra de Horkheimer, Eclipse da razão que “ O texto, principalmente o do primeiro 
capítulo, apresenta o processo de racionalização e de instrumentalização da razão como necessário (...) 
por outro lado, o livro é dedicado precisamente à crítica dessa razão” (WIGGERSHAUS, 2006, p. 362). 
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Nesse sentido, a opção pela retomada da questão do antissemitismo38 contribui 

para a tentativa de elucidar os mecanismos de exclusão, violência e aniquilação que se 

encontram presentes nesse processo.  Segundo Alves Jr., o antissemitismo deve ser visto 

como um “fenômeno em que desempenham papel crucial aspectos arcaicos da 

modernidade, refletidos pela relação entre o mito e o esclarecimento” (ALVES JR., 2003, 

p. 70). Ressaltamos que não é interesse dos autores explicações totalizantes: Adorno 

admite em suas reflexões no ensaio de 1969, Educação após Auschwitz, que não seria 

possível apontar esse tipo de consideração num sistema explicativo, o próprio fato de 

tentar explicá-la já seria um ato bárbaro, da mesma forma que contabilizar números de 

vítimas já seria humanamente indigno, e, acrescenta, “tentar explicá-la seria neutralizar o 

que é horrível em si mesmo e assimilar o que não pode ser assimilado” (ADORNO, 

2006c, p. 120). Ou seja, trata-se da tentativa de recuperar elementos para repensar a 

barbárie nazista diante desse evento funesto no contexto histórico alemão no âmbito 

filosófico e estético. No capítulo ‘Notas e esboços’, no item Avalancha, os autores 

afirmam que “Na Alemanha, o fascismo venceu sob uma ideologia crassamente 

xenófoba, anticultural e coletivista” (DE, 2006, p. 182). De acordo com Gagnebin, em 

seu ensaio, Sobre as relações entre ética e estética no pensamento de Adorno, o 

posicionamento do filósofo diante do ocorrido em Auschwitz encontra-se pautado no 

propósito de que “a reflexão filosófica contemporânea desse desastre não soube encontrar 

forças efetivas de resistência contra a promessa de emancipação que o esclarecimento 

continha, e ainda contém” (GAGNEBIN, 2009, p. 83).  No Prefácio, Adorno e 

Horkheimer expressam a preocupação em relação aos efeitos regressivos do 

esclarecimento:  

A aporia com que defrontamos em nosso trabalho revela-se assim como o primeiro objeto 

a investigar: a autodestruição do esclarecimento (...) se o esclarecimento não acolhe 

dentro de si a reflexão sobre esse elemento regressivo, ele está selando seu próprio 

destino. (DE, 2006, p. 13)  

A razão da escolha do título desse primeiro tópico é justificada, portanto, pela 

ideia de retomar a questão do antissemitismo39 como parte de um resultado regressivo do 

                                                 
38 Segundo os autores, os estudos sobre “o antissemitismo estão diretamente ligados a pesquisas 
empíricas do Instituto para Pesquisa Social, a fundação instituída e mantida por Felix Weil, sem a qual não 
teriam sido possíveis, não apenas os estudos, mas uma boa parte do trabalho teórico dos emigrantes 
alemães, que teve prosseguimento, apesar de Hitler” (DE, 2006, p. 16). 
39 De acordo com Arendt, os acontecimentos políticos do século XX atiraram o povo judeu no centro do 
turbilhão de eventos; “fenômenos como a questão judaica e o antissemitismo, transformaram-se em 
agente catalisador, inicialmente, da ascensão do movimento nazista e do estabelecimento da estrutura 
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esclarecimento, no plano político, tal como Adorno e Horkheimer identificaram e, do 

nazismo, enquanto parte de um sistema totalitário do esclarecimento40.  Como eles 

afirmam no Prefácio: “A discussão dos Elementos do antissemitismo através de teses trata 

do retorno efetivo da civilização esclarecida à barbárie. (...) Seu ‘irracionalismo’ é 

derivado da essência da própria razão dominante e do mundo correspondente à sua 

imagem” (Idem, 2006, p. 15). Os autores identificam a tendência ao aspecto totalitário do 

esclarecimento, no sentido de uma aniquilação da alteridade, própria e característica do 

sistema capitalista:  

O esclarecimento é totalitário como qualquer outro sistema (...) de antemão, só reconhece 

como ser e acontecer o que se deixa captar pela unidade. Seu ideal é o sistema do qual se 

pode deduzir toda e cada coisa (...) para o esclarecimento, aquilo que não se reduz a 

números e, por fim, ao uno, passa a ser ilusão (Idem, 2006, p. 20; 32).  

Dessa forma, o fenômeno do antissemitismo pode ser analisado como 

consequência do processo de dominação da natureza:  os autores analisam o fenômeno 

como uma expressão ameaçadora da Aufklärung, a saber, o longo processo civilizatório 

alicerçado sob a norma de uma autoridade irrestrita sobre a natureza: “Toda tentativa de 

romper as imposições da natureza rompendo a natureza, resulta numa submissão ainda 

mais profunda às imposições da natureza. Tal foi o rumo tomado pela civilização 

europeia” (Idem, 2006, p. 24). Segundo Adorno e Horkheimer, no percurso do 

esclarecimento estaria incorporado um outro aspecto que poderia convergir em um 

mesmo princípio as formas ‘esclarecidas’ do pensar assim como as suas formas míticas, 

a saber, a de dominação da natureza. De acordo com os autores, 

O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens. 

Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los. O homem de ciência conhece as 

coisas na medida em que pode fazê-las. (...) nessa metamorfose, a essência das coisas 

revela-se como sempre a mesma, como substrato da dominação (Idem, 2006, p. 21). 

                                                 
organizacional do Terceiro Reich, no qual todo cidadão tinha de provar que não era judeu ou descendente 
de judeus; e, em seguida, de uma guerra mundial de ferocidade nunca vista, que culminou, finalmente, 
com o surgimento do genocídio, crime até então desconhecido em meio à civilização ocidental. (...) os 
candidatos da SS tinham de vasculhar seus antepassados até o ano de 1750. Os que se candidatavam a 
posições de liderança partidária tinham de responder às perguntas: O que você fez pelo Partido?; você é 
absolutamente são, física, mental e moralmente?; Sua árvore genealógica está em ordem? (ARENDT, 
1998, p. 21, 732). 
40 Segundo Arendt, “a política totalitária – longe de ser simplesmente antissemita, ou racista – usa e abusa 
de seus próprios elementos ideológicos, até que se dilua quase que completamente com sua base, 
inicialmente elaborada partindo da realidade e dos fatos – realidade da luta de classes, por exemplo, ou 
dos conflitos de interesse entre os judeus e os seus vizinhos, que fornecia aos ideológos a força dos valores 
propagandísticos” (ARENDT, 1998, p. 22). 
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Como já dito anteriormente é importante enfatizar que mito e ciência não são 

equivalentes; cada um possui sua especificidade, o que há em comum entre eles reside no 

desejo de subjugação da natureza. Cohn evidencia nesse processo que,  

A razão privada da sua capacidade reflexiva, deixada solta na exacerbação do seu impulso 

dominador alimentado pela sempre presente ameaça da regressão mítica, gera luzes, sim, 

mas que ofuscam e levam à cegueira41. Precisamente nessa relação intrínseca que se 

estabelece entre luzes e ofuscação, consiste o limite da razão esclarecida; e o 

antissemitismo se apresenta como a figura histórica mais acabada disso (COHN, 1998, p. 

07). 

Essa observação vai ao encontro da reflexão apresentada por Adorno e Horkheimer, ao 

interpretarem o fenômeno do antissemitismo nazista como um desdobramento do 

esclarecimento. De acordo com Alves Jr., o antissemitismo nazista pode ser 

compreendido como um “processo fundado num rígido controle da natureza- tanto 

externa quanto interna- e num progressivo domínio da componente instrumental sobre a 

componente emancipatória da racionalidade” (ALVES JR., 2003, p. 29). No capítulo 

‘Elementos do antissemitismo’, Tese II, Adorno e Horkheimer compreendem o fenômeno 

do antissemitismo como um esquema profundamente arraigado, um ritual da civilização, 

e os pogroms poderiam ser identificados como os verdadeiros assassinatos rituais: “Neles 

fica demonstrada a impotência daquilo que poderia refreá-los, a impotência da reflexão, 

da significação e, por fim, da verdade. (...) Entre o antissemitismo e a totalidade havia 

desde o início a mais íntima conexão” (DE, 2006, p. 141,142). 

  Para uma compreensão sobre a análise quanto à questão do antissemitismo é 

necessário entender, primeiramente, a crítica dos autores42 face às recentes manifestações 

de crueldade que os pensadores puderam observar no processo de ascensão do regime 

nazi-fascista. De acordo com Gagnebin, no artigo Do conceito de mímesis em Adorno e 

Benjamin, o regime fascista representa o limite do esclarecimento no sentido de 

‘fronteira’, ou seja, aquilo que o projeto iluminista de liberdade não consegue vencer, mas 

também no sentido de delimitação, isto é, de determinação oculta, pois o núcleo secreto 

do esclarecimento jaz na sua interpenetração profunda com a violência (Cf. 

                                                 
41 O conceito de ofuscação será retomado nesse capítulo, no tópico: I.4. ‘O processo de reificação e 
dominação da natureza no sujeito’. 
42 Na Dialética negativa, Adorno evidencia que “em face da sociedade dilatada de modo desmedido e dos 
progressos do conhecimento positivo da natureza, os edifícios conceituais nos quais, segundo os 
costumes filosóficos, o todo deveria poder ser alocado, assemelham-se aos restos da simples economia 
de mercado em meio ao capitalismo industrial tardio” (ADORNO, 2009, p. 11). 
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GAGNEBIN, 2005, p. 88) grifo nosso. É possível reconhecer, portanto, que o 

esclarecimento aspira se libertar do medo através do domínio total do real, pois nada pode 

lhe escapar, mas também necessita ter o controle de tudo para se sentir seguro, estável. 

Essa análise possibilita a compreensão de Adorno e Horkheimer na tentativa de explicar 

o preço pago pela humanidade para chegar à ‘idade da razão’ como pretendiam os 

iluministas, mas também como forma de elucidar a manifestação de fenômenos 

irracionais como o antissemitismo e o nazismo. De acordo com Gagnebin, o emprego dos 

conceitos ‘mito’ e ‘esclarecimento’ podem ser transpostos para ‘racionalidade mítica’ e 

‘racionalidade iluminista’ no sentido de que se negam e se pertencem mutuamente: 

A história da emancipação do mito e do devir adulto não é somente um devir progressivo 

e luminoso, como pretendiam, justamente as luzes do Iluminismo, mas também deve ser 

denunciada, (...) como uma gênese violenta e violentadora, cujo preço é alto. 

Antissemitismo e nazismo serão compreendidos como o retorno dessa violência recalcada 

(GAGNEBIN, 2009, p. 30)43. 

 

Adorno e Horkheimer procuram elucidar a interligação com as formas míticas na 

sua origem, assim como no aspecto sombrio encontrado no presente, ao admitirem que a 

razão esclarecida, nas próprias palavras dos autores, pode ‘recair’, ‘retornar’, ‘regredir’ 

na mitologia ou na barbárie, manifestada de forma perceptível no nazismo. Isso porque, 

se analisarmos sob a perspectiva positivista44, o que poderíamos chamar de progresso nos 

aproximaria de um estado natural em que a visão de mundo prevalecente encontra os seus 

traços míticos supostamente arcaicos e esquecidos, fundamentada nas necessidades 

básicas: sobrevivência, autoconservação (Selbsterhaltung) e medo (Furcht). Segundo 

Duarte, os autores destacam a superação do mito devido a supressão de seu caráter atento 

à multiplicidade, em benefício da univocidade das proposições científicas, a qual é 

apresentada como uma forma de “reificação da consciência, já que é uma restrição a 

formas alternativas de cognição imposta pela necessidade de sobrevivência física, de 

autoconservação” (DUARTE, 2007, p. 44). Segundo Adorno e Horkheimer, a 

autoconservação (Selbsterhaltung) considerada primordial no processo civilizatório, 

nasce do medo mítico de perder o próprio eu, da morte e da destruição:  

 

                                                 
43 Cf. o ensaio Educação após Auschwitz: Adorno admite que dentre os conhecimentos proporcionados 
por Freud, um dos mais perspicazes seria aquele de que “a civilização, por seu turno, origina e fortalece 
progressivamente o que é anticivilizatório”, assim como enfatiza a importância dos seus ensaios O mal- 
estar na cultura e Psicologia das massas e análise do eu (ADORNO, 2006c, p. 119). 
44 A discussão sobre a posição de Adorno e Horkheimer, em relação ao pensamento positivista será 
discutida no decorrer dos capítulos. 
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O eu que, após o extermínio metódico de todos os vestígios naturais como algo de 

mitológico, não queria mais ser nem corpo, nem sangue, nem alma e nem mesmo um eu 

natural, constituiu, sublimado num sujeito transcendental ou lógico, o ponto de referência, 

a instância legisladora da ação (DE, 2006, p. 36)45. 

 

A necessidade da autoconservação faz com que o contato do homem com a natureza seja 

mediado pela necessidade de controle e pela ânsia do conhecimento. Na tentativa de 

reduzir tudo ao conhecido, o mundo se torna, miticamente, uma eterna repetição do 

sempre igual. Para o esclarecimento, importa apenas a autoconservação, pois em seu 

nome tudo é justificado.  De acordo com Adorno e Horkheimer, a autoconservação pode 

ser considerada o objetivo central da civilização, ao reconhecerem no sujeito, o 

desenvolvimento de sua capacidade racional para garantir os meios de sua sobrevivência 

material através da técnica, da dominação da natureza interna e externa. Entretanto, essa 

configuração respaldada sob o aspecto mais imediato da sobrevivência revela-se um 

processo ‘impositivo’ de caráter regressivo, pois o que não se assemelha, deve ser 

igualado aos princípios ditos ‘controláveis’, ou seja, todas as realidades desconhecidas 

precisam ser eliminadas. Segundo Adorno e Horkheimer, “A condenação da superstição 

significa sempre, ao mesmo tempo, o progresso da dominação e o seu desnudamento” 

(DE, 2006, p. 44). 

Na perspectiva dos autores, a razão presente no esclarecimento é uma razão 

mitificada e instrumentalizada que, se caracteriza pela unilateralidade e autoconservação, 

cujo método tem como critério o princípio da imanência e da calculabilidade. A hipótese 

que ‘o mito é esclarecimento’ e que ‘o esclarecimento acaba por reverter à mitologia’, só 

pode ser elaborada e enfatizada através da imbricação entre razão e dominação (Cf. DE, 

2006, p. 15). Esse pressuposto encontra-se na gênese do processo civilizatório, no 

momento em que se dá a passagem do pensamento mágico ao pensamento mítico: 

  

Inicialmente, em sua fase mágica, a civilização substituiu a adaptação orgânica ao outro, 

isto é, o comportamento propriamente mimético, pela manipulação organizada 

da mimese e, por fim, na fase histórica, pela práxis racional, isto é, pelo trabalho. 

A mimese incontrolada é proscrita. (...) O rigor com que os dominadores impediram no 

                                                 
45 Segundo Horkheimer, “O princípio do eu que se esforça para vencer na luta contra a natureza em geral, 
contra outras pessoas em particular, e contra seus próprios impulsos, pode ser entendido como algo 
relacionado com funções de dominação, comando e organização (...) A história da civilização ocidental 
poderia ser escrita em termos do crescimento do ego, na medida em que o subordinado sublima, isto é, 
interioriza, as ordens do senhor, que o precedeu em autodisciplina” (HORKHEIMER, 2013, p. 110).  
Cf. a esse respeito, a análise de Adorno na Dialética negativa: “O princípio do eu fundador de sistemas, o 
método puro preordenado a todo e qualquer conteúdo, sempre foi o princípio da ratio” (ADORNO, 2009, 
p. 30). 
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curso dos séculos a seus próprios descendentes bem como às massas dominadas, a recaída 

em modos de vida miméticos – começando pela proibição de imagens na religião, 

passando pela proscrição social dos atores e dos ciganos e chegando enfim a uma 

pedagogia que desacostuma as crianças de serem infantis – é a própria condição da 

civilização. [A educação social e individual reforça nos homens seu comportamento 

objetivamente enquanto trabalhadores e impede-os de se perderem nas flutuações da 

natureza ambiente. Toda diversão, todo abandono tem algo de mimetismo]46. Foi se 

enrijecendo contra isso que o ego se forjou (Idem, 2006, p. 149). 

 

Interessa-nos, portanto, uma análise sobre o papel da mímesis nas origens da 

civilização e a sua distorção pela mímesis antissemita sendo esta, caracterizada por uma 

vertente meramente instrumental. No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, os autores 

examinam o antissemitismo nazista como desdobramento do processo de esclarecimento, 

cujas origens confundem-se com as origens da própria civilização. Na seção V, os autores 

identificam o resultado da experiência do comportamento mimético em seu aspecto 

regressivo sob a manipulação organizada da mímesis que, culminou no ‘enrijecimento do 

eu’, o qual, segundo os pensadores, é fruto de um doloroso e violento processo histórico 

de cerceamento do sujeito em formas de controle e dominação: 

Quando o humano quer se tornar como a natureza, ele se enrijece contra ela (...) toda 

diversão, todo abandono tem algo de mimetismo. Foi se enrijecendo contra isso que o ego 

se forjou. É através de sua constituição que se realiza a passagem da mimese refletora 

para a organização controlada. (...) A técnica efetua a adaptação ao inanimado a serviço 

da autoconservação, não mais como a magia, por meio da imitação corporal da natureza 

externa, mas através da automatização dos processos espirituais, isto é, através de sua 

transformação em processos cegos. Com seu triunfo, as manifestações tornam-se ao 

mesmo tempo controláveis e compulsivas. Da assimilação à natureza resta apenas o 

enrijecimento contra ela (DE, 2006, p. 149, 150). Grifo nosso 

 

Na tentativa de elucidar fenômenos como o antissemitismo e nazismo, Adorno e 

Horkheimer procuram aprofundar um estudo sobre a teoria da dominação, inscrita na 

relação do homem com a natureza, a saber, uma relação assentada no entrelaçamento 

                                                 
46 Encontramos na tradução de Jeanne Marie Gagnebin, a seguinte interpretação: “A educação social e 
individual reforça nos homens seu comportamento objetivamente enquanto trabalhadores e impede-os 
de se perderem [de se deixar embalar] nas flutuações [im Auf und Nieder, literalmente, nos movimentos 
para cima e para baixo] da natureza ambiente. Toda diversão, todo abandono [Hingabe, entrega] tem algo 
de mimetismo” (GAGNEBIN, J.M. Uma filosofia moral negativa? 2008).  
Adorno e Horkheimer identificam que a natureza não dominada, ou seja, a natureza pura, a vida animal 
(zoe) seria a imagem que faz com que o homem corra para a salvação que o esclarecimento lhe assegura: 
“tudo o que não se ajustou inteiramente ou que fira os interditos em que se sedimentou o progresso 
secular tem um efeito irritante e provoca uma repugnância repulsiva” (DE, 2006, p. 149). 
Cf. a relação com o conceito de natureza pura, vegetativa e animal, os artigos de Giorgio Agamben:  
AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Editora UFMG: Belo Horizonte, 2002. 
AGAMBEN, G. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha. Tradução de Selvino J. Assmann. 
Editora Boitempo: São Paulo, 2008. 
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entre ‘mito, dominação e trabalho’: “A divisão do trabalho, em que culmina o processo 

social da dominação, serve à autoconservação de todo dominado” (Idem, 2006, p. 30, 

passim)47. Nessa relação, a natureza é vista de forma suscetível a ser dominada, 

conquistada e explicada: a cisão sujeito-objeto se torna hierarquizada cabendo ao sujeito 

o papel de dominador. Notadamente no capítulo, ‘O conceito de esclarecimento’, os 

autores ressaltam a complexidade da relação homem/natureza, cujo aspecto encontra-se 

regido por um tipo de comportamento baseado no âmbito da dominação: 

 

A essência do esclarecimento é a alternativa que torna inevitável a dominação. Os homens 

sempre tiveram de escolher entre submeter-se à natureza ou submeter a natureza ao eu.  

Com a difusão da economia mercantil burguesa, o horizonte sombrio do mito é aclarado 

pelo sol da razão calculadora, sob cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova 

barbárie. Forçado pela dominação, o trabalho humano tendeu sempre a se afastar do mito, 

voltando a cair sob o seu influxo, levado pela mesma dominação (Idem, 2006, p. 38).   

 

No que concerne à relação homem/natureza, os autores se apropriam da obra homérica, 

Odisseia48, especificamente, na passagem do retorno de Ulisses (Odisseu) a Ítaca, como 

uma interpretação alegórica da constituição do sujeito, cuja abordagem concentra-se na 

figura do herói que, através de uma forma de comportamento diferenciada em relação a 

si próprio e aos seus companheiros, se desfaz dos encantos míticos, segundo os autores, 

para alcançar a esfera da dominação e da autonomia (Cf. DE, 2006, p. 40).  

Ao rever a análise de Adorno e Horkheimer diante da figura de Ulisses na 

Odisseia49, Gagnebin afirma que este não representa mais “o herói mítico dotado pelos 

deuses de uma força física mágica, mas também não é ainda o indivíduo desamparado 

que só pode contar com sua inteligência particular” (GAGNEBIN, 2005, p. 87). Essa 

análise implica, segundo Adorno e Horkheimer, dois aspectos igualmente importantes em 

relação ao processo do esclarecimento, o primeiro seria a constatação do preço que o 

                                                 
47 No mesmo artigo, Uma filosofia moral negativa? Jeanne Marie Gagnebin afirma que na Dialética do 
esclarecimento, o aspecto do entrelaçamento analisado pelos autores, a saber, a relação entre 
mito/mitologia; razão/esclarecimento, e a antiga relação mythos/logos, não pode ser inteiramente 
descrita em termos de contradição dialética. Os autores têm a honestidade de reconhecer a persistência 
e a constância de tal imbricação conceitual e real, e não caem na tentação de querer desfazê-la a qualquer 
custo (grifo nosso). Kriterion, vol. 49, n. 117. Belo Horizonte, 2008. 
48 HOMERO. Odisseia. Tradução de Frederico Lourenço. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
O segundo episódio, interpretado por Adorno e Horkheimer, considerado a parte central da Odisseia, no 
qual Ulisses se autonomeia ao se apresentar na corte do rei Alcino. Ao tomar a palavra, o personagem 
principal começa a longa narração de suas aventuras e provações de seu retorno de Tróia (Cantos IX, X, 
XI, XII). 
49 Cf. HEUBECK, Alfred. A commentary on Homer’s Odyseey. Volume II Books IX-XVI. Oxford: Oxford 
University Press, 1989. 
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sujeito racional deve pagar para se constituir, na sua autonomia e se manter vivo; o 

segundo consiste no procedimento diferenciado entre Ulisses e seus companheiros, cujo 

princípio consiste na separação do trabalho intelectual, representado por ele próprio, e o 

trabalho físico, corporal, representado por seus companheiros.50
 A questão sobre o 

entrelaçamento entre mito e esclarecimento estabelece, portanto, uma forma de explicar 

a formação do homem esclarecido, assentada nas relações que o herói homérico 

estabelece com a natureza como mecanismo de dominação. Segundo o parecer dos 

autores, Ulisses mostra-se incapaz de escapar ao envolvimento que o mantém preso à pré-

história, entretanto, “ele consegue reconhecer na lógica da alternativa, da consequência e 

da antinomia, com a qual se emancipou radicalmente da natureza, a própria natureza, 

irreconciliada e alienada de si mesmo” (DE, 2006, p. 43).  

Para Adorno e Horkheimer, o pensamento mítico, desde os seus primórdios, já 

continha em si o germe da racionalidade, cuja condição caracterizaria o atual 

desencantamento do mundo, no sentido de que o processo do esclarecimento se 

encontraria vinculado em seu aspecto primordial, ao medo da natureza incompreendida 

frente à angústia do homem primitivo que reconhecia sua fragilidade diante das potências 

que se impunham sobre ele. Segundo a interpretação de Alves Jr., essa questão deve ser 

vista sobretudo “como um complexo jogo entre autonomização da natureza e do medo e, 

simultaneamente, enredamento na superstição e no fatalismo” (ALVES JR., 2003, p. 31) 

grifo do autor. Segundo Adorno e Horkheimer, o sistema de dominação que constitui o 

esclarecimento significa, por um lado, dominar a angústia originária do homem frágil 

perante as potências da natureza e, por outro, dominar a natureza exterior pelas ciências 

e pela técnica. Segundo Duarte, “A estratégia que se delineou ao longo dos séculos, para 

destruição da dimensão mítica da consciência humana pode ser sintetizada na ideia de 

uma ciência intransigentemente devota à unidade e à sistematicidade” (DUARTE, 1997, 

p. 13). Encontramos na Dialética negativa, o posicionamento de Adorno em relação a 

essa questão: “Enquanto princípio de troca, a ratio burguesa realmente assimilou aos 

sistemas com um sucesso crescente, ainda que potencialmente assassino, tudo aquilo que 

queria tornar comensurável a si mesma, identificar consigo, deixando sempre cada vez 

menos de fora” (ADORNO, 2009, p. 28). 

 

                                                 
50 Cf. o ensaio de Rodrigo Duarte, Notas dobre a dialética da música radical em Theodor Adorno, 
especificamente, no tópico, ‘O canto na civilização’ (DUARTE, 1997, p. 24-27). 
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1.3. A constituição mimética do sujeito 

 

O conceito de esclarecimento analisado pelos autores não pode ser resumido ao 

movimento edificado no século das Luzes, ainda que exista um vínculo ligado ao conceito 

de emancipação.51 Nesse contexto, a noção de Aufklärung (Begriff der Aufklärung) 

adquire um outro contorno dentro da proposta dos autores, justamente por não receber 

uma conotação propriamente do período histórico iluminista52. De acordo com o Prefácio 

elaborado por Guido de Almeida “Não só a expressão não designa mais um movimento 

filosófico, mas resulta de um aprofundamento crítico que leva à desilusão de seu 

otimismo” (ALMEIDA, 2006, p. 08). Segundo Adorno e Horkheimer, a Aufklärung não 

constitui o exemplo histórico privilegiado, uma vez que estes procuram interpretar o 

entrelaçamento mito e esclarecimento através da leitura alegórica dos cantos da 

Odisseia53. Sob a perspectiva dos autores, a obra homérica presta um testemunho 

significativo do “entrelaçamento do esclarecimento e do mito, o texto fundamental da 

civilização europeia” (DE, 2006, p. 49)54.  

Como forma de compreender essa análise, os autores descrevem os cantos de 

Homero como primeiro paradigma da relação mito e esclarecimento, através dos feitos 

de Ulisses. A Odisseia é interpretada pela figura do herói, na tentativa de explicar a 

história da razão que se desfaz dos encantos míticos face à dominação e à autonomia, uma 

alegoria primeira da constituição do sujeito55: 

 

Um proprietário como Ulisses dirige à distância um pessoal numeroso, meticulosamente 

organizado, composto de servidores e pastores. Ao anoitecer, depois de ver de seu palácio 

                                                 
51 Segundo Guido de Almeida, há outras razões, menos importantes de um ponto de vista teórico-
conceitual, mas igualmente importantes do ponto de vista da tradução, para se preferir esclarecimento a 
iluminismo e ilustração. Em particular, é possível dar uma tradução unitária para expressões cognatas 
como aufklären = esclarecer e aufgeklärt = esclarecido. Iluminar e iluminado conotam, não o 
esclarecimento que devemos ao uso da razão, mas à iluminação mística ou às luzes divinas. Ilustrar e 
ilustrado, por sua vez, significam antes a instrução pelo estudo e pela leitura do que o esclarecimento que 
resulta da reflexão e da crítica (ALMEIDA, 2006, p. 08). 
52 Cf. a esse respeito (WIGGERSHAUS, 2006, p. 358 passim). 
53 Cf. DE JONG, Irene. A Narratological Commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001. 
54 Segundo Wiggershaus, “O gênio com o qual Adorno descobria aspectos novos num texto clássico, 
comentado mais de mil vezes, prendia-se ao fato de que ele mostrava o preço a pagar pelo Auflkarüng 
nesse texto que, segundo os termos de Horkheimer, era o primeiro documento da antropologia do 
homem no sentido moderno de um ser iluminado pela razão (WIGGERSHAUS, 2006, p. 360). 
55 Cf. o texto de Adorno, Sujeito-objeto, em Palavras e Sinais a discussão acerca dos desdobramentos da 
constituição do sujeito (ADORNO, 1995, p. 181-101). Igualmente importante o capítulo ‘O Conceito de 
esclarecimento’, citado acima (DE, 2006, p. 41 passim). Ressaltamos também o comentário de JAY, M. As 
ideias de Adorno, no capítulo ‘Filosofia atonal’, 1988, p. 53-74. 
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a terra iluminada por mil fogueiras, pode entregar-se sossegado ao sono: ele sabe que seus 

bravos servidores vigiam, para afastar os animais selvagens e expulsar os ladrões dos 

coutos que estão encarregados de guardar. A universalidade dos pensamentos, como 

desenvolve a lógica discursiva, a dominação na esfera do conceito, eleva-se 

fundamentada na dominação do real. É a substituição da herança mágica, isto é, das 

antigas representações difusas, pela unidade conceptual que exprime a nova forma de 

vida, organizada com base no comando e determinada pelos homens livres. O eu, que 

aprendeu a ordem e a subordinação com a sujeição do mundo, não demorou a identificar 

a verdade em geral com o pensamento ordenador, e essa verdade não pode subsistir sem 

as rígidas diferenciações daquele pensamento ordenador. Juntamente com a magia 

mimética, ele tornou tabu o conhecimento que atinge efetivamente o objeto. Seu ódio 

volta-se contra a imagem do mundo pré-histórico superado e sua felicidade imaginária 

(DE, 2006, p. 25) grifo nosso. 

 

A longa citação acima suscita-nos a possibilidade de identificar uma forma de 

pensamento já permeada de racionalidade, o que permite identificar na interpretação dos 

autores, o aspecto do entrelaçamento entre mito e esclarecimento, ao identificarem como 

as primeiras ações humanas já continham elementos de racionalidade ainda que revestida 

de forma aparentemente irracional do mito: “O mito queria relatar, denominar, dizer a 

origem, mas também, expor, fixar, explicar” (Idem, 2006, p. 20). Tal empreendimento 

analisado pelos autores nos capítulos, ‘O conceito de esclarecimento’ e no ‘Excurso I: 

Ulisses ou mito e esclarecimento’56 (Odysseus oder Mythos und Aufklarüng), consiste na 

análise da trajetória da experiência do herói da Odisseia, como um primeiro ‘modelo’ da 

atividade esclarecida do processo civilizatório, especificamente, no décimo segundo 

canto, cuja narrativa baseia-se no encontro de Ulisses com as Sereias57.  Gagnebin, remete 

ao encontro de Ulisses com esses “monstros imemoriais, aquáticos e femininos” 

(GAGNEBIN, 2003, p. 51)58, cujo poder do canto mágico leva aquele que o ouve a se 

atirar no mar atrás dos seus encantos. O poder do canto das sereias, seduz não só pela 

beleza, mas também pela promessa da glória e do conhecimento: “Pois nunca / por nós 

passou nenhum homem na sua escura nau /que não ouvisse primeiro o doce canto das 

nossas bocas; / depois de se deleitar, prossegue o caminho, já mais sabedor” (Canto XII, 

                                                 
56 O capítulo ‘Excurso I’ concentra-se na releitura e interpretação dos cantos IX, X, XI e XII da Odisseia (DE, 
2006, p. 47-71). 
57 Segundo Adorno e Horkheimer, o capítulo, ‘O conceito de esclarecimento’, poderia ser considerado 
uma espécie de fundamento teórico dos capítulos seguintes, “procura tornar mais inteligível o 
entrelaçamento da racionalidade e da realidade social, bem como o entrelaçamento, inseparável do 
primeiro, da natureza e da dominação da natureza. Em linhas gerais, o primeiro estudo pode ser reduzido 
em sua parte crítica a duas teses: o mito já é esclarecimento e o esclarecimento acaba por reverter à 
mitologia”. O capítulo seguinte, ‘Excurso I’, “acompanha a dialética do mito e do esclarecimento na 
Odisseia como um dos mais precoces e representativos testemunhos da civilização burguesa ocidental. 
No centro estão os conceitos de sacrifício e renúncia, nos quais se revelam tanto a diferença quanto a 
unidade da natureza mítica e do domínio esclarecido da natureza” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 15).  
58 GAGNEBIN, J. M. Resistir às sereias. Revista Cult. São Paulo, ano 6, n. 72, 2003, p. 51-55. 
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v. 185-188)59. Na narrativa, o feitiço tem efeito: segundo Ulisses, quando as belas vozes 

do canto ecoaram, ele desejou ouvi-las, e como previsto, fez gestos para que seus 

companheiros com os ouvidos tapados o soltassem. Entretanto, os marinheiros, 

obedientes ao estratagema combinado antes, dois deles se levantaram dos remos para atá-

lo com cordas ainda mais apertadas até que a embarcação se afastasse da ilha (v. 192-

196)60.   

Esse é o motivo pelo qual escolhemos o episódio da Odisseia61 que, dentre as 

passagens relatadas e interpretadas pelos autores, nos capítulos acima citados, o encontro 

com as Sereias exprime de forma paradigmática o preço pago pelo herói para escapar da 

simbiose mágica e constituir-se como sujeito autônomo. Como meio de evitar a simbiose, 

Ulisses representa, segundo os autores, o sujeito que, no processo necessário para adaptar-

se ao mundo, precisou resistir à tentação da regressão à natureza. Segundo a interpretação 

de Adorno e Horkheimer, Ulisses constrói uma relação diferenciada e ambígua em relação 

às formas miméticas de assimilação e distanciamento frente às divindades. As medidas 

tomadas por Ulisses, quando seu navio se aproxima das Sereias, pressagiam de forma 

alegórica a dialética do esclarecimento, na medida em que as forças míticas e 

ameaçadoras que precisou enfrentar para retornar à sua pátria representariam as forças 

naturais que o humano precisou vencer e dominar para se formar como sujeito 

esclarecido62 (Cf. DE, 2006, p. 40). De acordo com Wiggershaus, o procedimento de 

Ulisses, interpretado pelos autores, aproxima-se da tentativa de se firmar diante da 

natureza enfraquecendo, ao mesmo tempo, a natureza interior e a natureza exterior: 

A natureza interior, forçando-a a moderar-se, a renunciar, pura e simplesmente, a 

satisfazer imediatamente seus desejos e a nunca satisfazer muitos deles, a se diminuir; a 

natureza externa, desencantando-a, mais exatamente, começando a destruir a impressão 
de uma natureza que significava um aumento de felicidade assim como um aumento de 

pavor, a impressão que era gerada pelo abandono do primeiro mundo (WIGGERSHAUS, 

2006, p. 365)63. 

                                                 
59 Homero. Odisseia, 2011, p. 325. (HOMERO. Odisseia. Tradução de Frederico Lourenço. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011). 
60 Homero. Odisseia, 2011, p. 325. 
61Homero. Odisseia, Canto XII (versos, 39-54), (v.156-164), (v.165-200).  
62 Cf. o artigo O narrador Ulisses, cujo objetivo consiste em analisar a interpretação que Adorno e 
Horkheimer fazem do episódio das sereias. Nesse artigo, Süssekind ressalta a importância da questão da 
narrativa do episódio assim como os desdobramentos que a inclusão dessa questão oferece para a reflexão 
proposta pelos autores. SÜSSEKIND, Pedro. O narrador Ulisses. Cadernos Benjaminianos, Número 
especial, Belo Horizonte, 2013, p. 177-186.  
63 Cf. a esse respeito BUCK-MORSS, Susan. Origen de la dialectica negativa: Theodor Adorno, Walter 
Benjamin y el Instituto de Frankfurt. Tradução de Nora R. Maskviker. México: Siglo Veintiuno Editores, 
1981. 
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Os autores encontram nessa passagem a construção do sujeito racional que, na tentativa 

de escapar das tentações e das seduções do mito, afirma seu domínio sobre a natureza 

externa assim como sobre a natureza interna, ou sobre si mesmo. É possível observar 

nesse percurso, o indicativo, segundo Adorno e Horkheimer, de que o mito já seria 

esclarecimento, devido à presença do elemento de cálculo, o ‘olhar’ que almeja um fim, 

fator este, que permite reconhecer na figura de Ulisses, “o protótipo do indivíduo burguês, 

cujo conceito tem origem naquela autoafirmação unitária que encontra seu modelo antigo 

no herói errante” (DE, 2006, p. 47): 

As aventuras de que Ulisses sai vitorioso são todas elas perigosas seduções que desviam 

o eu da trajetória de sua lógica. Ele cede sempre a cada nova sedução, experimenta-a 

como um aprendiz incorrigível e até mesmo, às vezes, impelido por uma tola curiosidade, 

assim como um ator experimenta insaciavelmente os seus papéis. “Mas onde há perigo, 

cresce também o que salva”: o saber em que consiste sua identidade e que lhe possibilita 

sobreviver tira sua substância da experiência de tudo aquilo que é múltiplo, que desvia, 

que dissolve, e o sobrevivente sábio é ao mesmo tempo aquele que se expõe mais 

audaciosamente à ameaça da morte, na qual se torna duro e forte para a vida (Idem, p. 

50) grifo nosso. 

 

Os autores apontam para o comportamento de Ulisses em relação a si próprio e 

aos seus companheiros: alertado por Circe, quanto ao canto das Sereias que, segundo a 

tradição, acarreta a morte, ele conhece duas possibilidades de escapar aos seus encantos64. 

A primeira, consiste em ordenar aos seus companheiros que tapem seus ouvidos com cera 

sendo, portanto, obrigados a remar sem nada ouvir, nem o canto das Sereias, e tampouco, 

as suas súplicas para ser libertado. De acordo com a interpretação de Adorno e 

Horkheimer, “Os companheiros que nada escutam só sabem do perigo da canção, não de 

sua beleza, e o deixam no mastro para salvar a ele e a si mesmos” (DE, 2006, p. 39). A 

segunda possibilidade, consiste na escolha do próprio Ulisses que, para não se jogar ao 

mar, devido à promessa de uma felicidade arrebatadora produzida pelo canto, deixa-se 

atar no mastro da embarcação para prosseguir a salvo dos seus encantos e, embora com 

os ouvidos abertos, ele se autocondena à impotência e ao aprisionamento para poder ouvi-

lo e desfrutá-lo, reprimindo o desejo de deixar-se envolver livremente por ele, assim como 

                                                 
64 Segundo os autores, Circe, é considerada “a divindade da reconversão ao estado animal, à qual Ulisses 
conseguiu resistir e, em troca fortaleceu-o para resistir a outras potências da dissolução. Entretanto, a 
sedução das Sereias permanece a mais poderosa: ninguém que ouve sua canção pode escapar a ela. Elas 
ameaçam com a promessa irresistível do prazer - que é a maneira como seu canto é percebido – a ordem 
patriarcal, que só restitui a vida de cada um em troca de sua plena medida de tempo” (DE, 2006, p. 39). 
Cf. HOMERO. Odisseia, Canto XII (v.20-50), 2011, p. 320. 
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impede que seus companheiros o ouçam, o que permite, portanto, seguirem o percurso a 

salvo dos encantos e dos perigos. Segundo os autores, 

 

Ulisses reconhece a superioridade arcaica da canção deixando-se, tecnicamente 

esclarecido, amarrar (...) Apesar da violência de seu desejo, que reflete a violência das 

próprias semideusas, ele não pode reunir-se a elas, porque os companheiros a remar, com 

os ouvidos tapados de cera, estão surdos não apenas para as semideusas, mas também 

para o grito desesperado de seu comandante (Idem, 2006, p. 57). 

 

 Diante da tentativa de superar o desafio do canto, Ulisses seria o primeiro mortal, a ouvir 

o canto das sereias e escapar vivo, o que implica um preço alto diante de tal façanha, a 

saber, a dupla condição entre o medo de perder a própria identidade e o desejo de 

dissolução em meio à naturalidade primária, ou seja, à dissolução feliz e mortífera 

prometida pelo canto das sereias. Segundo os autores, representaria a passagem da 

mímesis originária, ameaçadora e prazerosa ao mesmo tempo, numa mímesis que se 

traduz pelo enrijecimento do eu, devido à dureza do processo pelo qual o sujeito teve que 

passar para se adaptar ao mundo real:  

 

A ratio que recalca a mimese, não é simplesmente seu contrário. Ela própria é mimese: a 

mimese do que está morto. (...) O esquema da astúcia ulissiana é a dominação da natureza 

mediante essa assimilação. A avaliação das relações de força, que de antemão coloca a 

sobrevivência na dependência por assim dizer da confissão da própria derrota e 

virtualmente da morte, já contém in nuce o princípio da desilusão burguesa, o esquema 

exterior para a interiorização do sacrifício, a renúncia. (...) O astucioso só sobrevive ao 

preço de seu próprio sonho, a quem ele faz as contas desencantando-se a si mesmo bem 

como aos poderes exteriores. Ele jamais pode ter o todo; tem sempre de saber esperar, ter 

paciência, renunciar (Idem, 2006, p. 55). 

O capítulo ‘Excurso I’ nos permite identificar, portanto, que nos episódios da 

Odisseia, escolhidos pelos autores há um traço em comum com o princípio do 

esclarecimento burguês, encarnado nas astuciosas escolhas do herói que se encontram 

respaldadas no logro e no autossacrifício65: “A fórmula para a astúcia de Ulisses consiste 

em fazer com que o espírito instrumental, amoldando-se resignadamente à natureza, dê a 

                                                 
65 Importante destacar a referência DE Adorno e Horkheimer, na Dialética do esclarecimento, ao etnólogo 
Marcel Mauss. Cf: HUBERT, H.; MAUSS, M. Théorie générale de la magie (1902). 
Encontramos nas páginas de Mauss e Hubert, a tentativa de constituição da noção de sacrifício através 
do conjunto de crenças e de práticas sociais, na obra Sobre o sacrifício (1899): segundo os autores, “a 
função social do sacrifício é cumprida, tanto para os indivíduos quanto para a coletividade. E como a 
sociedade é feita não apenas de homens, mas também de coisas e acontecimentos, percebe-se como o 
sacrifício pode acompanhar e reproduzir ao mesmo tempo o ritmo da vida humana e o da natureza, como 
pôde tornar-se periódico em função dos fenômenos naturais, ocasional como as necessidades 
momentâneas dos homens, submetendo-se a inúmeras funções” (HUBERT, H.; MAUSS, M., 2005, p. 109). 
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esta o que a ela pertence e assim justamente a logre” (Idem, 2006, p. 56). Nesse sentido, 

o procedimento tomado por Ulisses acarretaria, na visão dos autores, profundas 

implicações nas relações de dominação devido não só ao tipo de experiência que o sujeito 

estabelece consigo mesmo, mas também da sua relação com a natureza. Por não conseguir 

entregar-se plenamente aos apelos da natureza, ao se deixar atar no mastro, Ulisses torna-

se o símbolo do enrijecimento do eu, que embora necessário à sua autoconservação, 

repousa sobre a exploração na figura dos remadores, aos quais nada resta senão o próprio 

trabalho, no sentido de que toda forma de fruição da vida deve ser afastada com o objetivo 

de evitar que se desviem do seu destino. Sob esse aspecto, o processo de constituição do 

eu, e sua progressiva diferenciação com relação ao ambiente que o cerca, só pode ser 

obtido, segundo Duarte, “a partir da colocação da autoconservação como ideal supremo, 

no qual se inscreve um irrefreável enrijecimento da psique e um estreitamento no conceito 

da própria racionalidade” (DUARTE, 1997, p. 25)66. O comportamento de Ulisses pode 

ser visto, portanto, segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, como uma 

possibilidade de mostrar, por um lado, o medo de perder a própria identidade, e, por outro, 

o desejo de dissolver-se sob o aspecto de uma naturalidade primária ao reconhecer a força 

mágica do canto. Em relação a essa questão, Gagnebin enfatiza a interpretação de Adorno 

e Horkheimer, diante do comportamento de Ulisses: 

Ulisses resiste às Sereias, mas não abdica do gozo (incompleto) de escutar seu canto: 

reconhece o encanto, mas não cede ao encantamento. Neste gesto, os poderes da magia 

são condenados à ineficácia e, simultaneamente, reconhecidos e mantidos como 

expressão da beleza e da transcendência: são transformados em expressão artística 

(GANEBIN, 2003, p. 51)67. 

Segundo Adorno e Horkheimer, esse episódio traduz a separação entre a fruição 

artística e o trabalho manual: “O patrimônio cultural está em exata correlação com o 

trabalho comandado, e ambos se baseiam na inescapável compulsão à dominação da 

natureza” (DE, 2006, p. 40). Tal análise, permite aos autores identificarem a relação entre 

mito, trabalho e dominação, no sentido evidenciar uma cisão entre o trabalho físico e o 

intelectual, no qual o primado deste último, encontra-se em contradição com as carências 

materiais humanas:   

Assim como não pode ceder à tentação de se abandonar, assim também acaba por 

renunciar enquanto proprietário a participar do trabalho e, por fim, até mesmo a dirigi-lo, 

                                                 
66 DUARTE, R. Notas sobre a dialética da música radical em Theodor W. Adorno, 1997. 
67 Cf. WELLMER, Albrecht. The death of the sirens and the origin of the work of art. New German Critique. 
N. 81, 2000, pp. 5-20.   
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enquanto os companheiros, não podem desfrutar do trabalho porque este se efetua sob 

coação, desesperadamente, com os sentidos fechados à força. Eles reproduzem a vida do 

opressor juntamente com a própria vida” (Idem, 2006, p. 40). 

 

Nesse sentido, a astúcia de Ulisses representa, no processo civilizatório, o preço a 

ser pago pelo domínio da natureza externa e a repressão da natureza interna. Segundo os 

autores, o domínio da natureza representou uma possibilidade de progresso e autonomia, 

entretanto, representou, igualmente, a renúncia à satisfação plena de uma relação de 

reconciliação com a natureza. De acordo com Sussekind, na passagem de Ulisses com as 

Sereias, o herói homérico vence as divindades, com as quais, se depara em sua viagem, 

compreendidas como uma ameaça mortal. O herói representaria, portanto,  

 

A afirmação da identidade e da civilização, enquanto as sereias aparecem como potências 

míticas regressivas, como ameaças de dissolução ligadas ao domínio da natureza e do 

destino sobre o ser humano. A vitória do herói que consegue escapar dessas forças 

regressivas, mesmo sendo fisicamente mais fraco do que elas, é entendida como uma 

vitória da astúcia da racionalidade que prefigura o esclarecimento (Aufklärung) e seu 

projeto de tornar o homem senhor da natureza (SUSSEKIND, 2013, p. 85)68.  

