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BIDO, José Mateus. Razão e emancipadora em Theodor W. Adorno. 2012. Dissertação 

(Mestrado em Filosofia – Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Política) – Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2012. 

  

RESUMO: 

A dissertação busca estabelecer a relação entre razão e emancipação a partir da leitura de 

Theodor W. Adorno. Este diálogo se inspira na perspectiva de que a racionalidade traz em si a 

potencialidade para a superação do projeto reificador, imposto pela sociedade de consumo. A 

potencialidade está em creditar à racionalidade crítica a constituição de um processo 

formativo do indivíduo para a sua emancipação racional e política. A emancipação racional 

provoca o indivíduo a se tornar consciente de si como ser contingente e histórico, distinto do 

outro, mas que necessita do outro para a constituição do não-idêntico. A emancipação política 

provoca o indivíduo a estabelecer relações com pessoas e instituições, de maneira tal que sua 

ação seja medida pela autonomia e não pela heteronomia. Pensamento e ação são trabalhados 

por Adorno como duas condições intrínsecas de um mesmo processo que permeiam e 

instituem as realidades-problemas. São elementos característicos e próprios da condição 

humana na história e estão para proporcionar aos homens o conhecimento e a 

eliminação/superação dos vínculos que instituem a identidade massificada. Pensamento e ação 

estão postos epistemologicamente para conduzir a sociedade contemporânea, num processo 

dialético, para a formação permanente, a fim de que as barbáries sejam identificadas, 

denunciadas e evitadas. Uma reflexão e ação, com características de se portarem como crítica 

constante de si mesmas, potencializam a abertura para o novo, resistindo dialeticamente ao 

dado posto, num processo emancipador. Pensada, portanto, a partir do contexto histórico, a 

concepção de emancipação, torna-se, pois, mais do que uma condição situacional que envolve 

o indivíduo na clareza intelectual para a tomada de decisão, de forma livre. A concepção 

adorniana de emancipação torna-se um projeto que uma sociedade livre e democrática deve 

perseguir e possibilitar aos seus membros, dando as condições para a conquista de uma 

identidade própria, por meio de uma formação cultural permanente. A condição de um 

indivíduo esclarecido, na perspectiva adorniana, está implicitamente ligada ao processo de sua 

formação, por uma ampla educação. Educação leva a uma concepção de razão diferenciada: 

razão histórica e não razão absoluta (perenis). Esta condição formativa se apresenta como a 

possibilidade capaz de conduzir ao amadurecimento intelectual, humano e cultural a fim de 

que o indivíduo compreenda a diferença de significado entre agir por autonomia e agir por 

heteronomia. A diferença entre agir por motivação autônoma e agir por motivação 

heterônoma. A diferença entre agir por iniciativa própria e agir por força ou iniciativa externa. 

A compreensão da emancipação passa a ser vista como projeto e como processos formativos, 

ambos tomados a partir da perspectiva da noção de uma racionalidade libertadora, frente ao 

escopo reificador da sociedade de consumo. 

 

Palavras-chave: Razão, emancipação, teoria crítica. 
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Bido, José Mateus. Reason and emancipation in Theodor W. Adorno. 2012. Dissertation 

(Master of Philosophy - Research Line: Ethics and Political Philosophy) – Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2012. 

. 

  

ABSTRACT: 

The dissertation seeks to establish the relationship between reason and emancipation from the 

reading of Theodor W. Adorno. This dialogue is based on the view that rationality carries 

with it the potential to overcome the project reifies imposed by consumer society. The 

capability is critical rationality credit to the constitution of an individual's training process for 

its rational and political emancipation. Emancipation rational causes the individual to become 

conscious of itself as being contingent and historical, as distinct from another, but that 

requires the other to form the non-identical. Political emancipation causes the individual to 

connect with people and institutions, such that its action is measured not by the autonomy and 

heteronomy. Thought and action are worked by Adorno as two intrinsic conditions of the 

same process that permeate and establishing the realities, problems. Are characteristic 

elements themselves and the human condition in history and are to give people the knowledge 

and eliminate / overcome the bonds establishing the identity mass. Thought and action are 

epistemologically placed to lead the contemporary society, a dialectical process, for 

continuing training, so that the atrocities are identified, reported and avoided. A reflection and 

action, with features behave as constant criticism of themselves, potentiate the opening for the 

new, resisting the given position dialectically in a process of emancipation. Thought, 

therefore, from the historical context, the concept of emancipation, it is therefore more than a 

situational condition that involves the individual in intellectual clarity for decision making, 

free-form. Adorno's conception of emancipation becomes a project that a free and democratic 

society must pursue and enable its members, giving the conditions for achieving an identity 

through a cultural constant. The condition of an enlightened individual with a view to Adorno, 

is implicitly linked to the process of its formation, by a broad education. Education leads to a 

different conception of reason: historical reason not absolute reason (perenis). This condition 

presents itself as a training opportunity that can lead to