 

Segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, Ulisses vence as divindades não por 

sua força física, mas por sua astúcia. Ele sobrevive à viagem de volta a Ítaca por um lado, 

reconhecendo-se fisicamente mais fraco que as potências da natureza, mas a sua astúcia 

permite-lhe exercer o cálculo e a previsibilidade sobre si, sobre seu corpo e seus impulsos, 

ou seja, sua natureza interna (Cf. DE, 2006, p. 49 passim). Quando o herói encontra 

potências do mundo primitivo, que não se domesticaram nem se afrouxaram, suas 

dificuldades são maiores, e ele sabe que não pode jamais travar luta física com os poderes 

míticos que continuam a existir à margem da civilização (Cf. DE, 2006 p. 55).  Os autores 

compreendem que o sacrifício praticado em nome do sujeito, e da civilização pela 

renúncia, representa uma perda maior do que os ganhos dele obtidos: “Quem pratica a 

renúncia dá mais de sua vida do que lhe é restituído, mais do que a vida que ele defende” 

(Idem, 2006, p. 54). Esse é o motivo pelo qual eles afirmam que “a história da civilização 

é a história da introversão do sacrifício. Ou por outra, a história da renúncia” (Idem, 2006, 

p. 54). Adorno e Horkheimer compreendem que o processo civilizatório realiza-se com 

violência, no sentido de que foi determinado ao sujeito, a separação e o esquecimento de 

sua própria natureza, nas palavras dos autores, o esquecimento de uma natureza arcaica, 

não compreendida e ameaçadora (Cf. DE, 2006, p. 38). De acordo com Martin Jay, “ O 

                                                 
68 SUSSEKIND, P. As sereias e o sublime. Revista Arte e filosofia, n.15, dez/ 2013. 
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domínio da natureza ocorreu tão logo a condição primal do homem de parte da natureza 

foi transcendida e esquecida” (JAY, 1988, p. 59). 

Diante da tentativa de romper com o ciclo inescapável e cego do mundo mítico 

esse processo, embora violento, constitui um momento crucial no percurso do 

esclarecimento, uma vez que a constituição do sujeito só foi viável na medida em que este  

assenhorou-se da natureza. Como aponta Jay, para Adorno,  

 

A reversão do esquecimento não era o equivalente a um ‘re-lembrar’ de algo 

desmembrado, a recuperação de uma totalidade perfeita ou plenitude original. Ela 

significa, na verdade, a restauração da diferença e da não-identidade em seu lugar 

adequado, na constelação não-hierárquica das forças subjetivas e objetivas (JAY, 1988, 

p. 64).  

 

Segundo Jay, Adorno sempre foi desfavorável a qualquer espécie de nostalgia em relação 

a uma fase pré-histórica possivelmente harmônica. Sua visão em relação à restauração de 

uma unidade pré-reflexiva era notadamente cética:  toda filosofia que lamenta as origens 

perdidas da unidade entre a humanidade e o mundo ou que identifica a utopia com a futura 

realização dessa unidade é errônea (Cf. JAY, 1988, p. 59). Identificamos o 

posicionamento de Adorno em relação a essa questão, no artigo, Sobre sujeito e objeto:  

 
A separação entre sujeito e objeto é real e aparente: verdadeira, porque no domínio do 

conhecimento da separação real consegue expressar o cindido da condição humana, algo 

que surgiu pela força; falsa, porque a separação que veio a ocorrer não pode ser 

hipostasiada nem transformada em invariante (...) A imagem de um estado originário, 

temporal ou extratemporal, de feliz identificação de sujeito e objeto, é romântica; por 

longo tempo, projeção da nostalgia, hoje reduzida à mentira (...) Se fosse permitido 

especular sobre o estado de reconciliação (Versöhnung), não caberia imaginá-lo nem sob 

a forma de indiferenciada unidade de sujeito e objeto nem sob a de sua hostil antítese: 

antes, a comunicação do diferenciado (Unterschiedenen) ( ADORNO, 1995, p. 182, 183). 

 

No que concerne ao posicionamento de Adorno, em relação a qualquer perspectiva que 

se atenha à restauração de uma unidade pré-reflexiva, faz-se necessário citar outra 

passagem da Odisseia no capítulo ‘Excurso I’. Adorno e Horkheimer interpretam o 

encontro de Ulisses e seus remadores com os lotófagos, os comedores de lótus69, o qual 

                                                 
69 Cf. como referência à narrativa dos lotófagos, o artigo de Gagnebin, ‘A memória dos mortais: notas para 
uma definição de cultura a partir de uma leitura da Odisseia’ (GAGNEBIN, 2009, p. 13-27).  
Cf. HOMERO. Odisseia, Canto IX (v. 90-115), 2011, p. 261. 
Cf. outras referências atribuídas aos Lotófagos: 
“Um promontório, que avança para o mar diante da região dos Gindanes, é habitado pelos Lotófagos, que 
vivem comendo unicamente o fruto do lótus. O fruto do lótus é, quanto ao tamanho, como o do lentisco, 
e, quanto à doçura, parecido ao fruto da palmeira. Os Lotófagos fazem também um vinho desse fruto” 
(Heródoto, Histórias IV, 177. Tradução de Teodoro Rennó Assunção). 
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representa uma ameaça aos que o provam, uma vez que oferece o esquecimento e a 

destruição da vontade (DE, 2006, p. 59). Aqueles que experienciam o sabor da flor de 

lótus70 com seu poder inebriante, sucumbem como os que escutam as Sereias, mas, 

diferentemente das divindades aquáticas que, por meio do prazer do canto causam não só 

o esquecimento, mas também a morte. Essas entidades mitológicas, os lotófagos, não 

constituem uma ameaça mortífera àqueles que o experimentam, pois nenhum mal é feito 

a suas vítimas, como é possível identificar na fala de Ulisses: “os lotófagos nenhum mal 

fizeram aos homens de nosso grupo” (Idem, 2006, p. 59). Entretanto, os que a 

experimentam, tal como os marinheiros de Ulisses, ao provarem da sua ‘doçura’ são 

condenados ao estado primitivo sem trabalho e sem luta na ‘fértil campina’: “ora, quem 

saboreava a planta do lótus, mais doce que o mel, não pensava mais em trazer notícias 

nem em voltar, mas só queria ficar aí, na companhia dos lotófagos, colhendo o lótus e 

esquecido da pátria”71 (Idem, 2006, p. 59).    

Ulisses, ao contrário dos seus remadores, vence o desafio e renuncia à gratificação 

imediata do prazer do lótus: por não ceder à tentação de comer a planta, ele renega o 

aparente estado de felicidade e de ausência de consciência em relação ao sofrimento. De 

acordo com Adorno e Horkheimer, Ulisses sabe que “não pode provar do lótus nem 

tampouco da carne dos bois de Hipérion; e quando guia sua nau por entre os rochedos, 

tem de incluir em seu cálculo a perda dos companheiros que Cila arranca ao navio (Cf. 

DE, 2006, p. 56). Na interpretação dos autores, a suposição de um estado idílico de fusão 

com a natureza e ausência de qualquer carência, assim como de uma projetada felicidade 

                                                 
70 A tentação que é atribuída ao lótus está ligada provavelmente ao aspecto da regressão à fase da coleta 
dos frutos da terra e do mar, anterior à agricultura, à pecuária e mesmo à caça, em suma, a toda a 
produção (DE, 2006, p. 60). 
Cf. outras referências atribuídas ao lótus:  
“O prazer, esta região lotófaga, que cultiva um estranho gozo, (prazer) ao largo do qual Odisseu, 
dominando-se, passou navegando” (Heráclito, Alegorias de Homero, cap. 70, 3. Tradução de Teodoro 
Rennó Assunção). 
“(...) não como se o loto criasse o esquecimento, mas como se, devido ao prazer, eles desprezassem o 
retorno. (...) Pois não se esqueceram, mas descuidaram completamente” (Escólios H.Q. para Odisseia IX, 
97 in Dindorf, W. (ed.), Scholia Graeca in Homeri Odysseam tomus II). Tradução de Teodoro Rennó 
Assunção. 
71 Cf. na Odisseia a passagem que corrobora a interpretação dos autores diante da fala de Ulisses: “E quem 
entre eles comesse o fruto do lótus, doce como mel, já não queria voltar para dar a notícia, ou regressar 
para a casa; mas queriam permanecer ali, entre os Lotófagos, mastigando o lótus, olvidados do seu 
retorno. À força arrastei para as naus estes homens a chorar, e amarrei-os aos bancos nas côncavas naus. 
Porém aos outros fieis companheiros ordenei que embarcassem depressa nas rápidas naus, não fosse 
alguém comer o lótus e esquecer o regresso. Eles embarcaram logo e sentaram-se nos bancos. E cada um 
no seu lugar, percutiram com os remos o mar cinzento”. Homero. Odisseia, canto IX, (v. 95-100), 2011, p. 
260. 
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é “na verdade a mera aparência de felicidade, um estado apático e vegetativo, pobre como 

a vida dos animais e no melhor dos casos a ausência da consciência da infelicidade” 

(Idem, 2006, p. 59, 60). Os autores consideram esse aparente estado de felicidade como 

inadmissível para a razão autoconservadora: 

 
Essa cena idílica que lembra a felicidade dos narcóticos, de que se servem as camadas 

oprimidas nas sociedades endurecidas, a fim de suportar o insuportável, essa cena, a razão 

conservadora jamais pode admiti-la entre os seus (...) é essa a justificação do herói 

sofredor, que não sofre permanecer entre os lotófagos (Idem, 2006, p. 59, 60). 

 

A própria ação de Ulisses, diferenciada em relação aos seus marinheiros parece resultar 

astuciosamente em favor da dominação: “mas eu os trouxe de novo à força, debulhados 

em lágrimas, para as naus; arrastei-os para os navios espaçosos e amarrei-os debaixo dos 

bancos” (Idem, 2006, p. 60).  Adorno e Horkheimer, compreendem que a lembrança da 

felicidade reporta à pré-história. Ou seja, a conscientização de nossa ligação com a 

natureza e o comportamento mimético mais expressivo, envolvido pelos sentidos, está 

relacionado ao do ato de cheirar:  

 

A lembrança da felicidade mais remota e mais antiga, que desperta o sentido do olfato, 

ainda está intimamente ligada à proximidade extrema da incorporação. Ela remete à 

proto-história. Não importa quantos tormentos os homens aí padeceram, eles não 

conseguem imaginar uma felicidade que não se nutra da imagem dessa proto-história: 

assim prosseguimos viagem, com o coração amargurado” (Idem, 2006, p. 60)72. 

 

Encontramos no capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, seção V, a reflexão dos autores 

diante da questão que reproduziria os momentos dessa proto-história, ou seja, de tudo 

aquilo que lembra as reações do organismo de assimilação à natureza, ou seja, o resquício 

de natureza não domesticada pelo processo civilizatório: 

 

De todos os sentidos, o ato de cheirar é o testemunho mais evidente da ânsia de se perder 

no outro e com ele se identificar. (...) Ao ver, a gente permanece quem a gente é, ao 

cheirar, a gente se deixa absorver. É por isso que a civilização considera o cheiro como 

uma ignomínia, como sinal das camadas sociais mais baixas, das raças inferiores e dos 

animais abjetos. Ao civilizado só se permite o abandono a semelhante prazer quando o 

interdito é suspenso por uma racionalização a serviço de fins real ou aparentemente 

                                                 
72 Segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, “O hábito de comer flores- que ainda se pratica à 
sobremesa no Oriente Próximo e que as crianças europeias conhecem das massas assadas com leite de 
rosas e das violetas cristalizadas- é a promessa de um estado em que a reprodução da vida se tornou 
independente da autoconservção consciente e o prazer de se fartar se tornou independente da utilidade 
de uma alimentação planejada” (DE, 2006, p. 60). 
Cf. na Dialética do esclarecimento a passagem em que os autores apresentam a noção de rememoração 
da natureza no sujeito: “Graças a essa consciência da natureza no sujeito, que encerra a verdade ignorada 
de toda cultura, o esclarecimento se opõe à dominação em geral” (DE, 2006, p. 44). 
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práticos. (...) Desprezada e desprezando-se a si mesma, a função mimética é saboreada 

maldosamente (DE, 2006, p. 152). 

 

 Adorno e Horkheimer, interpretam a viagem de Ulisses, como a trajetória 

entendida como a perda inicial de rumo, a desorientação funesta sobre o ‘mar sem 

caminhos’, como diz Homero, e a volta a Ítaca, à Pátria, à ordem familiar e política73 (Cf. 

GAGNEBIN, 2009, p. 13). Segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, a viagem 

de Ulisses de volta a Ítaca representa o nostos: esse conceito se remete segundo os autores, 

“ao retorno, a volta à casa”. Nesse sentido, a narrativa do herói homérico representa a 

lembrança da passagem histórica da vida nômade à vida sedentária, que é o pressuposto 

da existência de qualquer pátria. “É a saudade de casa que desfecha as aventuras por meio 

das quais a subjetividade (cuja proto-história é narrada pela Odisseia) escapa ao mundo 

primitivo” (DE, 2006, p. 69). 

De acordo com Horkheimer, em Eclipse da razão, Ulisses seria o único herói de 

Homero que “nos dá a impressão de ter uma individualidade, uma mente própria, 

estabelecida pela ligação entre a auto-preservação e o auto-sacrifício” (HORKHEIMER, 

2013, p. 135). Nossa escolha por esses dois episódios citados, justifica-se na forma pela 

qual, os autores apontam a constituição do sujeito no violento processo civilizatório e o 

preço a pagar pela sua autonomia, evidenciado pelos autores nos capítulos ‘O conceito de 

Esclarecimento’ e ‘Excurso I’. De acordo com Durão, Adorno e Horkheimer interpretam 

a Odisseia,  

 

(...) como a trajetória do eu burguês no doloroso processo de construção e manutenção da 

sua autoidentidade. O passo fundamental para a construção da subjetividade é 

interiorização do sacrifício. Nela, Adorno e Horkheimer reconhecem as sementes da 

racionalidade plenamente desenvolvida, pois, em oposição à magia, onde a relação 

causa/efeito é imediata, o sacrifício já encena uma substituição, na qual a vítima está em 

lugar de outra coisa que não ela mesma. Daí o paradoxo decorrente da estruturação de 

“eu”: para conseguir alcançar a autoidentidade, ele deve oferecer a si próprio como 

vítima. Em outras palavras, o “eu” só pode tornar-se aquilo que é abrindo mão daquilo 

que deseja ser (DURÃO, 2012, p. 29, 30) grifo nosso. 

 

Trata-se, portanto, de uma compreensão do processo de dominação inscrito na 

relação do homem com a natureza, que se desfaz dos encantos míticos para chegar à 

autonomia. Ao se afastar dos encantos míticos, o sujeito renuncia à sua vitalidade mais 

primordial através da interiorização do sacrifício. A exemplo do herói da Odisseia, ele 

                                                 
73 GAGNEBIN. A memória dos mortais: notas para uma definição de cultura a partir de uma leitura da 
Odisseia, 2009.   
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precisa suspender a realização do prazer e do gozo através de sua dissolução, pela 

rendição ao apelo do canto das sereias. Ou, por meio do esquecimento sensorial, como na 

passagem dos lotófagos. De acordo com Adorno e Horkheimer: 

 

Ulisses renega a própria identidade que o transforma em sujeito e preserva a vida por uma 

imitação mimética do amorfo (...) mas sua autoafirmação é, como na epopeia inteira, 

como em toda civilização, uma autodenegação. Desse modo, o eu cai precisamente no 

círculo compulsivo da necessidade natural, ao qual tentava escapar pela assimilação (DE, 

2006, p. 63). 

 

Sob essa perspectiva, o conceito de mímesis constitui no âmbito da Dialética do 

esclarecimento, um comportamento arcaico, manifestação da luta pela sobrevivência 

diante das potências da natureza e, que se mostrou ao longo do processo civilizatório 

como um modo de domínio da natureza, no sentido de que foi progressivamente 

empregada sob controle de uma instância racional: 

 

Na história das classes, a hostilidade do eu ao sacrifício incluía um sacrifício do eu, 

porque seu preço era a negação da natureza no homem, em vista da dominação sobre a 

natureza extra-humana e sobre outros homens (...) com a negação da natureza no homem, 

não apenas o telos da dominação externa da natureza, mas também o telos da própria vida 

se torna opaco e confuso. No instante em que o homem elide a consciência de si mesmo 

como natureza, todos os fins para os quais ele se mantém vivo – o progresso social, o 

aumento de suas forças materiais, até mesmo a sua própria consciência – tornam-se nulos, 

e a entronização do meio como fim, que assume no capitalismo tardio o caráter de um 

manifesto desvario, já é perceptível na proto-história da subjetividade (Idem, 2006, p. 53, 

54).  

 

A duplicidade dessa questão, representada no comportamento do herói, permitiu aos 

autores identificarem na relação - sujeito, esclarecimento, dominação – o eu como 

resultado de um doloroso e violento processo de cerceamento do sujeito, no sentido de 

que a inclinação ao controle e ao domínio da natureza, tendo em vista a autoconservação, 

acaba por se acentuar cada vez mais. Segundo os autores, Ulisses representaria no 

ambíguo processo do esclarecimento “o eu que está sempre a se refrear” (DE, 2006, p. 

54).  De acordo com Adorno e Horkheimer, a forma com que Ulisses é apresentado “o 

portador do espírito, o que comanda” (Idem, 2006, p. 54); ou, o “herói astuto arrojado 

pelo mar, cuja fisionomia está marcada pelos golpes que desferiu contra si mesmo a fim 

de se autoconservar” exprime a relação entre o espírito e a força física (Cf. DE, 2006, p. 

54). Segundo Guido de Almeida, Adorno e Horkheimer, jogam com o duplo sentido da 

palavra verschlagen, que pode significar: astuto, ardiloso, manhoso; ou, arremessado, 
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arrojado (à praia, à costa) pelo mar ou pelo acaso, bem como seu parentesco com Schlag 

(golpe), e schlagen (bater, golpear).74 

De acordo com Adorno e Horkheimer, o rompimento com o mito e o 

‘desencantamento do mundo’, requer não mais um assemelhamento com a natureza nem 

com as divindades: Quando Ulisses se depara com as potências do mundo primitivo, que 

não se domesticaram, nem se afrouxaram, ele reconhece que não pode jamais travar luta 

física com os poderes míticos que continuam a existir à margem da civilização, pois não 

tem força para transgredi-los (Cf. DE, 2006, p. 55). Diante de uma corporeidade primária, 

indeterminada e amorfa, transitamos ao seu oposto, a uma corporeidade submetida ao 

mais rígido controle: “Em sua fase mágica, a civilização havia substituído a adaptação 

orgânica ao outro, isto é, ao comportamento mimético, pela manipulação organizada da 

mimese e, na fase histórica, pela práxis racional, isto é, pelo trabalho. A mimese 

incontrolada é proscrita” (Idem, 2006, p. 149).  Na visão dos autores, a proscrição da 

mímesis pode ser considerada uma condição da civilização, pois esta substituiu a mímesis 

originária, esquema arcaico da autoconservação, pela manipulação da mímesis, a magia, 

e, por fim, pelo trabalho. A primeira mímesis é reprimida em proveito da segunda, 

caracterizada pelo enrijecimento do eu que, segundo a interpretação dos autores, é 

descrita como um processo de identificação.  

Essa questão é retomada pelos autores, cujo propósito consiste na tentativa de 

elucidar os efeitos regressivos do esclarecimento, cuja tendência à unidade do 

pensamento acaba por culminar com o terror nazista. No capítulo ‘Excurso I’, eles já 

assinalavam o indicativo sobre as relações de dominação e exploração, presentes no 

processo de esclarecimento, o que permite corroborar a passagem acima citada do 

capítulo Elementos do antissemitismo: 

 

A pretensa autenticidade, o princípio arcaico do sangue e do sacrifício, já está marcado 

por algo da má consciência e da astúcia da dominação, que são características da 

renovação nacional que se serve hoje dos tempos primitivos como recurso 

propagandístico. O mito original já contém o aspecto da mentira que triunfa no caráter 

embusteiro do fascismo e que esse imputa ao esclarecimento (Idem, 2006, p. 49). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 DE, 2006, p. 54. (N.T.) 
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1.4. O processo de reificação e dominação da natureza no sujeito 

 

Os autores procuram demonstrar na Dialética do esclarecimento que o avanço 

decisivo na história da humanidade evidenciou-se no momento em que o homem tenta 

dominar a natureza (Cf. WIGGERSHAUS, 2006, p. 364). Ao se apropriarem do ‘esquema 

da astúcia ulissiana’, respaldada pela transformação dos meios em fins, os autores buscam 

as origens da crise manifestada na civilização moderna e nos processos que permitiram 

que a humanidade estabelecesse seu controle sobre a natureza. Adorno e Horkheimer 

afirmam que o “esclarecimento se consuma e se supera quando os fins práticos mais 

próximos se revelam como o objetivo mais distante finalmente atingido” (DE, 2006, p. 

46). Nesse sentido, o esclarecimento deve ser entendido como violento através da relação 

que o sujeito estabelece consigo mesmo, e pela relação que este permite estabelecer com 

a natureza. De acordo com Rodrigo Duarte,  

 

O processo civilizatório, no qual o homem aprendeu progressivamente a controlar a 

natureza em seu próprio benefício, acaba revertendo-se no seu contrário, na mais crassa 

barbárie, em virtude da uniteralidade com que foi conduzido desde a idade da pedra até 

nossos dias. (...) No momento em que os meios tecnológicos são capazes de dominar 

inteiramente a natureza, a barbárie que a ela se associava emerge num âmbito em que não 

era esperada: no da própria práxis humana (DUARTE, 2002, p. 08; 33). 

 

Do ponto de vista da dominação é possível reconhecer o entrelaçamento entre 

razão, comportamento mimético e mundo administrado, pois, este se torna um local de 

exploração, a partir de um ajustamento dos indivíduos que se torna cada vez mais rígido, 

cuja relação estabelece em seu entorno somente o que o sistema permite. Segundo Adorno 

e Horkheimer, esse entrelaçamento torna-se justificável uma vez que o mundo 

administrado se encontra imbuído pelo predomínio unilateral, voltado ao instrumental 

assim como a manifestação de tendências totalitárias que impõem aos indivíduos uma 

espécie de ‘adestramento’ da consciência, o que acaba por desenvolver uma série de 

limitações que restringem as suas capacidades. Como eles afirmam: “Todo 

esclarecimento burguês está de acordo na exigência de sobriedade, realismo, avaliação 

correta de relações de força. O desejo não deve ser o pai do pensamento” (DE, 2006, p. 

55).  Adorno e Horkheimer afirmam que a característica principal do esclarecimento 

consiste em assegurar a realização plena da razão instrumental como o ápice do 

desenvolvimento humano e sua primazia não poderá consentir que outra questão seja 

admitida que não a questão da técnica, fator esse que levou ao ofuscamento 

(Verblendungszusammenhang) das dimensões tanto racionais quanto sensoriais dos 
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indivíduos. A expressão ‘ofuscamento’ é traduzida como sistema delusional, o qual é 

interpretado como a expressão do pessimismo de Adorno diante do mundo tal como este 

hoje se apresenta, embora esse pessimismo não fosse total, deixando uma brecha para um 

lampejo de esperança.  Ou seja, que a humanidade acabe por perceber o caráter inverídico 

do encantamento ao qual está submetida e o supere, atingindo, por fim, a maioridade e a 

emancipação (Cf. ADORNO, 1995, p. 241, 242). Adorno e Horkheimer identificam essa 

forma de ofuscamento no mundo administrado:  

 
A regressão das massas de que hoje se fala, nada mais é senão a incapacidade de poder 

ouvir o inaudito com os próprios ouvidos, de poder tocar o intocado com as próprias 

mãos: a nova forma de ofuscamento75 que vem substituir as formas míticas superadas. 

Pela mediação da sociedade total, que engloba todas as relações e emoções, os homens 

se reconvertem exatamente naquilo contra o que se voltara a lei evolutiva da sociedade, 

o princípio do eu: meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na 

coletividade governada pela força (DE, 2006, p. 41). 

 

Essa observação ganha mais intensidade, ao considerarmos que, no plano das relações 

humanas, os autores identificam a transformação do corpo e de seus impulsos em objeto 

não só de conhecimento, mas de domínio através do estabelecimento e o fortalecimento 

da dominação de alguns poucos sobre a maioria, cujo aspecto permite o pleno exercício 

de outras formas de controle, uma vez que o homem, na ânsia de dominar a natureza e a 

si próprio, converte-se em objeto de seu próprio domínio, reificado e alienado. Verifica- 

se a interpretação de Horkheimer em Eclipse da razão, no que concerne a essa questão: 

“Quanto mais intensa é preocupação do indivíduo com o poder sobre as coisas, mais as 

coisas o dominarão, mais lhe faltarão os traços individuais genuínos, e mais a sua mente 

se transformará num autômato da razão formalizada” (HORKHEIMER, 2013, p. 134, 

135).   

No capítulo ‘Notas e esboços’, Interesse pelo corpo, Adorno e Horkheimer 

evidenciam os mecanismos de dominação decorrentes desse processo: “Na relação do 

indivíduo com o corpo, o seu e o de outrem, a irracionalidade e a injustiça da dominação 

                                                 
75  O termo ofuscar tem o sentido tanto de ocultar/encobrir, quanto de toldar/turvar ( a vista, mas também 
a razão) e ainda o de deslumbrar – que remete diretamente a encantamento, à ideia que perpassa toda 
obra de Adorno, a de que a humanidade está sob o encantamento ou feitiço do esclarecimento, o que faz 
com que permaneça subjugada e não senhora de si. Assim, o termo escolhido aproxima-se da 
multivocidade da palavra alemã Verblendung, a qual significa: cegueira, deslumbramento, obcecação e 
revestimento. Cf. o Glossário do livro Palavras e sinais (ADORNO, 1995, p. 241-242). 
Cf. Minima Moralia, cuja expressão aparece levemente modificada como “Der totale Zusammenhang der 
Kulturindustrie, der nichts aussläst, ist eins mit der totalen gessels-chaftlichen Verblendung”, traduzido 
por Bicca como “ A rede total de conexões da indústria cultural, que nada deixa de fora, é o mesmo que 
a ofuscação social total” (ADORNO, 1995, p. 241-242). 
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reaparecem como crueldade, que está tão afastada de uma relação compreensiva e de uma 

reflexão feliz, quanto à dominação relativamente à liberdade” (DE, 2006, p. 191).  

Significativo a esse respeito, o ensaio de Adorno, Educação após Auschwitz, de 1969: 

nele, Adorno menciona a relação ‘incômoda’ com o corpo que ele e Horkheimer 

descreveram na Dialética do esclarecimento: “Em cada situação em que a consciência é 

mutilada, isto se reflete sobre o corpo e a esfera corporal de uma forma não-livre e que é 

propícia à violência” (ADORNO, 2006c, p. 126, 127). Adorno e Horkheimer indicam a 

possibilidade de um conhecimento edificado sob o aspecto da dominação que, acaba por 

submeter os indivíduos em um mundo que transforma não somente a consciência, mas 

também, o corpo em coisa. De acordo com Zuin,  

 

Quando as pessoas se dessensibilizam em relação aos outros e em relação a si próprias, 

ou quando os objetos são construídos sem o objetivo de auxiliar a composição de uma 

vida melhor para todos, estamos diante de um sistema social, cujas relações favorecem 

um clima cultural favorável à reincidência da barbárie (ZUIN, 1999, p. 71). 

 

Diante da reflexão de Adorno e Horkheimer em Interesse pelo corpo podemos 

relacioná-la ao texto Sobre sujeito e objeto em que Adorno afirma: “Quanto mais os 

homens individuais são reduzidos a funções de totalidade social por sua vinculação com 

o sistema, tanto mais o espírito, consoladoramente, eleva o homem, como princípio a um 

ser dotado do atributo da criatividade e da dominação absoluta” (ADORNO, 1995, p. 

186). Sob essa perspectiva é possível destacar o conceito de coisificação 

(Versachlichung) na Dialética do esclarecimento, uma espécie de mecanismo para pensar 

as novas formas de barbárie, como a possibilidade de aproximação entre o fascismo e a 

indústria cultural, a qual manipula a consciência das massas ao ponto de ameaçar de 

extinção o pensamento crítico. De acordo com a interpretação de Adorno e Horkheimer: 

“O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos objetos 

dominados; com a coisificação76 do espírito, as próprias relações dos homens foram 

enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo” (DE, 2006, p. 35).  

                                                 
76 A tradutora Telma Costa sugere a seguinte forma de tradução: Versachlichung (coisificação) ou 
Verdinglichung (reificação). Tanto no primeiro quanto no segundo, o conceito significa, a autonomia dos 
objetos e dos conteúdos de representação em relação às pessoas. Sob a lógica do lucro, as relações 
econômicas não são interpretadas como relações entre pessoas produtivas, mas como relações entre 
matérias, mercadorias e coisas. A coisificação é equivalente ao Warenfetichismus (fetichismo da 
mercadoria) e tem estreito parentesco com a Entfremdung (alheamento ou alienação). Cf. o Glossário do 
livro Palavras e sinais (ADORNO, 1995, p. 247). 
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Nesse sentido, o conceito de coisificação para Adorno, traz implícita a noção do 

triunfo da razão instrumental: o domínio do mundo natural exterior através da razão 

instrumental levou ao controle do mundo social e também da natureza interior do homem, 

de sua consciência crítica, de sua capacidade de autonomia enquanto sujeito (Cf. 

ADORNO, 1995, p. 247). No ensaio, Educação após Auschwitz, Adorno faz uma 

consideração no sentido de que “indivíduos que se enquadram cegamente em coletivos 

convertem a si próprios em algo como material, dissolvendo-se como seres 

autodeterminados. Isto combina com a disposição de tratar os outros como sendo uma 

massa amorfa”. Adorno denomina os indivíduos que comportam dessa maneira, como 

‘caráter manipulador’:  “esse tipo de caráter – o que talvez seja equivocado embora útil à 

compreensão – eu o denominaria de o tipo da consciência coisificada.77 As pessoas desse 

tipo se tornam iguais a coisas e, na medida em que conseguem tornam os outros iguais a 

coisas” (Cf. ADORNO, 2006c, p. 129, 130). No mesmo ensaio, ele descreve consciência 

coisificada como uma “consciência que se defende em relação a qualquer vir-a-ser, frente 

a qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo como sendo absoluto o que 

existe de um determinado modo” (Idem, 2006c, p. 132). Como forma de esclarecer o 

pensamento de Adorno em relação ao conceito de coisificação (Versachlichung) 

identificamos em Mínima Moralia, suas reflexões acerca dessa questão, no sentido em 

que ele aponta o caráter utilitário e pragmático instalado na sociedade administrada, ao 

criar um tipo de comportamento conformista nos indivíduos em relação ao existente, o 

que ele denomina de consciência coisificada ao afirmar no aforismo ‘Reserva de 

propriedade’: “Em princípio, todos são objetos, mesmo os mais poderosos” (ADORNO, 

2001, p. 32).  

É possível identificar a visão crítica por parte de Adorno e Horkheimer, no que 

diz respeito ao triunfo do pensamento positivista que tem por postulado o fato de que tudo 

o que é mensurável pode ser calculado, sendo que esta quantificação de cunho 

reducionista se torna viável, tanto na natureza quanto no ser humano78. Dito isso porque 

                                                 
77 De acordo com a Nota do Tradutor, Wolfgang Leo Maar, a opção pelo termo coisificação procurou 
veicular do modo mais simples, fluente e direto o que Adorno considerava ser o mais importante: atentar 
à conversão de uma relação humana em ‘coisa’, alterando-se por esta via a experiência.  (ADORNO, 2006c, 
p. 130).  
Cf. sobre essa questão: JAY, 1988, p. 63.  
78 A crítica dos autores ao positivismo consiste em demonstrar que, este “não conseguiu reconhecer o 
poder ativo e constitutivo da subjetividade na criação do mundo (ou, mais precisamente, da parte do 
mundo a que damos o nome de história, cultura e sociedade); assim foi cúmplice de uma política passiva 
e contemplativa, que aceitava o mundo como uma realidade acabada” (JAY, 1988, p. 55). 
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o sujeito positivista possui uma relação instrumental com o mundo, sob o qual, ele projeta 

de forma irrefletida, aspectos atribuíveis que ele simplesmente afirma descobrir. No 

ensaio O que significa elaborar o passado, Adorno afirma que “A sociedade burguesa 

encontra-se subordinada de um modo universal à lei da troca, do “igual por igual” de 

cálculos que, por darem certo, não deixam resto algum” (ADORNO, 2006a, p. 33).  

No que concerne a essa questão, Horkheimer afirma em Eclipse da razão,  

 

A total transformação de todos os domínios do ser à condição de meios leva à liquidação 

do sujeito que presumivelmente deveria usá-los (...) a subjetivação, que exalta, o sujeito, 

natureza externa, humana ou não-humana, como para fazê-lo deve subjugar a natureza 

em si mesmo. A dominação torna-se “interiorizada” por si mesma. O que geralmente é 

indicado como um objetivo – a felicidade do indivíduo, a riqueza e a saúde – ganha 

significação exclusivamente a partir da sua potencialidade funcional (HORKHEIMER, 

2013, p. 98, 99) aspas do autor. 

 

Na Dialética do esclarecimento, capítulo ‘Indústria cultural: o esclarecimento 

como mistificação das massas’79, quinta seção, os autores afirmam que “a escala do 

padrão de vida corresponde com exatidão à ligação interna das classes e dos indivíduos 

com o sistema”, e acrescentam “quem não quiser se arruinar deve tomar cuidado para 

que, pesado segundo a escala desse aparelho, não seja julgado leve demais” (DE, 2006, 

p. 124). Essa questão remete ao conceito de coisificação encontrado no texto Dois 

Mundos, no capítulo ‘Notas e esboços’, em que os autores fazem uma crítica à sociedade 

americana, no contexto do capitalismo tardio. Em virtude das necessidades econômicas e 

ideológicas, é permeada a relação que os indivíduos estabelecem em seu entorno, de modo 

a obter uma aceitação incondicional do existente tal como ele se apresenta, no sentido de 

que os indivíduos percebam apenas o que o sistema permite. Adorno e Horkheimer 

iniciam o texto afirmando que naquele país todo mundo é o que é sua fortuna, sua renda, 

sua posição, suas chances: não há diferença entre o destino econômico e o próprio 

homem, e, acrescentam: Eles julgam seu próprio eu segundo valor de mercado e 

aprendem o que são a partir do que se passa com eles na economia capitalista. Seu destino, 

por mais triste que seja, não lhes é exterior, eles o reconhecem.  

 

Despedindo-se o chinês, 

                                                 
79 No capítulo referente à ‘Indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas’, adotamos 
a divisão das seções analisadas por Rodrigo Duarte com o respaldo de Steinert. As passagens citadas são 
referentes à quinta seção, denominada por Steinert como “Provimento autoritário e a liquidação do 
trágico” (DUARTE, 2007, p. 63). Cf. a esse respeito (STEINERT, 1988). 
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Disse com a voz velada de tristeza: Meu amigo 

A sorte não me sorriu neste mundo. 

Para onde vou? Vou para as montanhas, 

Busco sossego para meu coração solitário. 

I am a failure, diz o norte-americano. – And that is that80. 

 

Na quinta seção do capítulo ‘Indústria cultural’, Adorno e Horkheimer identificam 

mecanismos na sociedade, tendencialmente, de cunho totalitário, cuja característica 

consiste em não admitir espaço para manifestações individuais que apareçam como 

excessivamente divergentes e afastadas, daquilo que é regulamentado. Os autores 

evidenciam que não se trata de um regime totalitário ipsis literis, uma vez que “a liberdade 

formal de cada um está garantida” (DE, 2006, p. 123). Trata-se de uma sociedade na qual 

só têm as melhores chances aqueles que se adaptam ao regime capitalista, ou seja, com a 

exploração do trabalho. Esse é o motivo pelo qual a miséria, antes de ser considerada uma 

consequência necessária do caráter exclusivista do capitalismo, é vista como uma 

excentricidade imperdoável (Cf. DUARTE, 2007, p. 63). Segundo Adorno e Horkheimer: 

“Quem tem frio e fome, sobretudo quando já teve boas perspectivas já está marcado. Ele 

é um outsider e, abstração feita de certos crimes capitais, a culpa mais grave é a de ser 

um outsider” (DE, 2006, p. 124)81. 

Adorno e Horkheimer reconhecem um alto grau de reificação82 na sociedade 

tecnologicamente organizada do capitalismo tardio: os autores afirmam que a “aliança 

                                                 
80 DE, 2006, p. 175.  
Cf. a crítica de Horkheimer em relação às pressões sociais e econômicas sobre os indivíduos em face dos 
mecanismos de dominação da sociedade presentes no contexto do capitalismo industrial tardio, em 
Eclipse da razão, notadamente, no capítulo IV, Ascenção e declínio do indivíduo (HORKHEIMER, 2013, p. 
131-162).  
81 No livro A personalidade autoritária, Adorno analisa a intensidade com que as tendências fascistas 
habitam o caráter dos indivíduos. Dentre as tendências autoritárias analisadas e qualificadas pelo autor, 
interessa-nos aqui a seguinte característica, a saber, ‘agressão autoritária’, cujo comportamento tem por 
tendência a punir outsiders.  
Cf. o livro de Rodrigo Duarte, Teoria crítica e indústria cultural, no capítulo III, A indústria cultural e a 
personalidade autoritária (DUARTE, 2007, p. 80, 85). Cf. a esse respeito (ALVES JR., 2003, p. 75, 127, 
capítulo II). 
82 Importante ressaltar o comentário de Enzo Traverso em relação ao processo de reificação no contexto 
da sociedade industrial na fase tardia, capítulo V: L’ impératif catégorique d’Adorno, tópico: Ticket 
mentality: “Pour Adorno, le processus de réification signifie essentiellement la suppression de l’ 
hétérogénéité et de la pluralité sociales, jusqu’ au triomphe du príncipe totalitaire d’ identité. La 
personnalité autoritaire typique des régimes fascistes présupose l’ annulation de la pluralité sociale et l’ 
écrasement de ‘non-identique’. (...) Contre la ratio totalitaire qui exclut ou suprime les outsiders, une 
société libérée doit s’enrichir de la diversité de genre humain. Comme il écrivait dans Minima Moralia, 
‘une société émacipée ne serait pas um État unitaire, mais la réalisation de l’ universel dans la 
réconciliation des différences’ (MM, p. 99)” (TRAVERSO, 1997, p. 139). Na nossa tradução: “Para Adorno, 
o processo de reificação significa essencialmente a supressão da heterogeneidade e da pluralidade social, 
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entre o esclarecimento e a dominação impediu que sua parte de verdade tivesse acesso à 

consciência e conservou as suas formas reificadas” (DE, 2006, p. 146).  

No que tange ao conceito de  consciência coisificada, Adorno enfatiza no ensaio 

Educação após Auschwitz, a possibilidade de sua relação com a técnica: “um mundo em 

que a técnica ocupa uma posição tão decisiva como acontece atualmente, gera pessoas 

tecnológicas, afinadas com a técnica” (ADORNO, 2006c, p. 132), e acrescenta que ao 

elaborar as pesquisas do seu livro Personalidade autoritária identificou algumas 

expressões por parte dos sujeitos, cujo repertório forneceram-lhe evidências, no sentido 

de identificar o tipo de consciência coisificada: “Um sujeito afirmava de si mesmo – “I 

like nice equipament” (eu gosto de equipamentos, de instrumentos bonitos), 

independentemente dos equipamentos em questão” (Idem, 2006c p. 133). É importante 

reconhecer que o conceito de consciência reificada deve ser compreendido como um 

fenômeno histórico específico vinculado ao contexto do capitalismo tardio, em que se 

encontram estruturadas as “condições materiais ideais para a universalização e introjeção 

da lógica do equivalente, tanto na dimensão material, quanto na dimensão do espírito” 

(ZUIN, 1999, p. 54). 

Os autores compreendem um tipo de mentalidade empobrecida dos indivíduos 

presente no mundo administrado, uma vez que a ausência de autorreflexão se torna uma 

característica no comportamento e no processo de atuação da consciência psíquica dos 

indivíduos83. Segundo Alves Jr., Adorno e Horkheimer assinalam na Dialética do 

esclarecimento a tendência histórica dominante no sentido de banir esse elemento de 

autorreflexão do espírito: a autorreflexão é eliminada tanto no pensamento, “através do 

positivismo e sua condenação pela especulação” quanto no comportamento dos 

indivíduos, “através da organização das necessidades psíquicas levada a cabo pelos 

mecanismos da indústria cultural e da propaganda fascista” (Cf. ALVES JR, 2003, p. 

132)84.  

                                                 
pelo triunfo do princípio totalitário de identidade. A personalidade autoritária típica dos regimes fascistas 
pressupõe a anulação da pluralidade social e o esmagamento do não idêntico. Contra a ratio totalitária 
que exclui ou suprime os outsiders, uma sociedade livre deve ser enriquecida pela diversidade do gênero 
humano. Como ele escreveu em Minima Moralia, “uma sociedade não iria se emancipar em um Estado 
unitário, mas na realização do universal dentro da reconciliação das diferenças”.  
Cf. em Minima Moralia o aforismo, Mélange (ADORNO, 2001, p. 101, 102). 
83 Adorno afirma em seu ensaio Crítica cultural e sociedade: “Quanto mais totalitária for a sociedade, 
tanto mais reificado será o seu espírito, e tanto mais paradoxal será o seu intento de escapar por si mesmo 
da reificação” (ADORNO, 1998, p. 26). 
84 No livro A Personalidade autoritária, Adorno propõe um novo tipo de pesquisa com relação às suas 
reflexões sobre o antissemitismo. Segundo Alves Jr., notadamente nessa obra, não se interroga acerca da 
origem do antissemitismo, mas busca apreendê-lo enquanto fenômeno ideológico em relação com 
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No que concerne ao fenômeno do antissemitismo, Adorno e Horkheimer apontam 

para os aspectos que favorecem a adesão dos indivíduos aos mecanismos de dominação 

impostos pela indústria cultural, assim como o seu ‘embrutecimento’. De acordo com os 

autores, o avanço da reificação no contexto do capitalismo tardio seria favorável ao 

esquema do antissemitismo. No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’ seção VII, eles 

analisam o tipo de comportamento dos indivíduos:  “As etiquetas são coladas: ou se é 

amigo, ou inimigo. A falta de consideração pelo sujeito torna as coisas fáceis para a 

administração. Transferem-se grupos étnicos para outras latitudes, enviam-se indivíduos 

rotulados de judeus para as câmaras de gás” (DE, 2006, p. 165, 166)85. 

No termo cunhado pelos autores essa forma de ‘ajustamento’ é retratada como 

mentalidade de ticket,86 (Ticketdenken) um tipo de comportamento das massas, que seria 

o ‘pensar em blocos’, caracterizado por uma ‘regressão’ constituída à perda da capacidade 

de experiência, especificamente, a experiência estética, assim como a perda da capacidade 

de reflexão, cuja característica consiste na dissolução da alteridade em relação ao 

comportamento dos indivíduos. Como afirmam os autores: “Quando as massas aceitam o 

ticket reacionário contendo o elemento antissemita, elas obedecem a mecanismos sociais 

nos quais a experiência de cada um com os judeus não têm a menor importância” (DE, 

206, p. 165).  Cohn chama a atenção para o fato de não estarmos lidando com pensadores 

convencionais, preocupados unicamente em afirmar um estado de coisas e depois 

sustentar o que foi posto como dado: 

 

Se o antissemitismo entra para caracterizar limites do Esclarecimento num texto com a 

assinatura de Adorno, há bons motivos para suspeitar que ele acabará revelando sua 

importância mais pelas tendências que assinala, do que pela sua reafirmação como dado 

persistente da realidade. O problema do texto não se limita ao antissemitismo como forma 

                                                 
necessidades psicológicas individuais. “As hipóteses básicas dizem respeito ao modo como se dá a 
aceitação, pelo indivíduo, de determinados padrões ideológicos. Nesse sentido, “o ‘engano’ produzido 
pela propaganda fascista tem por condição de possibilidade a existência de certas necessidades 
emocionais de base. O apelo da propaganda fascista é feito diretamente a forças emocionais arcaicas, a 
medos e desejos profundamente irracionais- em suma, à parte menos diferenciada da personalidade” 
(ALVES JR., 2003, p. 91). Cf. a esse respeito A questão da ideologia em A personalidade autoritária 
(CARONE, 1996).  
85 De acordo com Carone, “Uma das questões mais importantes dos estudos frankfurtianos sobre o 
fascismo é a do antissemitismo: todo sujeito que mostra predisposição antissemítica é também um sujeito 
etnocêntrico, ou seja, predisposto a discriminar vários grupos étnicos. Ele tende a idealizar o grupo e o 
líder com os quais se identifica (in group ou endogrupo) e a projetar qualidades negativas nos grupos com 
os quais se contra-identifica (out-groups ou exogrupos), os objetos do preconceito” (CARONE, 2012, p. 
15). CARONE, I. A personalidade autoritária. Estudos frankfurtianos sobre o fascismo. Revista Sociologia 
em rede, v.2, n.2, 2012. 
86 Segundo Adorno e Horkheimer, a mentalidade por tickets refere-se ao colapso da política liberal 
substituída pelo fascismo (DE, 2006, p. 165 passim). Essa questão será retomada no segundo capítulo. 
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local de uma razão fora do eixo mas envolve a sua incorporação num processo mais 

amplo, em que desaparece como ódio específico aos judeus (COHN, 1998, p. 07) grifo 

nosso. 

 

Sob essa perspectiva é necessário destacar o recurso por parte dos autores, no 

sentido de apontar a adesão dos indivíduos a uma espécie de ‘aceitação’ incondicional do 

existente na forma tal como ele se apresenta, fator este que permitiria uma condição 

favorável para o surgimento do antissemitismo em sua feição nazista87.  

Adorno e Horkheimer tratam nas três últimas seções do capítulo ‘Elementos do 

antissemitismo’, os pressupostos da discriminação racial enquanto expressão de 

tendências assentadas nos setores mais amplos da sociedade desenvolvendo-se como 

força política dominante, como a ascensão do nazi-fascismo na Europa, que alcançou o 

poder em função de “uma estrutura de caráter em relação à qual a absurda proposta 

política parecia dar respostas satisfatórias, provocando uma adesão ‘ativa’, por parte dos 

indivíduos ainda que, no fundo, cega” (DUARTE, 2007, p. 81, 82).   

Na conferência O que significa elaborar o passado (1963)88, Adorno afirma que 

a ordem econômica impõe aos indivíduos uma dependência de situações dadas, nas quais 

eles são impotentes, no sentido de que,  

 

Nada lhes resta senão se adaptar à situação existente, se conformar; (...) conseguem 

sobreviver na medida em que se abdicam de seu próprio eu (...) A necessidade de 

adaptação, da identificação com o existente, com o poder enquanto tal, gera o potencial 

totalitário (ADORNO, 2006a, p. 43). 

 

Na Dialética do esclarecimento, capítulo ‘Indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas’, a crítica de Adorno à indústria cultural, consiste em reconhecer 

que esta não só é tendencialmente responsável pela manipulação dos indivíduos, mas 

também por impedi-los de criarem um espaço a um olhar crítico sob uma dimensão 

reflexiva mais consistente. Adorno evidencia nesse processo, um mecanismo ideológico 

tão próximo à realidade, de forma que qualquer comportamento que não seja adequado 

ao sistema é rotulado como desviante. Analogamente, Horkheimer identifica em Eclipse 

                                                 
87 Em uma carta a Marcuse, Horkheimer expõe sua intenção em relação ao estudo do antissemitismo: “As 
próprias tendências das pessoas que as tornam receptivas à propaganda do terror são, elas mesmas, o 
resultado do terror, físico ou mental, da opressão em ato ou potencial”. Carta de Horkheimer a Marcuse, 
17 de julho de 1943 (WIGGERSHAUS, 2006, p. 388). 
88 A conferência O que significa elaborar o passado foi pronunciada, primeiramente, em 1959, no 
Conselho de Coordenação para a Colaboração Cristã- Judaica e publicada posteriormente em Eingriffe, 
em 1963. 
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da razão que a vida de cada indivíduo vem, tendencialmente, a ser submetida cada vez 

mais à racionalização e ao planejamento:  

 

A autopreservação do indivíduo pressupõe o seu ajustamento às exigências de 

preservação do sistema. Ele não tem mais possibilidades de escapar do sistema. E na 

medida em que o processo de racionalização não é mais resultado de forças anônimas do 

mercado, mas é decidido pela consciência de uma minoria planejadora, também a massa 

de sujeitos deve ajustar-se: o sujeito deve, por assim dizer, dedicar todas as suas energias 

para estar “dentro e a partir do movimento das coisas”, nos termos da definição 

pragmatista (HORKHEIMER, 2013, p. 100, 101) aspas do autor. 

 

No capítulo ‘Indústria cultural’, os autores procuram compreender os mecanismos 

destrutivos de coisificação do sujeito que levam a submetê-lo a uma vida falsa: “As 

particularidades do eu são mercadorias monopolizadas e socialmente condicionadas, que 

se fazem passar por algo de natural” (DE, 2006, p. 128). Nessa falsa mímesis, observa-se 

a conformação de indivíduos incapacitados de reflexão reforçando uma espécie de 

individualismo tal que a dimensão do outro desaparece. De acordo com Gagnebin, essa 

falsa mímesis é representada como portadora de uma realidade distorcida, ao se encontrar 

permeada por mecanismos de exclusão: 

 

Na assimilação mimética coexistem, portanto, o risco do desaparecimento (o sujeito se 

confunde com outro) e também, inseparavelmente, o júbilo, o êxtase da transgressão dos 

limites da individualidade (o sujeito se une com o outro). É precisamente essa estreita 

relação entre perda (da identidade) e gozo (da união) que torna, segundo Adorno e 

Horkheimer, a experiência mimética tão perigosa, ameaçadora para a reta edificação de 

uma sociedade regrada e de uma civilização luminosa (GAGNEBIN, 2009, p. 85). 

 

No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, Adorno e Horkheimer enfatizam que essa 

visão ‘redutora’ da realidade atinge os propósitos de humanização que acabam por 

sucumbir aos regimes totalitários, em outros termos, às patologias totalitárias (Cf. DE, 

2006, p. 154 passim). Na análise de Horkheimer em Eclipse da razão:  

 

(...) O homem se torna ele mesmo um instrumento da mesma natureza daquele que ele 

domina; o impulso mimético reprimido, como uma força destrutiva explorada pelos 

sistemas mais radicais de dominação social (...) Se a renúncia final ao impulso mimético 

não promete conduzir à realização das potencialidades humanas, esse impulso estará 

sempre à espreita, pronto para emergir como uma força destrutiva (HORKHEIMER, 

2013, p. 99, 120). 

 

 

 

 

 



63 

 

CAPÍTULO 2 

 

A INDÚSTRIA CULTURAL: MÍMESIS E SEMIFORMAÇÃO (HALBBILDUNG) 

 

 

Deves adaptar-se, sem qualquer explicação ao que é; submeter-se ao que pura e simplesmente é 

e àquilo que, enquanto reflexo de seu poder e onipresença, todos pensam sem mais89. Adorno 

  

 

2.1. A Indústria cultural como aparato de dominação 

 

O enfoque dado nesse estudo é pautado no capítulo ‘Indústria cultural: o 

Esclarecimento como mistificação das massas’ (Aufklärung als Massenbetrug): nele, 

Adorno e Horkheimer reconhecem a possibilidade de que a indústria cultural ao se 

estabelecer como um aparato de dominação das consciências possui paralelos com o 

aparato propagandístico do Estado nazista. Enfatizamos, aqui, como condição de 

‘possibilidade’, no sentido de que a crítica dos autores em relação à indústria cultural, 

embora pareça, num primeiro momento, concentrar-se sob um aspecto desolador e 

pessimista, consiste, no entanto, em analisar a tendência do potencial regressivo diante de 

uma sociedade predominantemente organizada por uma racionalidade instrumental. 

Segundo Alves Jr., essa questão encontra-se relacionada, no que diz respeito à 

desconsideração do sujeito na modernidade, a regressão do comportamento político 

manifesta na mentalidade de ticket e a suscetibilidade do indivíduo moderno ao esquema 

da indústria cultural e da propaganda política reacionária (Cf. ALVES JR., 2003, p. 74).  

Trata-se de compreender o aspecto ideológico da indústria cultural e seu funcionamento, 

juntamente com os mecanismos formativos e subjetivos relacionados à adaptação dos 

indivíduos à realidade mediada pelos produtos culturais. De acordo com Duarte, a 

denominação ‘Indústria Cultural’90  

Evoca a ideia, intencionalmente polêmica, de que a cultura deixou de ser uma decorrência 

espontânea da condição humana, na qual se expressaram tradicionalmente, em termos 

                                                 
89A tradução da epígrafe é de Rodrigo Duarte (DUARTE, 2007, p. 120). Cf. ADORNO. Ohne Leitbild. Parva 
Aesthetica. In: Gesammelte Schiriften 10-1. Kulturkritik und Gesellschaft I. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1977. 
90 Cf. os textos de Adorno referentes às décadas de 50 e 60, em que ele retoma o tema da indústria 
cultural, notadamente, o texto ‘Resumo sobre a indústria cultural’ (Resumé über Kulturindustrie) 
ADORNO. Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. In: Gesammelte Schiriften 10-1. Kulturkritik und Gesellschaft I. 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977. Cf. DUARTE, 2007, p. 115- 147. 
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estéticos, seus anseios e projeções mais recônditos, para se tornar mais um campo de 

exploração econômica, administrado de cima para baixo e voltado apenas para os 

objetivos supramencionados de produzir lucros e de garantir adesão ao sistema capitalista 

por parte do público (DUARTE, 2007, p. 09)91.  

Sob essa perspectiva, o que possa aparentemente ser visto como uma constatação de 

pessimismo, significa para Adorno e Horkheimer, a possibilidade de desvelar sob uma 

dimensão crítica os conteúdos informativos carregados de estereótipos de fácil 

assimilação mental propagados pelos veículos da indústria cultural e, no caso específico 

do nazismo, eles procuraram evidenciar o modo como a condição humana foi degradada 

por uma razão instrumental que abarcou e afetou todas as esferas no plano da existência92. 

Trata-se de analisar, na visão dos autores, o sentido unilateral do processo do 

esclarecimento reduzido à racionalidade instrumental no mundo moderno que, ao 

produzir fenômenos característicos com tendências totalitárias manifestas e explícitas sob 

a forma da propaganda fascista, exerce uma forma de controle velado tanto no aspecto 

político quanto no aspecto econômico sobre as consciências humanas encontrando sua 

expressão na política nazista. Nas palavras de Duarte, nota-se nesse âmbito a tendência 

de “indivíduos psiquicamente debilitados, prontos a consumir produtos de utilidade e 

envergadura mais do que discutível e a saudar, ainda que ambiguamente, projetos 

políticos simplistas e autoritários” (DUARTE, 2007, p. 118). Essa questão permite-nos 

justificar a epígrafe citada no início do capítulo: nas palavras de Rodrigo Duarte podemos 

interpretá-la como um ‘imperativo categórico’ que, ao contrário do kantiano, não depende 

da reflexão de um sujeito que adere à lei moral mediante a compreensão de sua superior 

racionalidade, mas, como já se sugeriu, é fruto de um aferrar-se à ‘ordem’, que por si só 

não é um bem, sendo ‘apenas enquanto correta’ (DUARTE, 2007, p. 120), no sentido de 

que qualquer pensamento em oposição ao status quo é repressor, não como instauração 

de uma violência imposta, mas sim por formas sofisticadas de controle e dominação. Para 

Adorno e Horkheimer, o imperativo da indústria cultural ‘deves submeter-te, mas, sem 

indicar a quê’ gera, tendencialmente, indivíduos submissos e conformados, o que acabaria 

                                                 
91 Adorno enfatiza a ideia de que ambas as formas de arte, tanto a popular quanto a erudita, encontram-
se na condição de presa da indústria cultural: “A indústria cultural é a integração intencional de seus 
receptores de cima para baixo. Ela coage a união dos âmbitos milenarmente separados da arte superior 
e da arte inferior, em detrimento de ambas. A superior é sacrificada na sua seriedade através da 
especulação no sentido de obter efeitos; a inferior, por meio de sua domesticação civilizatória daquilo 
que revoltosamente resiste, que lhe era inerente antes que o controle social se tornasse total” (ADORNO, 
1997, p. 337). Cf. DUARTE, 2007, p. 116. 
92 Cf. KLEMPERER, Victor. LTI: A linguagem do Terceiro Reich. Tradução de Miriam B. P. Oelsner. Rio de 
Janeiro: Editora Contraponto, 2010. Essa questão será retomada no tópico 2.2. 
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por impedir o pleno desenvolvimento de pessoas autônomas, capazes de refletir e criticar. 

Segundo os autores, os indivíduos, em sua aparente liberdade tornam-se mero produto de 

sua aparelhagem econômica e social. No que concerne a essa questão, Adorno e 

Horkheimer citam uma análise de Tocqueville93, que já identificara há cem anos antes, a 

disposição à adaptação, ao afirmar que o indivíduo que não se conforma ao status quo é 

punido com uma impotência econômica que se prolonga também, no âmbito de uma 

impotência espiritual: “a tirania deixa o corpo livre e vai direto à alma. O mestre não diz 

mais: você pensará como eu ou morrerá. Ele diz: você é livre de não pensar como eu: sua 

vida, seus bens, tudo você há de conservar, mas de hoje em diante você será um 

estrangeiro entre nós” (DE, 2006, p. 110)94.  

No quadro da modernidade tardia, o mundo administrado aparece, segundo 

Adorno e Horkheimer, sob uma forma não coerciva, cujos valores contraditórios 

coexistem pacificamente, de forma a incutir na consciência dos indivíduos a aceitação 

desses valores como parte de seu equipamento mental, o que acaba por eliminar qualquer 

tensão existente na sociedade95. Em seu texto Resumo sobre a indústria cultural (Resumé 

über Kulturindustrie), Adorno admite que “A defesa mais enfática da indústria cultural 

hoje comemora seu espírito, o qual poder-se-ia chamar de ideologia consolatória, 

enquanto fator de manutenção da ordem. Ela confere às pessoas num mundo caótico, algo 

como medida e orientação”96 (ADORNO, 1977, p. 342). De acordo com Adorno e 

Horkheimer, a pretensão a uma totalidade harmônica coloca as formas reais do existente 

como algo de absoluto: os autores analisam uma nova forma de configuração de 

indivíduos conformistas expressada através de comportamentos padronizados e 

                                                 
93 TOCQUEVILLE, A.  Démocratie en Amérique, Paris, 1864, fl, 151. 
94 Segundo Horkheimer, “A sobrevivência (...) depende da capacidade de adaptação do indivíduo às 
pressões que a sociedade exerce sobre ele. Para sobreviver, um homem se transforma num mecanismo 
que reage a cada momento com a maneira mais apropriada às situações desconcertantes e difíceis que 
compõem sua vida. (...) Exatamente porque toda a vida de hoje tende cada vez mais a ser submetida à 
racionalização e ao planejamento, também a vida de cada indivíduo, incluindo-se os seus impulsos mais 
ocultos, que outrora constituíam o seu domínio privado, deve agora levar em conta as exigências da 
racionalização e planejamento: a autopreservação do indivíduo pressupõe o seu ajustamento às 
exigências de preservação do sistema” (HORKHEIMER, 2013, p. 100). 
95 De acordo com Duarte, Adorno admite uma ambiguidade no modo pelo qual as pessoas – até mesmo 
as mais intelectualizadas – aderem à indústria cultural, exemplificada pelo fato de elas expressarem 
frequentemente dúvidas genéricas sobre a veracidade do que lhes é apresentado e enfatiza que essa 
adesão ocorre em função de a indústria cultural oferecer certa impressão de estabilidade e de 
permanência (DUARTE, 2007, p. 119).  
96 ADORNO. Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. In: Gesammelte Schiriften 10-1. Kulturkritik und Gesellschaft 
I. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977.  
Cf. Duarte, 2007, p. 119. 
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facilmente manipulados por sistemas totalitários, como o nazi-fascismo, que surge na 

sociedade administrada calcada na racionalidade instrumental, permeada por 

mecanismos ideológicos que dificultam um espaço para qualquer tipo de crítica. Diante 

dessa problemática, eles justificam e reiteram o objetivo de suas reflexões ao afirmarem 

no capítulo ‘Indústria cultural’97: 

A chamada Ideia abrangente é um classificador que serve para estabelecer ordem, mas 

não conexão. O todo e o detalhe exibem os mesmos traços, na medida em que entre eles 

não existe nem oposição nem ligação. Sua harmonia garantida de antemão é um escárnio 

da harmonia conquistada pela grande obra de arte burguesa. Na Alemanha, a paz sepulcral 

da ditadura já pairava sobre os mais alegres filmes da democracia (DE, 2006, p. 104) grifo 

nosso. 

O objetivo dessa análise baseia-se, portanto, na tentativa de estabelecer uma 

possibilidade de compreensão da visão crítica de Adorno e Horkheimer à sociedade 

industrial do capitalismo tardio, cujo mecanismo encontra-se edificado sob novas formas 

de controle e exploração, desde já, imbuídos pela racionalidade instrumental, cuja 

finalidade é integrar e adaptar os indivíduos à ordem vigente, não concedendo-lhes a 

possibilidade de expressões autônomas que se posicionem contra a totalidade do sistema. 

De acordo com os autores, o sistema de produção capitalista mantém os indivíduos “tão 

bem presos em corpo e alma que eles sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido 

(DE, 2006, p. 110). Destacamos nesse ponto, notadamente em Adorno, a compreensão 

do processo de racionalização que se expandiu no contexto do capitalismo tardio, através 

da indústria cultural, em função de dois elementos: o primeiro consiste no 

reconhecimento da existência de meios tecnológicos que permitem proporcionar “a ilusão 

de uma realidade reconstruída”, e o segundo consiste na “utilização desses meios quanto 

de conhecimentos psicanalíticos no sentido de produzir a adesão ‘àquilo que aparece’, o 

que estaria próximo de obter uma aceitação incondicional do existente tal como se 

apresenta” (DUARTE, 2001, p. 35)98.  

Nesse sentido, o emprego do conceito (Kulturindustrie) consiste em explicar que 

sua eficácia se demonstra, segundo Adorno, na direção de que “os seus veículos se 

                                                 
97 Cf. THOMSON, ALEX. Compreender Adorno, 2006. Segundo Thomson, “o uso da expressão ‘indústria 
cultural’ por Adorno e Horkheimer é uma tentativa de encontrar um vocabulário com o qual possam 
superar as duas posições entrelaçadas a que eles se opõem: o desdém burguês pela cultura popular que 
deixa de tornar-se arte, e a polêmica rejeição da arte como simplesmente falsa. Se a liberdade está ligada 
à arte, qualquer um dos argumentos abole a liberdade, o primeiro por ser incapaz de reconhecer sua 
própria imbricação com forças históricas e sociais, o segundo por eliminar inteiramente a arte e, por 
conseguinte a crítica” (THOMSON, 2006, p. 95). 
98 DUARTE, R. Mundo “globalizado” e estetização da vida, 2001, p. 27, 42. 
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articulam de tal forma que não há espaço entre eles para que qualquer reflexão possa 

tomar ar e perceber que o seu mundo não é o mundo”99. Ou seja, o agrupamento de todos 

os seus procedimentos – cinema, rádio, televisão, revistas ilustradas e histórias em 

quadrinhos -, constituem um sistema com tendência a se uniformizar cada vez mais; “cada 

setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto” (DE, 2006, p. 99)100. Os autores 

advertem quanto à utilização desses meios ligados ao sistema de dominação, a cujo 

serviço podem efetivamente ser postos101. Nesse contexto é formado o clima da indústria 

cultural que, na transição do final do século XIX para o XX, passa a ser definida segundo 

Adorno e Horkheimer, como “falsa identidade do universal e do particular” (DE, 2006, 

p. 100)102. Segundo os autores, o indivíduo e o todo encontram-se aparentemente 

reconciliados, mas, o que ocorre é uma acomodação por parte do sistema, cujo objetivo é 

o lucro assim como o exercício de um controle social. Adorno justifica a necessidade de 

empregar o conceito ‘indústria cultural’ para explicar a sociedade que passou a ser 

alicerçada pelo sistema de cooptação ideológica: 

 

Tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro 

Dialektik der Aufklarüng, que Horkheimer e eu publicamos em 1947, em Amsterdã. Em 

nossos esboços tratava-se do problema da cultura de massa. Abandonamos essa última 

expressão para substituí-la por ‘indústria cultural’, a fim de excluir de antemão a 

interpretação que agrada aos advogados da coisa; estes pretendem com efeito, que se trata 

de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da 

forma contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte a indústria cultural se distingue 

radicalmente. Ao juntar elementos de há muito correntes, ela atribui-lhes uma nova 

qualidade. Em todos os seus ramos fazem-se, mais ou menos segundo um plano, produtos 

                                                 
99 ADORNO. Televisão, consciência e indústria cultural. Tradução e organização de Gabriel Cohn. In: 
Comunicação e indústria cultural. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1977, p. 346. 
100 Na época em que o conceito de “indústria cultural” foi desenvolvido por Adorno e Horkheimer, os 
media predominantes eram o complexo rádio/indústria fonográfica e o cinema, complementados pelas 
revistas ilustradas (DUARTE, 2012, p. 180). 
101 Destacamos a conferência de Adorno Televisão e formação. O filósofo afirma o caráter de ambiguidade 
em face da televisão: “O que é moderno na televisão certamente é a técnica de transmissão, mas se o 
conteúdo da transmissão é ou não moderno, se corresponde ou não a uma consciência evoluída, esta é 
justamente a questão que demanda uma elaboração crítica” (ADORNO. Televisão e formação. Tradução 
de Wolfgang Leo Maar. In: Educação e emancipação. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 2006b, p. 75- 97). 
Segundo Duarte, Adorno e Horkheimer identificam na tecnologia da televisão uma “síntese de rádio com 
cinema, i.é., com o poder sinestésico do filme sonoro, mas com a característica de, a exemplo do rádio, 
flagrar os consumidores em sua privacidade doméstica, em seus raros momentos de descontração e lazer. 
Outra observação interessante sobre a televisão diz respeito ao fato de seu grande poder de penetração 
aliado à inevitável padronização material e formal de seus programas engendrar uma espécie de 
Gesamtkunstwerk (obra de arte total) às avessas” (DUARTE, 2007, p. 53). 
102 De acordo com Adorno e Horkheimer, a reconciliação do universal e do particular é vazia, porque não 
chega mais a haver uma tensão entre os polos: os extremos que se tocam passaram a uma turva 
identidade, o universal pode substituir o particular e vice-versa (Cf. DE, 2006, p. 107). 
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adaptados ao consumo das massas e que em grande medida determinam esse consumo 

(ADORNO, 1994, p. 92)103. 

 

O termo Kulturindustrie não deve ser interpretado na forma literal: segundo Adorno e 

Horkheimer, o conceito deve ser compreendido no que diz respeito à racionalização dos 

procedimentos técnicos dos produtos oferecidos pela indústria cultural implementados 

sob a lógica do controle que se exerce sobre a sociedade, cujo objetivo não leva em 

consideração as necessidades dos indivíduos, mas sim, a do próprio sistema de exploração 

e dominação. Os autores reconhecem no quadro da sociedade industrial do capitalismo 

tardio que o mundo no sentido moderno do termo, torna-se um espaço de exploração 

sistemática com base num entendimento restrito, cujo ditame esforça-se por buscar 

continuamente a redução da multiplicidade das coisas à unidade de produção capitalista. 

Importante destacar a noção do conceito de ‘capitalismo tardio’, segundo Turcke104.  De 

acordo com Rodrigo Duarte, a análise de Turcke estabelece a relação entre o conceito de 

capitalismo tardio e indústria cultural: 

 

A constelação que marcou o início do que se denomina ‘capitalismo tardio’ é constituída 

pela existência de grandes conglomerados de interesse econômico e militar, aliada à 

incorporação de conquistas tecnológicas com o objetivo de otimizar o desempenho da 

economia, ao mesmo tempo em que cria coesão ideológica em torno das diretrizes 

principais do sistema de dominação política. Esse sistema de incorporação foi 

denominado por Adorno e Horkheimer, no início da década de quarenta, de ‘indústria 

cultural’ (DUARTE, 2001, p. 31) aspas do autor. 

 

Para Adorno e Horkheimer, fazer uma análise dos fenômenos produzidos pela indústria 

cultural significa compreender uma dimensão que vá além do seu mero conteúdo. A 

contribuição dos autores no que concerne aos ditames da indústria cultural, seria àquele 

referente ao fator ideológico, o qual visa, nas palavras de Duarte, “uma perpetuação do 

sistema mediante a aceitação tácita dos seus pressupostos mais elementares” (DUARTE, 

2001, p. 33). No que diz respeito ao aparato da indústria cultural é significativo destacar 

o posicionamento de Horkheimer em Eclipse da razão: 

 

Todos os engenhosos artifícios da indústria da diversão reproduzem continuamente cenas 

banais da vida, que são ilusórias, contudo, a exatidão técnica da reprodução mascara a 

                                                 
103 ADORNO. Indústria cultural. In: COHN, Gabriel (org.) Theodor W. Adorno. São Paulo: Ática, 1994. 
104 Cf. TURCKE, C. Rückblick auf das Kommende. Altlasten der neuen Weltordnung. Frankfurt (M), 
Büchergilde Gutenberg, 1998. 
Cf. ADORNO, Theodor W. Capitalismo tardio ou sociedade industrial. In: COHN, Gabriel (Org.). Theodor 
W. Adorno: grandes cientistas sociais. São Paulo: Ática, 1986. p. 62- 75. 
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falsificação do conteúdo ideológico ou a arbitrariedade de tal conteúdo. (...) os filmes, o 

rádio, as biografias e os romances populares têm todos o mesmo refrão: esta é a nossa 

trilha, a rota do que é grande e do que pretende ser grande – esta é a realidade como ela 

é, e como deve ser, e será (HORKHEIMER, 2013, p. 146). 

 

Segundo Adorno e Horkheimer, a unidade do sistema se torna cada vez mais 

coesa: “O que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a 

sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A 

racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação” (DE, 2006, p. 100). 

No plano das relações humanas, os autores observam que ocorre uma transformação na 

forma de percepção da realidade que ao atingir a consciência dos sujeitos provoca, 

tendencialmente, uma espécie de embotamento dos sentidos com vistas aos interesses do 

sistema econômico e político no qual se insere a indústria cultural: “a violência da 

sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez por todas. Cada manifestação da 

indústria cultural reproduz as pessoas tais como as modelou a indústria em seu todo” 

(Idem, 2006, p. 105), e quanto mais firme a indústria cultural se torna mais ela atua de 

acordo com as “necessidades dos consumidores produzindo-as, dirigindo-as e 

disciplinando-as” (Idem, 2006, p. 119).  Os autores identificam uma forma de 

‘esquematismo’105 dos meios publicitários amparados por uma espécie de padronização 

que acaba por fornecer no âmbito sensível a criação de um mundo ilusório, cuja finalidade 

consiste em atender aos interesses ideológicos:  

 

A harmonização da palavra, da imagem e da música logra um êxito perfeito, porque os 

elementos sensíveis que registram a superfície da realidade social são em princípio 

produzidos pelo mesmo processo técnico e exprimem sua unidade como seu verdadeiro 

conteúdo (DE, 2006, p. 102)106.  

 

O aparato tecnológico e a forma de legitimação que o fascínio exercido pela imagem 

confere à produção ficcional atua progressivamente nas relações humanas, notadamente, 

quanto à representação e concepção de valores, acabando por interceder nas 

                                                 
105 Segundo Adorno e Horkheimer essa apropriação ocorre através de processos muito complexos, os 
quais os autores compreendem como uma forma de ‘confiscação do esquematismo’, que seria a 
possibilidade de o sujeito perceber o mundo exterior a partir de diretrizes oriundas de sua própria 
capacidade reflexiva ser roubada pelo sistema de dominação, o qual treina as pessoas para a percepção 
dirigida apenas ao que lhe interessa e como lhe convém (DUARTE, 2001, p. 33). Como eles afirmam: ‘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” (DE, 2006, p. 103). 
106 Cf. HANSEN, Miriam. Mass culture as hieroglyphic writing: Adorno, Derrida, Kracauer. New German 
Critique, n. 56, p. 43-73, Spring-Summer, 1992. 
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consciências107. Segundo Duarte, a apropriação da capacidade de ‘esquematismo’ passa 

a adquirir o poder de influir no modo como percebemos a realidade sensível, no sentido 

de “criar a ilusão de um mundo que não é o que a nossa consciência pode 

espontaneamente perceber, mas o que interessa ao sistema econômico e político no qual 

se insere a indústria cultural” (DUARTE, 2002, p. 39)108. Para Adorno e Horkheimer, o 

contorno dessa ação atinge o sujeito em níveis tão sutis que ele passa a ser conduzido pelo 

‘arranjo’ da racionalidade instrumental que de forma velada se institui como verdade. 

Como Horkheimer afirma, em Eclipse da razão “Nossa espontaneidade foi substituída 

por uma disposição de espírito que nos obriga a descartar-nos de qualquer emoção ou 

ideia que possa diminuir nossa atenção às exigências impessoais que nos assaltam” 

(HORKHEIMER, 2013, p. 103).  

Na obra Minima Moralia (1951), no aforismo, Falar sempre, pensar nunca, 

Adorno faz uma crítica ao pensamento permeado pela instância da racionalidade 

instrumental burguesa:  

 

A cultura organizada corta aos homens o acesso à derradeira possibilidade da experiência 

de si mesmo. O esclarecimento já pronto transforma não só a reflexão espontânea, mas o 

discernimento analítico, cuja força é igual à energia e ao sofrimento com que eles se 

obtêm, em produtos de massas, e os dolorosos segredos da história individual, que o 

método ortodoxo se inclina já a reduzir a fórmulas, em vulgares convenções (ADORNO, 

2001, p. 62). 

 

Adorno observa a tendência dos indivíduos a aderir de forma incondicional à realidade 

existente. Ele admite que os mecanismos de dominação decorrentes, não oferecem um 

cenário otimista quanto ao funcionamento da sociedade na forma pela qual está 

organizada: 

 

Os conflitos perdem assim o seu aspecto ameaçador. São aceites; não sanados, mas 

encaixados na superfície da vida normalizada como seu ingrediente inevitável. São, ao 

mesmo tempo, absorvidos como um mal universal pelo mecanismo da imediata 

identificação do indivíduo com a instância social; tal mecanismo já há muito definiu as 

condutas pretensamente normais (ADORNO, 2001, p. 62, 63). 

 

Importante destacarmos, aqui, a leitura de Gagnebin sobre a crítica adorniana em relação 

à indústria cultural, na medida em que esta, segundo a autora, não somente manipula os 

                                                 
107 Cf. a análise contemporânea de Giroux acerca da influência da indústria do entretenimento sobre as 
consciências: GIROUX, Henry. The mouse that roared. Disney and the end of innocence. 
Lanham/Boulder/New York/Oxford: Rowan and Littlefield Publishers, 1999. 
108 DUARTE, R. Adorno / Horkheimer & a dialética do esclarecimento, 2002. 
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indivíduos; mas mantém esta manipulação ao impedi-los “de criarem uma distância, um 

espaço imprescindível, por mínimo que seja, à eclosão de um olhar crítico. A vida banal 

e alienada é reafirmada pelo espetáculo midiático da sua repetição glamourosa, o status 

quo confirmado no falso brilho da projeção” (GAGNEBIN, 2009, p. 93)109. No artigo O 

olhar contido e o passo em falso, Gagnebin admite a reciprocidade da relação entre as 

transformações histórico-sociais da percepção humana e as transformações estéticas no 

sentido amplo e etimológico de uma teoria da percepção (aisthèsis)110. No contexto 

específico do estudo desse capítulo, o conceito de aisthèsis, remete à possibilidade de 

uma transformação nas relações sociais e sensoriais entre os indivíduos, cuja tendência 

consiste em afetar a estrutura da linguagem assim como as formas de representação e 

percepção da realidade no contexto da sociedade industrial em sua fase tardia111.  

Segundo Adorno e Horkheimer, a indústria cultural (Kulturindustrie) possui, 

tendencialmente, o poder de efetuar uma manipulação autoritária na consciência dos 

indivíduos, restringindo-os daquilo que os caracterizaria como sujeitos, ou seja, 

                                                 
109 GAGNEBIN, J.M. Sobre as relações entre ética e estética no pensamento de Adorno, 2009, p. 83- 96. 
Cf. a interpretação de Türcke, no que concerne a essa questão: “O brilho do incomum faz parte da 
apresentação de mercadorias totalmente comuns, tais como os chocalhos artesanais. Onde o mercado 
dita o sentido geral da vida, os produtos e os produtores são então enfeitiçados, pois, tais como 
mercadorias, eles têm seus valores aumentados ou diminuídos, são aceitos ou rejeitados. E é dessa forma 
que ascendem em suas respectivas posições no ranking. Esta é a sua índole: apresentar em tudo a 
estampa do extraordinário” (TÜRCKE, 2004, p. 62).  
Cf. na Dialética negativa a seguinte passagem: “Nesse modelo revela-se o quanto o sujeito pertence ao 
objeto na medida em que o consome. O que ele produz é o encanto daquilo que o sujeito pretende 
subjugar sob seu encanto. Sua autoexaltação desesperada é a reação à experiência de sua impotência que 
impede a autorreflexão” (ADORNO, 2009, p. 155). Essa questão é retomada no tópico 2.2 desse capítulo, 
nota 121, no que concerne à discussão sobre o conceito de fetiche. 
110 GAGNEBIN, 2008, p. 13- 23.  Segundo a autora “nas obras de Adorno e de W. Benjamin, em particular, 
as reflexões sobre artes e práticas artísticas e as análises críticas da sociedade capitalista contemporânea 
são inseparáveis: seu pensamento dito estético não pode ser reduzido a uma doutrina do belo ou do 
gosto, mas alude sempre a uma crítica de alcance ético e político”. Gagnebin apresenta o estudo de 
Simmel, no que concerne as mudanças da percepção (aisthèsis) assim como as mudanças nas relações 
entre os homens na grande cidade moderna. “Ele analisa as transformações do espaço social na grande 
cidade, tanto no nível dito objetivo quanto no nível psíquico da percepção humana, pois o espaço social 
é uma “divisão e apreensão pela alma das diversas partes” (SIMMEL, 1994, p.11) do espaço objetivo.  
Cf. SIMMEL, Georg. Soziologie. Untersuchungen über Formen de Vergesellschaftung. In: RAMSTEDT, 
Otthein (Ed.). Gesamtausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. v. 11. 
Trata-se, portanto, de uma teoria estética no sentido duplo da palavra: “no sentido etimológico amplo, 
de uma teoria da percepção (aisthèsis), e no sentido moderno mais específico, de uma teoria das artes e 
das práticas artísticas. Essa teoria estética também é, necessariamente, uma teoria da “vida em comum”, 
uma reflexão sócio-política, já que percepção e história humanas se transformam mutuamente” 
(GAGNEBIN, 2008, p. 14) aspas da autora. 
111Cf.  FRISBY, D. Fragmentos de la modernidad: Teoría de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer 
y Benjamin. Madrid: Visor, 1992. 
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incapacitá-los para a experiência estética112. Ressaltamos a ideia de experiência no 

sentido de Erfahrung,113 que Adorno evidenciou para legitimar seu ponto de vista crítico, 

interpretada, aqui, como uma resistência por parte do sujeito ao imediatamente dado, 

principalmente, em relação às configurações de poder que se impõem ao sujeito de modo 

a fazer dele uma coisa entre coisas114. Isto porque as formas artísticas respondem a 

alterações da nossa percepção estética medidas pela apreensão técnica do mundo. 

Segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, a percepção sensível se tornaria 

‘esquemática’ e ‘unilateral’, por estar submetida a um excesso de estímulos sensoriais 

propagados pelos meios de comunicação. De acordo com Durão, essa forma de percepção 

vista sob o âmbito esquemático e unilateral pode ser entendida no sentido de que “quanto 

mais a linguagem é reduzida à informação, a unidades isoladas e separáveis de 

comunicação, em suma, em pedaços individualizados, tanto mais veemente e atual se 

torna a experiência de sua queda” (DURÃO, 2012, p. 13)115. Para Adorno e Horkheimer, 

a combinação de saturação e de embotamento dos sentidos deverá trazer consequências 

no que concerne à relação entre o pensamento e a linguagem: os autores reconhecem a 

tendência tanto do pensamento quanto da linguagem encontrarem-se subsumidos pela 

racionalidade instrumental:  

 

A palavra que não é simples meio para algum fim parece destituída de sentido, e as outras 

parecem simples ficção, inverdade. Os juízos de valor são percebidos ou como 

publicidade ou como conversa fiada. A ideologia assim reduzida a um discurso vago e 

descompromissado nem por isso se torna mais transparente e, tampouco mais fraca. 

Justamente sua vagueza, a aversão quase científica a fixar-se em qualquer coisa que não 

se deixe verificar, funciona como instrumento de dominação (DE, 2006, p. 122). 

 

                                                 
112 Entretanto, no mesmo capítulo ‘Indústria Cultural’ os autores encontram uma forma de reação contra 
o sentido unilateral de manifestações da racionalidade ‘esclarecida’ no âmbito estético: “Os grandes 
artistas jamais foram aqueles que encarnaram o estilo de maneira mais íntegra e mais perfeita, mas 
aqueles que acolheram o estilo em sua obra como uma atitude dura contra a expressão caótica do 
sofrimento, como verdade negativa” (DE, 2006, p. 109). Essa questão será retomada no terceiro capítulo. 
113 Segundo Alves Jr., na ideia de experiência se reúne tudo aquilo que poderia se contrapor às falsas 
reconciliações entre universal e particular levadas a cabo pelo processo do esclarecimento. Adorno a 
define como abertura à uma ‘experiência diferenciada do objeto’ (ALVES JR, 2001, p. 128). Segundo Fábio 
Durão, a definição de Erfahrung, pode ser interpretada como “algo que permaneceu no sujeito após o 
encontro com outro” (DURÃO, 2012, p. 12). Essa questão será retomada no terceiro capítulo. 
Cf. Thomas Weber, Erfahrung in Michael Opitz & Erdmut Wizisla, eds. Benjamins Begriffe, vol. I (Frankfurt: 
Surhkamp, 2000), pp. 230-259. 
114 Cf. o artigo de Douglas Garcia Alves, Adorno e a instabilidade do sujeito (ALVES, 2003, p. 05-09). 
Igualmente importante o artigo do mesmo autor, Reconciliação e rememoração da natureza do sujeito: 
Adorno e a questão da possibilidade da filosofia (ALVES, 2001, p. 117-130). 
115 Cf. STEINERT, H. The Means of Intellectual Production and their Working Alliances: Towards a Culture-
Industry Analysis of ‘The Media’. In: Durão, Fábio Akcelrud (ed.). Culture Industry Today. New Castle: 
Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 43-70. 
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Os autores compreendem que na sociedade administrada, os valores são 

calculados e medidos de acordo com as normas elaboradas pelos modernos meios 

propagandísticos, sendo estes responsáveis por criar mecanismos ilusórios de totalidade 

ao oferecerem produtos criados por elementos que transmitem uma sensação de conforto 

e comodidade, típicos da sociedade burguesa116. No capítulo Notas e esboços, no 

aforismo Propaganda, Adorno e Horkheimer afirmam: “A propaganda faz da linguagem 

um instrumento, uma alavanca, uma máquina. A propaganda fixa o modo de ser dos 

homens tais como eles se tornaram sob a injustiça social, na medida em que ela os coloca 

em movimento” (DE, 2006, p. 209). Adorno e Horkheimer identificam um 

empobrecimento do pensamento colocado em termos operacionais, traduzíveis por um 

tipo de linguagem instrumental que passa a estabelecer um pensamento dominante de 

totalidade de forma que tudo que escape a isso não encontra lugar117. Significativo a esse 

respeito, a reflexão de Horkheimer em Eclipse da razão, ao apontar que a linguagem 

passa a ser considerada como um mero instrumento:  

 

Como nos tempos da magia, cada palavra é considerada uma força poderosa que pode 

destruir a sociedade e pela qual aquele que fala deve ser responsabilizado. (...) tudo isso 

reflete um processo que invade o próprio pensamento e conduz a um sistema de proibição 

de pensar que deve resultar finalmente na estupidez subjetiva, prefigurada na idiotia 

subjetiva de todo o conteúdo da vida. O pensamento tende a ser substituído por ideias 

estereotipadas. Estas são, por um lado, tratadas como meros instrumentos convenientes, 

a serem oportunisticamente abandonados ou aceitos, e, por outro lado, como objetos de 

adoração fanática (HORKHEIMER, 2013, p. 27, 60, 61). 

 

A crítica dos autores deve ser realizada, nas palavras de Zuin, ainda que se corra 

o risco de se receber do pensamento estereotipado os rótulos de um pessimismo ou um 

elitismo:  

Se a práxis social é desumana, então o pensamento não pode se eximir de sua tarefa de 

exercer um juízo de valor que nada mais é do que a realização de sua própria autocrítica. 

                                                 
116 Cf. Em seu texto de 1937, Sobre o caráter afirmativo da cultura (Über den Affirmativen Charakter der 
Kultur), seção 3, tal empreendimento, “não representa nada mais do que o último oásis da segurança 
burguesa. (...) A propaganda cultural é uma espécie de ópio pelo qual se disfarça o perigo e se desperta 
uma enganosa consciência de ordem” (MARCUSE, 1997, p. 125). MARCUSE, H. Sobre o caráter afirmativo 
da cultura, seção 3. In: Cultura e sociedade. Vol. 1. Tradução de Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1997, p. 122, 130. 
117 Cf. a contribuição de Marcuse, O homem unidimensional, capítulo 1: ‘As novas formas de controle’: “O 
pensamento unidimensional é sistematicamente promovido pelos técnicos da política e seus provedores 
de informação de massa. Seu universo do discurso é povoado por hipóteses que se autovalidam e que, 
incessante e monopolisticamente repetidas, tornam-se definições ou prescrições hipnóticas” (MARCUSE, 
2015, p. 51). No capítulo “O fechamento do universo do discurso’, Marcuse admite a predominância da 
‘linguagem da administração total’: “a linguagem operacionalizada, abreviada e unificada é linguagem do 
pensamento unidimensional” (MARCUSE, 2015, p. 108-116). 
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Se não houver essa reflexão de si mesmo, o pensamento termina por se absolutizar e assim 

oferece sua decisiva cooperação para a reprodução da barbárie (ZUIN, 1999, p. 18, 19)118. 

 

 

2.2. A linguagem como instrumento de manipulação das massas 

 

No plano das relações humanas é possível verificar, segundo Adorno e 

Horkheimer, uma perda por parte dos sujeitos em relação à capacidade de experiência 

que se torna direcionada e limitada devido a “atrofia da imaginação e da espontaneidade” 

ocorrendo assim um comprometimento na capacidade intelectual de compreensão da 

realidade (DE, 2006, p. 104). Para Horkheimer, em Eclipse da razão, é como se o próprio 

pensamento sofresse uma ‘redução’ ao nível do processo industrial, em suma, é como “se 

tivesse tornado uma parte e uma parcela da produção”; no sentido de qualquer palavra ou 

sentença que possa sugerir relações que não sejam pragmáticas tornam-se suspeitas 

(HORKHEIMER, 2013, p. 27). O pensador enfatiza que quanto mais as ideias se tornam 

instrumentalizadas, menos os sujeitos encontram nelas pensamentos com um significado 

próprio: “são consideradas como coisas, máquinas” (Idem, 2013, p. 27). De forma 

análoga, Adorno e Horkheimer identificam na Dialética do esclarecimento não somente 

uma limitação do pensamento, mas também dos sentidos e da linguagem119, que no 

contexto do capitalismo industrial tardio passa a ser considerada mero instrumento de 

dominação seja para o sentido de comunicação ou orientação das massas: 

 

                                                 
118 No que concerne a essa questão é importante ressaltar o pensamento de Horkheimer em sua obra 
Teoria Tradicional e Teoria Crítica (1937), o pensador admite que o pensamento crítico poderia ser 
motivado pela pretensão de uma efetiva aproximação entre os desejos individuais e coletivos, na procura 
de uma possível reconciliação. Cf. HORKHEIMER, M. Teoria tradicional e teoria crítica. São Paulo: Nova 
Cultural, 1991. 
119 A análise sobre a relação entre o empobrecimento do pensamento e da linguagem, destacamos a 
reflexão de Marcuse a esse respeito em seu livro O homem unidimensional, no capítulo, ‘O compromisso 
histórico da filosofia’: Marcuse demonstra que os conceitos filosoficamente relevantes não devem ficar 
submetidos às instâncias descritivas e operacionais, mas sim, devem transcender suas realizações 
particulares como algo a ser ultrapassado, superado, como por exemplo, o conceito de beleza, 
compreendido, nas palavras de Marcuse, toda beleza ainda não realizada; o conceito de liberdade, toda 
liberdade ainda não alcançada, perdendo assim o caráter reducionista e instrumental do pensamento 
analítico que seria, segundo Marcuse, apenas uma das dimensões possíveis, e, no entanto, se apresenta 
pretensamente como a única alternativa possível. Ou seja, conceitos como virtude, beleza, progresso, 
liberdade, cada um deles deveria ser concebido, segundo Marcuse, como uma abertura de perspectiva, 
um ponto de vista, e não como valores pretensamente universais. Segundo o autor, a lógica é apenas uma 
forma de pensamento entre vários outros possíveis. “A filosofia analítica contemporânea está entregue a 
exorcizar ‘mitos’ ou ‘fantasmas’ metafísicos como Mente, Consciência, Vontade, Alma e Self, ao dissolver 
a intenção desses conceitos em enunciados sobre operações, disposições, propensões, aptidões 
particularmente identificáveis. O resultado mostra, de um jeito estranho, a impotência da destruição – o 
fantasma continua a assombrar” (MARCUSE, 2015, p. 199, passim). 
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A palavra, que não deve significar mais nada e agora só pode designar, fica tão fixada na 

coisa que se torna uma forma petrificada. A cegueira e o mutismo dos fatos a que o 

positivismo reduziu o mundo estendem-se à própria linguagem, que se limita ao registro 

dos dados. Assim, as próprias designações se tornam impenetráveis, elas adquirem uma 

contundência, uma força de adesão e repulsão que as assimila a seu extremo oposto, as 

fórmulas de encantamento mágico (DE, 2006, p. 136) grifo nosso. 

 

Horkheimer enfatiza que na medida em que um pensamento ou uma palavra se torna 

instrumento somos ‘dispensados de pensar’, o que representaria o modelo de todo o 

pensamento neopositivista que se remete, nas palavras de Horkheimer, em Eclipse da 

razão, a uma  ‘economia intelectual’; e acrescenta que isso seria uma tendência das 

mentalidades, pois se “a própria razão é instrumentalizada, tudo isso conduz a uma 

espécie de materialidade e cegueira, torna-se um fetiche120, uma entidade mágica que é 

aceita ao invés de ser intelectualmente apreendida” (HORKHEIMER, 2013, p. 28). Nessa 

perspectiva, a linguagem publicitária aparece para Adorno e Horkheimer como um dos 

principais responsáveis pela inserção da indústria cultural no âmbito da dialética do 

esclarecimento: “da regressão à mitologia mediante um –unilateral- desenvolvimento 

superlativo da racionalidade” que se encontra visivelmente percebida na associação, feita 

pelos autores, entre a “supostamente superobjetiva linguagem publicitária e a extrema 

funcionalização da linguagem almejada pela ciência positivista, as quais desembocam 

numa forma de petrificação que se assemelha aos sortilégios da magia que se acreditara 

ter sido definitivamente superada” (DUARTE, 2007, p. 68). De acordo com Adorno e 

Horkheimer:  

 

                                                 
120 O conceito de fetiche se remete ao estudo de Karl Marx, na obra O capital (1867), vol. 1, Tomo 1, seção 
I, ‘O fetichismo da mercadoria e o seu segredo’: “O valor não traz escrito na testa o que ele é. O valor 
transforma muito mais cada produto de trabalho em um hieróglifo social. Mais tarde, os homens 
procuram decifrar o sentido do hieróglifo, descobrir o segredo de seu próprio produto social, pois a 
determinação dos objetos de uso como valores, assim como a língua, é seu produto social”. (MARX, Karl. 
O Capital. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 200).  
Segundo Fábio Durão, “Adorno vê no capitalismo a formação de uma totalidade social que tem no 
princípio de troca (Tauschprinzip) um importante fator de determinação para os mais variados níveis de 
vida, desde aquilo que é o mais coletivo, até as esferas mais privadas e individuais. O desenvolvimento da 
forma mercadoria gera uma dinâmica que produz equivalências, um processo que é levado a cabo pelos 
indivíduos, mas que os sujeita a ele (...) Marx descreve no começo de O Capital a lógica por meio da qual 
as coisas no mundo tornam-se fungíveis segundo o tempo de trabalho médio, socialmente necessário, 
para a sua produção, e que está incorporado nelas” (DURÃO, 2012, p. 32). 
Cf. o texto, O fetichismo na música e a regressão da audição (1938), Adorno procura interpretar o mistério 
da forma da mercadoria: “ela devolve aos homens, como um espelho, os caracteres sociais do seu próprio 
trabalho como caracteres dos próprios produtos do trabalho, como propriedades naturais e sociais dessas 
coisas; em consequência, a forma mercadoria reflete também a relação social dos produtores com o 
trabalho global como uma relação social de objetos existentes fora deles” (ADORNO, 2000, p.77, 78). 
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Tanto técnica quanto economicamente, a publicidade e a indústria cultural se confundem. 

Tanto lá como cá, a mesma coisa aparece em inúmeros lugares, e a repetição mecânica 

do mesmo produto cultural já é a repetição do mesmo slogan propagandístico. Lá como 

cá, sob o imperativo da eficácia, a técnica se converte em psicotécnica, em procedimento 

de manipulação das pessoas (...) quanto mais completamente a linguagem se absorve na 

comunicação, quanto mais as palavras se convertem de veículos substanciais do 

significado em signos destituídos de qualidade, quanto maior a pureza e a transparência 

com que transmitem o que se quer dizer, mais impenetráveis elas se tornam. A 

desmitologização da linguagem, enquanto elemento do processo total de esclarecimento, 

é uma recaída na magia (DE, 2006, p. 135, 136). 

 

Os autores reconhecem o idioma da indústria cultural como ‘tecnicamente condicionado’ 

por encontrar-se ajustado em função dos interesses a que se propõe: “o que e como dizem 

deve ser controlável pela linguagem cotidiana, como no positivismo lógico” (Idem, 2006, 

p. 106). Em Eclipse da razão, Horkheimer enfatiza que, nesse contexto,  

 

As palavras, em vez de terem significado, teriam apenas função (...) a preferência por 

palavras e por sentenças simples, que podem ser agrupadas numa olhada rápida, é uma 

das tendências anti-intelectuais e anti-humanísticas visíveis no desenvolvimento da 

linguagem moderna, bem como da vida cultural em geral (HORKHEIMER, 2013, p. 84, 

89). 

 

Esse tipo de mentalidade poderia ser caracterizada no âmbito da qualificação do 

pensamento frente ao positivismo, designado como “a tendência a não por em questão o 

imediatamente dado, considerando-o como real” (ALVES JR., 2003, p. 38).  

A propaganda surge nesse contexto como forma de associação consolidada ao 

sistema de rádio, na Europa, no início do século XX, uma vez que no sistema 

propagandístico, assumido sob a égide do capitalismo tardio, encontra-se a possibilidade 

de conversão num puro e simples discurso autoritário, cujo dispositivo estratégico 

consiste em intensificar e obter o apoio das massas que, no quadro específico do nazismo 

foi apropriado de forma arbitrária.  Para Adorno e Horkheimer, o emprego das palavras e 

locuções sofreram uma espécie de ‘esvaziamento’ de sentidos; eles exemplificam 

expressões que indicam o rompimento do laço entre a experiência e linguagem:  

 

O Ministro da Instrução Pública [Volksaufklärung] fala de forças dinâmicas sem saber do 

que se trata, os sucessos musicais baseiam sua popularidade na magia do incompreensível 

considerado como frêmito de uma vida superior. Estereótipos, como memory, ainda são 

de certa maneira compreendidos, mas escapam a experiência que poderia lhes dar um 

sentido. Eles se inserem como enclaves na linguagem falada. Na rádio alemã de Flesch e 

Hitler, eles podem ser notados no alto-alemão afetado do locutor, quando declama para a 

nação um “Boa noite” ou “Aqui fala a Juventude Hitlerista” e mesmo “O Führer” (DE, 

2006, p. 137) aspas dos autores. 
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Adorno e Horkheimer admitem que da mesma forma que os ideólogos nazistas se 

utilizavam de fórmulas fixas e, repetindo tais fórmulas, conseguiam criar um padrão de 

comportamento para aos seus adeptos, a publicidade considerada um dos expoentes da 

indústria cultural, também utiliza fórmulas que são congeladas e reproduzidas 

continuamente. Esse processo pode ser interpretado, nas palavras de Duarte, “enquanto 

fenômeno típico- juntamente com a indústria cultural- da fase monopolista do 

capitalismo, na qual sutis processos de cooptação se associam a meios tecnológicos com 

o objetivo de manter a ordem estabelecida” (DUARTE, 2007, p. 72). Adorno e 

Horkheimer baseiam-se na tentativa de estabelecer uma possibilidade de compreensão a 

partir de uma visão crítica à sociedade industrial do capitalismo tardio, cujo mecanismo 

encontra-se edificado sob novas formas de controle e exploração, desde já, imbuídos pela 

racionalidade instrumental, cuja finalidade é integrar e adaptar os indivíduos à ordem 

vigente, não concedendo-lhes a possibilidade de expressões autônomas que se 

posicionem contra a totalidade do sistema.  

Em Minima Moralia, aforismo Pseudômenos, Adorno observa que no contexto do 

capitalismo industrial tardio ocorre, tendencialmente, uma espécie de  

 

Poder magnético que sobre os homens exercem as ideologias (...) cada expressão, cada 

notícia e cada pensamento estão preformados pelos centros da indústria cultural. O que 

não traz o vestígio de familiar de tal preformação é, de antemão, indigno de crédito, e 

tanto mais quanto as instituições da opinião pública acompanham o que delas sai com mil 

dados factuais e com todas as provas de que a manipulação total pode dispor. A verdade 

que intenta opor-se não tem apenas o caráter de inverossímil, mas é, além disso, 

demasiado pobre para entrar em concorrência com o alarmante concentrado aparelho da 

difusão. O extremo alemão ilustra bem todo esse mecanismo (ADORNO, 2001, p. 107, 

108). 

 

Destacamos, aqui, o estudo do filólogo Victor Klemperer121, ‘LTI’ (Língua Tertii 

Imperii)122, publicado no mesmo ano da Dialética do esclarecimento, em 1947: trata-se 

de uma análise crítica do uso da língua alemã no período do Terceiro Reich. O autor 

analisa a estrutura mental fascista a partir da manipulação da língua alemã, por parte dos 

dirigentes do governo, na Alemanha, no período entre 1933 e 1945, cuja pretensão seria 

a de inculcar a ideologia nazista assim como disseminar o antissemitismo através de um 

                                                 
121 KLEMPERER, V.  LTI. Notizbuch eines Philologen. Reclam/ Verlag, Leipzig, 1996.  
KLEMPERER, V. LTI: A linguagem do Terceiro Reich. Tradução de Miriam B. P. Oelsner. Rio de Janeiro: 
Editora Contraponto, 2009. 
122 Traduzido como Linguagem do Terceiro Reich. Cf. a dissertação de Mestrado A linguagem como 
instrumento de dominação. OELSNER, Miriam B. P. USP, 2002.  
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efeito massificador, visto que a linguagem foi um poderoso instrumento de manipulação 

do partido nazista em seus propósitos de dominação. Partimos da hipótese de que essa 

forma de dominação é uma estratégia levada a cabo por Adolf Hitler, no contexto da 

Alemanha nazista123. 

Klemperer evidencia a existência de um discurso elaborado e arquitetado com 

recursos próprios, pelo Führer e seus assessores, cuja finalidade seria a de disseminar, na 

mente da população alemã, o preconceito contra outros povos, mais especificamente, 

contra os judeus. Segundo o autor, a linguagem nazista,  

 

(...) altera o sentido das palavras e a frequência de seu uso. Transforma palavras que 

pertenciam a uma pessoa ou a um pequeno grupo em propriedade de todos, requisita para 

o partido o que antes era propriedade comum e, dessa forma, envenena palavras e formas 

sintáticas. Adapta a língua a seu sistema terrível e, com ela, conquista o meio de 

propaganda mais poderoso, ao mesmo tempo o mais público e o mais secreto 
(KLEMPERER, 2009, p. 56). 

Em uma análise detalhada, Klemperer examina a apropriação do discurso como 

instrumento de dominação através das categorias linguísticas e seus vínculos com o 

projeto imperialista do III Reich: o linguista analisa a apropriação do idioma alemão pela 

cúpula nazista de forma a utilizá-lo como um dos seus principais instrumentos de 

dominação, com o objetivo de fomentar na mente do povo alemão a ideia central da 

ideologia nacional-socialista. Ele considera a LTI como o idioma do fanatismo das 

massas: “A LTI pretende privar cada pessoa da sua individualidade, anestesiando as 

personalidades, fazendo do indivíduo peça de um rebanho conduzido em determinada 

direção, sem vontade e sem ideias próprias, tornando-o um átomo de uma enorme pedra 

rolante” (Klemperer, 2009, p. 66). Em sua análise, ele admite a possibilidade de que o 

nazismo tenha criado jargões técnicos direcionados no sentido de desvirtuar o sentido de 

muitas palavras. Klemperer evidencia que a LTI se apropria do termo “Totalität como um 

                                                 
123 Cf. HUTTON, Christopher M. Linguistics and the Third Reich. Mothertongue facism, race and the Science 
of language. London and New York: Routledge, 1999. De acordo com Hutton, “In National Socialist 
Germany, the German language was the object of increasingly intense veneration by professional linguists 
committed to the notion of mother-tongue. These linguists believed it was their sacred duty to protect 
and preserve the mother-tongue, to contribute to the salvation of the German people itself and its 
liberation from history, hybridity and social divisions, and the horrors of assimilation, thereby 
reconnecting it with the foundation of national Being.” (HUTTON, 1999, p. 06). Na nossa tradução: "Na 
Alemanha nacional-socialista, a língua alemã foi objeto de cada vez mais intensa veneração por lingüistas 
profissionais comprometidos com a noção de língua mãe. Estes linguistas acreditavam que era dever 
sagrado proteger e preservar a língua mãe, contribuindo para a própria salvação do povo alemão e sua 
liberação da história, miscigenação e as divisões de classe , tanto quanto os horrores da assimilação, 
reconectando-a, portanto, com o fundamento do Ser nacional”. 
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de seus pilares, pois a linguagem do Reich precisa expressar “organização”, a fim de tudo 

centralizar” (KLEMPERER, 2009, p. 176). Ele observou a preferência da LTI por jargões 

que incitam pressupostos de controle e hegemonia, em detrimento de termos cujo uso 

pudesse provocar reflexão. Como ele afirma: “O que acontece se a língua culta tiver sido 

constituída ou for portadora de elementos venenosos? Palavras podem ser como 

minúsculas doses de arsênico: são engolidas de maneira despercebida e parecem ser 

inofensivas; passado um tempo, o efeito do veneno se faz notar” (KLEMPERER, 2009, 

p. 55). Klemperer identifica uma espécie de neologismo técnico em que palavras novas 

são compostas e se tornam estereotipadas: “todos falam a mesma língua, manipulada, 

adulterada, pobre e vazia de conteúdo” (KLEMPERER, 2009, p. 16).  Segundo o autor, a 

LTI se baseou na repetição de mentiras expressadas por meio de ‘slogans’, frases prontas 

de modo a causar impacto nas massas, a favor do seu fanatismo e sugestionamento:  

 

O efeito mais forte da ‘LTI’ não foi exercido por discursos isolados, nem por matérias 

jornalísticas, ou panfletos, cartazes ou bandeiras. Não foi alcançado por nada que tivesse 

haver com pensamento consciente ou sentimento consciente...o nazismo adentrou no 

sangue na carne das massas por palavras isoladas, formas de falar, formas de frases que 

lhe foram impingidas por milhões de repetições e que foram absorvidas de forma 

mecânica e inconsciente” (KLEMPERER, 2009, p. 55). 

 

Klemperer evidencia a existência de uma contradição na oratória nazista, pois, “ao mesmo 

tempo em que apela para o sentido orgânico e natural das coisas, está inundada de 

termos mecanicistas, sem sensibilidade” (OELSNER, 2002, p. 68) grifo nosso. 

Klemperer cita como exemplo a apropriação abusiva da palavra Volk124, na linguagem 

escrita e falada passa a ser afinada com o jargão nazista, cujo objetivo consiste no apelo 

e exaltação patrióticos, (das Deutsche Volk) no sentido de despertar a potência do povo 

(Völkisch) por uma adesão ao regime.  Segundo a nota do tradutor Guido de Almeida, “o 

termo (Völkisch), de difícil tradução, é um adjetivo derivado de Volk – povo, e designa 

no jargão nacional-socialista, tudo aquilo que se refere ao ‘povo’ entendido como uma 

unidade nacional, vale dizer, como uma etnia” (ALMEIDA, 2006, p. 139). Segundo a 

interpretação de Klemperer, a eficácia da palavra Volk atinge o auge quando Hitler passa 

a ser designado chanceler do povo (Volkskanzler). Klemperer admite a existência de um 

entrelaçamento entre a LTI e a linguagem militar, ressaltando como esse fenômeno se 

                                                 
124Segundo a nota de tradução de Oelsner, “no emprego da língua alemã após 1945, (Volk) povo foi 
substituído por (Bevölkerung) população (OELSNER, 2002, p. 59). 
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alastrou através do jornal do partido, Reich, o qual se dirigia às massas por meio de apelos 

exacerbados de patriotismo. Para Klemperer,  

Quando uma língua se permite ser a representante dos mais diversos anseios humanos, 

ela se presta tanto à razão, quanto ao sentimento, ela tanto é informação quanto é 

conversação, introspecção, reza, favor, recomendação, juramento. A ‘LTI’ se prestou 

somente às juras: não fazia distinção entre o público e o privado. Ela serviu somente ao 

discurso (enganador) e à questão pública. A ‘LTI’ esteve totalmente voltada para a 

anestesia do indivíduo, para fazê-lo uma minúscula partícula de um todo avassalador 

(KLEMPERER, 1996)125. 

 

As matérias publicadas por Goebbels no Reich eram lidas na Rádio de Berlim, e, de 

acordo com Klemperer, uma das formas do Partido exercer o totalitarismo foi 

normatizando a língua por meio de uma coincidência absoluta entre a língua escrita e a 

língua falada. Ambas compartilhavam do mesmo estilo e eram apresentadas em tons 

declamatórios em forma de discurso tanto no rádio quanto nos proferimentos do líder 

dotados mais por meio de gestos do que de palavras:  

 

O Terceiro Reich se expressa de modo terrivelmente uniforme, em todas as suas 

manifestações e em todo o legado que nos deixa, na ostentação desmesurada das 

edificações faustosas, nos escombros, no tipo dos soldados, dos homens das SA e das SS, 

definidos como figuras ideais em cartazes sempre renovados mas sempre muito parecidos 

uns com os outros, nas autoestradas e nas valas comuns (KLEMPERER, 2009, p. 49).  

 

Klemperer afirma: “O Sr. Goebbels tem a seu favor, de um lado, uma massa entorpecida 

e, de outro, pessoas cultas amedrontadas” (KLEMPERER, 2009, p. 85).  O autor 

evidencia uma forma de estratégia de dominação da retórica nazista no sentido de 

conduzir o pensamento dos indivíduos por meio da persuasão e difundir o fanatismo 

coletivo que seria interpretado segundo o autor como “uma paixão intensa e forte, que 

inflama os corações das pessoas, capacitando-as a desprezar a morte” (KLEMPERER, 

2009, p. 112).  

Os estudos de Klemperer sobre a ‘LTI’ permitem uma aproximação com o 

posicionamento de Adorno e Horkheimer em relação ao poder e eficácia da linguagem. 

Os autores observam que Goebbels reconheceu na linguagem publicitária “a pura 

representação do poderio social” (DE, 2006, p. 135). A exemplo do rádio, ele assume, 

                                                 
125 Cf. OELSNER, 2002, p. 53. 
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segundo os autores, a forma de uma autoridade desinteressada acima dos partidos, talhada 

sob medida para o fascismo: 

O rádio torna-se aí a voz universal do Führer; nos alto falantes de rua, sua voz se 

transforma no uivo das sirenes anunciando o pânico, das quais, aliás, a propaganda 

moderna é difícil de se distinguir. (...) nenhum ouvinte consegue mais apreender seu 

verdadeiro sentido, enquanto o discurso do Führer é, de qualquer modo, a mentira.  

Colocar a palavra humana como algo de absoluto, como um falso imperativo, é a 

tendência imanente do rádio. A recomendação (Empfehlung) transforma-se em comando 

(Befehl) (DE, 2006, p. 132). 

 

Sob a tutela do Ministério da Propaganda do Terceiro Reich é importante destacar a 

programação semanal da Philharmonische Konzerte apresentada pela rádio alemã, cujas 

escolhas musicais eram talhadas conforme o momento e de acordo com os padrões 

considerados adequados por Goebbels. No livro de Misha Aster, A orquestra do Reich, 

notadamente, o capítulo, ‘A nossa música alemã: programação’, o autor apresenta um 

estudo sobre o projeto de “unificação” da música alemã (Reichsorchester) elaborado pelo 

planejamento do Ministério da Propaganda, cujo controle foi se acirrando não apenas em 

relação à origem étnica da música, mas quanto a seu caráter:  

 

O projeto de “unificação” não era uma simples questão de converter princípios 

ideológicos em programas de música, mas de politizar a música, utilizando-a como 

instrumento motivador. À medida que a guerra avançava, o controle do governo se 

acentuava, especialmente em relação à programação radiofônica” (ASTER, M., 2012, p. 

204, 205)126. 

 

                                                 
126 ASTER, M. A Orquestra do Reich. A Filarmônica de Berlim e o Nacional socialismo alemão, 1933-1945. 
Tradução de Rainer Patriota, Nelson Patriota, Ibaney Chassin. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
Misha Aster narra a história das relações entre a Filarmônica de Berlim, fundada em 1882, e o regime 
nazista, que em 1933 a encampa: Goebbels, percebendo a oportunidade de controlar e utilizar o prestígio 
internacional da gloriosa orquestra em seu projeto de poder, fez o Estado assumir suas contas e 
programação, com o objetivo de universalizar a grandeza artística da Alemanha, respaldada na 
preeminência da terra e do povo. Segundo nota do tradutor Ibaney Chassin, “Trata-se de raça, de 
superioridade, de exemplaridade, que pela música alemã podiam e deviam ser afirmadas, 
propagandeadas e expandidas”. O relato de Aster consiste em apresentar a vida operativa da orquestra 
entre 1933 e 1945, revelando os mecanismos pelos quais ela se constitui em seus anos nazistas. O autor 
analisa a posição ideológica dos músicos, a complexa burocracia do nazismo e a intensidade de sua política 
cultural.  
Cf. a referência de Adorno atribuída a Max Frisch ao observar que as mesmas pessoas que fruíam dos 
chamados produtos culturais, como o exemplo da música clássica alemã, não hesitaram em cometer ou 
aceitar as atrocidades generalizadas do período nazista. Segundo Adorno, isso seria um terrível exemplo 
do que significa afirmar que a cultura se converteu absolutamente em valor (ADORNO. Teoria da 
Semicultura, 1996, p. 391). 
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No que diz respeito à máquina da propaganda nazista, Goebbels, emprega técnicas 

racionalmente calculadas para a realização dos seus propósitos. Nota-se a existência de 

um objetivo programado com vistas à manipulação das massas através dos meios 

publicitários, como na programação do rádio e nos filmes e documentários nazistas. 

Segundo Zuin, Goebbels pensava por estereótipos, a forma como gerenciou a produção e 

a direção de filmes nazistas reforçou a manutenção e a propagação de um raciocínio 

dicotomizado de extrema serventia para a clara identificação dos heróis (os alemães 

arianos) e dos vilões (os judeus, principalmente) (Cf. ZUIN, 1999, p. 96). A tendência 

desse tipo de pensamento por estereótipos, baseia-se em padrões fixos previamente dados 

para qualificar pessoas e coisas e, à medida em que é intensificado, favorece a 

manutenção de uma sociedade em que a formação das identidades é feita pela exclusão 

ou mesmo pela eliminação do outro, como no caso específico do nazismo.  

Importante observar nesse contexto que a identidade visual passa a ser dirigida de 

maneira precisa juntamente com a retórica, como forma de compor a base estrutural da 

difusão do discurso e da condução do nazismo. No que concerne a essa questão, 

Horkheimer observa em sua obra Eclipse da razão, no capítulo ‘A revolta da natureza’, 

que os oradores no comício nacional-socialista na Alemanha,  

 

retiravam a sua principal emoção ao exibir impulsos miméticos socialmente reprimidos, 

mesmo quando ridicularizavam e atacavam inimigos raciais acusados de ostentarem 

imprudentemente os seus próprios hábitos miméticos. O ponto alto de tais comícios era o 

momento em que o orador representava o papel de judeu. Ele imitava aqueles que queria 

ver destruídos. As imitações provocavam uma estridente hilaridade, pois um impulso 

natural proibido podia de afirmar sem temor de censura (HORKHEIMER, 2013, p. 121). 

 

Adorno chama a atenção para a forma como indivíduos que aderem às tendências 

dominantes tornam-se suscetíveis à ação da propaganda fascista, cujos pressupostos 

ideológicos são articulados sob o respaldo de uma retórica idealizada e totalizante127.  

Os Estudos de Kemplerer permitem uma aproximação com a análise de Adorno 

no estudo A técnica psicológica das palestras radiofônicas de Martin Luther Thomas128.  

                                                 
127 Cf. ADORNO. Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda. In: Gesammelte Schiriften 8, 
Soziologische Schiriften I, Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1972a. 
ADORNO. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. In: Ensaios sobre psicologia social e 
psicanálise. Tradução de Verlaine Freitas. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 153-189. Segundo Nota do 
Tradutor, esse artigo é parte da contínua colaboração do autor com Max Horkheimer (2015, p. 153). 
128 ADORNO, T. W. A técnica psicológica das palestras radiofônicas de Martin Luther Thomas. Tradução de 
Francisco Rüdger. Gesammelte Schriften Vol. 9, tomo II (Soziologiche Schriften II). Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag, 1975, pp. 11-37. 
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Seu objeto de análise concentrou-se, particularmente, nos discursos radiofônicos do 

pastor americano, Martin Luther Thomas, referente ao período de 1934 a 1935, cuja 

técnica baseava-se em artifícios retóricos empregados de modo repetitivo e padronizado 

nos seus discursos e escritos, dotados de alto poder persuasivo, embora fossem, 

efetivamente, meros aparatos discursivos.  No ensaio Antissemitismo e propaganda 

fascista, Adorno analisou o discurso fascista, particularmente, a propaganda antissemita: 

“A propaganda fascista ataca fantasmas (bogies), e não oponentes reais, ou seja, ela 

constrói um imaginário do judeu ou do comunista, separa-o em pedaços sem prestar muita 

atenção a como este imaginário se relaciona com a realidade” (ADORNO, 2015, p. 142 

passim)129 grifo do autor. Adorno evidenciou uma espécie de ‘engodo ideológico’ contido 

nas suas elocuções, o que possibilitou ao autor estabelecer comparações entre os clichês 

e slogans de Thomas e aqueles utilizados por Hitler. No estudo Teoria freudiana e o 

padrão da propaganda fascista (1951), Adorno evidencia que um dos dispositivos dos 

agitadores fascistas é o de comparar out-groups, todos os estrangeiros e particularmente 

refugiados e judeus, a animais inferiores e vermes (ADORNO, 2015, p. 179). 

Adorno evidencia que, uma das técnicas de manipulação de Thomas, seria usar 

como recurso estratégico o seu autorretrato com a finalidade de obter a confiança, a 

aproximação e a adesão de sua audiência no rádio que, segundo Adorno, eram 

semelhantes aos padrões da propaganda fascista:  

 

Martin Luther Thomas está totalmente familiarizado com a técnica hitleriana. Ele sabe 

tudo a respeito da manipulação de seu próprio ego para os propósitos propagandísticos e 

tem adaptado com muita habilidade a técnica hitleriana de revelação e confissão para a 

cena americana (...) ele enfatiza o elemento pessoal, a semelhança entre ele e a audiência, 

como uma espécie de compensação emocional para a vida fria e alienada da maioria das 

pessoas e particularmente dos inúmeros indivíduos isolados das classes médias mais 

baixas. A imediatez e cordialidade de sua abordagem, fomentadas pelo rádio, o ajuda a 

dominá-los. O substituto para o seu isolamento e solidão não é a solidariedade, mas a 

obediência. (ADORNO, 1975, p. 13, 14)130. 

 

                                                 
129 Cf. a esse respeito: CARONE, I. Fascismo on the air. Estudos frankfurtianos sobre o agitador fascista. 
Revista Lua Nova, n. 55-56, 2002. 
ADORNO, T. W.; LOWENTHAL, L.; MASSING, P. W. “Antissemitismo e propaganda fascista”. In: Ensaios 
sobre psicologia social e psicanálise. Tradução de Verlaine Freitas. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 137-
152. 
130 Cf. CARONE, 2002, p. 199, 202. 
Cf. a esse respeito: ADORNO, T. W.; LOWENTHAL, L.; MASSING, P. W. “Antissemitismo e propaganda 
fascista”. In: Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Tradução de Verlaine Freitas. São Paulo: Editora 
Unesp, 2015, p. 181 passim. 
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Na conferência O que significa elaborar o passado (1963), Adorno afirma que as 

pesquisas realizadas nos Estados Unidos, revelaram o modo de atuação fascista sobre as 

massas, assim como a estrutura de personalidade dos indivíduos, definida “por traços 

como pensar conforme as dimensões de poder – impotência, paralisia, incapacidade de 

reagir, comportamento convencional, conformismo, ausência de autorreflexão, enfim, 

ausência de aptidão à experiência” (ADORNO, 2006a, p. 37). Segundo Adorno, o método 

de Thomas tinha uma tendência a mobilizar a sua audiência por meio de um apelo que 

fosse capaz de afetar os indivíduos através de temores e sentimentos de desamparo na 

vida social. De acordo com Carone, “essas características de um discurso calculado 

racionalmente para provocar efeitos irracionais são próprias da propaganda fascista e 

antissemítica” (CARONE, 2002, p. 204); (Cf. a esse respeito ADORNO, 2015, p. 138 

passim). Nessa forma de discurso não é possível identificar uma “real argumentação, 

exemplos e deduções apresentadas nas suas elocuções. Ao contrário, a argumentação era 

substituída pelo artifício de nomear grupos, pessoas e raças como alvos de suas diatribes” 

(CARONE, 2002, p. 205); (Cf. a esse respeito ADORNO, 2015, p. 147 passim). Adorno 

evidencia a impressionante estereotipia contida no material da propaganda fascista: os 

locutores repetem incessantemente os mesmos padrões e clichês, e o mais significativo é 

dicotomia entre preto e branco, amigo e inimigo. “A estereotipia se aplica não apenas à 

difamação dos judeus ou ideias políticas” (ADORNO, 2015, p. 147).  

Segundo Adorno, o recurso empregado por Thomas tinha uma proximidade com 

as técnicas utilizadas pelos nazistas, no sentido de provocar psicologicamente e 

socialmente o comportamento regredido das massas. Significativo a esse respeito, a 

análise de Adorno na conferência O que significa elaborar o passado: “A propaganda, a 

manipulação racional do irracional, constitui um privilégio dos totalitários” (ADORNO, 

2006a, p. 47); (Cf. a esse respeito ADORNO, 2015, p. 143 passim).  

Na Dialética do esclarecimento, notadamente, no capítulo ‘Elementos do 

antissemitismo’, Adorno e Horkheimer, apresentam em seus estudos investigações 

específicas relacionadas ao antissemitismo, notadamente, no comportamento do 

antissemita, cuja investigação consiste na origem subjetiva dos fenômenos associados ao 

antissemitismo. Em Personalidade autoritária,131 Adorno procura examinar a 

intensidade com que as tendências fascistas residem no caráter dos indivíduos: 

                                                 
131 Cf. ADORNO, T.W. et al. Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.  
Na conferência Educação e emancipação, Adorno reconhece no diálogo com Becker, que para uma devida 
compreensão da obra Personalidade autoritária é necessário compreender o conceito de autoridade, no 
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O fascismo, para ter sucesso como movimento político, deve ter uma base de massa. Ele 

deve assegurar não apenas uma submissão medrosa, mas também uma cooperação ativa 

da maioria do povo. (...)por que as pessoas se deixam enganar tão facilmente? Porque – 

tudo indica – isso corresponde à sua estrutura de caráter; por que antigas expectativas 

nostalgias, medos e inquietações tornam as pessoas receptivas a certas convicções e 

resistentes a outras (ADORNO, 1989, p. 13)132.  

 

Embora a obra Personalidade autoritária, não se refira propriamente à indústria 

cultural, é possível conciliar uma aproximação com o posicionamento dos autores na 

Dialética do esclarecimento, notadamente nos capítulos ‘Indústria cultural’ e ‘Elementos 

do antissemitismo’. No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, Adorno e Horkheimer 

evidenciam o comportamento do antissemita, cuja análise consiste na origem subjetiva 

dos fenômenos associados ao antissemitismo. Importante destacar a observação de 

Carone ao enfatizar que a “discriminação enquanto comportamento político fascista 

estaria muito mais na dependência da psicologia do discriminador do que das 

características dos alvos da discriminação” (CARONE, 2002, p. 196)133. Fator esse que 

permite uma aproximação com a análise da obra Personalidade autoritária, cuja análise 

incide sobre o indivíduo potencialmente fascista: “Se o ódio às minorias é um fenômeno 

mais ou menos uno, sempre há um grupo que é escolhido como objeto do ódio” 

(ADORNO, 1964, p. 611). O preconceito, assim, combina aspectos generalizantes, 

relacionados à escolha do objeto, entendido como “uma situação de ausência de 

julgamento, de lacuna de experiência na qual o trabalho conceitual é substituído pela 

generalização irracional, pela estereotipia e pela sua possível transferencialidade para 

vários grupos” (ALVES JR., 2003, p. 90); (Cf. ADORNO, 2015, p. 174 passim)134. Por 

meio de estudos empíricos, Adorno procura investigar como a intervenção artificializante 

da propaganda uniformemente difundida nos meios sociais foi capaz de ampliar uma 

                                                 
sentido de que este conceito “adquire seu significado no âmbito do contexto social em que se apresenta” 
(ADORNO, 2006e, p. 176). 
132 Cf. ADORNO, T.W. et al. Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. 
Cf. a esse respeito: ADORNO, T. W.; LOWENTHAL, L.; MASSING, P. W. “Antissemitismo e propaganda 
fascista”. In: Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Tradução de Verlaine Freitas. São Paulo: Editora 
Unesp, 2015, p. 142. 
133 Cf. CARONE, I. Fascismo on the air. Estudos frankfurtianos sobre o agitador fascista. Revista Lua Nova, 
n. 55-56, 2002. 
134 Cf. ALVES, JR. Depois de Auschwitz. A questão do antissemitismo em Theodor W. Adorno. Notadamente, 
o capítulo II: Política e subjetividade na Personalidade autoritária (ALVES JR., 2003, p. 76, 105). 
Cf. ADORNO. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. In: Ensaios sobre psicologia social e 
psicanálise. Tradução de Verlaine Freitas. São Paulo: Editora Unesp, 2015. 
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adesão ‘voluntária’ dos sujeitos através de mecanismos psíquicos profundamente 

enraizados em suas consciências.  

No que concerne à indústria cultural, Adorno evidencia a semelhança com as 

técnicas publicitárias utilizadas por Thomas: ele indica o vínculo com a indústria cultural 

que ocorreria a princípio, através do rádio, “meio cultivado já pelos nazistas clássicos 

alemães” (DUARTE, 2007, p. 85), que se aproxima também das técnicas de propaganda 

utilizadas frequentemente na cultura de massas: “Thomas é um expert em propaganda 

num âmbito altamente especializado, i. é., a transformação de beatice religiosa em política 

e ódio racial. A suas técnicas de reclame ele dedica mais atenção do que às ideias que ele 

quer vender” (ADORNO, 1989, p. 283, 284)135.  

Como forma de justificar a crítica de Adorno e Horkheimer, particularmente de 

Adorno, em relação ao emprego da propaganda como recurso para a propagação da 

ideologia nazista, destacamos a obra de Franz Neumann, Behemoth (1942)136, cuja 

contribuição é essencial para as investigações sobre a consolidação do regime nazista na 

Alemanha. O título metafórico ‘Behemoth’ foi empregado pelo autor para descrever o 

nazismo e a forma pela qual conquistou e exerceu o seu poder137. No primeiro capítulo, 

‘The political pattern of national socialism: The charismatic leader in the leadership state’, 

Neumann descreve a construção da figura do líder: “Hitler é o líder. Ele desempenha a 

função de supremo legislador, supremo administrador, supremo juiz; ele é o líder do 

partido, do exército e das pessoas. Na pessoa dele, a força do estado, do povo, são 

movimentos unificados” (NEUMANN, 2009, p. 84)138. No capítulo três intitulado 

‘Behemoth: Has a Germany a political theory?’ O autor descreve como esse aparato de 

                                                 
135 Cf. DUARTE, 2007, p. 85. 
136 Cf. NEUMANN, F. Behemoth: the structure and practice of national socialism, 1933-1944. Introduction 
by Peter Hayes. Chicago: Ivan R. Dee. Published in association with the United States Holocaust Memorial 
Museum, 2009. 
Segundo Enzo Traverso, “(...) Behemoth développait une interprétation de pionnier du système de 
pouvoir nazi dont plusieurs intuitions seront largement confirmées par la recherche historiographique de 
l’après-guerre, notamment son analyse extrêmement aiguë de la ‘polycratie’ nazie, mais réaffirmait la 
vision marxiste traditionnelle de l’antisémitisme comme arme de propagande, essentiellement 
instrumentale et contingente, de l’État totalitaire (TRAVERSO, 1997, p. 135). Nossa tradução: “ Behemoth 
desenvolveu uma interpretação pioneira do sistema de poder nazista em que várias intuições foram 
largamente confirmadas pela pesquisa histórica do pós-guerra, notadamente, sua análise extremamente 
aguçada da policracia nazista, reafirmando, no entanto, a visão marxista tradicional do antissemitismo 
como arma de propaganda essencialmente instrumental e contingente, do Estado totalitário”. 
137 Segundo a introdução de Peter Hayes: Like the Behemoth in Jewish mithology and the writings of 
Thomas Hobbes, Hitler´s regime was a chaotic, lawless, and amorphous monster (HAYES, 2009, p. VII).  
138 Adolf Hitler is top leader. He combines the functions of supreme legislator, supreme administrator and 
the supreme judge; he is the leader of the party, the army, and the people. In his person, the power of 
the state, the people, and the movement are unified (NEUMANN, 2009, p. 84). 
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dominação configura-se na imagem carismática do líder permeado pelo apoio 

incondicional das massas:  

  

Somos confrontados com massas cuja posição se tornou insuportável. Estas massas 

mostram tendências revolucionárias, seu ressentimento contra seus governantes aumenta 

na medida em que tomam consciência da sua frustração. O líder fascista moderno canaliza 

a inquietação de modo a deixar intocados os fundamentos materiais da sociedade. Em 

nosso tempo, isto só pode ser feito pela substituição do pensamento por celebrações 

mágicas, não só em cerimônias públicas, mas também na vida cotidiana. Para alcançar 

este objetivo, o isolamento do indivíduo, característica da sociedade moderna, é 

intensificado ao máximo com a ajuda de uma imensa rede de organizações burocráticas e 

uma ideologia oportunista, infinitamente elástica (NEUMANN, 2009, p. 467)139 grifo 

nosso. 

 

Sob esse aspecto ele descreve no terceiro capítulo ‘The new society: The ruled classes’, 

os cinco princípios da organização Nacional Socialista direcionados à manutenção e 

sustentação do regime. Destacamos, aqui, o quarto princípio: nele, o autor evidencia o 

papel da propaganda como um dos principais instrumentos dos ideólogos nazistas, cujo 

objetivo consiste em obter “o apoio das massas mantendo-as num constante estado de 

tensão”. Segundo o autor, a ideologia nazista previne as massas de pensar: “A ideologia 

é um processo incessante de mudança e adaptação ao sentimento prevalecente das massas. 

A transformação da cultura em propaganda constitui o quarto princípio da organização 

Nacional Socialista” (NEUMANN, 2009, p. 402, 403)140.  No mesmo capítulo, ele 

identifica o tipo de linguagem instrumental sob o aparato dos recursos publicitários: “A 

palavra pode ser manipulada pela técnica e pela fórmula; de fato, se usadas corretamente 

essas técnicas, as palavras mudam de sentido” (NEUMANN, 2009, p. 439)141.  

Corroborando com o posicionamento de Neumann, Adorno e Horkheimer 

admitem a manipulação da linguagem através dos meios publicitários: no capítulo 

                                                 
139 We are confronted with masses whose position has become unbearable. These masses show 
revolutionary tendencies, their resentment against their rulers increases as they realize their frustration. 
The modern fascist leader canalizes the unrest in a manner that leaves untouched the material 
foundations of society. In our time, this can be done only by substituting magic celebrations for thinking, 
not only in public ceremonies but also in daily life. To achieve that end, the isolation of the individual 
characteristic of modern society is intensified to the utmost limit with the help of an immense network of 
bureaucratic organizations and na opportunistic, infinitely elastic ideology (NEUMANN, 2009, p. 467). 
140 To prevent the masses from thinking, they must be kept in a permanent state of tension. That is 
accomplished by propaganda. The ideology is in an unceasing process of change and adaptation to the 
prevailing sentiment of the masses. The transformation of culture into propaganda and the transience the 
slogans constitute the fourth principle of National Socialist social organization (NEUMANN, 2009, p. 402, 
403). 
141 The word can be manipuleted by techniques and formulas; in fact, if properly used these techniques 
and words automatically change things (NEUMANN, 2009, p. 439). 
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‘Elementos do antissemitismo’, seção VII, os autores identificam um tipo de linguagem 

instrumental no âmbito da experiência individual, “a intuição cega e os conceitos vazios 

são reunidos de maneira rígida e sem mediação. Na era do vocabulário básico de trezentas 

palavras, a capacidade de julgar e, com ela, a distinção do verdadeiro e do falso estão 

desaparecendo” (DE, 2006, p. 166). Sob o aparato da dominação, os autores apontam a 

adesão incondicional de indivíduos conformistas expressada através de comportamentos 

padronizados e facilmente manipulados por sistemas totalitários, como o nazi-fascismo, 

que surge na sociedade administrada calcada na racionalidade instrumental, permeada 

por mecanismos ideológicos que cerceiam qualquer espaço para crítica: “A orientação 

economicamente determinada da sociedade em seu todo (que sempre prevaleceu na 

constituição física e espiritual dos homens) provoca a atrofia dos órgãos do indivíduo que 

atuavam no sentido de uma organização autônoma de sua existência” (DE, 2006, p. 168). 

Como observam os autores, independência de pensamento e autonomia perdem sua 

função numa sociedade que parece cada vez mais apta a atender às necessidades dos 

indivíduos através da forma pela qual é organizada. Sob essa perspectiva é possível fazer 

uma aproximação com o pensamento de Neumann, ao enfatizar a função da propaganda 

mesclada ao terror como forma de dominação e intimidação diante das massas. No 

segundo capítulo, ‘Totalitarian monopolistic economy: State capitalism?’ Neumann 

analisa a possibilidade da relação entre propaganda e terror que pode ser compreendida 

“como dois aspectos de um desenvolvimento único: a transformação do homem na vítima 

passiva de uma força que o bajula e o aterroriza, que o aviva e o envia a campos de 

concentração”142 (NEUMANN, 2009, p. 221). Significativo a esse respeito a observação 

de Adorno e Horkheimer no capítulo ‘Elementos do antissemitismo’ seção VI, em que os 

autores se remetem ao paranoico como o ‘grande’ arquiteto dos ‘sistemas perfeitos’, sem 

contradições ou falhas: “Seus sistemas não têm lacunas. (...) Como louco consumado ou 

como ser absolutamente racional, ele aniquila a vítima predestinada, seja mediante um 

ato de terror individual, seja mediante uma estratégia de extermínio cuidadosamente 

planejada” (DE, 2006, p. 157)143. 

Evidencia-se nesse período, segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer, o 

indício da existência de um estado de cegueira total (totaler 

                                                 
142 Propaganda and terror as two aspects of a single development: the transformation of man into the 
passive victim of an all-incluisive force which flatters and terrorizes him, which elevates him and sends 
him into concentration camps (NEUMANN, 2009, p. 221). 
143 Essa questão será retomada no tópico 2.4 desse capítulo. Nele, apresentamos a relação entre mimesis 
administrada e falsa projeção. 
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Verblendungszusammenhang), uma decadência sensível da individualidade humana (Cf.  

DUARTE, 1993, p. 89, 90), o que permite corroborar nas teses ‘Elementos do 

antissemitismo’, de Adorno e Horkheimer, o contexto no qual a sociedade tende a se 

tornar totalitária, cuja forma de efetivação encontra seu ápice no Nacional Socialismo 

alemão sob a forma ideológica do nazismo, intensificada pela perseguição aos judeus, a 

qual culminou com seu puro e simples extermínio144. Nas palavras de Alves Jr.,  

 

A Alemanha hitlerista foi um caso extremo de entrelaçamento de mentalidade mítica e 

racionalidade operacional. Aqueles que justificavam a necessidade de exterminar os 

judeus pela “razão” maior de se manter a identidade física e intelectual da “raça alemã” 

foram capazes também de planejar, experimentar e pôr em prática os meios de extermínio 

de maneira mais eficiente possível (ALVES Jr., 2010, p. 03)145 aspas do autor. 

 

Tendo em vista as considerações dos estudos apresentados por Neumann (1942), 

Klemperer (1947), a análise de Adorno na Personalidade autoritária (1950), assim como 

o estudo sobre os discursos radiofônicos do líder religioso fascista Martin Luther Thomas, 

referente ao período de 1934 a 1935, torna-se significativo abordar a análise mais recente 

de Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy, no livro O Mito nazista. Levaremos em 

consideração parte da obra dos autores franceses, de modo que possamos compreendê-la 

e aproximá-la do pensamento de Adorno. Para o aprimoramento desse estudo, a 

contribuição de Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy consiste em oferecer a possibilidade 

de, no nacional socialismo alemão, o desdobramento de todo um trabalho de estruturação 

política, no qual se realizou a ‘construção’ de uma organização técnica no âmbito 

administrativo, hierárquico e, sobretudo, de dominação que se firmou através da 

propaganda em massa.  

                                                 
144 No que concerne a essa questão, destacamos o comentário de Traverso: “L’élimination des Juifs était 
ainsi nécessaire, sous le nazisme, pour souder la société aliénée dans une masse compacte, pour la 
formation d’une ‘communauté’ au sein de laquelle toute contradiction serait anéantie. D’une part les 
camps d’extermination, de l’autre une masse aliénée et indifférente, incapable de juger, de s’indigner ou 
de se révolter (TRAVERSO, 1997, p. 139). Nossa tradução: “A eliminação dos judeus foi assim necessária, 
sob o nazismo, para solidificar a sociedade alienada em uma massa compacta, para a formação de uma 
‘comunidade’ no sentido de que todas as contradições seriam liquidadas. Por um lado, os campos de 
extermínio, por outro, uma massa alienada e indiferente, incapaz de julgar, de se indignar ou de se 
revoltar”. 
145 ALVES Jr. Antinomias da Aufklärung: o que está em jogo na crítica de Adorno e Horkheimer à Indústria 
Cultural? 2010.  
Cf. a obra de Primo Levi, É isto um homem: no Prefácio, Levi evidencia o campo de concentração como “o 
produto de uma concepção de mundo levada às suas últimas conseqüências por meio de uma lógica 
rigorosa” (LEVI, 1988, p. 09).  
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Nas palavras de Labarthe e Nancy: como todo bom positivista, cientista ou 

AufKlärer, “Hitler fala a linguagem da racionalidade moderna. A força brutal não pode 

nada se ela não se apoia sobre uma grande ideia” (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 

2002, p. 61). Segundo os autores Mein Kampf representaria, evidentemente, o programa 

que foi efetivamente transposto na prática, estabelecido por uma espécie de acumulação 

afirmativa baseada na crença e por uma adesão imediata aos pressupostos míticos, e nunca 

pela via da argumentação. Lacoue-Labarthe e Nancy evidenciam nos escritos de Hitler e 

Rosenberg, o quanto a linguagem e a forma de exposição passam a ser meros instrumentos 

de um discurso supostamente linear e sem lacunas, que se contenta com ideias 

preconcebidas, rígidas e generalizadas; 

 

Na sua composição assim como na língua que praticam, eles procedem sempre pela 

acumulação afirmativa e nunca, ou raramente, via argumentação146. Trata-se de uma 

sobreposição, frequentemente confusa, de evidências (ao menos apresentadas como tais) 

e de certezas repetidas de modo infatigável. Martela-se uma ideia, coloca-se na base tudo 

o que parece poder lhe convir, sem fazer análises, sem discutir objeções, sem dar 

referências. Não há nem saber a estabelecer, nem pensamento a conquistar. Há apenas 

uma verdade a declarar, já conquistada, totalmente disponível (LACOUE-LABARTHE; 

NANCY, 2002, p. 48). 

 

A observação de Labarthe e Nancy, possibilita uma aproximação com a interpretação de 

Adorno e Horkheimer em relação à petrificação da linguagem, na medida em que a 

palavra é colocada como algo de absoluto: “a recomendação transforma-se em comando” 

(DE, 2006, p. 132). Identificamos no capítulo ‘Indústria cultural’, aspectos semelhantes 

que compartilhariam do mesmo ponto de vista de Labarthe e Nancy, no que diz respeito 

ao caráter instrumental da linguagem: “A repetição cega e rapidamente difundida de 

palavras designadas liga a publicidade à palavra de ordem totalitária (...) a pronta 

apropriação das palavras faz com que a linguagem assuma aquela frieza que era própria 

dela apenas nos cartazes e anúncios de jornais” (DE, 2006, p. 137). E acrescentam que é 

possível reconhecer como cada palavra passou a uma forma de desfiguração pela 

“comunidade nacional (Volksgemeinschaft) fascista, que acabou por se tornar universal, 

totalitária” (Idem, 2006, p. 138). Encontramos no pensamento de Horkheimer, Eclipse da 

razão, a observação diante do contexto na Alemanha nacional-socialista, 

                                                 
146 Labarthe e Nancy, reconhecem que parte da construção do mito nazista se deu partir da obra de 
Rosenberg, O mito do século XX (1930) e Mein Kampf (1927), de Hitler:  segundo os autores, na Alemanha 
hitlerista, “a leitura do livro de Rosenberg foi praticamente obrigatória e a edição de 1934 correspondeu 
a 203 mil exemplares. Mein kampf, edição de 1936 foi de 2.290.000 exemplares” (LACOUE-LABARTHE; 
NANCY, 2002, p. 47, 48). 
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Os vários impérios econômicos em competição formaram uma frente comum contra o 

povo, sob a capa do Volksgemeinschaft : (...) tendo sido submetido a uma continua onda 

de propaganda, o povo estava preparado para se adaptar passivamente às novas relações 

de poder, para permitir-se apenas a espécie de reação que o capacitava a ajustar-se à 

organização econômica, social e política (HORKHEIMER, 2013, p. 104). 

 

As considerações sobre a análise da linguagem, vista pelo aspecto meramente 

instrumental permitem identificar, portanto, sua relação ao esquema da indústria cultural 

assim como da propaganda política de caráter reacionário sendo esta, sustentada através 

de uma forma de manipulação ideológica permeada por elementos míticos intimamente 

relacionados ao predomínio da técnica. De acordo com Adorno e Horkheimer, “A técnica 

efetua a adaptação ao inanimado a serviço da autoconservação, não mais como a magia, 

por meio da imitação corporal da natureza externa, mas através da automatização dos 

processos espirituais, isto é, através de sua transformação em processos cegos” (DE, 

2006, p. 150)147. No plano das relações humanas, a realização das capacidades individuais 

passa a ser transformada no âmbito de uma eficiência padronizada, o que acabaria por 

obter um tipo de comportamento adaptado e irrefletido, devido ao tipo de relação 

estabelecida pelo sujeito com a realidade existente. Como afirmam os autores, com o 

triunfo da técnica “as manifestações humanas tornam-se ao mesmo tempo controláveis e 

compulsivas. Da assimilação (Angleichung) à natureza resta apenas o enrijecimento 

(Verhärtung) contra ela” (DE, 2006, p. 150), pois ao recalcar as possibilidades miméticas 

o indivíduo se torna endurecido e insensível com o mundo e com sua própria 

corporalidade. Nesse sentido o conceito de mímesis desenvolve um papel importante: o 

sujeito burguês com tendência a um modelo de ‘despersonalização’, é levado a se deixar 

confundir como o ambiente que o cerca, pagando “o tributo de sua sobrevivência 

assimilando-se ao que é morto” (Idem, 2006, p. 149).  

Adorno e Horkheimer analisam o modo como as transformações miméticas 

afetam a identidade do sujeito que, sob um esquema rígido e repressivo instaurado no 

processo do esclarecimento, bloqueou as capacidades humanas impedindo-os daquilo que 

os caracterizaria como sujeitos, ou seja, a capacidade para a experiência estética, uma vez 

que a indústria cultural acabou por colocar a ‘imitação como algo de absoluto’ (DE, 2006, 

p. 108). Tal como eles afirmam na seção VII, do capítulo ‘Elementos do antissemitismo’: 

                                                 
147 Na Teoria Estética, Adorno retoma o conceito de mímesis, subentendido neste trecho, ao procurar 
resgatar o momento mimético no esforço de fazer com que o pensamento discursivo não se deixe reificar 
pela lógica formal, convertendo-se em “mimese do que está morto” (DE, 2006, p. 55).  
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“A experiência é substituída pelo clichê e a imaginação ativa na experiência pela recepção 

ávida” (Idem, 2006, p. 165). 

 

2.3.  Mímesis e o processo de semiformação no mundo administrado  

 

Visto que a capacidade mimética atravessa vários momentos do processo 

civilizatório, como já apresentado no primeiro capítulo dessa pesquisa, abordada, 

primeiramente por Adorno e Horkheimer, no sentido de diferenciar entre sua forma 

original, vinculada aos mecanismos mais elementares da formação humana, como medida 

de sobrevivência das forças da natureza, os autores examinam o tema da mímesis, 

procurando evidenciar uma tendência natural ao comportamento mimético, uma vez que 

se encontra fundamentada como uma das ações mais primárias da existência humana. No 

que tange à questão sobre a herança mimética, Adorno afirma Em Minima Moralia, no 

aforismo Prova do ouro: “O humano aferra-se à imitação: um homem torna-se 

verdadeiramente homem só quando imita os outros homens” (ADORNO, 2001, p. 158).  

Em Notas e esboços, Fragmento de uma teoria do criminoso, Adorno e 

Horkheimer definem o comportamento mimético como uma “tendência a perder-se em 

vez de impor-se ativamente no meio ambiente, a propensão a se largar, a regredir à 

natureza. Freud denominou-a pulsão de morte148, Caillois le mimétisme”149 (DE, 2006, p. 

187); sendo que a primeira fase corresponderia à mímesis originária, definida na seção V 

de ‘Elementos do antissemitismo’, como “a ânsia de se perder no outro e com ele se 

identificar”, ou a “antiga nostalgia pelas formas inferiores de vida”, assim como a “união 

imediata com a natureza ambiente, com a terra e o barro” (Idem, 2006, p. 152). Pretende-

se apresentar nesse tópico, uma investigação acerca do comportamento mimético e os 

impasses encontrados na análise do antissemitismo que, de acordo com Adorno e 

Horkheimer, poderia ser compreendido como uma integração de indivíduos convertidos 

                                                 
148 Destacamos o conceito de pulsão de morte: “No quadro da última teoria freudiana das pulsões, designa 
uma categoria fundamental de pulsões que se contrapõem às pulsões de vida e que tendem a reconduzir 
o ser vivo ao estado anorgânico. Voltadas inicialmente para o interior e tendendo à autodestruição, as 
pulsões de morte seriam secundariamente dirigidas para o exterior, manifestando-se então sob a   forma   
da pulsão de agressão ou de destruição” (LAPLANCHE E PONTALIS, 1992). 
149 A compreensão do conceito de mímesis em seu aspecto orgânico refere-se à leitura empreendida pelos 
autores na obra do etnólogo francês, Roger Caillois, El Mito y el hombre (1938). Na Dialética do 
esclarecimento, encontramos a referência a Roger Caillois no capítulo ‘Excurso II’ (p. 88) assim como e em 
‘Notas e esboços’, no Fragmentos de uma teoria do criminoso (DE, 2006, p. 187). 
Cf. El mito y el hombre, notadamente, o capítulo ‘Mimetismo e psicastenia legendária’. (CAILLOIS, 1988, 
p. 95-133). 
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em um tipo de comportamento adaptado e irrefletido, no sentido de uma identificação 

com o existente. Importante destacar o conceito psicanalítico de identificação: “Processo 

psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do 

outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro” 

(LAPLANCHE E PONTALIS, 1992).  

Ressaltamos a análise de Horkheimer em relação ao conceito de mimetismo 

(Mimikry), em Eclipse da razão:  

 

O corpo inteiro é um órgão de expressão mimética. É através dessa faculdade que um ser 

humano adquire sua maneira especial de rir, chorar, falar e julgar (...) A civilização 

começa com os impulsos miméticos nativos do homem, devendo posteriormente 

transcendê-los e transpor seus valores. A adaptação consciente e o domínio posterior 

substituem as diversas formas de mimese. O progresso da ciência é a manifestação teórica 

dessa mudança: a fórmula suplanta a imagem, a máquina de calcular, as danças rituais. 

Adaptar-se significa fazer-se igual ao mundo de objetos tendo em vista a autopreservação 
(...) fazer-se igual ao meio ambiente é um princípio universal da civilização 

(HORKHEIMER, 2013, p. 119) grifo nosso. 

 

A importância dessa citação justifica-se por permitir aqui a aproximação 

conceitual entre mímesis e identificação, visto que o processo de identificação pode se 

nortear por dois caminhos, do mesmo modo que a mímesis.150 No tópico desse capítulo 

nos reportaremos à mímesis administrada descrita por Adorno e Horkheimer, na tentativa 

de compreender o fenômeno do antissemitismo nazista assim como a apropriação dos 

meios de identificação em seu aspecto regressivo. Dito regressivo, por que Adorno e 

Horkheimer procuram estabelecer uma descrição da mímesis degradada em mimetismo 

sendo progressivamente colocada sob controle de uma instância racional que acaba por 

se converter em uma mímesis ‘funcionalizada’ contribuindo para um tipo de 

comportamento adaptado e irrefletido. Os autores enfatizam que essa ação, quando 

transposta para o plano do humano, pode haver o perigo da regressão:  

 

Quando o humano quer se tornar como a natureza, ele se enrijece contra ela. A proteção 

pelo susto é uma forma de mimetismo. Essas reações de contração no homem são 

                                                 
150 No terceiro capítulo retomaremos o conceito de mímesis e identificação, notadamente, no que diz 
respeito à mímesis, como elemento libertador, presente na arte, uma vez que permitiria ao indivíduo 
perder-se na obra para ganhar autonomia: ir ao encontro do objeto e se assemelhar a ele; no sentido de 
que ao retornar dessa experiência, se encontra modificado. Como ele afirma na Teoria estética, seção 
‘Paralipómenos’: “O comportamento estético não é nem mimese imediata, nem mimese recalcada, mas 
o processo que ela desencadeia e em que se mantém modificada” (ADORNO, 2008, p. 503).  
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esquemas arcaicos da autoconservação: a vida paga o tributo de sua sobrevivência 

assimilando-se ao que é morto” (Idem, 2006, p. 149). 

 

No que concerne ao antissemitismo em sua feição nazista, a apropriação do 

conceito estaria relacionada a uma mímesis caracterizada pelo desprezo a tudo aquilo que 

fosse diverso. Sob essa perspectiva, nossa atenção se deterá na compreensão do 

antissemitismo como um ‘esquema arcaico da civilização’ relacionado à problemática do 

papel da mímesis nas origens do processo civilizatório e sua distorção pela mímesis 

administrada, vista sob uma ótica puramente instrumental. No plano das relações 

humanas, essa ‘distorção’ passa a ser compreendida através da análise de dois 

comportamentos próprios do ser humano, a saber, o comportamento projetivo e o 

mimético. A análise nas seções do capítulo ‘Elementos do antissemitismo’ torna possível 

a compreensão da relação entre o comportamento mimético e a apropriação dos meios de 

identificação: os autores identificam uma tendência à canalização do comportamento 

mimético com fins ideológicos. Adorno e Horkheimer procuram compreender o processo 

da mímesis administrada aliada aos mecanismos ideológicos contidos na política nazista 

e a sua relação com o antissemitismo do ponto de vista meramente instrumental. Segundo 

Adorno e Horkheimer, os mecanismos propagandísticos da política nazista delineados na 

exploração da imagem do Führer, são evidenciados pelo caráter de dominação de uma 

mímesis constituída como um símbolo de identificação das massas e incentivando-as ao 

comportamento mimético pela via da identificação direta dos indivíduos com o seu ídolo, 

uma idiossincrasia em massa. Importante destacar aqui a observação de Gagnebin em 

relação ao processo de identificação e assimilação mimética:  

 

Essa identidade rígida e civil se constitui, segundo Adorno e Horkheimer, num duplo 

processo: repressão e recalque da mimese originária, identificação ao modelo do chefe 

invencível e duro. Essa identificação/projeção significa, portanto, o retorno cruel e eficaz 

do recalcado: a mimese primeira, prazerosa e perigosa, dispersiva, lúdica e barrenta, volta 

na figura paradigmática do leader/Führer único (Le nom de l’un), intransigente, limpo e 

puro (rein). Para se tornar realmente eficaz, essa projeção não precisa só de herói (s), mas 

sobretudo de inimigos: os não-autênticos, os bastardos, os malcheirosos, aqueles que são 

próximos dos bichos (e das bichas), os piolhos; também todos aqueles que não trabalham 

direitinho, os nômades, os preguiçosos, os vagabundos. Assim, cada sociedade constrói 

e escolhe seus judeus, seus negros, seus travestis, segundo suas necessidades e angústias 

(GANEBIN, 2009, p. 85) grifo nosso. 

 

Nesse contexto, o antissemita faria uso de um tipo de comportamento para incitar a 

liquidação dos judeus, que Adorno e Horkheimer identificam como uma “idiossincrasia 

racionalizada”:  
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A velha resposta de todos os antissemitas é o apelo à idiossincrasia. A emancipação da 

sociedade relativamente ao antissemitismo depende da possibilidade de elevar ao 

conceito o conteúdo da idiossincrasia e de tomar consciência de seu absurdo. A 

idiossincrasia, porém, apega-se ao particular. O que se considera como natural é o 

universal, o que se encaixa no contexto funcional da sociedade (DE, 2006, p. 148)151. 

 

No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, na seção V, Adorno e Horkheimer 

evidenciam a apropriação dos meios de identificação sob o aparato do regime nazista, 

cujo expediente comum para esse fim seria o reconhecimento da tendência humana e 

fundamental dos indivíduos ao comportamento mimético, que, sob o signo do nazismo 

deixa de ser um comportamento espontâneo para se tornar um comportamento coercitivo 

representado na imagem do Führer, à qual é denominada ‘mimese da mimese’, 

reconhecida pelos autores como retorno do impulso mimético reprimido no processo 

civilizatório e retornado com toda sua violência nos fenômenos de identificação e 

projeção como o nazismo: 

 
O sentido das fórmulas fascistas, da disciplina ritual, dos uniformes, e de todo o aparato 

pretensamente irracional é possibilitar o comportamento mimético. Os símbolos 

engenhosamente arquitetados, próprios a todo movimento contrarrevolucionário, as 

caveiras e mascaradas, o bárbaro rufar dos tambores, a monótona repetição de palavras e 

gestos são outras tantas imitações organizadas de práticas mágicas, a mimese da mimese. 

O Führer, com sua cara de canastrão e o carisma da histeria orquestrada, puxa a roda. Sua 

representação realiza substitutivamente e em imagem o que é vedado a todos os demais 

na realidade (DE, 2006, p. 152). 

 

                                                 
151 Segundo Adorno e Horkheimer, o antissemita não suporta o outro, notadamente, o judeu por 
idiossincrasia: esse fator remeteria a algo que os autores chamam de ‘nossa proto-história biológica’: “Os 
motivos a que responde a idiossincrasia remetem às origens. Eles reproduzem momentos da proto-
história biológica: sinais de perigo cujo ruído fazia os cabelos eriçarem e o coração cessar de bater” (DE, 
2006, p. 149). Como observa Gagnebin, a reação idiossincrática remete à nossa origem orgânica, a essa 
corporeidade primeira, ainda não determinada e não individuada, (leibhaft) no sentido do corpo orgânico 
(Leib) não estruturado pela linguagem e pela individuação, antes de qualquer sujeito que possa dizer “eu” 
(...) Não sofrer, não suportar o outro, significaria, não suportar a lembrança desse Leiden primeiro, dessa 
passividade e dessa indiscriminação originárias que nosso corpo estruturado e individualizado (Körper, 
não Leib) ainda vagamente recorda quando é surpreendido, invadido por reações involuntárias, 
expressões miméticas dessa corporeidade indiferenciada e viva (Leibhaftigkeit) que também nos 
constitui, mas que não controlamos, que nos é simultaneamente íntima e estranha, unheimlich (...) esse 
impulso mimético remete aos gestos desordenados do torturado e aos espasmos dos agonizantes. 
Mímesis e passividade estão assim estreitamente ligadas tanto no início quanto no fim de nossa vida 
orgânica, tanto nas tentativas de assimilação desesperada ao meio ambiente quanto na fuga caótica para 
sobreviver. Contra essa indiferenciação cega da tenacidade orgânica se constrói, a duras penas, o sujeito 
determinado e consciente da Aufklarüng (GAGNEBIN, 2009f, p. 87, 88). Cf. a esse respeito (DE, 2006, p. 
151 passim); (HANNS, L. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio de janeiro: Imago, 1996). 
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Segundo Gagnebin, a mímesis da mímesis compreendida por Adorno e Horkheimer na 

seção V, como “a única permitida na Aufklärung”, seria portanto, “aquela que está na raiz 

da identificação do indivíduo com o Führer através de uma eficaz encenação coletiva”, 

no sentido de que o “cerne da obediência nazista e do ódio racista deve ser procurado 

nesse núcleo originário que transforma a desagregação mimética primeva, 

simultaneamente ameaçadora e extática, numa mímesis segunda, definida pela rigidez da 

identidade e pela consequente exclusão do outro” (GAGNEBIN, 2008)152.  

Destacamos, novamente, a interpretação de Labarthe e Nancy, no que concerne à 

relação entre o comportamento mimético e a apropriação dos meios de identificação 

dentro do contexto especificamente alemão, “na medida em que apenas o mimetismo é 

capaz de assegurar uma identidade” (LACOUE-LABARTHE-NANCY, 2002, p. 33), 

cujos contornos são representados na imagem do Führer diante do aparato ideológico do 

Estado autoritário na forma de marchas, celebrações e desfiles. Segundo Labarthe e 

Nancy, os símbolos de ordem mítica representados nos uniformes e nos gestos 

convertidos no magnetismo do líder e no ‘entusiasmo’ cerimonial dos seus seguidores 

“não são representações apenas na ordem técnica, mas são fins em si”. De acordo com os 

autores, o mito não é verdadeiro senão quando vivido, tal como foi a pretensão alemã no 

início do século XX: “eles encarnam a finalidade de uma experiência vivida, Erlebnis153 

total do tipo” (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 2002, p. 55)154.  E acrescentam: para 

que esse esquema se efetue deve-se alcançar a especificidade, a saber, “o privilégio 

absoluto de uma raça e de um tipo (...) assim é a natureza que engendra o processo das 

identidades míticas: é a natureza que sonha e que se sonha nos seus tipos” (Idem, 2002, 

p. 55, 57). Essa questão abre a possibilidade de perceber a forma pela qual se deu o 

processo de perseguição e extermínio dos judeus, não apenas como parte de um processo 

                                                 
152 GAGNEBIN, J. N. Uma filosofia moral negativa? Kriterion, v.49, n. 117. Belo Horizonte, 2008. 
153 Segundo nota do tradutor Leandro Konder, Erlebnis, pode ser traduzida como ‘vivência’ (experiência 
vivida). Segundo Konder, Erlebnis é a vivência do indivíduo privado, isolado, é a impressão forte, que 
precisa ser assimilada às pressas, que produz efeitos imediatos”. BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: 
Um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas, V.III. São Paulo: Brasiliense, 1989, Nota 12 do tradutor, 
p. 146 
154 Essa situação encontra seu ápice quando a vida privada do indivíduo já não é suficientemente 
estabelecida no processo produtivo, exigindo em seu lugar, uma ‘mobilização total’ pela qual os indivíduos 
são subordinados à disciplina do Estado autoritário de liderança (Führestaat) em todos os planos de sua 
existência. Como observa Marcuse: “o indivíduo se insere numa falsa coletividade (raça, povo, sangue e 
solo) ” e, acrescenta, “a conversão de instintos e forças explosivas do indivíduo em domínios da alma foi 
uma das alavancas mais vigorosas do processo disciplinador” (MARCUSE, H. Sobre o caráter afirmativo da 
cultura, seção 3. In: Cultura e sociedade. Vol. 1. Tradução de Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1997, p. 122, 130). 
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de ‘purificação’ da raça, mas também da afirmação identitária da cultura. Como afirma 

Adorno, em seu ensaio, Em memória de Eichendorff (1957), 

 

Em uma cultura falsamente ressuscitada, as relações com o passado espiritual estão 

envenenadas. O amor ao passado associa-se de muitas maneiras ao rancor contra o 

presente, à crença na posse de uma herança que se perde tão logo se supõe segura, e ao 

conforto na familiaridade da tradição, sob cujo signo esperam fugir do horror todos 

aqueles que, por cumplicidade, ajudaram a prepará-lo (ADORNO, 2012, p. 91). 

 

Adorno traz à tona alguns aspectos a respeito da questão racial que se encontra fortemente 

arraigada na questão política como forma de privilégio em sua constituição biológica, 

amparada na supremacia do povo alemão e na exaltação do patriotismo, no que diz 

respeito tanto ao território quanto ao sentimento, o que contribuiu para a formação de 

uma política centralizada reacionária, autoritária e com uma conotação xenofóbica155. 

Como ele afirma no ensaio, O que significa elaborar o passado (1963): 

 

O nacionalismo só se tornou sádico e destrutivo numa época em que se exacerbou. O ódio 

do mundo hitlerista contra tudo que era diferente, o nacionalismo como sistema 

paranóico, foi algo desse tipo. (...) Delírios coletivos, como o antissemitismo, confirmam 

a patologia daquele indivíduo que revela não encontrar-se psiquicamente à altura do 

mundo e se refugia num fantasioso reino interior (ADORNO, 2006a, p. 42, 43). 

 

Sob essa perspectiva, a base ideológica da política nazi-fascista, se desenvolveu apoiada 

na ideia de raça, no sentido de que o povo passa a se tornar um princípio representativo 

dos valores alemães em contraposição à influência judaica ‘estrangeira’ e ‘degenerada’. 

Segundo a interpretação de Labarthe e Nancy, a questão judaica é justificada por Hitler e 

Rosenberg no sentido afirmativo de que o judeu segundo Hitler, “não é simplesmente 

uma raça ruim, ele é o antitipo, o bastardo por excelência, não possui cultura própria, não 

possui forma ou figura da alma e logo, não possui forma ou figura da raça: a sua forma é 

informe”. Para Rosenberg, o judeu “não é o antípoda do Germânico, mas a sua 

contradição”, o que significa que não se trata de um tipo oposto, mas da “ausência mesma 

do tipo” (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 2002, p. 53) grifo nosso. A crítica de 

Labarthe e Nancy aos pressupostos de Hitler e Rosenberg permitiria uma aproximação 

                                                 
155 Adorno afirma no ensaio O que significa elaborar o passado que “No referente ao lado subjetivo, ao 
lado psíquico das pessoas, o nazismo insuflou desmesuradamente o narcisismo coletivo, ou, 
simplesmente: o orgulho nacional. Os impulsos narcisistas dos indivíduos, aos quais o mundo endurecido 
prometia cada vez menos satisfação e que mesmo assim continuava existindo ao mesmo tempo em que 
a civilização lhes oferecia tão pouco, encontraram uma satisfação substitutiva na identificação com o 
todo. (...) A necessidade de tal adaptação, da identificação com o existente, com o dado, com o poder 
enquanto tal, gera o potencial totalitário” (ADORNO, 2006a, p. 39, 43).  
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quanto à posição de Adorno e Horkheimer no desenvolvimento do capítulo Elementos do 

antissemitismo, na seção I:  

 

Para os fascistas, os judeus não são uma minoria, mas a antirraça, o princípio negativo 

enquanto tal (...) A raça não é imediatamente, como querem os racistas, uma característica 

natural particular. Ela é, antes, a redução ao natural, à pura violência, a particularidade 

obstinada que, no existente, é justamente o universal. A raça, hoje, é a autoafirmação do 

indivíduo burguês integrado à coletividade bárbara (DE, 2006, p. 139).  

 

Cabe destacar a menção dos autores no capítulo ‘O conceito de esclarecimento’, no que 

concerne ao ‘princípio da identidade’, regido por um tipo de comportamento baseado na 

dominação e na redução de toda particularidade ao universal. O que permitiria evidenciar, 

aqui, o pensamento mediado por estereótipos identificado nos argumentos de Hitler e 

Rosenberg, caracterizado por um ajustamento em categorias e esquemas explicativos 

prévios, na qual prevalece uma visão de mundo dicotomizada: o julgamento se baseia na 

cega adequação, pois o critério de classificação não é feito através do processo de 

reflexão, mas sim, por meio do ajuste do particular ao universal, fator este que contribui 

para a efetivação de uma realidade em que a elaboração das identidades é feita pela 

exclusão ou pela eliminação do outro. Observa-se, portanto, um raciocínio reducionista, 

ditado pela lógica do equivalente, que permite fundamentar o pensamento dicotômico 

permeado por rótulos que indicam aquilo que é bom ou mau, fator este que acaba por 

ocasionar uma tendência à redução da experiência estética. De acordo com Zuin, “a 

capacidade de rotular aquilo que é bom daquilo que é ruim (...) é apropriada pela 

sociedade administrada para que possa servir aos propósitos de desumanização” (ZUIN, 

1999, p. 102). No contexto da sociedade administrada, torna-se difícil o desenvolvimento 

do pensamento crítico em que predomina a ‘pseudoindividualidade’, compreendida por 

Adorno e Horkheimer como um processo em que “os indivíduos não são mais indivíduos, 

mas sim, meras encruzilhadas das tendências do universal” (DE, 2006, p. 128). Segundo 

Zuin, a pseudoindividualidade é vista como o resultado de um processo social cuja 

principal característica seria “a universalização do princípio da lógica da mercadoria tanto 

na dimensão objetiva, quanto também na subjetiva, minando a capacidade de intervenção-

reflexiva do indivíduo” (ZUIN, 1999, p. 71).  

A exemplo específico do nazismo, esse ‘ajustamento’ de identidades realizou-se 

de uma forma singularmente brutal e eficiente, sob o respaldo de determinados padrões 

estéticos numa sociedade em que os pseudoindivíduos são atraídos por mensagens que 
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seduzem pelo incentivo ao conformismo e à integração. No que concerne a essa questão, 

destaca-se o comentário de Susan Sontag:  

 

Por que a SS? Porque a SS foi a encarnação ideal da afirmação pública do fascismo, da 

justeza da violência, do direito de ter poder sobre outro e tratá-los como absolutamente 

inferiores (...) A SS foi planejada como uma comunidade militar de elite que não seria 

apenas supremamente violenta, mas também supremamente bela (SONTAG, 1980, p. 78, 

79). 

 

No ensaio Fascinante fascismo,156 Susan Sontag faz menção a uma declaração de 

Goebbels, em 1933, a respeito do entrelaçamento entre política e arte sob o signo do 

nazismo: “A política é a mais elevada e mais compreensiva de todas as artes, e nós que 

formulamos a nova política alemã, nos sentimos como artistas, sendo a tarefa da arte e do 

artista de moldar, dar forma, remover os doentes e criar liberdade para os saudáveis” 

(SONTAG, 1980, p. 73)157. Segundo Susan Sontag, a estética fascista caracteriza-se pelo 

desprezo a tudo que é reflexivo, crítico e pluralista, “os filmes nazistas são épicos de uma 

sociedade alcançada, onde a realidade cotidiana é transcendida pelo autocontrole e pela 

submissão (...) celebram o renascimento do corpo e da comunidade, mediado pela 

adoração a um líder irresistível” (SONTAG, 1980, p. 69).   Sontag enfatiza que a ‘arte’ 

nazista esforça-se por exibir uma estética respaldada na perfeição física, uma vez que os 

pintores e escultores sob o regime nazista eram proibidos de mostrar qualquer imperfeição 

física158. A autora evidencia a presença de traços reacionários e desengajados da arte 

                                                 
156 SONTAG, S. Sob o signo de Saturno. O fascinante fascismo. Porto Alegre: LP&M, 1980. 
157 A forma como essa questão se desenvolveu pela via ideológica foi através de um sistema oficial de 
propaganda pseudo-estético aliado aos interesses políticos nacionalistas, cujos valores relativos à cultura 

serviriam de depósitos de conteúdos de ‘verdade’, conferindo assim um estatuto aos bens culturais de 
cópias de um modelo idealizado e harmônico, baseado em um passado mítico da Antiguidade grega 
clássica, o que supostamente confirmaria os pressupostos da identidade germânica pautada no mito da 
raça, cuja representatividade transpareceu na superioridade da raça ariana balizada pela harmonia e 
proporção e, sobretudo, pela identidade biológica que se encontraria perpassada pelo aspecto cultural 
através de uma transposição baseada em estudos pseudo-científicos de uma livre interpretação do 
darwinismo como forma de justificar e recuperar os valores tradicionais ‘alemães’ bem como o legado 
nórdico da ‘raça pura’.  
Cf. a esse respeito o documentário Arquitetura da destruição. COHEN, P. 1989. 
158 Cf. o artigo: KANGUSSU, I. A questão estética no nacional-socialismo. Nele, a autora discorre sobre os 
aspectos políticos e estéticos no nacional-socialismo alemão com base no filme de Peter Cohen, 
Arquitetura da destruição. 
Segundo Kangussu, a expressão da arte de vanguarda era vista como evidente depravação espiritual e 
intelectual. Essa decadência era considerada culpa da miscigenação e dos judeus. A ofensiva contra a arte 
moderna tinha caráter ‘higiênico’: segundo os nazistas, ela mostrava sinais de doença mental de seus 
criadores. O teórico Paul Schultze-Naumburg mostrava fotos de deformações reais, tiradas de revistas 
médicas, comparando-as com obras de arte moderna e conectando degeneração com perversão artística. 
A arte deveria ser o espelho da saúde racial, sua referência deveria ser, portanto, a Antiguidade Clássica 
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nazista frente às conquistas realizadas no campo da arte moderna no início do século 

XX159.  

Essa questão é discutida por Adorno e Horkheimer no capítulo ‘Indústria cultural’: 

“Os grandes artistas jamais foram aqueles que encarnaram o estilo de maneira mais 

íntegra e mais perfeita, mas aqueles que acolheram o estilo em sua obra como uma atitude 

dura contra expressão caótica do sofrimento, como verdade negativa” (DE, 2006, p. 

109)160. Os autores encontram a possibilidade de repensar a barbárie, desde que a arte 

exerça sua vocação de transcender a razão instrumental. De acordo com Durão, a 

negatividade estética, em seu cerne, consiste na recusa em comunicar conteúdos e a 

insistência em exibir aquilo que escapa à identidade: 

  

(...) se a negatividade estética mostra-se como um espaço de resistência ao pensamento 

da identidade, não se segue que ela seja o único (...) a negatividade que se revela como 

um outro lado da dominação pode funcionar como uma ideia reguladora que 

incessantemente chama a atenção para a insuficiência da práxis existente” (DURÃO, 

2012, p. 33).  

 

Embora apresente um aparente pessimismo, devido à frequência com a qual caracterizou 

o mundo administrado como um sistema delusional (Verblendungszusammenhang), 

Adorno se recusou a torná-lo absolutamente, como afirma Jay, ‘insensível’ à negação (Cf. 

JAY, 1988, p. 42). A reflexão sobre o conceito de negatividade se encontra presente em 

Minima Moralia. Na Dedicatória, oferecida a Max, Adorno destaca:  

 

A vida do espírito só conquista a sua verdade quando ele se encontra a si mesmo no 

absoluto desgarramento. Ele não é este poder como o positivo que se aparta do negativo, 

como quando acerca de algo dizemos que não é nada ou que é falso e, feito isso, passamos 

sem mais a outra coisa; só é este poder quando olha cara a cara o negativo e junto dele 

permanece (ADORNO, 2001, p. 09). 

 

                                                 
e o Renascimento. Em 1935, foi aberta, em Berlim, uma exposição com o tema ‘O milagre da vida’, 
apresentando o médico como o líder da política racial: os judeus, ‘os degenerados’ e as miscigenações 
eram considerados os inimigos. Disponível em: www.academia.edu 
159 Cf. a exposição de 1937, Entartete Kunst (Arte degenerada), na Galeria Hofgarten, montada pelo 
Partido Nacional Socialista alemão, em Munique. Importante enfatizar o uso que os nazistas fizeram da 
arte moderna, sobretudo, a arte expressionista. O processo de massificação dessa ideia caracterizou-se 
por apresentar a arte moderna como um elemento pernicioso à estética nazista. Cf. o artigo sobre a 
exposição ‘Degenerate Art: The Attack on Modern Art in Nazi Germany, 1937’. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/2013/12/27/arts/design/degenerate-art-opens-at-neue-galerie-in-the-
spring.html 
160 Quando Adorno se refere à arte, diz respeito, sobretudo, à arte moderna que não oferece consolo nem 
reconciliação. Essa questão será retomada no terceiro capítulo. 

http://www.academia.edu/
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Adorno e Horkheimer, admitem a tendência ao predomínio da dimensão 

instrumental voltada para a adaptação e conformismo com a realidade existente que acaba 

por subjugar a dimensão emancipatória. Como indica Maar, a dimensão emancipatória se 

encontra ‘travada’, uma vez que se desenvolve apenas unilateralmente, no âmbito da 

dominação: “A perda do indivíduo, a crise da cultura com o fenômeno da indústria 

cultural são manifestações de processos formativos tolhidos, auto-ofuscamentos no 

processo do esclarecimento” (MAAR, 1992, p. 184, 186). Sob o aparato da indústria 

cultural predomina o semiconhecimento (Halbwissen), cuja mentalidade vem a ser 

marcada por um pensamento estereotipado, no qual prevalece uma visão de mundo 

dicotomizada, denominada por Adorno e Horkheimer, mentalidade do ticket: “Na 

sociedade, tudo o que representa a diferença tem que tremer. As etiquetas são coladas: ou 

se é amigo, ou inimigo. A falta de consideração pelo sujeito torna as coisas fáceis para a 

administração” (DE, 2006, p. 166 passim).  

Os autores identificam um tipo de clima cultural específico que apraz tanto à 

reprodução da semicultura quanto da semiformação. No texto Teoria da Semicultura 

(1959), Adorno enfatiza que as aspirações de uma sociedade mais humana resguardadas 

pela obra de arte são convertidas em mercadoria mediante a distinção daqueles que se 

julgam ‘superiores’, como os partidários da cúpula do partido nazista. Segundo Adorno, 

esse fator permitiu a afirmação de uma identidade empobrecida, tanto no plano individual, 

quanto no coletivo: 

 

Tal fato, descrito por Max Frisch, não apenas indica uma consciência progressivamente 

dissociada, mas sobretudo dá um desmentido objetivo ao conteúdo daqueles bens 

culturais – a humanidade e tudo o que lhe for inerente – enquanto sejam apenas bens, com 

sentido isolado, dissociado da implantação das coisas humanas. A formação (Bildung) 

que se esquece disso, que descansa em si mesma e absolutiza-se acaba por se converter 

em semiformação (Halbbildung) (ADORNO, 1996, p. 391). 
 

A primazia da Halbbildung161 sobre a Bildung se baseia, segundo Adorno, numa 

sociedade fundada sob princípios burgueses que prometem certos ideais de realização, 

                                                 
161 O termo alemão Halbbildung pode, dependendo do contexto, ser traduzido como semicultura ou 
semiformação, caso a ênfase recaia, respectivamente, ao processo de danificação objetiva e/ou subjetiva 
da produção cultural (ZUIN, 2011, p. 615). O conceito de formação (Bildung) está intrinsecamente 
relacionado com cultura (Kultur): enquanto Kultur tende a se aproximar das realizações humanas 
objetivas, Bildung vincula-se mais às transformações decorrentes na esfera subjetiva. É dessa tensa 
relação entre a dimensão objetiva e subjetiva da cultura que se origina o conceito de formação, ou seja, 
a subjetividade objetivada nos produtos humanos pela intervenção do agir formativo necessita tanto de 
um momento de distanciamento quanto de aproximação da realidade que transforma o subjetivo tanto 
quanto é transformada pelo exercício da atividade racional (ZUIN, 1999, p. 55). 
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mas não cumprem. Entretanto, não são falsos os seus conteúdos, mas sim, a sua forma de 

efetivação. A passagem de Minima Moralia, no aforismo, Deitar fora a criança com a 

água do banho, Adorno apresenta a tensão e ambiguidade do termo: 

 

Entre os motivos da crítica da cultura, ocupa um lugar central, desde os tempos antigos, 

o da mentira: que a cultura cria a ficção de uma sociedade humanamente digna que não 

existe; que oculta as condições materiais sobre as quais se erige todo o humano; e que, 

com a consolação e o sossego, serve para manter com vida a perniciosa determinação 

econômica da existência (ADORNO, 2001, p. 39). 

 

Sob essa perspectiva, é possível estabelecer o entrelaçamento do conceito de 

semiformação com a análise de Adorno e Horkheimer, no que diz respeito ao aparato da 

indústria cultural, cujo material divulgado é semiformado, isto é, a mímesis que a indústria 

propaga é uma falsa mímesis. Para os autores, através dessa falsa mímesis é que se tem o 

processo de padronização dos produtos assim como de comportamentos dos indivíduos.  

 

O denominador comum ‘cultura’ já contém virtualmente o levantamento estatístico, a 

catalogação, a classificação que introduz a cultura no domínio da administração. (...) O 

pretenso conteúdo não passa de uma fachada desbotada; o que fica gravado é a sequência 

automatizada de operações padronizadas. (...) A indústria cultural não cessa de lograr seus 

consumidores quanto àquilo que está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre 

o prazer, emitida pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinidamente: 

maldosamente, a promessa a que afinal se reduz o espetáculo significa que jamais 

chegaremos à coisa mesma. (...) Eis aí o segredo da sublimação estética: apresentar a 

satisfação como uma promessa rompida (DE, 2006, p. 108 passim). 

 

Segundo Maar, a tradução Halbbildung, por semiformação tem por finalidade registrar a 

limitação da finalização do processo – incompletude, pela metade – e a plena validade do 

processo formador como tal, ainda que travado. Como indica Maar, a crítica de Adorno 

consiste em “fixar a denúncia de uma totalidade – o processo formativo cultural, com sua 

articulação entre cultura e sujeito – falsificada, impedida de manifestar sua negatividade 

(MAAR, 1992, p. 186, 187). Encontramos no capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, 

seção VII, a passagem que permite esclarecer essa questão:  

 

O processo é um processo de liquidação em vez de superação, é um processo de negação 

formal em vez de negação determinada. Não lhe foi concedendo a plena satisfação que 

os colossos desencadeados na produção superaram o indivíduo, mas extinguindo-o como 

sujeito (DE, 2006, p. 169). 

                                                 
Cf. JAY, M. As ideias de Adorno. Especificamente, o capítulo Cultura como manipulação; Cultura como 
redenção. (JAY, 1988, p. 101 passim). 
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Nesse sentido, a importância da construção do conceito de ‘semicultura’ ou 

‘semiformação’ corresponderia a um “processo planejado de abortamento das 

possibilidades libertadoras” (DUARTE, 2007, p. 96). A exemplo do que se pode 

identificar no estudo de Adorno sobre o antissemitismo, o problema se expressa no âmbito 

da subjetividade: a semiformação pretende deseducar os indivíduos no sentido de evitar 

que eles percebam e desfrutem o que quer que seja de modo autônomo. De acordo com 

Maar, “A meia-experiência não é caminho para a experiência (...) O que é entendido pela 

metade não é um passo em direção à formação” (MAAR, 1992, p. 191). A partir dessa 

perspectiva, é possível expor a argumentação desenvolvida por Adorno no que diz 

respeito ao termo “semiformação” (Halbbildung), cuja abordagem no texto de 1959, é 

entendida, segundo Duarte, como uma  

 

Petrificação da consciência oriunda da falsa projeção, a qual engendra a consciência 

doentia, defeituosamente esquematizante, do antissemita. Ela traduz uma relação 

equivocada com o âmbito das realizações do espírito, a qual se coaduna esplendidamente 

com o rebaixamento espiritual introduzido pelo capitalismo tardio (DUARTE, 2003, p. 

454)162. 

 

O tipo de projeção163 reconhecido por Adorno e Horkheimer, que leva o ‘selo’ do 

esclarecimento representa uma forma regressiva em relação à projeção original, ligada à 

natureza, cujo aspecto fundamental revelou-se, no âmbito da dominação, pela ausência 

de reflexão por parte dos indivíduos: “A projeção está automatizada nos homens, assim 

como as outras funções de ataque e proteção, que se tornam reflexos” (DE, 2006, p. 155). 

Nesse sentido, a projeção é vista, tendencialmente, sob a instância da administração em 

sua forma degenerativa. Segundo Alves Jr., “a falsa projeção manifesta-se num dos 

sintomas mais característicos da sociedade esclarecida, a semicultura: hipóstase do saber 

limitado como verdade pelo sujeito, o qual não é mais capaz de ter experiência, em sentido 

pleno” (ALVES JR., 2003, p. 54). Ou seja, a questão do sujeito está posta no âmbito de 

uma experiência travada e incompleta, pois fica submetida ao processo de reificação. De 

                                                 
162 Cf. o artigo de Rodrigo Duarte, Esquematismo e semiformação (DUARTE, Educ. Soc., Campinas, vol. 24, 
n. 83, p. 441-457, agosto 2003. Cf. o livro do mesmo autor Teoria crítica e indústria cultural, 
especificamente, o capítulo III, ‘A indústria cultural e a teoria da semicultura’ (DUARTE, 2007, p. 93, 99). 
Cf. também, Lukács, Adorno e o problema da formação (MAAR, W. L. Revista de Cultura e política, n. 27. 
1992, 171-200. 
163 Importante ressaltar o conceito de projeção: “Operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no 
outro – pessoa ou coisa – qualidades, sentimentos, desejos e mesmo “objetos” que ele desconhece ou 
recusa nele” (LAPLANCHE E PONTALIS, 1992). Essa questão será retomada no próximo tópico desse 
capítulo (2.4). 
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acordo com Maar, Adorno evidencia que esse processo de ‘travamento’ da experiência 

deve-se “à repressão do diferenciado em prol da uniformização da sociedade 

administrada, e à repressão do processo em prol do resultado, falsamente independente, 

isolado, essas seriam, portanto, as características da semiformação” (MAAR, 2006, p. 

24). Segundo a interpretação de Adorno e Horkheimer,  

 

A tendência à falsa projeção é tão fatalmente inerente ao espírito que ela, esquema isolado 

da autoconservação, ameaça dominar tudo que vai além dela: a cultura. (...) A real 

emancipação dos homens não ocorreu ao mesmo tempo que o esclarecimento do espírito, 

a própria cultura ficou doente. Quanto mais a realidade social se afastava da consciência 

cultivada, tanto mais esta se via submetida a um processo de reificação. A cultura 

converteu-se totalmente numa mercadoria, difundida como uma informação, sem 

penetrar nos indivíduos dela informados (DE, 2006, p. 161, 162). 

 

A citação acima permite-nos interpretar a visão crítica de Adorno no que diz respeito à 

transformação do homem em coisa: o predomínio da lógica do equivalente tende a 

reafirmar o seu próprio processo de reificação, a sua conversão em semiformação. De 

acordo com Jay, “reificação, quando usada por Adorno, significa supressão da 

heterogeneidade em nome da identidade” (JAY, 1988, p. 63). Segundo Adorno e 

Horkheimer,  

 

A assimilação física da natureza é substituída pela “recognição do conceito”, a 

compreensão do diverso sob o mesmo, o idêntico. A constelação, porém, na qual a 

identidade se produz – a identidade imediata da mimese assim como a identidade 

mediatizada da síntese, a assimilação à coisa no ato cego de viver, assim como a 

comparação dos objetos reificados na conceitualidade científica – continua a ser a 

constelação do terror (DE, 2006, p. 149) aspas dos autores 

 

Em Minima Moralia, no aforismo Sur l’eau, Adorno faz uma crítica sobre a sociedade, 

cujas relações são regidas pela reprodução do sempre idêntico:  

 

No ideal do homem liberto, cheio de força, criativo, infiltrou-se o fetichismo da 

mercadoria que, na sociedade burguesa, traz consigo a inibição, a impotência, a 

esterilidade do sempre igual. (...) A ingenuamente suposta univocidade da tendência 

evolutiva para o incremento da produção é também uma parte da cultura burguesa, que 

admite apenas o desenvolvimento numa só direção, porque ela, como totalidade fechada, 

é dominada pela quantificação hostil à diferença qualitativa (ADORNO, 2001, p. 161). 

 

Em outro aforismo, os Se te atraem rapazes maus, Adorno assinala que na esfera da 

dominação “(...) vem à luz toda a imundície que a cultura bárbara depositara no indivíduo: 

a semiformação, a indolência, a credulidade grosseira, a brutalidade” (Idem, 2001, p. 22). 
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Ao rever os aspectos que envolvem a sociedade emancipada assim como a possibilidade 

de realização das potencialidades humanas, Adorno observa que diante da crua realidade, 

a ausência de reflexão pode chegar à extrema situação do que significa afirmar que a 

cultura pode ser convertida num valor de troca, uma vez que se encontra assentada no 

âmbito da dimensão instrumental. Shierry W. Nicholsen, faz uma interpretação, a respeito 

do resultado das forças violentas e invasivas que incidem sobre o sujeito inserido no 

contexto, do que Adorno denomina sociedade totalmente administrada:  

 

Trata-se de um sujeito que vive em um ambiente do que Adorno denominou “das 

Immergleiche” – “o sempre mesmo”. O casulo [cocoon] da falsa consciência, fiado pela 

repetição de das Immergleiche. A falsidade afeta não apenas a capacidade de 

discernimento – que requereria ver através das ilusões – mas também os órgãos da 

percepção. A mutilação do sujeito deixa-o não apenas estúpido, por assim dizer, mas 

também surdo e mudo (NICHOLSEN, 2010, p. 90, 91)164. 

 

Segundo Nicholsen, o uso do termo cocoon se remete ao sujeito mutilado pela reificação 

e alienação produzidas pela sociedade tecnológica avançada. É um sujeito protegido 

cocooned em um falso conforto, em uma ilusão de progresso que disfarça a inumanidade 

(Cf. NICHOLSEN, 2010, p. 90). 

 

2.4. A dimensão mimética do antissemitismo e a teoria da falsa projeção 

 

Com base no que já foi discutido, apresentaremos a relação entre a dimensão 

mimética do antissemitismo e o indivíduo semiformado, submetido às instâncias da 

indústria cultural com a teoria da falsa projeção. Adorno e Horkheimer procuram 

compreender a questão da mímesis para indicar como os antissemitas se utilizaram desse 

recurso para propagar o antissemitismo. Segundo os autores, no decorrer do 

desenvolvimento do esclarecimento, a relação entre os mecanismos de projeção e de 

identificação foi adquirindo outros contornos:  

 

(...) o indivíduo precisa de um controle crescente da projeção; ele tem de aprender ao 

mesmo tempo a aprimorá-la e a inibi-la. Aprendendo a distinguir, compelido por motivos 

econômicos, entre pensamento e sentimentos próprios e alheios, surge a distinção do 

exterior e interior, a possibilidade de distanciamento e identificação (DE, 2006, p. 155). 

  

                                                 
164 NICHOLSEN, S. W. O sujeito mutilado extinto na arena da experiência estética. Tradução de Imaculada 
Kangussu. Deslocamentos na arte, 2010. 
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Segundo Adorno e Horkheimer, os mecanismos propagandísticos da política 

nazista delineados na exploração da imagem do Führer são evidenciados pelo caráter de 

dominação de uma mímesis constituída como um polo de identificação das massas e 

incentivando-as ao comportamento mimético do seu ídolo: “todos os pretextos 

combinados pelos chefes e seus seguidores servem para ceder à sedução mimética” (DE, 

2006, p. 151). De acordo com Duarte,  

 

O ser humano desindividualizado, não possui exatamente uma interioridade, sendo que 

um certo tipo de mitologia (no caso do nazismo, a germânica) é posto via falsa mímesis 

no lugar daqueles conteúdos psíquicos que lhe são expropriados. O conhecimento da 

realidade já por si problemático, fica totalmente comprometido, pois o sujeito não tem o 

que devolver à realidade, quando dela recebe dados sensoriais, o que abre caminho para 

a adesão obsessiva a posições percebidas como a verdade última das coisas, a qual exclui 

principalmente – até mesmo com absurda violência - a existência de pontos de vista 

diferentes (DUARTE, 1997, p. 59). 

 

No que concerne à dimensão do comportamento mimético com intentos ideológicos 

complementa-se, segundo a interpretação dos autores, na ‘falsa projeção’, identificada na 

seção VI, manifesta nas formas mais mórbidas do preconceito e da discriminação. 

Segundo Adorno e Horkheimer, o antissemitismo é baseado na falsa projeção: “Ele é o 

reverso da mimese genuína, aparentada à mimese que foi recalcada, talvez o traço 

caracterial patológico em que esta se sedimenta” (DE, 2006, p. 154). Na falsa projeção, o 

indivíduo projeta uma forma ‘adequada’ de comportamento adaptada ao comando do 

Führer, segundo os autores, essa forma de distorção consiste na compreensão de que “o 

distúrbio está na incapacidade de o sujeito discernir no material projetado entre o que 

provém dele e o que é alheio” (Idem, 2006, p. 154). Em Minima Moralia, no aforismo, 

Observam-te os homens, Adorno enfatiza: “Deve-se ao mecanismo da ‘projeção pática’ 

que os detentores do poder reconheçam como homens só a sua própria imagem refletida, 

em vez de refletirem o humano como diferente” (ADORNO, 2001, p. 104). 

Diferentemente de uma função emancipatória, o ambiente cultural instaurado é 

reafirmado pelo exercício de conformismo e recusa a uma dimensão reflexiva mais 

consistente. Segundo Adorno, a noção do conceito de emancipação, significa o mesmo 

que:  

conscientização, racionalidade (...) a educação seria impotente e ideológica se ignorasse 

o objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém 

ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além do well adjusted 
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people, pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação existente se impõe 

precisamente no que tem de pior (ADORNO, 2006, p. 143)165. 

 

O contorno dessa ação atinge o esfacelamento do sujeito em um nível de ajustabilidade 

tão sutil que este se debilita, passando a ser conduzido pelo âmbito da racionalidade 

instrumental, que subliminarmente é imposta como ‘verdade’. Sob o aspecto de uma 

realidade tendencialmente imposta e limitada, o sujeito assimila o que recebe, fator esse 

que impossibilita qualquer dimensão utópica face às condições sociais de exploração e 

dominação em que se encontra. Adorno e Horkheimer não apresentam um quadro otimista 

quanto ao funcionamento dessa forma de sociedade administrada, pois os mecanismos de 

dominação resultantes desse processo não exercem outra finalidade senão a de legitimar 

interesses ideológicos. Entretanto, o que aparenta ser um pessimismo significa, para os 

autores, uma visão crítica em relação ao fator regressivo no que tange, principalmente, às 

formas de expressão ritualísticas sob o viés ideológico. Duarte afirma que, em virtude das 

necessidades econômicas e ideológicas,  

 

Media-se a relação que as pessoas têm com seu entorno, de modo que elas percebam 

apenas o que o sistema permite, desaparecendo, no limite, a própria ideia da existência 

real de objetos exteriores em benefício de uma realidade toda artificialmente produzida, 

em cuja efetividade deve-se de fato acreditar’ (DUARTE, 2001, p. 40). 

 

No texto, Teoria da Semicultura, Adorno indica que “A única possibilidade de 

sobrevivência que resta à cultura é a autorreflexão crítica sobre a semiformação, em que 

necessariamente se converteu” (ADORNO, 1996, p. 410). Nesse sentido, sob a influência 

da indústria cultural, os bens culturais apresentam um conteúdo informativo carregado de 

estereótipos, destituídos de reflexão crítica.  

Significativo a esse respeito, o ensaio Fascinante Fascismo. Nele, Susan Sontag 

faz uma análise sobre a estética fascista, a qual, se encontra submetida a uma rede de 

informação planificada, cujo alvo seria a conexão do indivíduo semiformado submetido 

passivamente à tessitura de utilização ideológica de sustentação do Terceiro Reich. A 

autora se detém nos filmes e documentários da cineasta alemã Leni Riefenstahl, no 

período de ascensão do nacional socialismo, os quais permitem à autora examinar o 

processo de construção das identidades através dos mecanismos de projeção e 

                                                 
165 ADORNO. Educação para quê? In: Educação e emancipação. Tradução e Introdução de Wolfgang Leo 

Maar. 4° ed., São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
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identificação, nos quais a figura do líder ocupa o papel de catalisador, permitindo a 

consequente identificação coletiva. Sontag enfatiza alguns aspectos da estética fascista: o 

gosto pelo monumental e pela reverência massiva do herói, assim como a apresentação 

do movimento das massas em padrões grandiosos e rígidos dispostos sob um tipo de 

coreografia que reflete a unidade do Estado: “as massas são feitas para tomarem forma a 

serem desenhadas”; e acrescenta “os movimentos são restritos, contraídos e reprimidos” 

(SONTAG, 1980, p. 73, 74): 

 

Estéticas fascistas nascem de (e justificam) uma preocupação com situações de controle, 

de comportamento submisso, de esforço extravagante e de resistência à dor; elas 

endossam duas situações aparentemente opostas: a egomania e a servidão. As relações de 

dominação e de escravização tomam a forma de uma pompa característica: a manifestação 

de grupos ou pessoas; a transformação de pessoas em coisas; o agrupamento de 

pessoas/coisas ao redor de uma força toda-poderosa e hipnótica de uma figura líder. A 

dramaturgia fascista concentra-se nas forças poderosas e seus fantoches, uniformemente 

trajadas e exibidas em números sempre crescentes. Sua coreografia alterna-se de um 

movimento incessante a uma postura congelada e estática. A arte fascista glorifica a 

capitulação, exalta a irracionalidade e torna a morte fascinante (Idem, 1980, p. 72, 73)166. 

 

Sontag evidencia, nesse contexto, o tipo de comportamento dos indivíduos, o qual se 

caracterizou por um tipo de adesão ao sistema econômico e político vigente. Como 

assinala Adorno, em Educação após Auschwitz, “A pressão do geral dominante sobre 

tudo que é particular, os homens individualmente e as instituições singulares, tem uma 

tendência a destroçar o particular e o individual juntamente com seu potencial de 

resistência” (ADORNO, 2006c, p. 122).  

Adorno e Horkheimer, compreendem o fenômeno do antissemitismo como uma 

falsa projeção, fruto de uma mímesis segunda, de uma conjuntura política que não se 

fundamenta, nem objetivamente e nem subjetivamente. Conforme eles apontam na seção 

II, do ‘Elementos do antissemitismo’: “O comportamento antissemita é desencadeado em 

situações que os indivíduos obcecados e privados de sua subjetividade se veem soltos 

                                                 
166 O cinema, particularmente, exerceu grande influência quanto à disseminação de ideias relacionadas 
ao antissemitismo político e racial, cujo objetivo seria o de afirmar a superioridade do povo alemão e a 
supremacia do poder militar. Sontag examina o trabalho da cineasta alemã Leni Riefenstahl, 
notadamente, os filmes: O Triunfo da vontade (Triumph des Willens, 1935) e Olympia, dividido em duas 
partes: Festival do Povo (Fest der Völker, 1938) e Festa da beleza (Fest der Schönheit, 1938), cujos temas 
estão relacionados à estética fascista. 
Cf. o livro que possibilita a compreensão da relação entre o processo de industrialização na Alemanha e a 
ascensão do nacional socialismo. KRACAUER, S.  De Caligari a Hitler: uma história psicológica do cinema 
alemão. Tradução de Tereza Ottoni. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
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enquanto sujeitos (...) Neles fica demonstrada a impotência daquilo que poderia refreá-

los, a impotência da reflexão, da significação” (DE, 2006, p. 141).  

No contexto da sociedade administrada, a subjetividade só pode subsistir de forma 

debilitada, pois a regressão dos sentidos se encontra sob um nível de controle social tão 

eficiente que acaba por reforçar no sujeito um individualismo tal que a dimensão do outro 

desaparece. Sob essa perspectiva é possível compreender como a tendência a estereótipos 

assim como a tendência à “personalização (a redução da política a termos pessoais, no 

sentido mais estreito)”, vem a se tornar uma característica na fase tardia do 

esclarecimento, marcada pela “liquidação tendencial do sujeito” (ALVES Jr., 2003, 174) 

grifo nosso. 

É importante notar como os autores articulam a explicação da ausência de reflexão 

através do mecanismo da falsa projeção no ambíguo processo do esclarecimento, 

notadamente, na fase tardia. Nesse sentido, a falsa projeção remete ao esquema originário 

da civilização, pois é vista como um importante mecanismo de proteção do homem 

primitivo. Segundo adorno e Horkheimer, “perceber é projetar. A projeção das 

impressões dos sentidos é um legado de nossa história pré-animal, um mecanismo para 

fins de proteção” (DE, 2006, p. 154), e em virtude de sua funcionalidade para o esquema 

da autoconservação, automatiza-se como um reflexo e acaba por formar um sistema de 

conhecimento do mundo como ordem fixa. De acordo com os autores: “O eu que projeta 

compulsivamente não pode projetar senão a própria infelicidade, cujos motivos se 

encontram dentro dele mesmo, mas dos quais se encontra separado em sua falta de 

reflexão” (DE, 2006, p. 158).  Segundo Zuin,  

 

(...) Essa capacidade projetiva – que faz parte de nossa espécie e que permite o 

desenvolvimento progressivo das capacidades do ego que discernem quais são os limites 

de nossas ações e quais valores é que devem ser assimilados ou não – é cada vez mais 
prejudicada até se metamorfosear na atitude do paranoico que projeta seus desejos e 

medos na vítima potencial (ZUIN, 1999, p. 84)167. 

 

Nesse sentido, é possível apontar a justificativa dos autores no que concerne à 

questão sobre o antissemitismo basear-se na teoria da falsa projeção que pode ser 

interpretada como ‘degeneração da projeção controlada’. De acordo com Adorno e 

Horkheimer, “o patológico no antissemitismo não é o comportamento projetivo enquanto 

tal, mas a ausência de reflexão que o caracteriza”, e acrescentam que, no plano das 

                                                 
167 Cf.: (ALVES JR, 2003, p. 51, 53). Cf. a análise dos autores a esse respeito (DE, 2006, 156 passim). 
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relações humanas, o sujeito “perde a reflexão nas duas direções: como não reflete mais o 

objeto, ele não reflete mais sobre si e perde assim a capacidade de diferenciar” (DE, 2006, 

p. 156). A exemplo do que ocorre com o antissemita, Adorno e Horkheimer compreendem 

que o conhecimento que podemos ter do mundo distingue-se, às vezes, tenuemente de 

formas psíquicas totalmente patológicas (Cf. DUARTE, 2007, p. 74)168. Adorno e 

Horkheimer, evidenciam o mecanismo da falsa projeção como “o usurpador do reino da 

liberdade e da cultura; a paranoia é o sintoma do indivíduo semicultivado” (DE, 2006, p. 

161). Ou seja, o que o semiculto pensa não é apenas um ponto de vista, mas a ‘pura 

verdade’. E, na medida em que todo ato cognitivo carrega a marca da projeção, se esta, 

não for refletida, corre o risco de absolutizar-se, o que acaba por permitir o seu 

enrijecimento. Os autores indicam uma aproximação entre o mecanismo da falsa projeção 

do antissemita e o pensamento objetivador, como marca da humanidade esclarecida, que 

tende a uma definição completa e acabada de coisas e pessoas (Cf. DE, 2006, p. 159). 

Segundo Alves Jr., ambos realizam a anulação do não-idêntico, no sentido de que o 

antissemitismo nada mais é do que a realização das tendências identificantes do esquema 

ordinário do conhecimento voltado para fins de dominação (Cf. ALVES JR., 2003, p. 51 

passim). De acordo com Adorno e Horkheimer:  

 

Sempre que as energias intelectuais estão intencionalmente concentradas no mundo 

exterior, ou seja, sempre que se trata de perseguir, constatar, captar, (que são funções que, 

tendo origem na empresa primitiva de subjugação dos animais, se espiritualizaram nos 

métodos científicos de domínio da natureza), tendemos a ignorar o processo subjetivo 

imanente à esquematização e a colocar o sistema como a coisa mesma (DE, 2006, p. 159). 

 

Como indica Duarte, “A semicultura, enquanto resultado concreto da falsa 

projeção, é um conjunto de crenças inabaláveis possuídas pelo antissemita, sem as quais 

ele perderia os últimos (e tênues) liames para com a realidade exterior” (DUARTE, 2007, 

p. 74). Segundo Duarte é possível constatar esse tipo de comportamento, tanto nos 

nazistas daquele período, quanto nos neonazistas, como por exemplo:  os skinheads e 

whitesupremacists169, cujo procedimento comportamental se destaca, não só pela 

                                                 
168 Cf. a esse respeito: (ALVES JR., 2003, p.49); (DE, 2006, p. 156). 
169 Segundo Duarte, “Trata-se da “semiformação” (Halbbildung), a qual, por sua vez, baseia-se nos que os 
autores chamaram de “projeção patológica”, i.e., um procedimento psicológico em que, a partir da 
dificuldade de, mediante reflexão, diferenciar suas próprias contribuições ao seu meio daquelas dele 
advindas, o indivíduo que teve sua subjetividade expropriada pelo sistema adquire uma percepção por 
vezes alucinatória da realidade, ao de uma certeza inabalável sobre a correção do seu pensamento e de 
sua atitude. Para Horkheimer e Adorno, isso explica a frieza e a “convicção” com que os carrascos nazistas 
executavam suas vítimas. Poderíamos complementar, dizendo que, em nossos dias, fenômenos como 
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brutalidade em relação aos estrangeiros (Aüslander), mas pela exposição do ódio atrelado 

ao preconceito. 

Segundo Adorno e Horkheimer, a indústria cultural reproduz, tendencialmente, 

um clima cultural propício à reincidência de práticas fascistas: a forma de legitimação da 

violência encontra-se em conjunção com o fenômeno combatido e analisado pelos 

autores, denominado ‘pseudoindividualidade’, que ocorre com frequência por meio do 

reforço ao narcisismo coletivo, da brutalidade, do ego debilitado e pelo repúdio ao outro, 

no sentido de que o indivíduo “só é tolerado na medida em que sua identidade 

incondicional com o universal está fora de questão” (DE, 2006, p. 128).  Este mecanismo 

é responsável por produzir, no plano individual, indiferença não só em relação ao 

antissemitismo, mas está presente nos movimentos e manifestações discriminatórios dos 

judeus e de outras etnias. No ensaio Educação após Auschwitz (1969), Adorno enfatiza a 

necessidade de “buscar as raízes do antissemitismo, nos perseguidores e não nas vítimas. 

É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos 

(ADORNO, 2006c, p. 121, passim). A forma de investigação estabelecida pelos autores 

consiste na ideia de que o alvo das hostilidades não é previamente definido. É necessário 

buscar as origens do antissemitismo através dos aspectos subjetivos de seus agentes e não 

em supostas características dos seus objetos. No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, 

os autores evidenciam que não existe “um genuíno antissemitismo e, certamente, não há 

nenhum antissemita nato (...) eles saem a pilhar e constroem uma ideologia grandiosa 

para isso, e falam disparatadamente da salvação da família, da pátria, da humanidade” 

(DE, 2006, p. 142).  

Segundo Adorno e Horkheimer, o antissemita inclina-se a idealizar o grupo e o 

líder com o qual se identifica, ao projetar qualidades negativas naqueles com os quais não 

têm uma identidade, tomando-os como alvo do preconceito, no sentido de que cada um 

deles pode tomar o lugar do inimigo. “As vítimas são intercambiáveis segundo a 

conjuntura: vagabundos, judeus, protestantes, católicos” (DE, 2006, p. 142). 

Analogamente, no ensaio, Educação após Auschwitz, Adorno enfatiza a necessidade de 

esclarecer a possibilidade de haver um outro direcionamento quanto ao ocorrido em 

Auschwitz: “Amanhã pode ser a vez de um outro grupo que não os judeus, por exemplo, 

os idosos, que escaparam por pouco no Terceiro Reich, ou os intelectuais, ou 

                                                 
ataques terroristas suicidas são exemplos extremados da projeção patológica e da semiformação sempre 
com ela relacionada”. DUARTE, R. Esquematismo da Percepção vs. Sensibilidade Criativa:  sobre as 
chances da Educação Estética. In: Cultura e alteridade: confluências. Ijuí, Rio Grande do Sul, 2006 
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simplesmente alguns grupos divergentes” (ADORNO, 2006c, p. 136).  Em Minima 

Moralia, no aforismo, Observam-te os homens, Adorno evidencia nos antissemitas uma 

tendência de que “o esquematismo social da percepção esteja configurado de tal modo 

que não conseguem ver os judeus como homens. A tão ouvida afirmação de que os 

selvagens, os negros ou os japoneses parecem animais, porventura macacos, contém já a 

chave do pogrom” (ADORNO, 2001, p. 104). Na seção VII, do capítulo ‘Elementos do 

antissemitismo’ os autores evidenciam que o antissemitismo só ocorre, tendencialmente, 

como uma posição no ticket intercambiável: “(...) os judeus são assassinados numa época 

em que os chefes podem substituir o ponto antissemita de sua plataforma política com a 

mesma facilidade com que as equipes de trabalho podem ser transferidas de um centro de 

produção para outro” (DE, 2006, p. 170). Na mesma seção, Adorno e Horkheimer 

admitem que a adesão dos indivíduos ocorre por meio de mecanismos de submissão frente 

às tendências sociais dominantes, com o objetivo voltado para a manutenção do status 

quo. Nesse contexto, o antissemita seria aquele que acabaria por aderir sem reflexão, que 

se anuncia na mentalidade de ticket. Na fase tardia do Esclarecimento, observa-se, 

segundo os autores, a adesão por parte dos indivíduos a plataformas eleitorais prontas e a 

formas enrijecidas de pensamento, o que possibilitaria evidenciar o pensamento por 

tickets em um contexto geral de ofuscamento (Verblendungszusammenhang), marcado 

pelo pensamento estereotipado no qual prevalece uma visão de mundo dicotomizada (DE, 

2006, p. 154, 171). Segundo Cohn,  

 

Trata-se de uma forma de perceber o mundo e de pensar que opera conforme blocos de 

significados previamente dados, que se apresentam como coerentes para o sujeito, na 

medida em que aceitar um dos seus elementos leva a aceitar os demais sem esforço de 

ajuste nem, muito menos, de reflexão, mas que na realidade são intrinsecamente 

contraditórios, na medida em que associam a estereotipia e a personificação num conjunto 

que resiste a completar-se (COHN, 1998, p. 15). 

 

No termo cunhado por Adorno e Horkheimer, essa forma de ajustamento por parte dos 

indivíduos, retratada como mentalidade de ticket (Ticketdenken), constitui um tipo de 

pensamento das massas, o ‘pensar em blocos’, caracterizado por uma ‘regressão’ 

constituída da perda da capacidade de experiência, especificamente, da experiência 

estética, assim como a perda da capacidade de reflexão por parte dos indivíduos, cuja 

característica principal, consiste em uma dissolução da experiência da alteridade na 

consciência dos indivíduos, ao eliminar toda e qualquer possibilidade de transcendência 

à facticidade do real. De acordo com os autores, “Continua-se a escolher, mas apenas 
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entre totalidades” (DE, 2006, p. 165). Ou seja, ‘escolher’ um ticket, remeteria a uma 

forma de adaptação da aparência petrificada da realidade. A reflexão dos autores 

possibilita-nos o entendimento do antissemitismo em concordância à mentalidade de 

ticket, caracterizado pela liquidação da experiência que cede lugar ao estereótipo: 

 

Hoje, os indivíduos recebem do poder seus tickets já prontos (...) o senso de realidade, a 

adaptação ao poder, não é mais resultado de um processo dialético entre o sujeito e a 

realidade, mas é imediatamente produzido pela engrenagem da indústria. O processo é 

um processo de liquidação em vez de superação, é um processo de negação formal em 

vez de negação determinada. Não lhe foi concedendo a plena satisfação que os colossos 

desencadeados na produção superaram o indivíduo, mas extinguindo-o como sujeito. 

(DE, 2006, p. 169) grifo nosso. 

 

Trata-se de evidenciar na fase do capitalismo tardio, o processo de liquidação da 

experiência, substituída pelo estereótipo que incide sobre os indivíduos. Sob essa 

perspectiva, a mentalidade do ticket revela, segundo os autores, o processo da 

semiformação, na medida em que os indivíduos são classificados e rotulados, e os que 

não fazem parte de um determinado grupo, são agredidos e rechaçados física e 

simbolicamente.  

Na conferência, Sobre a pergunta: O que é alemão? (Auf die Fräge: Was ist 

Deutsch?), pronunciada em 1965 e, posteriormente, publicada em1969, Adorno apresenta 

as suas reflexões advindas do pós-guerra, apontando para as consequências da formação 

por estereótipos responsável por promover o narcisismo coletivo. Segundo as palavras do 

autor: “Enquanto tento comunicar algo do que experimentei e observei, creio agir, antes 

de mais nada contra a formação de estereótipos. (...) Aquilo com o que nos identificamos, 

a essência do próprio grupo, torna-se imperceptivelmente o bom; o grupo alheio, os 

outros, o ruim” (ADORNO, 1995, p. 125, 129)170.  

O solapamento das diferenças representaria, portanto, uma tendência do 

esclarecimento marcado por um tipo de racionalidade instrumental, em que a destruição 

do não-idêntico ocupa um lugar determinante no mundo administrado. Cabe destacar aqui 

a ideia de esclarecimento relacionada à unilateralidade da razão instrumental no processo 

de dominação do homem e da natureza. Segundo Susan Buck-Morss, a Dialética do 

esclarecimento representa o posicionamento dos autores no que concerne à luta contra a 

                                                 
170 ADORNO, T. W. Palavras e sinais: modelos críticos 2. Tradução de Maria Helena Ruschel. Petrópolis: 
Vozes, 1995. 
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tendência interna do esclarecimento em relação à barbárie, que, nesse contexto, poderia 

ser pensada como uma parcela do terror do processo instaurado pela política nazista: 

 

(...) os elementos do antissemitismo não eram vistos apenas como manifestações isoladas 

de intolerância aberta. Eram mostrados, ao invés, como formando uma configuração 

psicológica que refletia toda a constelação de fatores que, segundo Adorno e Horkheimer, 

caracterizava as tendências fascistas da estrutura social atual: conformismo, falsa 

projeção, submissão autoritária, falta de reflexão crítica e o estereótipo que resultava de 

uma incapacidade de experimentar o não-idêntico ou o novo (BUCK-MORSS, 1981, p. 

353)171.  

 

Conforme evidencia Alves Jr., a noção do não- idêntico é retomada “por Adorno 

ao falar dos judeus- e de qualquer outro grupo humano perseguido- como reserva de não-

identidade frente ao todo social avassalador” (ALVES JR., 2003, p. 37). Diante de uma 

sociedade em que as relações são traduzidas pela reprodução padronizada do sempre 

idêntico fortalece o pensamento fascista, segundo o qual aqueles que não pertencem à 

coletividade, de natureza autoritária, devem ser exterminados, e que levado às últimas 

consequências, gerou o terror ocorrido em Auschwitz. Nesse contexto, as aspirações de 

uma sociedade humana indicam um afastamento a qualquer possibilidade de reflexão e 

questionamento da barbárie, uma vez que o processo cultural formador é desenvolvido 

sob o aspecto unilateral. Isto porque o comportamento fascista, inimigo feroz da 

diferença, busca como alvo aqueles que são suscetíveis, real ou imaginariamente, de 

apontar uma alternativa ao existente (das Bestehende). Segundo Adorno e Horkheimer, 

esse fenômeno ocorre no processo social da reificação em curso através da manipulação 

organizada do impulso mimético e da tendência à falsa projeção (DE, 2006, p. 161).  

Adorno e Horkheimer identificam nesse tipo de comportamento o gesto de enrijecimento 

da mímesis como resposta à própria encenação da morte: 

 

O gesto mimético provocado pelo medo diante das forças da natureza converte-se em 

fúria assassina contra os próprios homens. A pura identidade transforma-se em morte e, 

sobretudo, na morte do indivíduo, de seu sonho, que só poderia germinar diante da 

aceitação da diferença que a identidade total justamente recusa (SELLIGMANN-SILVA, 

2003, p. 85). 

 

Esse gesto de recusa compreende a negação das condições que impediram o 

desenvolvimento do diferente, do mimético, daquilo que foi recalcado em nome da 

                                                 
171 Cf. a esse respeito: (ALVES JR., 2003, p. 126, 127); (DE, 2006, 148, 171); (ADORNO, 2006 a, p. 37).  
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promessa de uma sociedade supostamente igualitária. Ou seja, “daquilo que o pensamento 

identificante recusou-se a si mesmo: a necessidade do ajuste de contas com o sofrimento 

humano” (Cf. ZUIN, 1999, p. 127). O pensamento identificante, ao tornar tudo igual e 

comparável, dissolve dessemelhanças e qualidades acabando por reduzir toda diferença a 

uma igualdade.  

Na obra, Dialética negativa (1966), Adorno evidencia a necessidade de que o 

pensamento reconheça o sofrimento que atinge o sujeito sacrificado pela situação de 

opressão: “O mais mínimo rastro de sofrimento sem sentido no mundo experimentado 

infringe um desmentido a toda a filosofia da identidade que gostaria de desviar a 

consciência da experiência” (ADORNO, 2009, p. 173). Precisamente porque o 

pensamento ainda não se encontra reconciliado com a realidade, Adorno admite a 

possibilidade de realizar a autorreflexão procurando compreender quais foram os fatores 

regressivos que conduziram ao seu processo de embrutecimento. O pensador identificou 

como esse episódio de caráter regressivo demonstra uma estreita relação que se 

estabeleceu no contexto do capitalismo tardio entre uma semiformação calcada na razão 

instrumental assim como o fenômeno da pseudoindividualidade. A ideia de regressão, já 

mencionada no primeiro capítulo, está relacionada ao fracasso do projeto iluminista que, 

ao conferir maioridade à espécie humana, lançou-a, nas palavras de Duarte, “a uma 

situação de sujeição tanto mais complexa, pois não mais advinda de uma fatalidade 

natural, mas da própria incapacidade histórica do ser humano” (DUARTE, 1997, p. 88). 

Adorno se reporta à aproximação do princípio da identidade com a dominação que faz 

eclodir o fascismo como sistema do horror: “Com a administração do massacre de 

milhões, a morte tornou-se algo que antes nunca fora necessário temer dessa forma. (...) 

Auschwitz confirma o filosofema da pura identidade como morte” (Idem, 2009, p. 299, 

300). De acordo com Claussen, “A escolha da palavra Auschwitz, que designa uma 

constelação peculiar social e histórica, assim como o contexto da sociedade antes e depois 

de Auschwitz, já reconhece o dilema diante do qual o pensamento se encontra depois de 

Auschwitz” (CLAUSSEN, 2012)172. Isso por que segundo Claussen, o ideal tradicional 

da adequação do pensamento à coisa, por meio da monstruosidade do contexto, é tornado 

                                                 
172 CLAUSSEN, Detlev. A banalização do mal: sobre Auschwitz, a religião do cotidiano e a teoria social. 
Tradução de Rodrigo Duarte. Viso. Cadernos de estética aplicada, n. 12, jul-dez, 2012.  
Segundo Claussen, “Quando o nome Auschwitz ocorre, o contexto não é claro, mas é explicável. O 
topônimo Auschwitz remete a um lugar concreto, histórico e geográfico, do acontecido. Auschwitz 
representa, enquanto parte de um todo, o universo dos campos de concentração e extermínio, cujo 
fenômeno mais forte ocorreu no território da Polônia”. 
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impossível173. Nesse contexto, pensar ‘após Auschwitz’ significaria pensar o passado de 

opressão diante de uma era de catástrofes, o qual, a obra de Adorno nos faz refletir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Cf. o documentário Shoah (1985) de Claude Lanzmann.  
Cf. BEAUVOIR, S. “La mémorie de l’horreur”. Introdução a Claude Lanzmann, Shoah. Paris: Fayard, 1985, 
p. 7-10 
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CAPÍTULO 3 

 

MÍMESIS E RECONCILIAÇÃO (VERSÖHNUNG) SEGUNDO THEODOR 

ADORNO 

 

Uma humanidade libertada não pode, de forma alguma, ser uma totalidade. Adorno 

 

3.1. Rememoração (Eingendenken) e negatividade estética 

 

A discussão apresentada no final do tópico anterior, permite suscitar uma reflexão sobre 

a possibilidade de repensar o que gerou Auschwitz, na medida pela qual ele será referido 

no presente, ou seja, no esforço de compreender até mesmo o incompreensível, no contato 

com o diferente, o não idêntico (Nichtidentische). Torna-se relevante identificar no 

pensamento de Adorno suas contribuições em relação à importância do trabalho da 

rememoração, em seu ensaio, publicado em 1963, O que significa elaborar o passado 

(Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit): 

 

O nazismo sobrevive, e continuamos sem saber se o faz apenas como fantasma daquilo 

que foi tão monstruoso a ponto de não sucumbir à própria morte, ou se a disposição pelo 

indizível continua presente nos homens bem como nas condições que o cercam 

(ADORNO, 2006a, p. 29). 

 

Para Adorno, a confrontação e a rememoração diante do ocorrido em Auschwitz 

é possível e necessária, no sentido de colocar em questão nossa capacidade de 

identificação com o outro. No ensaio citado acima, Adorno enfatiza que, na medida em 

que se queira combater o antissemitismo nos sujeitos, seria preciso tornar conscientes os 

mecanismos que provocam neles próprios o preconceito racial: “A elaboração do passado 

como esclarecimento é essencialmente uma tal inflexão em direção ao sujeito, reforçando 

a sua auto-consciência e, por essa via, o seu eu” (Idem, 2006a, p. 48). Como indica 

Selligmann, “não se trata mais do Eu onipotente do positivismo, mas sim de alguém que 

se constrói constantemente” (SELIGMANN, 2000, p. 76)174. Isto porque o pensamento 

positivista se contenta em encetar explicações superficiais das relações provenientes entre 

indivíduo e sociedade, ao sustentar a ideia de que os acontecimentos se desenvolvem 

                                                 
174 SELLIGMANN, M. “A História como trauma”. In: SELLIGMANN, M.; NESTROSVSKI, A. Catástrofe e 
representação. São Paulo: Escuta, 2000, p. 76, nota 2 do autor. 



118 

 

numa direção linear, não levando em consideração o reconhecimento da relação de 

interdependência entre os mesmos. De acordo com Gagnebin, a palavra chave, aqui, não 

seria a memória ou lembrança, mas esclarecimento (Auflkarüng): sua importância faz-se 

necessária não no sentido de uma onipotência para lutar contra o fascismo ou o racismo, 

mas, no entanto, se torna premente.  Ou seja, esse conceito remete ao que fala com clareza 

à consciência “o que ajuda a compreensão clara e racional contra a magia, o medo, a 

superstição, a denegação, a repressão, a violência” (GAGNEBIN, 2009, p. 101)175. A 

autora evidencia que não há, da parte do filósofo, nenhuma sacralização da memória, ou, 

uma espécie de culto ao passado, mas uma insistência no esclarecimento. Segundo 

Gagnebin, a contribuição do ensaísta e linguista contemporâneo Todorov, é essencial no 

que concerne à essa questão. Em Os abusos da memória, o autor ressalta a fragilidade da 

memória e evidencia que “sacralizar a memória seria uma outra maneira de torná-la 

estéril”176. Não se trata, portanto, de uma volta reconciliadora ao que foi perdido, mas de 

repensar o passado com vistas à elaboração de torná-lo ativo no presente visto sob a 

perspectiva da denúncia177.  

Em suas reflexões, Adorno admite que “Tudo dependerá do modo pelo qual o 

passado será referido no presente; se permanecemos no simples remorso ou se resistimos 

ao horror com base na força de compreender até mesmo o incompreensível” (ADORNO, 

2006a, p. 46). Adorno vê nessa tentativa uma rememoração do passado não no sentido de 

torná-lo presente na memória, cujo sentido se remeteria à acusação, mas sim, no esforço 

                                                 
175 GAGNEBIN, J. M. O que significa elaborar o passado? São Paulo: Editora 34, 2009. 
176 Cf. TODOROV, T. Les abus de la mémorie. Paris: Arlea, 1995, p. 33. 
Cf. a tradução espanhola: TODOROV, T. Los abusos de la memoria. Tradução de Miguel Salazar. Barcelona 
y editorial Paidós, 2000, p. 33. 
177 A exemplo do documentário Shoah, Lanzmann afirma que diante do ocorrido em Auschwitz, “A própria 
realidade do massacre surge como uma espécie de ‘buraco negro’. Trata-se da irrupção de um mal 
absoluto, que a rigor seria possível iluminar, mas que deve ser iluminado mesmo assim”. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1175869. 
Segundo Shoshana Felman, “Filmes como Shoah, de Claude Lanzmann (...) nos instruem sobre as formas 
pelas quais o testemunho se tornou uma modalidade crucial de nossa relação com os acontecimentos de 
nosso tempo – com o trauma da história contemporânea: a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e 
outras atrocidades da guerra. Como uma forma de relação com os eventos, o testemunho parece ser 
composto por pequenas partes da memória que foram oprimidas pelas ocorrências que não tinham se 
assentado como compreensão ou lembrança, atos que não podem ser construídos como saber nem 
assimilados à plena cognição, eventos em excesso em relação aos nossos quadros de referência” 
(FELMAN, S. “Education and crisis”, In: Cathy Caruth (org.), Trauma: Explorations in memory, 1995, op. 
cit., p. 16); (FELMAN, S. “Educação e crise, ou as vicissitudes do ensino”. In: SELLIGMANN, M.; 
NESTROSVSKI, A. Catástrofe e representação. São Paulo: Escuta, 2000, p. 17,18). 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1175869
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ainda que doloroso, de transformação. Seria, portanto, o exercício de não-permanência 

no ressentimento e na queixa. Segundo Maar, Adorno enfatiza a importância de “romper 

com a educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário para a 

eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração da história e ao contato com o 

outro não-idêntico, o diferenciado” (MAAR, 2006, p. 27). Adorno remete, aqui, contra a 

formação do pensamento estereotipado, ausência de reflexão, conformismo, falsa 

projeção (Idem, 2006a, p. 37)178. 

Adorno e Horkheimer, identificaram na Dialética do esclarecimento, a tendência 

histórica dominante de extirpar o elemento autorreflexivo do pensamento, por um lado, 

através do positivismo e sua desaprovação no âmbito especulativo, e por outro, a 

tendência conformista e convencional do comportamento dos indivíduos através dos 

mecanismos invasivos da indústria cultural e da propaganda fascista179. Para corroborar 

a reflexão dos autores, é significativa a passagem do ensaio, já citado, de Adorno: 

“Desvendar as teias do deslumbramento implicaria um doloroso esforço de conhecimento 

que é travado pela própria situação da vida, com destaque para a indústria cultural 

intumescida como totalidade” (ADORNO, 2006a, p. 43). Esse é o motivo pelo qual 

Adorno prioriza a memória e a autorreflexão, e não a repetição do sempre igual (das 

Immergleiche) produzido pela indústria cultural na medida em que os indivíduos, tanto 

no âmbito cognitivo, quanto no afetivo, são tendencialmente educados para se 

submeterem ao processo da semicultura que impõe o enaltecimento da adaptação e do 

conformismo, ao invés da capacidade de discernimento e do inconformismo.  

Nesse sentido, a educação (Erziehung) contra a barbárie corresponderia a um 

trabalho que fosse capaz de provocar uma reestruturação do clima cultural geral no 

sentido de erradicar tudo o que envolve o conformismo, o convencionalismo e a 

estereotipia. Em Educação após Auschwitz (Erziehung nach Auschwitz), publicado em 

1969, Adorno evidencia que o “único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz seria 

                                                 
178 Cf. (DE, 2006, p. 161 passim); (ADORNO, 1995, p. 125, 129); (ADORNO, 2006a); (ADORNO, 2006c); 
(ALVES JR., 2003, p. 96-122); (BUCK-MORSS, 1981, p. 353) 
179 Cf. ALVES JR., 2003, p. 132. 
Segundo Zuin, “Percebe-se a diferença em relação ao raciocínio positivista que se contenta em encetar 
explicações superficiais dos problemas provenientes das relações entre a teoria e a prática, entre o 
indivíduo e a sociedade. Dentro desse aspecto, sustenta-se a ideia de que os acontecimentos sociais são 
desenvolvidos numa direção linear, sendo que nascem e perecem após certo tempo. Na verdade, perde-
se de vista a consideração de que há uma relação de interdependência entre esses mesmos 
acontecimentos” (...) no princípio positivista “evita-se o contato com o modo de pensar que afirma que 
um fenômeno seria concomitantemente ele mesmo e outra coisa diferente, idêntico e não-idêntico, ou 
melhor, uma identidade formada pela sua negação” (ZUIN, 1999, p. 120, 121). 
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o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não-participação” (ADORNO, 2006c, p. 

125), enfatizando a importância de se refletir cada vez mais sobre a participação dos 

indivíduos na reprodução da barbárie. Seguindo essa linha de raciocínio, Adorno 

compreende uma forma de educação que se contraponha ao esquecimento, e que possa 

mostrar aos indivíduos um esclarecimento acerca do ocorrido, tentando conscientizá-los 

dos mecanismos ideológicos da propaganda fascista, responsáveis por alcançar um 

resultado exitoso em suas consciências, no sentido de despertar o interesse de saber se 

aqueles pressupostos que geraram a catástrofe ainda existem. Segundo Adorno,  

 

Culpados são os que, desprovidos de consciência, voltaram contra aqueles seu ódio e sua 

fúria agressiva. É necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso 

evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. A 

educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica 

(ADORNO, 2006c, p. 121). 

 

Sob essa perspectiva, a função da teoria crítica seria a de analisar a formação social 

em que isso ocorre, revelando as raízes que não são acidentais: no Prefácio da Dialética 

do esclarecimento, ‘Sobre a nova edição alemã’, os autores evidenciam que o fascismo 

não deve ser compreendido como “mero incidente histórico” (DE, 2006, p. 09). Como 

indica Maar, “O nazismo constituiria o exemplo acabado deste componente de dominação 

da educação, resultado necessário e não acidental do processo de desenvolvimento da 

sociedade em suas bases materiais” (MAAR, 2006, p. 15). Isto porque é difícil não 

constatar no racismo, no fascismo ou no fenômeno do genocídio, algo de vergonhoso, 

preocupante e desprezível tendo em vista que a aniquilação física é ponto final de um 

processo que começa com a discriminação. Em Dialética negativa, Adorno compreende 

o genocídio como uma “integração absoluta que se prepara por toda parte onde os homens 

são igualados, aprumados, como se costuma dizer em linguagem militar, até que as 

pessoas literalmente os exterminam” (ADORNO, 2009, p. 300). 

Segundo Adorno, a rememoração pode ser compreendida não no sentido de uma 

entrega ao passado ‘tal como ocorreu’ com a finalidade de habitá-lo, mas de entrar em 

contato com ele e se possível, transformá-lo no presente180. Adorno admite a necessidade 

de um trabalho de esclarecimento, no sentido de “romper o encanto do passado por meio 

de uma consciência clara” (ADORNO, 2006a, p. 29). Importa evidenciar a questão já 

                                                 
180 Nesse sentido, é indispensável a elaboração de um passado não totalizante, como afirmou Benjamin, 
na Tese (6), Sobre o conceito de história: “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal 
como ele de fato foi” (BENJAMIN, 2012, p. 243). 
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proposta pelos autores no Prefácio da Dialética do esclarecimento: “Não se trata da 

conservação do passado, mas de resgatar a esperança passada” (DE, 2006, p. 14). Como 

ele afirma em Minima Moralia, no aforismo, As florinhas todas:  

 

O desespero não tem a expressão do irrevogável porque a situação não pode chegar a 

melhorar, mas porque arrasta para o seu abismo o tempo passado. Por isso, é estulto e 

sentimental querer manter o passado limpo da suja maré do presente. Ao passado não 

resta outra esperança a não ser a de, abandonado sem defesa ao infortúnio, ressurgir 

dele transformado (ADORNO, 2001, p. 169, 170) grifo nosso. 

 

Falar do passado, nessa conjuntura, possibilitaria encontrar uma alternativa para uma 

relação qualitativamente diferente, concedendo voz àquilo que foi reprimido, que, no 

entanto, nunca deixou de se fazer presente. Dessa forma, o sentido de rememoração pode 

ser compreendido, segundo Gagnebin, no artigo Após Auschwitz: contra a concepção de 

um tempo cronológico, homogêneo “no sentido benjaminiano da palavra, uma memória 

não no sentido de um procedimento linear e estático, mas, uma memória ativa que 

transforma o presente” (GAGNEBIN, 2009, p. 59)181. A exemplo do antissemitismo 

nazista, o exercício da rememoração é interpretado como uma forma de resistência contra 

o que pode vir a repetir-se: “uma repetição, sem dúvida, não-idêntica, pois não há 

repetições desse tipo na história, mas sim uma retomada e uma reedição de mecanismos 

semelhantes de exclusão, violência e aniquilamento” (Idem, 2009, p. 62). Conforme 

salienta Claussen, a relação do antissemitismo com Auschwitz ocorre na medida em que 

o primeiro deve ser interpretado, “como um fenômeno isolado, um pensamento que, no 

fim do século XIX, teria se tornado um antissemitismo racial-biológico que os nazistas, 

então, no meio do século XX, tornaram ação” (CLAUSSEN, 2012); conforme já 

identificado e explicitado no segundo capítulo através da análise de Neumann (2009) e 

Klemperer (2010). 

Diante do ocorrido observou-se uma espécie de frieza, e mesmo de indiferença e 

paralisia por parte dos indivíduos em relação ao fenômeno do antissemitismo teorizado e 

combatido por Adorno, o que possibilitou ao pensador enfatizar a necessidade de 

confrontação com o passado oferecendo às pessoas um esclarecimento do que aconteceu 

em Auschwitz. Em Dialética negativa ele se apropria da expressão “isso não é de modo 

algum tão importante” para associá-la ao sentimento de ‘indiferença’ e de ‘frieza’ ao 

“princípio fundamental da subjetividade burguesa e sem a qual Auschwitz não teria sido 

                                                 
181 GAGNEBIN, J. M. Após Auschwitz. São Paulo: Editora 34, 2009. 
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possível” (ADORNO, 2009, p. 300, 301). De forma análoga, em Educação após 

Auschwitz ele afirma: “Quem insiste em afirmar que o acontecido nem foi tão grave assim 

já está defendendo o que ocorreu, e sem dúvida seria capaz de assistir ou colaborar se 

tudo acontecesse de novo” (ADORNO, 2006c, p. 136). Isso porque ele identifica uma 

tendência de não enfrentamento e conformação enraizada no ambiente cultural dominante 

e nos indivíduos semicultivados, cuja capacidade de discernimento se encontra debilitada.  

Como ele afirma no ensaio O que significa elaborar o passado:  

 

A sociedade burguesa encontra-se subordinada de um modo universal à lei da troca, do 

“igual por igual’ de cálculos que, por darem certo, não deixam resto algum (...) O que é 

o mesmo que dizer que a memória, o tempo e a lembrança são liquidados pela própria 

sociedade burguesa em seu desenvolvimento, como se fossem uma espécie de resto 

irracional, do mesmo modo como a racionalização progressiva dos procedimentos da 

produção industrial elimina junto aos outros restos da atividade artesanal também 

categorias como a da aprendizagem, ou seja, do tempo de aquisição da experiência do 

ofício. Quando a humanidade se aliena da memória, esgotando-se sem fôlego na 

adaptação ao existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de desenvolvimento (ADORNO, 

2006a, p. 33) grifo nosso. 

 

Em Educação após Auschwitz, Adorno admite que se existe algo que possa ajudar contra 

a ‘frieza’ que transforma não somente as pessoas submetidas à consciência coisificada, 

mas também a memória seria “o conhecimento dos próprios pressupostos desta, bem 

como da tentativa de trabalhar previamente no plano individual contra esses 

pressupostos” (ADORNO, 2006c, p. 135). Adorno reconhece que a incapacidade para a 

identificação com o outro foi a condição relevante para tornar algo possível como 

Auschwitz “em meio a pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas: a frieza 

constituía, enquanto indiferença frente ao destino do outro, o pressuposto para que apenas 

alguns raros se mobilizassem” (Idem, 2006c, p. 134). A incapacidade de identificação 

com o outro se remeteria à “deficiência de amor” que seria “uma deficiência de todas as 

pessoas, sem exceção, nos termos que existem hoje” (Idem, 2006c, p. 134)182. No ensaio 

O que significa elaborar o passado, Adorno já identificara que para um grande número 

de pessoas “a frieza parecia eliminada pelo calor de estar em comunidade, por mais 

manipulada e imposta que fosse a situação; a comunidade popular dos não-iguais era 

                                                 
182 Adorno insiste em afirmar que não há pretensão de sua parte em pregar o amor, pois sua pregação 
seria vã. Segundo o autor (...) “Um dos grandes impulsos do cristianismo foi apagar a frieza que tudo 
penetra. Mas essa tentativa fracassou; possivelmente porque não mexeu com a ordem social que produz 
e reproduz a frieza. Provavelmente até hoje nunca existiu aquele calor humano que todos almejamos, a 
não ser durante períodos breves e em grupos humanos bastante restritos, talvez entre alguns selvagens 
pacíficos”. Adorno supõe que essa situação só seria possível quando os instintos não fossem mais 
reprimidos, mas satisfeitos e liberados (ADORNO, 2006c, p. 134, 135). 
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simultaneamente a realização do sonho burguês antigo, embora desde sempre perverso” 

(ADORNO, 2006a, p. 38). No que concerne ao propósito de Auschwitz, Adorno 

compreende que a capacidade de identificação só seria possível através da resistência ao 

princípio de frieza, tal como ele afirma em Minima Moralia, no aforismo Monogramas: 

“O amor é a capacidade de perceber o semelhante no dessemelhante” (ADORNO, 2001, 

p. 196)183. Conforme salienta Adorno, o árduo exercício contra o esquecimento revelaria 

um estado perturbador quando se pensa que o desafio dessa questão implica em ir contra 

o próprio sentido da tendência universal. Na Dialética do esclarecimento, no capítulo 

‘Elementos do antissemitismo’, seção VII, os autores já haviam identificado que “a 

indiferença pelo indivíduo que se exprime na lógica não é senão uma conclusão tirada do 

processo econômico” (DE, 2006, p. 167). Em Educação após Auschwitz, Adorno 

evidencia que combater esse princípio “significa o mesmo que ser contra o espírito do 

mundo” (ADORNO, 2006c, p. 133)184. 

No ensaio de 1955, Crítica cultural e sociedade, Adorno atribui esse ‘desafio’ ao 

processo de reificação em curso, apontado por ele como um dos responsáveis pela 

aceitação incondicional do existente por parte dos indivíduos. Segundo ele, a imposição 

de uma identificação com o coletivo, considerado como um dos principais mecanismos 

ideológicos da política nazista, ocorreria, tendencialmente, em indivíduos semicultivados 

submetidos à consciência coisificada, ou seja, a uma aceitação incondicional ao existente: 

 

A crítica cultural encontra-se diante do último estágio da dialética entre cultura e barbárie: 

escrever um poema após de Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o 

conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas. Enquanto o espírito 

crítico permanecer em si mesmo, em uma contemplação autossuficiente, não será capaz 

de enfrentar a reificação absoluta, que pressupõe o progresso do espírito como um de seus 

elementos, e que hoje se prepara para absorvê-lo completamente (ADORNO, 2001a, p. 

26). 

 

Em Dialética negativa (1966), Adorno corrobora essa afirmação, não no sentido 

de uma denúncia pura e simples, mas sim, de rever o aspecto do que seria uma prática 

artística não limitada a uma pura nostalgia perante as obras do passado: “Auschwitz 

demonstrou de modo irrefutável o fracasso da cultura. O fato de isso ter podido acontecer 

                                                 
183 (Cf. ALVES JR., 2003, p. 142). 
184 Segundo Andreas Gruschka, Adorno pontua alguns princípios que norteiam o princípio de frieza na 
sociedade burguesa: “A frieza deve, sim, ser atribuída aos homens, mas muito mais aos fundamentos da 
reprodução material na sociedade burguesa, da qual ela resulta; nessa sociedade, a concorrência do 
mercado atinge não apenas a esfera do trabalho, invade também outros setores da vida dos homens, 
como o das relações pessoais privadas e os das formas de comunicação” (GRUSCHKA, 2014, p. xx). 
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no cerne de toda tradição da cultura, da arte e das ciências esclarecidas não quer dizer 

apenas que a tradição, o espírito, não conseguiu tocar os homens e transformá-los” 

(ADORNO, 2009, p. 304). 

Não se trata, aqui, de uma simples crítica lançada sobre a poesia e a arte, mas sim, 

de uma análise sobre a substancial transformação depois do ocorrido em Auschwitz, que 

acabou por revelar o potencial destrutivo do progresso, como Adorno e Horkheimer já 

haviam identificado na Dialética do esclarecimento: “a real emancipação dos homens não 

ocorreu ao mesmo tempo que o esclarecimento do espírito, a própria cultura ficou doente. 

Quanto mais a realidade social se afastava da consciência cultivada, tanto mais essa se 

via submetida a um processo de reificação” (DE, 2006, p. 162). Em Dialética negativa, 

essa reflexão é reafirmada por Adorno ao revelar: “A crítica cultural e a barbárie não se 

dão sem alguma concordância” (ADORNO, 2009, p. 305); isto porque segundo o 

pensador, escrever um poema após o ocorrido implicaria esquecer ou ocultar essa 

dialética. Ele atribui os horrores do nazi-fascismo, cuja marca imprimiu nos homens, a 

repressão a uma vida em seu aspecto lúdico, uma vez que essa condição se encontra, 

tendencialmente, restringida na sociedade administrada; pois, as esperanças, os sonhos, 

as fantasias foram gradativamente expropriadas pela brutalidade da vida moderna. O 

‘lúdico’, nesse contexto, significaria a possibilidade de pensar o elemento estético como 

alternativa à racionalidade instrumental, transformando-se assim, numa espécie de reduto 

da natureza oprimida. Em Minima Moralia (1951) no aforismo, É muito bom da sua parte 

senhor doutor! é possível notar a crítica ambígua de Adorno em relação ao prazer e ao 

divertimento, na medida em que estes são sufocados na sociedade administrada mas, que 

ao mesmo tempo, vislumbra algo do que poderia ser diferente: 

 

Já nada há de inofensivo. As pequenas alegrias, as manifestações da vida que parecem 

isentas de responsabilidade do pensamento não só têm um momento de obstinada 

estupidez, de autocegueira insensível, mas entram também imediatamente ao serviço da 

sua extrema oposição. Até a árvore que floresce mente no instante em que se percepciona 

o seu florescer sem a sombra do espanto; até o “como é belo!” inocente se converte em 

desculpa da afronta da vida, que é diferente, e já não há beleza nem consolação alguma 

exceto no olhar que, ao virar-se para o horror, o defronta e, na consciência não atenuada 

da negatividade, afirma a possibilidade do melhor (ADORNO, 2001, p. 18) grifo nosso. 

 

Importante citar mais uma vez, uma passagem da Dialética do esclarecimento, em que os 

autores refletem sobre a condição em que se encontra a humanidade:  
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O aspecto evolutivo do pensamento, e tudo o que é genético e intensivo nele, é esquecido 

e nivelado ao imediatamente presente, ao extensivo. A organização atual da vida não 

deixa espaço ao ego para tirar as consequências espirituais. O pensamento reduzido ao 

saber é neutralizado e mobilizado para a simples qualificação nos mercados de trabalho 

específicos e para aumentar o valor mercantil da personalidade (...) Na fase totalitária da 

dominação, a semicultura chama de volta os charlatães provincianos da política e, com 

eles, como uma ultima ratio, o sistema delirante, e o impõe à maioria dos administrados 

já amolecidos, de qualquer maneira, pela grande indústria e  pela indústria cultural (DE, 

2006, p. 162, 163) grifo nosso. 

 

Em reflexões posteriores, Adorno põe em questão a possibilidade de se falar de 

cultura ou mesmo de humanidade após Auschwitz. De acordo com Alves Jr., “a 

valorização de um elemento estético no pensamento de Adorno é proposta como uma 

possível negação das tendências regressivas que se cristalizam em toda empresa 

intelectual desprovida de autorreflexão” (ALVES JR., 2003, p. 174) grifo nosso. Essa 

afirmação é significativa, pois permite compreender o posicionamento de Adorno em 

relação à arte e às questões que giram em torno de sua filosofia estética assim como suas 

reflexões em relação a uma possibilidade de reconciliação.  

Nesse contexto, a dimensão estética surge assim, no pensamento adorniano, como 

um elemento fundamental no sentido de legitimar a existência humana, num período em 

que recorrentemente pressupõe-se que ‘nada há mais a fazer’, sem, contudo, 

descaracterizar a seriedade com a qual os temas filosóficos são pensados. Nesse contexto, 

por em evidência o elemento lúdico significaria trazer a possibilidade de introduzir 

elementos estéticos que auxiliem a compreensão da realidade. Em Dialética negativa, 

Adorno afirma: o momento estético “não é acidental para a filosofia” que aprende com a 

arte, sem nela se metamorfosear, a lidar com o não-conceitual: “(...) Arte e filosofia não 

tem o seu elemento comum na forma ou no procedimento configurador, mas em um modo 

de comportamento que proíbe a pseudomorfose” (ADORNO, 2009, p. 21). 

No ensaio publicado em 1967, A arte é alegre? (Ist die Kunst heiter?)185  Tese VI, 

a arte é pensada no contexto de uma crítica da cultura. Como ele afirma, “A arte é uma 

crítica da feroz seriedade que a realidade impõe sobre os seres humanos” (ADORNO, 

2001b, p. 13). A escolha desse texto se justifica por ter sido escrito num período 

intermediário, entre a obra Dialética negativa (1966) e Teoria estética (1969), visto que 

                                                 
185 ADORNO, T. A arte é alegre? In: Teoria crítica, estética e educação. Tradução de Newton Ramos de 
Oliveira e revisão de Antônio Álvaro Zuin, Bruno Pucci e do tradutor, integrantes do Grupo de Estudos e 
Pesquisa “Teoria crítica e educação”. Campinas, São Paulo: Autores Associados, Piracicaba. São Paulo: 
Editora Unimep, 2001b. 
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as questões propostas por Adorno envolvem a possibilidade de pensar a complexidade 

das relações existentes entre o mundo administrado e o lugar que este atribui à arte: 

 

Desde que a arte foi tomada pelo freio da indústria cultural e posta entre os bens de 

consumo, sua alegria se tornou sintética, falsa, enfeitiçada. Nada de alegre é compatível 

com o arbitrariamente imposto (...) Onde hoje se vê o divertido, ele é deturpado por ter 

sido imposto, até os limites ominosos do “no entanto”, próprio das tragédias que se 

consolam que a vida é assim mesma. A arte, que não é mais possível se não for reflexiva, 

deve renunciar por si mesma à alegria. A isto é forçada pelo que aconteceu recentemente. 

A afirmativa de que após Auschwitz não é mais possível escrever poesia, não deve ser 

cegamente interpretada, mas com certeza depois que Auschwitz se fez possível e que 

permanece no futuro previsível, a alegria despreocupada na arte não é mais concebível 

(ADORNO, 2001b, p. 15, 16). 

 

De acordo com Shoshana Felman, o enunciado sobre poesia e Auschwitz, segundo 

Adorno, sublinha a intenção aporética, e não simplesmente negativa, de seu 

pronunciamento para enfatizar que a arte possibilitaria “satisfazer a tarefa do pensamento 

contemporâneo e satisfazer as incríveis exigências do sofrimento, da política e da 

consciência contemporânea, escapando ainda assim à sutil onipresença e à quase 

inevitável traição cultural, tanto da história quanto das vítimas” (FELMAN, 2000, p. 47). 

Sob essa perspectiva, a arte, como indicou Adorno, a arte reflexiva e o pensamento 

filosófico, apresentam a possibilidade de reconciliação no sentido de apontar para o 

negativo desse estado de coisas, tendo em vista o desafio que se colocou a reconstrução 

do pensamento após a ordem fascista. Segundo Alves Jr., “As exigências antinômicas da 

proibição do consolo e do silêncio diante de Auschwitz colocam a arte e o pensamento 

filosófico perante a difícil tarefa de se conscientizar do potencial de sobrevivência do 

passado num presente ainda regido pelas mesmas tendências históricas” (ALVES JR., 

2003, p. 151). De acordo com Adorno:  

 

Acolher a posição dos vencedores não convém aos adversários do fascismo, que têm o 

dever de não se assemelhar em nada com aqueles que se entrincheiram naquelas posições. 

As forças históricas, que produzem o terror, nascem da própria estrutura social. Não são 

de maneira alguma superficiais e são poderosas demais para que alguém se ponha a tratá-

las como se estivesse com a história atrás de si e que os Führers fossem, de fato, os 

palhaços cujas falas assassinas pudesse equiparar-se a disparates (ADORNO, 2001b, p. 

16). 

 

No capítulo ‘Elementos do antissemitismo’, seção V, os autores apontam a possibilidade 

de repensar a barbárie esquecida pela sociedade administrada, na medida em que não se 

encontra a possibilidade de um espaço para a articulação de um discurso crítico de 

oposição: 
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Toda expressão é o eco doloroso de um poder superior, a violência que se exprime na 

lamentação (Klage)186. Ela é sempre exagerada, por mais sincera que seja, pois assim, 

como em toda obra de arte, cada lamentação parece conter o mundo inteiro. Só a obra 

realizada é adequada. É ela e não a mimese que consegue pôr termo ao sofrimento (DE, 

2006, p. 150, 151). 

 

A negatividade para Adorno pode ser interpretada como “uma função da experiência, uma 

abertura para a dissonância, ou uma capacidade para escutar o que foi silenciado mas 

insiste em estar lá” (DURÃO, 2012, p. 28). No âmbito da negatividade estética, Durão 

enfatiza que “em seu cerne está a recusa em comunicar conteúdos e a insistência em exibir 

aquilo que escapa à identidade (...) a estética torna-se uma espécie de válvula de escape 

contra o pior (Idem, 2012, p. 33). Nesse sentido, a negatividade estética poderia se revelar 

como espaço de resistência ao pensamento da identidade e dominação. Encontramos em 

A arte é alegre, Tese II, o posicionamento de Adorno em relação a essa questão: “A não-

finalidade da arte é escapar da coerção da autopreservação (...) O fato de, por sua própria 

existência, desviar-se do caminho da dominação a coloca como parceira de uma promessa 

de felicidade, que ela, de certa maneira, expressa em meio ao desespero” (ADORNO, 

2001b, p. 12). 

No ensaio Engagement (1962)187, Adorno enfatiza o aspecto da obra de arte 

moderna, que já possuía o indicativo do princípio de resistência, cuja expressão não 

oferece qualquer consolo ou sentido diante do existente. Para evidenciar esse conflito, ele 

questiona “se a arte em suma ainda pode existir, se uma regressão do intelecto não é 

sujeitada pela regressão da sociedade mesma” (ADORNO, 1991, p. 64). A exemplo da 

obra Guernica (1937) de Picasso, a qual, retrata as atrocidades cometidas durante a 

Guerra Civil Espanhola, Adorno acentua os pontos de tensão que denunciam a situação 

de opressão e dominação diante da realidade do sofrimento: 

 

                                                 
186 Selligmannn evidencia o uso do termo alemão Klage. Segundo ele, é importante notar a relação 
etimológica que existe em alemão entre ‘lamentar-se’ e ‘acusar’, anklagen. Essa proximidade pode ser 
destacada em português na expressão ‘queixar-se’, possível de ser desdobrada em ‘dar queixa’ 
(SELLIGMANN, 2003, p. 90). 
Wie in jedem Werk der Kunst, scheint in jedem Klagelaut die ganze Welt zu liegen. Angemessen ist nur 
die Leistung. Sie und nicht Mimesis vermag dem Leiden Abbruch zu tun. (DA, p. 191). Segundo a tradução 
de Alves Jr.: “assim como em toda obra [no sentido de atividade] de arte, cada lamento ruidoso parece 
abarcar o mundo inteiro. Somente o esforço é adequado. É ele, e não a mímesis, que consegue revogar o 
sofrimento”. 
 
187 ADORNO, T. W. Notas de literatura. Tradução de Celeste Aída Galeão e Idalina Azevedo da Silva. Rio de 
Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1991. 
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Quando um oficial alemão da ocupação visitou-o em seu atelier e lhe perguntou em frente 

ao quadro “o senhor fez isso? ele terá respondido: não, o senhor”. Obras de arte 

autônomas, como esse quadro, negam com certeza a realidade empírica, destroem a 

destruidora, aquilo que aí está simplesmente e como mero existente repete infinitamente 

a culpa (ADORNO, 1991, p. 65). 

 

O artista representa Guernica como o símbolo da barbárie: sua retratação se compõe de 

fragmentos, de transformações na corporeidade dos seres retratados e na expressão de sua 

dor, de certa forma irreais, e que ao mesmo tempo remetem a uma absoluta falta de sentido 

da realidade gerada pela guerra. Segundo Pucci,  

 

Para Adorno, em toda a arte ainda possível, a crítica social deve ser erigida em forma de 

diminuir o conteúdo social manifesto; nela é social o seu movimento imanente contra a 

sociedade. O engajamento não se revela diretamente nas obras de arte; estas não podem 

adotar uma posição política de forma explícita (PUCCI, 2006, p. 46)188. 

 

Nesse sentido, a obra de Picasso possibilitaria uma reflexão sobre o processo de 

reificação, ou seja, uma mímesis desse movimento regido pela morte, pelo transitório, 

pelo efêmero. Mímesis no entendimento da obra como uma atuação (Leistung) e não como 

uma análise conceitual. Importante destacar a reflexão sobre o conceito de mímesis em 

que Adorno afirma na Teoria estética:  

 

A arte não pode satisfazer o seu conceito. Isso afeta cada uma das suas obras, mesmo a 

mais elevada, com uma imperfeição que desmente a ideia de perfeito a que as obras de 

arte devem aspirar (...) unicamente porque nenhuma obra de arte pode ter sucesso de 

modo enfático é que as suas forças são libertadas; só assim ela encara a reconciliação 

(ADORNO, 2008, p. 90) grifo nosso. 

 

Adorno evidencia que a obra de arte de qualidade deveria oscilar entre os dois 

princípios: o construtivo e o mimético: “o momento expressivo mimético e o momento 

de construção encontram-se com igual intensidade não no meio medíocre da transição, 

mas na tendência para os extremos; ambos são, ao mesmo tempo, a expressão, a 

negatividade do sofrimento e a tentativa de resistir a ele” (ADORNO, 2008, p. 75). Para 

Adorno a memória da dor e do sofrimento devem ser pensados como uma referência 

possível à experiência, no sentido de que não há mais possibilidade de expressar de modo 

tradicional esse mundo de carência e de impossibilidades. Citando novamente o texto A 

                                                 
188 PUCCI, Bruno. Estética e alteridade: Beckett, Adorno e a contemporaneidade. In: Cultura e alteridade: 
confluências. Ijuí, Rio Grande do Sul, 2006. 
Cf. (ADORNO, 2008, p. 485). 
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arte é alegre? Tese II, ele evidencia que a arte deve ser pensada a partir da expressão de 

sua dor:  

 

O alegre na arte é, se quisermos, o contrário do que se poderia levianamente assumir como 

tal: não se trata de seu conteúdo, mas de seu procedimento, do abstrato de que sobretudo 

é arte por abrir-se à realidade cuja violência ao mesmo tempo denuncia (...) a arte é uma 

crítica da feroz seriedade que a realidade impõe sobre os seres humanos. Ao dar nome a 

esse estado de coisas, a arte acredita que está soltando amarras. Eis sua alegria e também, 

sem dúvida, sua seriedade ao modificar a consciência existente (ADORNO, 2001b, p. 12, 

13) grifo nosso. 

 

Isso significa que o pensamento ‘alegre’ não deve esquecer-se da conjuntura histórica dos 

seus problemas para atingir com profundidade e seriedade a realidade. Na Teoria estética 

(1969), seção ‘Caráter simbólico’, Adorno aponta que “enquanto apparition, Erscheinung 

e não cópia, as obras de arte são imagens (...) o que nela aparece já não é ideal e harmonia; 

o seu caráter de resolução só tem lugar no contraditório e no dissonante” (ADORNO, 

2008, p. 133)189. Uma obra, cujo aspecto denuncia a opressão, deve levar em conta não o 

seu conteúdo, mas a sua forma, no exemplo de Guernica, o fato de como os seres são 

retratados, em traços distorcidos, transformados. Na seção ‘Paralipómenos’, Adorno 

afirma que, 

 

A arte moderna surgiu historicamente como algo de qualitativo, como diferença dos 

modelos esgotados (...) uma obra de arte só é adequadamente percebida como processo 

(...) o cubismo poder-se-ia interpretar como uma reação a um estádio da racionalização 

do mundo social, o qual, através da planificação, geometrizara a sua natureza (...) 

historicamente, o cubismo antecipou uma realidade, as fotografias aéreas de cidades 

bombardeadas da Segunda Guerra. Por meio dele, a arte demonstrou pela primeira vez 

que a vida não vive” (ADORNO, 2008, p. 410, 456, 457). 

 

Nesse sentido, a obra de Picasso representa, segundo Adorno, a possibilidade de 

apresentar a aparência de testemunho do absurdo de um mundo submetido à violência e 

dominação. Diferentemente de interpretações idealistas, a função crítica das obras 

possibilitaria revelar o seu teor de verdade190. De acordo com Martin Jay, só uma 

combinação dialética de experiência estética e filosofia crítica, ou, o que ele denominou 

uma constelação dinâmica possibilitaria compreender o que Adorno chamou de conteúdo 

de verdade (Wahrheitsgehalt) de uma obra de arte (JAY, 1984, p. 142); (Cf. a esse 

                                                 
189 ADORNO, T. W. Teoria estética. Tradução de Artur Morão. Lisboa: edições 70, 2008. 
190 Destacamos aqui a tradução portuguesa para a expressão ‘conteúdo de verdade’ (Wahrheitsgehalt), 

podendo também ser entendida como ‘teor de verdade’.  
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respeito ADORNO, 2008, p. 13). Adorno reconhece que a obra só detém sua verdade no 

momento em que vai além do que é simplesmente representado no conceito. Fator este 

que, implicaria o impedimento de uma relação puramente contemplativa entre o 

espectador e a obra exigindo assim, um outro tipo de postura do observador. Trata-se da 

da busca de criar aquilo que lhe é análogo: a linguagem mimética. Adorno evidencia na 

Teoria estética “a arte como o refúgio do comportamento mimético: que ela, algo de 

mimético, seja possível no seio da racionalidade e se sirva dos seus meios, é uma reação 

à má irracionalidade do mundo racional enquanto administrado” (ADORNO, 2008, p. 

88). 

A noção de verdade estética em Adorno, remete à Arte Moderna, entendida não 

no sentido único nem como finalidade de transmitir uma mensagem: “A arte moderna 

exime-se ao domínio da representação da alma e transita para uma expressão do que 

nenhuma linguagem pode significar” (Idem, 2008, p. 99). Na seção ‘Verdade como 

aparência da não-aparência’: “o conteúdo de verdade (Wahrheitsgehalt) apresenta-se na 

arte como pluralidade” (Idem, 2008, p. 203). De acordo com Adorno: “O comportamento 

estético deveria definir-se como a capacidade de sentir certos estremecimentos (...) a 

consciência sem o estremecimento é a consciência reificada. Mas tal estremecimento, 

onde se move uma subjetividade sem ainda o ser, é o fato de ser tocado pelo outro (das 

vom Anderen Angerührtsein) (Idem, 2008, p. 503) grifo nosso. Na seção ‘Verdade como 

aparência da não-aparência’, Adorno compreende que “Este outro não é unidade e 

conceito, mas uma pluralidade” (Idem, 2008, p. 203). Segundo a interpretação de 

Bernstein, a aparência estética deve ser entendida como: 

 

Aparição do que não-é, “promessa do não-aparente”, na medida em que articula o espaço 

de uma transcendência na imanência, desafiando a separação brutal de corporeidade e 

espiritualidade promovida pelo esclarecimento. Essa alteridade radical pelas obras de arte 

traz ao plano da experiência a abertura, a historicidade e a densidade material do mundo 

objetivo, reconfigurando criticamente as forças do existente (BERNSTEIN, 1997, p. 

207)191. 

 

Nesse sentido, a obra revela o potencial para exprimir o não-idêntico, precisamente, no 

que a racionalidade instrumental tende a suprimir em função de seu princípio de 

                                                 
191 BERNSTEIN, J. M. Why rescue semblance? Metaphysical experience and the possibility of ethics. In: 
Huhn, Tom e Zuidervaart, Lambert. The semblance of subjectivity: essays in Adorno’s Aesthetic Theory. 
Cambridge: MIT Press, 1997. Cf. ALVES, JR. Experiência metafísica, estética e ética em Adorno. In: Adorno 
material. Ouro Preto: Edufop, 2015, p. 90. 
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dominação e de identidade. O filósofo enfatiza o caráter processual das obras de arte que, 

“sintetizam momentos incompatíveis, não-idênticos, que têm entre si pontos de fricção; 

buscam processualmente a identidade do idêntico e do não-idêntico, porque até a sua 

unidade é momento e não a fórmula mágica do todo” (ADORNO, 2008, p. 268). 

Importante enfatizar que a negatividade estética, ao mostrar-se como um espaço de 

resistência ao pensamento da identidade, não significa que seja o único, pois “a 

negatividade que se revela como um outro lado da dominação pode funcionar como uma 

ideia reguladora que incessantemente chama a atenção para a insuficiência da práxis 

existente” (DURÃO, 2012, p. 33). 

 

 

3.2. O problema do não-idêntico visto sob o prisma da exclusão e da dominação 

 

Diante de um quadro atemorizante a respeito das condições atuais da humanidade, 

Adorno evidencia as consequências geradas pelo princípio da identidade no processo 

civilizatório comandado por um tipo de racionalidade instrumental em que a destruição 

do não-idêntico ocupa um lugar fundamental. Destacamos, aqui, a necessidade de 

compreender a noção da categoria de identidade e dominação no pensamento de Adorno:  

 

(...) na análise da categoria da identidade, Adorno enfatiza sua perspectiva de 

negatividade enquanto expressão de um presente dominado pela razão instrumental, 

analisa esse momento presente em sua veracidade e/ou falsidade, se comparado com seu 

passado; e na denúncia radical do presente aponta para a esperança de um futuro redentor 

e a luta, no momento, quase inglória no sentido de conquistá-lo (PUCCI; ZUIN; RAMOS 

DE OLIVEIRA, 2008, p. 89)
192

. 

 

A proposta contida nessa seção, consiste em apresentar, segundo as reflexões de 

Theodor Adorno, o problema do não-idêntico (Nichtidentische) que, ao revelar a 

continuidade da opressão e da dominação em curso possibilitaria uma outra perspectiva, 

a saber, uma possível reconciliação do homem com a natureza, assim como de uma 

humanidade com potenciais emancipatórios. Em Minima Moralia, no aforismo Exame, 

Adorno reconhece que “A nota fundamental da dominação consiste em remeter para o 

                                                 
192 PUCCI, Bruno; ZUIN, Antonio A. S.; RAMOS DE OLIVEIRA, Newton (orgs). Adorno: o poder educativo do 
pensamento crítico. Petrópolis: Vozes, 2008.  
Cf. a esse respeito: ADORNO, Theodor W. Mínima Moralia. Tradução de Artur Morão. Lisboa: edições 70, 
2001, p. 259. 
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campo inimigo todo aquele que, por questão de simples diferença, não se identifica com 

ela” (ADORNO, 2001, p. 134). Segundo Adorno, é possível evidenciar no decorrer do 

processo civilizatório, uma dinâmica através da qual, a dominação é exercida através do 

estabelecimento da identidade, mas, que ao mesmo tempo carrega promessas não 

cumpridas, momentos repletos de conteúdos utópicos não realizados. A partir do 

reconhecimento do problema do não-idêntico, ele aponta na Dialética negativa para a 

possibilidade de uma humanidade liberta da dominação sob a perspectiva de um estado 

de reconciliação, no entanto admite que “enquanto o mundo permanecer como é todas as 

imagens de reconciliação, de paz e tranquilidade assemelham-se à imagem da morte” 

(ADORNO, 2009, p. 316). Para Adorno, “reconciliação seria a meditação sobre a 

multiplicidade que não se mostraria mais como hostil, (...) ela abriria pela primeira vez a 

pluralidade do diverso” (Idem, 2009, p. 14). Adorno reconhece que, no processo 

civilizatório, a relação homem/natureza foi regulada por um tipo de comportamento 

baseado na dominação e na redução de toda singularidade. Ele admite uma possível 

reconciliação (Versöhnung) do homem com a natureza e de uma humanidade liberta da 

dominação, não no sentido de restauração de um suposto estado de plenitude pretérita, ou 

de uma ‘condição perdida’: como podemos certificar nas palavras dos autores, na 

Dialética do esclarecimento: “Todo progresso da civilização tem renovado, ao mesmo 

tempo, a dominação e a perspectiva de seu abrandamento” (DE, 2006, p. 44) grifo nosso. 

Em Dialética negativa, o autor afirma: “O sujeito deve propiciar uma reparação ao não-

idêntico por aquilo que perpetrou nele” (ADORNO, 2009, p. 127). 

Antes de apresentar o conceito da não-identidade em Adorno, na obra Dialética 

negativa (1966), é recomendável explicitar, primeiramente, a gênese da palavra 

dialegesthai, que pode ser traduzida no sentido de dialogar, discutir, debater. De acordo 

com Türcke, as coisas precisam ser discutidas, esclarecidas, pois não se subentendem, 

não são óbvias. Não é possível ao intelecto humano expressá-las univocamente de forma 

fixa e definitiva: “A princípio, o intelecto está condenado ao equívoco. (...) O equívoco 

por sua vez, tem vários significados. Há equívocos meramente subjetivos, que resultam 

da falta de precisão conceitual” (TÜRCKE, 2004, p. 50). Adorno aponta para a questão 

de uma ilusão conceitual, ou seja, uma pretensão de totalidade do real; o nome ‘dialética’ 

“não diz inicialmente senão que os objetos não se dissolvem em seus conceitos, que esses 

conceitos entram por fim em contradição com a norma tradicional da adequatio” 

(ADORNO, 2009, p. 12). Segundo as observações de Türcke, Adorno evidencia que este 

processo “tende a iludir o pensamento a respeito de seu próprio alcance, sugerindo-lhe 



133 

 

uma capacidade de se encaixar sem resíduo a realidade em suas gavetas conceituais”, na 

medida em que está assentado sob conceitos petrificados e apresentados como se 

traduzissem a própria realidade (TÜRCKE, 2004, p. 54)193.  

Adorno enfatiza que, no contexto do capitalismo industrial tardio, os arcabouços 

conceituais se encontram submetidos aos restos da economia de mercado: “Nenhuma 

teoria escapa mais ao mercado: cada uma é oferecida como possível dentre as opiniões 

concorrentes, tudo pode ser escolhido, tudo é absorvido” (ADORNO, 2009, p. 12). Sob 

essa perspectiva, a Dialética poderia ser interpretada como uma tentativa de expressar o 

interesse voltado para o âmbito do não-conceitual, do individual e do particular: “O 

conceito é caracterizado por sua relação com o não-conceitual. (...) Alterar essa direção 

da conceptualidade, voltá-la para o não-idêntico, é a charneira da Dialética negativa” 

(Idem, 2009, p. 19). Para Adorno, alterar essa direção significaria conferir um caráter 

dialético ao pensamento, no sentido de que partindo do próprio conceito, seria necessário 

ultrapassá-lo para atingir as dimensões desfavorecidas, rejeitadas e não-abarcadas. Na 

interpretação do filósofo, a “dialética é a consciência consequente da não identidade. Ela 

não assume antecipadamente um ponto de vista” (Idem, 2009, p. 13) grifo nosso. 

Nesse sentido, a dialética negativa seria uma possibilidade de lembrar e enfrentar 

a insuficiência do conceito: não se trata de explicar alguma coisa encaixando-a em gavetas 

conceituais; “em vez de encaixá-la, o objetivo é fazê-la sair da caixa de identidade, retirá-

la do processo usual de identificação” (TÜRCKE, 2004, p. 52). Esse processo é 

denominado por Adorno como ‘afinidade’:  

 

Nunca a afinidade chega à identidade; consiste, antes, em elementos diferentes 

(irredutíveis), em que um carece do outro e se deve ao outro. A explicação que eles se 

prestam é comunicação mútua de socorro e carência, e a constelação conceitual, que é 

comunicativa neste sentido, incita, o objeto cercado para ele se manifestar em sua carência 

(TÜRCKE, 2004, p. 52). 

 

O processo de ‘afinidade’ teria, portanto, uma aproximação com a mímesis, o que 

nos permite justificar os meios de repensá-la: segundo Adorno “O conceito não consegue 

                                                 
193 Importante destacar o que seria a definição de conceito para Adorno, pois varia de acordo com o 
contexto a ser discutido. De acordo com as observações de Durão, Adorno é sempre cauteloso com as 
definições, o que permite criar uma situação de desconforto para aqueles que costumam reduzir tudo a 
elas: “As definições são um momento na filosofia, um momento de transição, quase diria que um feliz 
subproduto [Nebenprodukt]. Há realmente poucas coisas que seriam mais bonitas para um filósofo do 
que quando uma definição feliz funciona. Porém isso não significa que as definições sejam os 
instrumentos da filosofia”. Philosophische Terminologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1973, vol. 1, p. 29 (DURÃO, 
2012, p. 30). 
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defender de outro modo a causa daquilo que reprime, a da mímesis, senão na medida em 

que se apropria de algo dessa mímesis em seu próprio modo de comportamento, sem se 

perder nela” (ADORNO, 2009, p. 21). Adorno evidencia a tensão entre o momento 

mimético e seu momento identificador que só poderia ser desemaranhado pelo conceito. 

De acordo com Durão,  

 

(...) Se a experiência acolhe alguma coisa de outro que a pura conceitualidade, que 

Adorno chamaria simplesmente de mímesis, isso não quer dizer que ela seja redutível à 

intuição ou simples aconceitualidade; Erfahrung significa, ao invés, um movimento no 

qual aquilo que escapa ao conceito torna-se ele mesmo conceitualizado, sem se tornar 

idêntico a ele. E se na experiência o objeto é primário (aquilo que Adorno chama de 

Vorrang des Objekts, sua primazia em relação ao sujeito), isso não significa que o sujeito 

seja dispensável. Pelo contrário, é apenas uma subjetividade forte que é capaz de se 

libertar de representações pré-formadas, já concebidas, no encontro com o “não-eu” 

(DURÃO, 2012, p. 15). 

 

Tal questão, nos permite justificar a ‘rememoração da natureza no sujeito’ 

(Eingedenken der Natur im Subjekt) identificada na Dialética do esclarecimento, no 

capítulo ‘O conceito de esclarecimento’ (DE, 2006, p. 44), como condição de 

possibilidade de resistência aos ditames da racionalidade instrumental. Adorno e 

Horkheimer, consideram a viabilidade de repensar a questão da mímesis sem recair no 

mito, relembrando no sujeito sua relação perdida com a natureza. A compreensão do 

conceito de mímesis, notadamente em Adorno, em reflexões posteriores à Dialética do 

esclarecimento, traduz o poder de criação de semelhanças, um modo de se lançar à 

realidade, sem, no entanto, tentar apreendê-la de forma absoluta, o que permitiria ao 

sujeito romper com os modelos esquemáticos do passado, os quais dificultariam uma 

recomposição do sentido do conhecimento da realidade.  

Nesse sentido, a mímesis justifica tanto a fragilidade corpórea e material do 

homem, quanto a viabilidade de sua emancipação, no sentido de transpor os limites 

enrijecidos da autoconservação (Selbsterhaltung), que não cessa de transformar o entorno 

natural representado pela busca do domínio da natureza por parte do sujeito, extinguindo 

o valor do objeto em nome de uma autoconservação. O afastamento entre sujeito e objeto, 

como resultado desse processo, coloca o homem como único responsável pelo 

conhecimento, ao subjugar a natureza (objeto) e, também, como aquele (sujeito) que se 

adapta às determinações dessa mesma razão dominadora. De acordo com Adorno 

Horkheimer: “Da assimilação à natureza resta apenas o enrijecimento contra ela” (DE, 

2006, p. 150).  
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Adorno e Horkheimer evidenciam que o ato de se estabelecer uma proximidade 

com o objeto exige do homem uma projeção, e, ao mesmo tempo, um ato de renúncia da 

sua identidade subjetiva, tal como identificado pelos autores na Odisseia, tendo Ulisses 

como representação emblemática no cerne do processo civilizatório. Os autores utilizam-

se do episódio do Canto das Sereias assim como dos Lotófagos, como já exposto no 

primeiro capítulo, para interpretar a mímesis em sua ambiguidade, no que tange ao aspecto 

da possibilidade de reconciliação quanto da rendição. Para escapar dos acontecimentos 

que o levariam à morte, o herói nega a si mesmo: essa renúncia simbólica, segundo 

Adorno e Horkheimer representaria a constituição originária da civilização moderna. Para 

os autores, o gesto de renúncia do comportamento mimético serviria como referência para 

a constituição do sujeito esclarecido e de toda a sociedade burguesa (DE, 2006, p. 47 

passim). O que se constatou, segundo os autores, foi o indicativo, segundo o qual, o 

projeto formativo do esclarecimento, cuja promessa propunha colocar o homem na 

posição de senhor frente à natureza, a partir de procedimentos da razão instrumentalizada, 

conseguiu levá-lo a um processo, tendencialmente, regressivo, visto que os mecanismos 

de controle ideológico utilizaram em proveito próprio, os processos semiformativos, a 

exemplo da autoconservação, a semicultura e a indústria cultural. 

A questão proposta pelos autores é o ‘novo’ sujeito que advém dessa renúncia, 

pois a mímesis segunda, alienante, denominada mimese da mimese (Idem, 2006, p. 152) 

seria a única permitida ao homem esclarecido. Adorno e Horkheimer, apontam os riscos 

provocados por realidade política marcada pela falsa projeção: o nazi-fascismo, que pode 

ser parcialmente entendido, como retorno do passado mítico reprimido do homem e como 

vingança da natureza dominada, ao empregar mecanismos desenvolvidos pela razão 

instrumental no exercício da dominação, como já explicitado no segundo capítulo dessa 

pesquisa. Os autores procuram evidenciar de que modo o princípio de identidade -

conduzido a um pretenso idealismo e abarcado sob uma totalidade falsa, responsável por 

reduzir a capacidade do sujeito de identificar objetos a conceitos e às suas qualidades 

gerais a partir de rígidos esquemas conceituais - adequa-se aos traços de uma dominação 

ideológica, cujos mecanismos ocultam a particularidade de interesses em favor de uma 

classe dominante que deseja tomá-los como universais. Segundo Adorno, o conceito que 

se deixa absolutizar, adquirindo a presunção de bastar a si mesmo, participa da falsa 

adequação entre a subjetividade e a objetividade, colaborando para a ausência da 

liberdade e da felicidade. Nesse contexto, a subjetividade deve ser entendida aqui, 

segundo Alves Jr., como aquela que “desejaria conservar ao máximo sua identidade e, 
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com isso, seu poder sobre as coisas e, sobre a própria natureza interna: corpo, afetos, 

sofrimento” (ALVES JR., 2015, p. 18). Observa-se a crítica de Adorno, quanto ao 

reconhecimento de que o intelecto humano, atrelado ao princípio de identidade, toma 

posse da explicação e da organização do mundo, assim como de uma pretensa “ilusão 

harmônica” de identificação ao absoluto. Como afirma Adorno: 

 

Em verdade, todos os conceitos, mesmo os filosóficos, apontam para um elemento não 

conceitual, porque eles são, por sua parte, momentos da realidade que impede a sua 

formação – primariamente com o propósito de dominação da natureza... a intelecção de 

que a sua essência conceitual não é, apesar de sua incontornabilidade, o seu elemento 

absoluto, é mediada uma vez mais pela constituição do conceito: ela não é nenhuma tese 

dogmática ou mesmo ingenuamente realista (2009, p. 18). 

 

Sob essa perspectiva, a questão do antissemitismo adquire um aspecto crucial no 

pensamento de Adorno, na medida em que perpassa pelo problema do não-idêntico, já 

apontado na Dialética do esclarecimento (1947) e explicitado na Dialética negativa 

(1966)194. Ora, o que significa o posicionamento de Adorno em relação ao fenômeno do 

antissemitismo para a discussão do não-idêntico? O fenômeno do antissemitismo possui 

significado na reflexão adorniana, uma vez que que se estabelece a possibilidade de um 

vínculo com o pensamento totalitário, identificador. O antissemitismo é compreendido 

como uma forma de racionalidade arquitetada sob a marca da identidade, pela razão que 

constrói o mundo à sua imagem e semelhança, diluindo as diferenças e revelando-o de 

modo pretensamente harmônico. Segundo Adorno e Horkheimer, o fenômeno do 

antissemitismo seria a mais pura expressão de intolerância frente ao que é visto como 

diferente, a falta de distanciamento crítico em relação ao objeto do preconceito, operada 

por indivíduos com inclinação à privação de subjetividade. Essa privação pode ser 

entendida, segundo Alves Jr. como: 

 

A constituição violenta do pensamento que, muitas vezes, tem dado resultados 

catastróficos, quando deforma e proscreve a irracionalidade inscrita no sujeito. (...) Trata-

se da pressão deformante do princípio de dominação da natureza (que é internalizado 
pelos indivíduos como repressão da natureza interna) na constituição do pensamento 

(ALVES JR., 2015, p. 15, 16). 

 

                                                 
194 A tentativa de compreensão sobre a noção do não-idêntico em Adorno é discutida por (BUCK MORSS, 
1980, p. 353 passim); (ALVES JR., 2003, p. 33-41, 131-142); (DUARTE, 1993, p. 66- 83; 157 passim); (JAY, 
1980, p. 149); (DURÃO, 2012, p. 28 passim); (BARBOSA, 1996, p. 49 passim, p. 56 passim). 
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Nesse contexto, o judeu, passa a ser considerado o repositório daquela diferença 

e não-identidade que o totalitarismo procurou eliminar. Os judeus, como evidenciam, 

Adorno e Horkheimer, na Dialética do esclarecimento, notadamente, no capítulo 

‘Elementos do antissemitismo’, seriam o principal alvo do princípio totalitário da 

identidade da racionalidade instrumental. Em Dialética negativa, Adorno procura 

reconhecer a importância e necessidade do gesto de recusa à “ilusão de uma identidade 

total” (ADORNO, 2009, p. 13). Segundo o pensador, a pura identidade é o que trai o 

sujeito, portanto, ele deveria tomar consciência do não idêntico, no que se tem cometido 

contra ele. Trata-se, portanto, de evidenciar à consciência esclarecida a cumplicidade da 

filosofia com a dominação da natureza e com a desconsideração pelo não-idêntico. Essa 

reparação significa libertar-se daquilo que foi reprimido, da aparência de ser absoluta 

identidade:  

 

O sujeito deve propiciar uma reparação ao não-idêntico por aquilo que perpetrou nele. 

Justamente por meio daí ele se liberta da aparência de seu ser-por-si absoluto. Por sua 

vez, essa aparência é produto do pensamento identificador que, quanto mais desvaloriza 

uma coisa e a transforma em um mero exemplo de uma espécie ou de um gênero, tanto 

mais se arroga como a possuindo enquanto tal sem um aporte subjetivo (Idem, 2009, p. 

127) grifo nosso. 

 

Alves Jr. reconhece que a “absolutização de uma posição subjetiva, tomada como 

princípio e finalidade, e identificada com a dominação da natureza, só pode culminar na 

destruição dos sujeitos concretos” (AVES JR., 2015, p. 16). Nota-se, na citação acima o 

questionamento por parte do filósofo, quanto à forma de pensar que se coaduna ao 

exercício da identificação vinculado ao princípio que visa extirpar seus aspectos 

contraditórios. Para Adorno, a contradição deve ser entendida pelo “não-idêntico” e, sob 

essa perspectiva, o papel da dialética negativa seria a de torná-lo consciente, não deixar 

de lado a “multiplicidade, o diverso, o dissonante” (ADORNO, 2009, p. 13).  Como ele 

evidenciou, no Prefácio da obra, ao tentar demonstrar que a dialética negativa “se esforça 

por colocar no lugar do princípio de unidade e de domínio totalitário do conceito 

supraordenado a ideia daquilo que estaria fora do encanto de tal unidade” (Idem, 2009, p. 

08). Em Minima Moralia, no aforismo, Para terminar, Adorno apresenta o que 

corresponderia à possibilidade de reconciliação:  

 

O único modo que ainda resta à filosofia de se responsabilizar perante o desespero seria 

tentar ver as coisas como aparecem do ponto de vista da redenção. O conhecimento não 
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tem outra luz, exceto a que brilha sobre o mundo a partir da redenção: tudo o mais se 

esgota na reconstrução e não passa de elemento técnico. Há que estabelecer perspectivas 

em que o mundo surja transposto, alienado, em que se mostrem as suas gretas e 

desgarramentos, como se oferece necessitado e disforme à luz messiânica. Situar-se em 

tais perspectivas sem arbitrariedade e violência, a partir do contacto com os objetos, só é 

dado ao pensamento (ADORNO, 2001, p. 259). 

 

O conceito de redenção (Erlösung), é um termo polissêmico que, pode significar 

restituição, reparação, restabelecimento da harmonia perdida. Nesse contexto, o conceito 

possui uma relação com o messianismo judaico, cuja abordagem estaria ligada a uma 

nova percepção da temporalidade, em ruptura com a filosofia do progresso e com o culto 

positivista do desenvolvimento científico e técnico que acredita na possibilidade de 

dominar e representar o mundo por meio de métodos científicos, sem deixar ‘restos’. Pode 

ser entendido, sob a perspectiva de um posicionamento crítico em relação à modernidade 

no que diz respeito à visão linear, unidimensional, puramente quantitativa da 

temporalidade. Segundo Löwy, o messianismo deve ser entendido aqui, como uma visão 

crítica da modernidade, da civilização industrial do capitalismo tardio e que ao mesmo 

tempo, aspira a um  

 

futuro que não seja mais a “novidade” factícia da mercadoria – repetição eterna do sempre 

igual- mas um mundo utópico qualitativamente distinto, o desvio em relação ao estado de 

coisas existente. O messianismo é incorporado como expressão milenar das esperanças, 

sonhos e aspirações dos párias e excluídos da história (LÖWY, 1989, p. 172)195 grifos do 

autor. 

 

3.3. Arte e mímesis como possibilidade de reconciliação 

 

Trata-se, pois, de ter em vista que tal posicionamento possui uma perspectiva 

enriquecedora no âmbito da experiência filosófica e artística: filosófica, na medida em 

que encontra a possibilidade de recusa a um pacto com o estabelecido, que poderia ser 

entendido como uma forma de “pensar a figura da subjetividade como algo virtual, 

distinto daquelas cicatrizes em que se deformaram o sofrimento de tantos seres humanos 

sob condições sociais e culturais repressivas” (ALVES JR., 2015, p. 16) ; artística, no 

sentido da impossibilidade da arte ser reduzida “a uma fórmula universal. A arte tem o 

seu conceito na constelação de momentos que se transformam historicamente; fecha-se 

                                                 
195 LÖWY, M. Redenção e utopia. O judaísmo libertário na Europa Central. Tradução de Paulo Neves. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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assim à definição”, como Adorno afirma nas primeiras páginas da sua Teoria estética 

(ADORNO, 2008, p. 13). Poderíamos pensar, assim, na forma como a arte reconstitui o 

que foi reprimido, no sentido de uma ação que procure quebrar a coerção de princípios 

históricos arraigados à marcha do processo civilizatório. Adorno e Horkheimer, já 

mostravam, na Dialética do esclarecimento, a arte como elemento importante e 

necessário para o retorno da relação reconciliadora homem/natureza, que consideram 

fundamental para a emancipação humana. A ligação entre a arte e filosofia, segundo 

Adorno, consistiria, portanto, na busca do sujeito pelo momento perdido antes do domínio 

técnico da natureza. Encontra-se na Teoria estética a seguinte afirmação: “A obra de arte 

tanto se identifica com o sujeito como outrora ela própria deveria ser natureza” (Idem, 

2008, p. 102). Segundo Adorno, através da arte seria possível reaver esse momento 

longínquo, podendo assim conferir-lhe a tarefa de reconciliadora: 

 

Aqui tem seu lugar a ideia da arte como reconstituição da natureza oprimida e implicada 

na dinâmica histórica (...). Trata-se, para a arte, daquele outro para o qual a razão 

identificadora, que o reduziu a matéria, possui a palavra natureza. Este outro não é 

unidade e conceito, mas uma pluralidade (ADORNO, 2008, p. 203) grifo do autor. 

 

No âmbito estético, Adorno recupera seu elemento mimético apontando-o como 

uma alternativa que possibilite a construção de conhecimentos sobre a realidade, sem 

aprisioná-lo a verdades definitivas e absolutas. No ensaio, Do conceito de mímesis no 

pensamento de Adorno e Benjamin, Gagnebin enfatiza:  

 

O movimento do pensamento não remete aqui a contradições sucessivas num processo 

progressivo, mas muito mais a um fazer e desfazer lúdico e figurativo, ao movimento da 

metáfora. A dimensão temporal não consiste tanto na linearidade, mas na contiguidade, 

não num depois do outro, mas num ao lado do outro. Nessa descontinuidade fundamental 

há momentos privilegiados em que ocorrem condensações, reuniões entre dois instantes 

antes separados que se juntam para formar uma nova intensidade e, talvez, possibilitar a 

eclosão de um verdadeiro outro (GAGNEBIN, 2005, p. 101). 

 

Essa reflexão é fundamental para a compreensão da teoria estética adorniana, cujos 

pressupostos trazem a arte como possibilidade de reconciliação entre homem e natureza. 

Trata-se de uma estética da expressão do que não tem lugar, do que persiste como 

negatividade: “Unicamente porque nenhuma obra de arte pode ter sucesso de modo 

enfático é que as suas forças são libertadas; só assim ela encara a reconciliação” 

(ADORNO, 2008, p. 90). Isso não significa que Adorno subordina a arte à Filosofia, na 

medida em que não compara o saber contido nas obras de arte com o saber produzido 
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pelo exercício filosófico. Ele admite uma complementaridade entre estas duas formas de 

conhecimento: “A sobrevivência da mimese, a afinidade não-conceitual do produto 

subjetivo com o seu outro, com o não estabelecido, define a arte como uma forma de 

conhecimento e, sob este aspecto, como também racional” (Idem, 2008, p. 89).  

Para Adorno, a mímesis, por ter uma forma própria de compreensão do real, escapa 

a conceitos pré-estabelecidos, o que permite repensar o modo de compreensão em relação 

à multiplicidade do real, sem conformá-lo e reduzi-lo a sistemas absolutos associados à 

ideia de dominação da natureza submetidos ao discurso da razão instrumental. Como ele 

aponta na Dialética negativa: o sistema que almeja tudo englobar, absorve toda diferença 

para efetuar, de forma niveladora, o universal; realiza uma “fúria racionalizada contra o 

não-idêntico”; “ele elimina todo ente heterogêneo” (ADORNO, 2009, p. 28, 30). A 

criação de sistemas, segundo Adorno, é produto da ratio que reduz o pensamento a partir 

de ideias dominantes e repressivas, responsáveis por arquitetar, de maneira deformada, 

um estado pacificado e pretensamente hegemônico. Segundo Adorno, “O princípio do eu 

fundador de sistemas, o método puro pré-ordenado a todo e qualquer conteúdo, sempre 

foi o princípio da ratio” (Idem, 2009, p. 30). Sob esse aspecto, o pensamento que se torna 

crítico ao sistema seria aquele capaz de conceber o particular, o que não deixa esquecer 

aquilo que está fora dele: “Uma dialética que não está mais “colada” à identidade provoca, 

se não a objeção da carência de fundamento que pode ser reconhecida junto a seus frutos 

fascistas, a objeção de causar vertigens” (Idem, 2009, p. 35). Segundo Adorno, a entrega 

ao objeto e o posicionamento de abertura ao diferente, provoca uma espécie de choque 

no âmbito do que a razão supõe prever: “a vertigem que isso provoca é um index veri; o 

choque do aberto, a negatividade com a qual ele se manifesta necessariamente no que é 

previsto e sempre igual, não-verdade apenas para o não-verdadeiro” (Idem, 2009, p. 36).   

A proposta adorniana consistiria, portanto, na valorização do não-idêntico, ou 

seja, na possibilidade de dar voz àquilo que escapa ao conceito, desempenhando no 

âmbito estético o momento de reconhecimento ao não-conceitual. O emprego do termo 

‘estético’ poderia ser referido, segundo a interpretação de Alves Jr., “ao universo da 

relação com o particular, o sensível e o contingente, que engloba não só o universo da 

arte, mas também todo o registro da sensibilidade humana” (ALVES JR., 2015, p. 43).  

Tal desempenho permite considerar a experiência estética como possibilidade de pensar 

a realidade existente (das Bestehende) para além do contexto da razão instrumental. Em 

uma sociedade marcada pela dominação, a arte revela-se como possibilidade utópica, 

ainda que negativamente: pois, ao apresentar a imagem do que ainda não existe na 
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realidade, permite ao sujeito uma experiência que foge aos limites impostos pela 

racionalidade instrumental, uma experiência de negação da dominação, de crítica à 

sociedade e de liberdade, trazendo consigo a promessa de que uma reconciliação possa 

um dia existir. De acordo com Alves Jr.,  

 

Se o pensamento consegue superar o momento meramente identificante, classificatório, 

isso só é possível pela incorporação de um elemento estético, a expressão que busca 

resgatar, no objeto, aquilo que não encontra lugar sob o conceito – atitude que abrange 

uma dimensão ética, uma abdicação do gesto de dominação, que liquida tudo que se lhe 

contrapõe (ALVES JR., 2003, p. 161). 

 

A dimensão mimética adquire, assim, relevância na filosofia estética de Adorno, 

no sentido de que a experiência pela arte pode se apresentar como aquela que teria a 

capacidade de recuperar o instante mimético entre sujeito e objeto (o momento outrora 

perdido da relação homem e natureza), o que não significaria retroceder a essa natureza, 

pois as transformações já se encontram consolidadas no sujeito emancipado, no momento 

de ruptura com o objeto. Como o comportamento mimético dos primórdios da 

humanidade não pode ser recuperado devido à instauração do sujeito esclarecido, surge a 

necessidade da formação de uma racionalidade que possa se valer de uma reflexão sobre 

o conceito de mímesis. No ensaio, Do conceito de mímesis no pensamento de Adorno e 

Benjamin, Gagnebin observa de forma notável a importância de compreendermos melhor 

esse conceito, o qual não poderia ser simplesmente reduzido aos de magia e de regressão: 

 

A mímesis indicaria muito mais uma dimensão essencial do pensar, esta dimensão de 

aproximação não violenta, lúdica, carinhosa, que o prazer suscitado pelas metáforas nos 

devolve. Ela aponta para aquilo que Adorno, na sua Teoria estética, define como o Telos 

der Erkenntnis, o “Telos do conhecimento”: uma aproximação do outro que consiga 

compreendê-lo sem prendê-lo e oprimi-lo, que consiga dizê-lo sem desfigurá-lo. Essa 

proximidade na qual o espaço da diferença e da distância seja respeitado sem angústia, 

esse conhecimento sem violência nem dominação já era a ideia reguladora que orientava 

toda crítica de Adorno na Dialética do esclarecimento. É a ideia de uma reconciliação 

possível (GAGNEBIN, 2005, p. 101).  

 

A experiência mimética, portanto, mantém a tensão entre estes opostos que se 

complementam: mímesis e racionalidade. No que tange à racionalidade, segundo Duarte, 

esse procedimento consistiria no desenvolvimento da “capacidade crítica da realidade 

perversa, uma espécie de dívida, que obriga de algum modo a arte para com o mundo 

diante do qual ela é absolutamente crítica”; no tocante à mímesis, a presença do momento 

mimético na arte “atua, de modo imunizante, contra a sedução do tornar-se dominador” 
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(DUARTE, 1993, p. 134, 135). O que ocorre diferentemente com relação à experiência 

massificada, cuja característica centrada na repetição mecânica, se encontra em 

concordância com o procedimento do aparato de domínio unilateral da natureza e por uma 

racionalidade que perdeu seu potencial reflexivo e se fez instrumento de uma lógica 

desumanizante. Esse procedimento pode ser considerado o fator pelo qual, Adorno 

defende a aproximação entre a experiência estética e experiência filosófica, ao afirmar 

que “a arte tem que ser pensada” (ADORNO, 2008, p. 156), não mais sob a perspectiva 

da unilateralidade. Nesse sentido, a imbricação entre mímesis e racionalidade atribui ao 

homem não mais a posição de soberano desta realidade, mas busca incorporar-se nela, de 

modo reconciliador, na construção de experiências. O que não significa um interesse em 

dissolver as tensões existentes entre as diversas camadas de sentido da realidade, mas 

colocá-las em perspectiva. A possibilidade de reconciliação expressa o retorno da 

experiência mimética entre sujeito e objeto: esta seria, portanto, sua compreensão de 

libertação da humanidade. Segundo Alves Jr., a possibilidade de reconciliação, traduz o 

sentido pelo qual, a arte conseguiria “deslocar nossas perspectivas usuais de sentido e nos 

levar a uma identificação imaginativa com a experiência do(s) outro(s)” (ALVES JR., 

2015, p. 75). De acordo com a interpretação de Alves Jr., essa questão justifica a reflexão 

estética no pensamento de Adorno, ao conceber a “arte como momento de salvação do 

impulso mimético, gesto que questiona a tendência do pensamento a uma coerência 

excessiva, paranoica, que reduz o mundo às operações de uma racionalidade 

absolutamente autárquica” (Idem, 2015, p. 85). 

Tal como o exemplo, Guernica, de Picasso: seu princípio hermético indica a 

possibilidade de um caráter emancipatório, pois vai contra a consciência alienada que já 

não pode perceber claramente o horror em curso, permitindo, assim, uma múltipla 

significação, por um lado, permite uma denúncia à reificação, expressando-a em imagens, 

e, por outro, como um modo de resistir a ela. Na seção ‘Paralipómenos’ da Teoria estética, 

Adorno afirma: “uma obra de arte só é adequadamente percebida como processo. (...) Eis 

por que a arte só se deve definir pelos seus momentos, portanto de modo mediatizado, e 

não de um só golpe” (ADORNO, 2008, p. 456). A arte, segundo Adorno, quando 

abandona a práxis humana, torna-se apenas um elemento da autoconservação a ser 

agregado ao sistema, como se observou no contexto da sociedade do capitalismo tardio, 

por meio do caráter de integração do sempre igual (das Immergleiche) gerado da indústria 

cultural. Porém, a concepção de arte que percorre a filosofia adorniana é aquela que se 

encontra amalgamada a outras noções conceituais que compõem a sua teoria estética, 
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como mímesis e racionalidade (Idem, 2008, p. 88 passim). Nessa perspectiva, a arte, é 

entendida como uma modalidade de experiência que não se esgota na mera posição de 

matéria prima da autoconservação: “As obras de arte sintetizam momentos incompatíveis, 

não-idênticos, que têm entre si pontos de fricção; buscam de verdade processualmente a 

identidade do idêntico e do não-idêntico, porque até a sua unidade é momento e não a 

fórmula mágica do todo” (Idem, 2008, p. 268). Segundo Adorno, essa relação não se 

estabelece com um desses polos sobrepondo-se ao outro, mas, reconhece uma interação 

entre eles, a fim de possibilitar uma reconciliação de homem e natureza, sem as 

sistematizações oriundas de uma razão instrumentalizada, que reduz o mundo às 

operações de uma racionalidade identificadora. De acordo com Buck-Morss, a 

experiência estética é reconhecida por Adorno, como uma forma adequada de 

conhecimento, pois a razão e os sentidos encontram-se inter-relacionados, sem que 

nenhum polo predomine (Cf. BUCK-MORSS, 1981, p. 250). 

No que concerne a essa questão, Adorno afirma na Teoria estética, na seção 

‘Paralipómenos’ que o “sentimento e o entendimento não são algo de absolutamente 

diferente na estrutura humana e permanecem dependentes, mesmo quando estão 

separados (...) a separação funesta de ambos tornou-se e é irrevogável” (ADORNO, 2008, 

p. 502) grifo nosso.  

Desse modo, Adorno inclui a arte no processo formativo, dando-lhe um destaque 

desafiador ao reafirmar o papel decisivo na recuperação da relação entre sujeito e objeto, 

homem e natureza, isso se considerarmos o fundamento mimético e expressivo da arte. 

Pois, diante da possibilidade da experiência do objeto, do momento mimético do 

conhecimento, ou seja, da afinidade entre cognoscente e conhecido (sujeito e objeto) é 

que se encontra um impulso em direção a um estado de reconciliação. Afinidade, não no 

sentido de tornar-se igual, mas de abertura à proximidade. Nas palavras de Alves Jr., a 

noção do conceito de afinidade poderia ser interpretada como “uma imersão do 

pensamento na coisa, de maneira a deixar que surja a voz do objeto” (ALVES JR., 2001, 

p. 127). 

Nesse sentido, a experiência estética possibilitaria, segundo Gagnebin, configurar 

um caminho privilegiado que consistiria em “não recalcar o estranho e o estrangeiro, mas 

sim em ser capaz de acolhê-lo em sua estranheza” (GAGNEBIN, 2009, p. 94). De acordo 

com Liesmann, esse acolhimento ou proximidade ocorre quando há o reconhecimento da 

estranheza e da alteridade: “Não a frase: somos todos um, mas sim: somos todos 

estrangeiros uns aos outros – esta seria uma frase da humanidade” (LIESSMANN, 1991, 
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p. 109)196. Pois, se o estranho fosse simplesmente abolido não seria o indicativo de um 

mundo reconciliado, mas totalitário. Como Adorno afirma na Dialética negativa: “A 

disposição reconciliada não anexaria o estranho a um imperialismo filosófico, mas 

encontraria sua felicidade no fato de o estranho e o diverso permanecerem na proximidade 

(...)” (ADORNO, 2009, p. 164). No que diz respeito à mímesis, Adorno a considera como 

elemento libertador, presente na arte, uma vez que permitiria ao indivíduo perder-se na 

obra para ganhar autonomia: ir ao encontro do objeto e se assemelhar a ele; no sentido de 

que ao retornar dessa experiência, se encontraria modificado. Em Teoria estética, seção 

‘Paralipómenos’, Adorno reconhece que: “O comportamento estético não é nem mimese 

imediata, nem mimese recalcada, mas o processo que ela desencadeia e em que se mantém 

modificada” (ADORNO, 2008, p. 503).  

Segundo a interpretação de Alves Jr., esse caminho seria percorrido por meio de 

uma “imersão no particular” (Versenkung ins einzelne) (ALVES JR., 2015, p. 88), o que 

significaria aqui, reconhecer as particularidades que escapam ao universal, admitindo 

diferentes perspectivas sobre a realidade. Adorno sinaliza na Teoria estética, na seção 

‘Da relação entre arte e sociedade’ que a arte possibilitaria uma abertura ao não-idêntico: 

“A identidade estética deve defender o não-idêntico (Nichtidentische) que a compulsão à 

identidade oprime na realidade” (ADORNO, 2008, p. 16). Segundo Duarte, a concepção 

do não-idêntico no pensamento de Adorno advém da impossibilidade do objeto “ser 

totalmente subsumível à ditadura do sujeito todo-poderoso (DUARTE, 1993, p. 157); isso 

por que há sempre um ‘resto’ na relação de conhecimento, o qual não é suficientemente 

concebido pelo sujeito cognoscente. Não se trata aqui, de permanecer na crítica à 

denúncia do sujeito ‘todo-poderoso’, mas sim, no reconhecimento de que há algo de 

impenetrável na realidade, na qual o sujeito deve aguçar sua sensibilidade, sem, no 

entanto, se tornar onipotente. 

Tal atitude tem como fundamento último, oferecer formas alternativas de 

interpretação da realidade por meio de uma mudança de percepção, no sentido de 

restaurar a capacidade crítica dos indivíduos com vistas a sua emancipação. Nas palavras 

de Adorno: “pela afronta às necessidades dominantes, pela mudança de iluminação do 

que é familiar, a que tendem, as obras de arte correspondem à necessidade objetiva de 

                                                 
196 “Heilsam, so könnte gefolgert werden, ist der Einbruch des Fremden, das Identifikation gar nicht 
zulässt. Human wäre nicht der Satz: wir sind alle eins, sondern: wir sind einander Fremd”. Tradução de J. 
M. Gagnebin. Cf. a esse respeito o artigo, Sobre as relações entre ética e estética no pensamento de 
Adorno. GAGNEBIN, 2009, p. 83-105. 
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uma transformação da consciência que poderia mudar-se em modificação da realidade” 

(ADORNO, 2008, p. 366). Nesse sentido, a mudança de percepção poderia ser entendida 

como “referência ao universo da sensibilidade no seu aspecto duplo, isto é, de 

receptividade e abertura ao universo múltiplo e contingente das sensações e imaginação” 

(ALVES JR., 2015, p. 43). O que significa, suplantar os estereótipos, perceber o diverso, 

assim como a multiplicidade de significações que permeiam a realidade e que escapam 

aos imperativos da razão no mundo administrado. Como afirma Adorno, “O 

comportamento estético é a capacidade de perceber nas coisas mais do que o que elas 

são” (ADORNO, 2008, p. 501). Esse estado emancipatório serviria, portanto, como um 

componente de rejeição e diminuição do preconceito e da crueldade, no qual o apelo 

contra ‘o diferente’, ‘o diverso’ possa aparecer como absurdo e inaceitável, contribuindo 

assim, para evitar que a humanidade caminhe em direção à barbárie, de acordo com os 

parâmetros de cunho  ideológico que perpassam o sistema e, sobretudo, como meio de 

evitar que a criação, a imposição e a disseminação de políticas de cunho totalitário 

venham a culminar em genocídios, como o ocorrido em Auschwitz. Segundo Duarte, o 

imbricamento entre arte e filosofia residiria na “capacidade que a arte possui de garantir 

uma mediação entre um estado de coisas desesperador (também no que tange ao 

“espírito”) e a construção de uma filosofia, na qual seja reservado em lugar para a 

esperança”, nas palavras de Duarte, a arte seria o “negativo lugar-tenente da possibilidade 

de uma práxis melhor” (DUARTE, 1993, p. 118, 151). Dito negativo no sentido de só ser 

possível através daquela esperança liberada pela experiência do contato com o não-

idêntico, o que implicaria a negação dos modos falsos de experiência, incluindo aqueles 

que se tornaram comum no campo da percepção. A possibilidade de reconciliação remete, 

portanto, à recuperação do momento de não-identidade no próprio sujeito, ou seja, da 

porção natureza em si e nos outros. É na recordação do que há de natureza no humano 

que podemos compreender o conceito de mímesis como possibilidade reconciliatória. 

Como já dito anteriormente, para Adorno, “reconciliação seria a rememoração sobre a 

multiplicidade que não se mostraria mais como hostil, (...) ela abriria pela primeira vez a 

pluralidade do diverso” (ADORNO, 2009, p. 14). 

No que concerne à questão sobre o fenômeno do antissemitismo, a noção de 

experiência deve ser entendida aqui, como a correção da falsa projeção através da 

recuperação do seu momento mimético, cujo princípio se opõe à mentalidade antissemita, 

o que implicaria uma visão não-deformadora em relação à realidade, no sentido de 
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abertura a uma experiência diferenciada do objeto. Na Dialética do esclarecimento, os 

autores ressaltam:  

 

Não é na certeza não afetada pelo pensamento, nem na unidade pré-conceptual da 

percepção e do objeto, mas em sua oposição refletida, que se mostra a possibilidade da 

reconciliação. A distinção ocorre no sujeito que tem o mundo exterior na própria 

consciência e, no entanto, o conhece como outro. É por isso que esse refletir, que é a vida 

da razão, se efetua como projeção consciente” (DE, 2006, p. 156) grifo nosso. 

 

Sob essa perspectiva, a projeção consciente expressa a experiência da identidade 

e da não-identidade, a qual, atua em oposição à consciência reificada, ao repetir 

incessantemente o mesmo, o sempre igual, incapaz, portanto, de relacionar-se com o 

diferente. Segundo Alves Jr., “É apenas quando os homens aprenderem a acolher dentro 

do todo a particularidade daquilo que, enquanto natureza, relembra a sua proto-história, 

é que se poderá falar verdadeiramente de humanidade” (ALVES JR., 2003, p. 170)197.  

Na Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer exprimem de forma peculiar essa 

questão abordando a ideia de uma humanidade possivelmente reconciliada, na medida em 

que só fizesse sentido como natureza e espírito libertado: 

 

A reconciliação é o conceito supremo do judaísmo, e todo o seu sentido consiste na 

espera; é da incapacidade de esperar que surge a forma de reação paranoica (...) 

Superando a doença do espírito, que grassa no terreno da autoafirmação imune à reflexão, 

a humanidade deixaria de ser a contrarraça universal para se tornar a espécie que, embora 

natureza, é mais que a simples natureza, na medida em que se apercebe de sua própria 

imagem (DE, 2006, p. 164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Cf. o artigo do mesmo autor: À semelhança do animal: mímesis e alteridade em Adorno. ALVES JR., 
2010, p. 87-96. 
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Conclusão 

    

As nuvens passam como sonhos pesados. Joseph von Eichendorff 

 

A proposta de interpretação nessa pesquisa consistiu em analisar a constituição 

mimética na experiência histórica da subjetividade, nas formas de dominação da natureza 

no sujeito, mas também aberta ao sentido de possibilidade de reconciliação, no sentido de 

incorporar a não-identidade inscrita na experiência humana. Ou seja, na consideração 

daquilo que tem sido sempre admitido pela filosofia como acidental na marcha da razão 

na história. No pensamento de Adorno, a mímesis pode ser interpretada como uma função 

da experiência, “uma abertura para a dissonância, ou uma capacidade para escutar o que 

foi silenciado mas insiste em estar lá” (DURÃO, 2012, p. 28). 

Buscando assegurar o bom desenvolvimento da pesquisa, decidimos trilhar o 

mesmo caminho de Adorno, no que concerne ao percurso pelos meandros do conceito de 

mímesis, no decorrer dos seus escritos, o que permitiu uma guia de estruturação dos 

capítulos dessa dissertação. Primeiramente, foi feita uma leitura da Dialética do 

esclarecimento (1947), e, de várias passagens de Minima Moralia (1951), as quais, foram 

decisivas para a nossa discussão no decorrer dos capítulos. No segundo momento, foi 

abordado o posicionamento de Adorno, no que tange à evolução do conceito de 

mímesis198, no estudo das obras Dialética negativa (1966) e Teoria estética (1969), assim 

como os ensaios e conferências datados da mesma década, os quais foram essenciais para 

identificar, no pensamento de Adorno, as reflexões acerca do fenômeno do 

antissemitismo, assim como do terror instalado no contexto do período nazi-fascista. 

O foco da pesquisa consistiu em identificar os três sentidos de mímesis, no 

pensamento de Adorno, relacionando-os aos conceitos de sujeito, razão, dominação e 

natureza. A profusão interativa desses conceitos, dos quais nos apropriamos, foi essencial 

para o desenvolvimento da dissertação, visto que procuramos inseri-los em um mesmo 

espaço de discussão. Sob essa perspectiva, a busca da compreensão sobre a dimensão 

mimética do antissemitismo possibilitou uma reflexão sobre a tentativa de recuperar 

elementos para repensar a barbárie nazista, na medida em que propomos investigar como 

as transformações miméticas afetaram a identidade do sujeito, tanto no que concerne à 

                                                 
198 Cf. o artigo de Gagnebin, Do conceito de mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin, no que 
concerne à discussão sobre a evolução do conceito de mímesis no pensamento de Adorno, com base na 
leitura que a autora faz segundo a interpretação de Josef Früchtl (1986). GAGNEBIN, 2005, p. 79-105. 
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repressão da natureza interna, quanto ao domínio da natureza externa, por meio de um 

esquema rígido e repressivo instaurado no processo de esclarecimento.  

O ponto de partida da pesquisa consistiu em apresentar, no primeiro capítulo, a 

discussão em torno do conceito de esclarecimento e seus efeitos regressivos, no sentido 

de enfatizar no pensamento de Adorno e Horkheimer, a crítica ao processo de 

racionalização instrumental que se impôs a partir de uma visão, tendencialmente, 

coercitiva e arbitrária. Segundo os autores, o processo formativo do esclarecimento, cuja 

proposta visava colocar o homem na posição de supremacia diante da natureza, na 

verdade, o conduziu a um processo regressivo e, tendencialmente, totalitário. Com base 

nos conceitos de sujeito, razão, dominação e natureza, observou-se, no plano das relações 

humanas, o afastamento do homem em relação à natureza no momento em que aprendeu 

a controlá-la em seu próprio benefício: no capítulo ‘Excurso I: Ulisses ou mito e 

esclarecimento’, foi possível identificar através dos feitos de Ulisses, que o processo de 

constituição do eu testificou uma progressiva diferenciação com relação ao ambiente, sob 

a forma de um desejo de domar as forças da natureza, no sentido que só pode ser efetuado 

a partir da autoconservação, inscrita sob um enrijecimento do eu e por um estreitamento 

do conceito da própria racionalidade. Não é sem razão que os autores evidenciam a forma 

com que Ulisses é denominado na obra homérica como “o portador do espírito, o que 

comanda” (DE, 2006, p. 54). Sob essa perspectiva, constatou-se o resultado da 

experiência do comportamento mimético em seu aspecto regressivo, sob a manipulação 

organizada da mímesis, que culminou no ‘enrijecimento do eu’, o que seria, segundo 

Adorno e Horkheimer, fruto de um doloroso e violento processo histórico de cerceamento 

do sujeito em formas de controle e dominação a serviço da autoconservação 

(Selbsterhaltung). De posse a essa discussão, procuramos demonstrar a análise 

desenvolvida pelos autores em torno do papel da mímesis nas origens da civilização e sua 

distorção efetuada pela dimensão da mímesis antissemita.  

No que concerne à mímesis antissemita, a utilização do conceito está relacionada 

à busca de uma identidade rígida e excludente, aliada a uma noção puramente 

instrumental, a qual, é correlata do que Adorno e Horkheimer denominaram “mimese da 

mimese”, nas análises expostas do capítulo ‘Elementos do antissemitismo’. Nele, os 

autores analisam o fenômeno do antissemitismo como resultado da dominação social 

levada ao extremo, que acabou revertendo-se na mais crua barbárie, a exemplo do período 

nazi-fascista. Nesse capítulo, discorremos sobre o sentido unilateral do processo de 

esclarecimento reduzido à racionalidade instrumental no mundo moderno, que ao 
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produzir fenômenos característicos com tendências totalitárias manifestas e explícitas sob 

a forma propagandística exerce uma forma de controle velado, tanto no aspecto político, 

quanto no aspecto econômico sobre as consciências humanas. Adorno e Horkheimer, 

evidenciam que a característica principal do esclarecimento consiste em “tomar os fins 

práticos mais próximos pelo fim longínquo a ser atingido” (DE, 2006, p. 46); no sentido 

de que a realização plena da razão instrumental seria o ápice do desenvolvimento humano, 

nada mais havendo a ser atingido. Nesse sentido, a visão de unilateralidade é 

compreensível a partir da crítica de Adorno e Horkheimer à abordagem do mundo que, 

se torna um campo de exploração de um entendimento, tendencialmente, restrititivo, na 

medida em que procura buscar cada vez mais, a redução da multiplicidade das coisas à 

unidade do pensamento. Para explicar a posição crítica dos autores diante desse quadro, 

nos detemos na Dialética do esclarecimento, bem como em alguns textos de Adorno, 

temporalmente próximos à obra citada, cujo objetivo concentrou-se na compreensão do 

conceito de indústria cultural.  

Adorno e Horkheimer procuram demonstrar como condição de possibilidade que 

a indústria cultural se estabeleceu, tendencialmente, como um aparato de dominação das 

consciências, cujos mecanismos possuem paralelos com o aparato propagandístico do 

Estado autoritário nazista. Nesse contexto, os autores reencontram o tema da mímesis que 

se torna problemática quando está alinhada à racionalidade instrumental. A complexidade 

e a possibilidade dessa relação foram explicitadas a partir de uma análise do capítulo ‘A 

indústria cultural. O esclarecimento como mistificação das massas’ relacionando-o com 

o capítulo ‘Elementos do antissemitismo: limites do esclarecimento’. O fio condutor para 

o tema da nossa dissertação concentrou-se na discussão sobre o comportamento mimético 

dos indivíduos, os quais obedecendo aos esquemas arcaicos da autoconservação, se 

esforçaram em tornar-se iguais ao meio ambiente (DE, 2006, p. 152). No entanto, o 

comportamento mimético transforma-se no que os autores denominaram falsa projeção, 

o pressuposto da percepção equivocada do mundo: “o distúrbio está na incapacidade de 

o sujeito discernir no material projetado entre o que provém dele e o que é alheio” (Idem, 

2006, p. 154). Tal análise é essencial para a compreensão do fenômeno do antissemitismo, 

no que concerne à experiência mimética. Adorno e Horkheimer apresentam a 

possibilidade de identificar, no plano das relações humanas, o processo pelo qual, a 

faculdade mimética do homem perdeu sua potência no mundo administrado (Verwaltete 

Welt), o qual, encontra-se dominado por imperativos de lucratividade e de conformação 

ao status quo. 
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Trata-se, aqui, de evidenciar um sujeito que vive em um ambiente do que os 

autores denominaram ‘o sempre igual’ (das Immergleiche). De acordo com Nicholsen, 

essa questão é levantada devido ao que Adorno identifica como uma “mutilação do sujeito 

no mundo moderno, i.e, a deformação ou definhamento da própria capacidade de 

experiência como resultado das forças invasivas do que chama sociedade totalmente 

administrada” (NICHOLSEN, 2010, p. 90). Segundo Adorno e Horkheimer, na 

instauração desse processo de controle racional exercido, tanto na natureza interna quanto 

na natureza externa dos sujeitos, constatou-se um modo de relação entre objetos e pessoas 

de forma que fossem tratados como coisas, expressão da consciência reificada, exercida 

no âmbito da dominação e do desencantamento da realidade. Na Dialética do 

esclarecimento, capítulo ‘Notas e esboços’, Contra os que tem resposta para tudo, os 

autores evidenciam os perigos do pensamento ‘esclarecido’ que tomou de forma efetiva 

outros contornos diante da realidade: 

 

Uma das lições que a era hitlerista nos ensinou é de como é estúpido ser inteligente. (...) 

os inteligentes disseram que o fascismo era impossível no Ocidente. Os inteligentes 

sempre facilitaram as coisas para os bárbaros, porque são estúpidos. São os juízos bem 

informados e perspicazes, os prognósticos baseados na estatística e na experiência, as 

declarações começando com as palavras: “Afinal de contas, disso eu entendo”, são os 

statements conclusivos e sólidos que são falsos. Hitler era contra o espírito anti-humano. 

Mas há um espírito que é também anti-humano: sua marca é superioridade bem informada 

(DE, 2006, p. 173).  

 

Diante do contexto analisado e refletido por Adorno e Horkheimer, apresentamos 

no terceiro capítulo da pesquisa, o pensamento de Adorno, sobretudo em seus escritos a 

partir da década de 60, quanto à viabilidade das alternativas diante da realidade 

danificada. Na Dialética negativa (1966), o autor reconhece que a filosofia se aproxima 

da realidade através dos conceitos, entretanto, estes não devem ser absolutizados. Isso 

não significa que Adorno não reconheça a sua importância, ele é fundamental para o 

conhecimento da realidade, pois permite pensar o objeto, mas não esgota as suas 

qualidades. Como ele afirma no Prefácio da sua obra: “A expressão “dialética negativa” 

subverte a tradição (...) o procedimento não é fundamentado, mas justificado. Até onde 

consegue, o autor coloca as cartas na mesa. O jogo199, porém, é certamente outra coisa” 

(ADORNO, 2009, p. 07). Ou seja, o pensador admite o valor da análise conceitual que se 

                                                 
199 É importante destacar o conceito de jogo no pensamento de Adorno na sua Teoria estética, na seção 
‘Paralipómenos’: “O jogo é, no conceito de arte, o momento pelo qual ela se eleva diretamente acima da 
imediatidade da práxis e dos seus fins. Mas, ao mesmo tempo, olha fixamente para trás, para a infância, 
se é que não para a animalidade” (ADORNO, 2008, 481). 
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faz do objeto, mas isso não significa tomá-lo como um valor hierárquico do conhecimento 

concernente à racionalidade e às concepções de mundo já cristalizadas da realidade. 

Como ele afirma; “A filosofia que reconhece esse fato, que extingue a autarquia do 

conceito, arranca a venda de seus olhos” (Idem, 2009, p. 19). Adorno procura demonstrar 

a possibilidade de uma nova forma de análise conceitual expressa através do que o 

conhecimento lógico tradicional não conseguiria dizer, ou, alcançar.  Nesse sentido, faz-

se necessário reintroduzir a discussão sobre o papel da mímesis no pensamento de 

Adorno, como possibilidade alternativa à racionalidade em seu caráter instrumental que, 

em vista do seu aspecto tendencialmente coercitivo e identitário, impediria a pluralidade 

e a multiplicidade do pensamento. No artigo, Após Auschwitz, Gagnebin reconhece que o 

pensamento de Adorno “luta por formular uma dimensão verdadeira do conceito de 

mímesis, por algo que escape tanto da magia, denunciada em sua crueldade na Dialética 

do esclarecimento, quanto de seu recalque social perverso, analisado no capítulo, 

‘Elementos do antissemitismo’” (GANEBIN, 2006, p. 80). Nesse sentido, a mímesis 

estética, na medida em que escapa ao discurso da razão instrumental, teria condições de 

demonstrar que a razão que se encontra a serviço da dominação não pode ser empregada 

como único meio humano capaz de conduzir e produzir conhecimento sobre a natureza. 

A reintrodução do papel da mímesis reside, portanto, na possibilidade de 

reconhecer, segundo Adorno, a experiência da identidade e da não-identidade por parte 

do sujeito e de sua relação com a natureza e com o(s) outro(s), na medida em que permite 

sua atuação não mais a partir de um modo meramente objetivante, sob o âmbito da 

dominação, mas também de afinidade mimética ou proximidade, o qual só poderia ser 

alcançado no âmbito da arte: esta seria capaz de reinventar sua potencialidade de 

interpretação do mundo administrado assim como transpor os limites enrijecidos da 

autoconservação. Gostaria de enfatizar esse ponto no pensamento de Adorno, quanto à 

possibilidade de repensar a questão da mímesis, por considerar tanto a fragilidade material 

e corpórea (relembrando ao sujeito sua relação perdida com a natureza), quanto a 

viabilidade de sua emancipação. Lembramos que a possibilidade de reconciliação já 

encontrava seu cerne na Dialética do esclarecimento (DE, 2006, p. 44).  

Na Teoria estética (1969), Adorno procura evidenciar a importância dos sentidos 

na tentativa de fazer voltar o pensamento ao corpo, ao enfatizar a experiência estética, a 

qual permitiria o equilíbrio entre racionalidade e corporeidade. Voltando à Dialética do 

esclarecimento, é possível identificar a crítica dos autores ao assinalarem o predomínio 

do pensamento em detrimento do sentimento: “A dominação universal da natureza volta-
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se contra o próprio sujeito pensante; nada sobra dele senão justamente esse eu penso 

eternamente igual que tem poder acompanhar todas as minhas representações” (DE, 2006, 

p. 34) grifo dos autores. Como já dito acima, a compreensão de Adorno em relação a essa 

questão na Teoria estética, seção ‘Paralipómenos’, consiste em evidenciar a necessidade 

da dependência entre sentimento e entendimento: “sentimento e o entendimento não são 

algo de absolutamente diferente na estrutura humana e permanecem dependentes, mesmo 

quando estão separados (...) a separação funesta de ambos tornou-se e é irrevogável” 

(ADORNO, 2008, p. 502) grifo nosso. O reconhecimento dessa dependência 

possibilitaria a rememoração da natureza no sujeito que a racionalidade reprimiu.  

A perspectiva de reconciliação assume, assim, um significado importante no 

pensamento de Adorno, notadamente, na Teoria estética, o que significa o retorno da 

experiência entre sujeito e objeto. Trata-se de reconhecer que mesmo com sua existência 

ainda que comprometida pela indústria cultural, a teoria estética seria capaz de recuperar 

o ‘momento perdido’ e o lugar da arte na sociedade, segundo Adorno, ocupado pela arte 

autêntica, como demonstrado na Dialética negativa (1966) e na Teoria estética (1969). 

Na  obra de 1966, ele já admitia o valor da arte moderna como produção de uma 

experiência e de uma aproximação com o objeto que fora negada ao sujeito no processo 

do esclarecimento, como podemos observar na Dialética negativa: “O ódio à arte 

moderna e radical, no qual continuam ressoando juntos de maneira beata o 

conservadorismo restaurador e o fascismo, provém do fato de ela tanto lembrar do que 

foi desleixado, quanto trazer à luz a questionabilidade do ideal estrutural heterônomo por 

meio de sua pura existência” (ADORNO, 2009, p. 88). Ora, esse ódio não é sem razão, 

vejamos o porquê. 

Na Teoria estética, Adorno afirma que o caráter da negação, ou da não-identidade 

potencializa a arte como conhecimento crítico da sociedade:  ela só existe a partir da sua 

negação do mundo e da negação de si mesma. A teoria estética, neste sentido, retiraria da 

obra de arte, do homem e de suas relações, e de tudo que existe da natureza seu ‘rótulo 

de identificação’, ao tentar readquirir-lhes o potencial de realizar-se por meio de 

experiências, as quais haviam sido abandonadas no processo de esclarecimento. Como 

ele indica na Teoria estética: 

 

Toda obra de arte aspira por si mesma à identidade consigo, que, na realidade empírica, 

se impõe à força a todos os objetos, enquanto identidade com o sujeito e, deste modo, se 

perde. A identidade estética deve defender o não-idêntico que à compulsão à identidade 

oprime na realidade. Só em virtude da separação da realidade empírica, que permite à arte 
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modelar, segundo as suas necessidades, a relações do Todo às partes é que a obra de arte 

se torna Ser à segunda potência. As obras de arte são cópias do vivente empírico, na 

medida em que a este fornecem o que lhes é recusado no exterior e assim libertam daquilo 

para que as orienta a experiência externa coisificante (ADORNO, 2008, p. 16). 

 

Sob essa perspectiva, a arte autêntica, como Adorno reconhece na Teoria estética 

seria uma ‘promessa de felicidade que se quebra’ (Idem, 2008, p. 106), no sentido de que 

ela não renuncia nem à denúncia do mau existente, apontando, desse modo, para o seu 

possível negativo, nem, por outro lado, esboça uma imagem do que seria sua superação. 

A sua verdade reside em que ela mantém a promessa ao mesmo tempo em que assinala a 

impossibilidade de representar o seu cumprimento nas condições presentes (Cf. ALVES 

JR., 2003, p. 155, 156).  

Essa observação é importante para a compreensão da noção de experiência 

estética no âmbito das relações humanas. No artigo O sujeito mutilado extinto na arena 

da experiência estética, a autora afirma que Adorno tenta abalar-nos de forma a 

desmantelar nossas ideias falsas e familiares sobre a experiência estética: 

 

No processo de encontrar e trabalhar para entender a obra de arte, o sujeito mutilado 

experimenta o impacto da obra não como um prazer e sim com violência de várias formas: 

como choque, como ruptura, como explosão, como cilada e como coerção, como ameaça 

de aniquilação ou de loucura. Ao mesmo tempo, é claro, o sujeito sente algo mais: um 

débil sinal de verdade e de liberdade contido na forte lógica da obra, e a possibilidade de 

que esta arena de combate seja também um espaço acolhedor, talvez, para sobreviver à 

extinção da mutilação. Em outras palavras, o encontro com a obra de arte é experimentado 

como uma luta contra a obra e pela experiência de verdade e liberdade que ela promete 

(NICHOLSEN, 2010, p. 91). 

 

O que Nicholsen denomina de ‘violência estética’, seria a negação dos modos falsos de 

experiência, que refletem e perpetuam a dominação. Explicando melhor: o que o sujeito 

mutilado encontra na arena da experiência estética, segundo a autora, é algo que 

notadamente não é “das Immergleiche, não é o familiar ‘sempre o mesmo’” (Idem, 2010, 

p. 94, 95), mas sim, o encontro com o estranho, o outro, o não-idêntico (das 

Nichtidentische). Esse deslocamento da atenção na experiência estética por parte do 

sujeito, segundo Adorno, viria acompanhado por um medo e por tremor, o termo 

empregado por Adorno aqui seria Erschütterung traduzido como estremecimento 

(ADORNO, 2008, p. 133). Segundo Adorno, a experiência do Erschütterung é oposta à 

ideia convencional de experiência:  
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O comportamento estético não é nem mimese imediata, nem mimese racalcada, mas o 

processo que ela desencadeia e em que se mantém modificada (...) a consciência sem o 

estremecimento é a consciência reificada. Mas tal estremecimento, onde se move uma 

subjetividade sem ainda o ser, é o fato de ser tocado pelo outro. É a partir dele que se 

constitui o comportamento estético” (Idem, 2008, p. 503). 

 

 Na interpretação de Nicholsen, a tradução Erschütterung não transmitiria toda a 

importância do termo adorniano; ela prefere traduzi-lo como “sacudir até as próprias 

fundações” (NICHOLSEN, 2010, p. 93), no sentido de que a obra pode nos despertar para 

uma situação de intensidade aproximando-se de um nível perturbador: “Adorno mostra 

que a tendência das obras de arte modernas serem compostas de múltiplas pequenas 

peças, que não são apreendidas como uma unidade, é perturbadora precisamente neste 

sentido”; o que ele denomina Gewürm: uma multiplicidade de coisas rastejantes (Idem, 

2010, p. 96).  Isso por que, segundo Adorno, as obras modernas indicam um caráter 

fragmentado, com descontinuidades e rupturas, o que faz com que o pensador use a 

imagem da constelação para transmitir seu caráter fragmentário, ou seja, o modo como a 

obra sugere, mas não fala diretamente. Não se trata mais de uma identificação com o 

existente, mas somente de uma aproximação. A exemplo da Guernica, de Picasso, 

podemos perceber a relação entre a obra como constelação assim como seu caráter 

fragmentário e o gesto de inserção da morte. Ou seja, à morte do outro, uma morte que 

lhe escapa, mas que deve dar testemunho: o tema sugere a realidade danificada, a 

mutilação da experiência e o reconhecimento do horror, que seria o de desaparecer da 

memória humana, e ao mesmo tempo trazendo a sugestão de que a expressão verdadeira 

possa ser possível. No que concerne à possibilidade da experiência estética, Nicholsen 

assinala:  

 

O sujeito é subordinado à obra de arte, na medida em que a experiência estética é sem 

dúvida uma experiência do primado do objeto, a atenção do sujeito é literalmente 

transformada enquanto ele se esforça para seguir a lógica interna da obra fragmentada. É 

como se a obra de arte, tendo capturado o sujeito, forçasse-o a realizar trabalhos árduos 

quase acima de sua resistência. É desses trabalhos que não estamos seguros que vamos 

sobreviver (Idem, 2010, p. 101). 

 

Isso implica uma mudança de percepção, focada na experiência da identidade e da não 

identidade, pois evidencia-se uma visão não-deformadora em relação à realidade 

existente, no sentido de abertura a uma experiência diferenciada do objeto que atua em 

oposição à consciência reificada, cuja característica é a de repetir incessantemente das 

Immergleiche, o sempre igual, incapaz, portanto, de relacionar-se com o diferente. 
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Segundo Ricardo Barbosa, “o que está em jogo é o resgate do momento mimético na 

medida em que ele se traduz no ímpeto de expressão do sujeito como índice da liberdade 

do pensamento ao abandonar-se na diversidade qualitativa da experiência e dos seus 

objetos” (BARBOSA, 1996, p. 57). Temos nessa reflexão uma indicação, portanto, de 

uma autorreflexão do espírito ao lado da necessidade de reconhecer o que Adorno chama 

de contato sensível com os objetos (Fühlung mit den Gegenständen): o reconhecimento 

no âmbito do sensível, assinalaria um comedimento do pensar, na medida em que recusa 

a se apropriar violentamente sobre seus objetos. Gagnebin, interpreta como uma certa 

humildade do pensar200 que tenciona acompanhar os contornos do sensível por prazer e 

respeito, sem calcular antecipadamente o que poderia ser o ‘lucro’ que daí sucederia ou 

não (Cf. GAGNEBIN, 2005, p. 117) grifo nosso.  Significativo a esse respeito, um artigo 

de 1942, Teses sobre a necessidade, em que Adorno enfatizou a necessidade de uma 

reflexão sobre a possibilidade de reconciliação comprometida com a aspiração sempre 

presente de crítica à dominação a fim de que o estado de emancipação humana possa um 

dia se realizar. Trata-se, segundo Adorno, de reconhecer a desigualdade existente entre 

uma realidade evidenciada pela injustiça e outra que não se abdica do objetivo da 

felicidade humana: 

 

Que algo seja inútil não será mais nenhum escândalo. A adaptação perderá seu sentido. 

A produtividade então, apenas em sentido próprio, não dissimulado, terá seu efeito na 

necessidade: não na medida em que o insatisfeito se sacie com o que é inútil, mas sim que 

o saciado consiga se comportar em relação ao mundo sem ser regulada pela utilidade 

universal. Se a sociedade sem classes promete o fim da arte ao superar (aufheben) a tensão 

entre o real e possível, logo ela promete, ao mesmo tempo, o começo da arte, o inútil, cuja 

intuição tende à reconciliação com a natureza, pois não está mais a serviço do que é útil 

para o explorador (ADORNO, 2015, p. 234, 235). 

  

Sob essa perspectiva, a mímesis é compreendida como uma modalidade de relação 

sujeito-objeto marcada pela tentativa do sujeito em assimilar o qualitativo do objeto, 

moldando-se por ele. Esse gesto assume importância no pensamento de Adorno, na 

medida em que possibilita afirmar a revalorização do conceito de mímesis, não mais como 

mera imitação, mas como uma abertura à multiplicidade de possibilidades de relações que 

permeiam a realidade. 

 

 

                                                 
200 Cf. a esse respeito o artigo, Do conceito de razão em Adorno. GAGNEBIN, 2005, p. 117. 
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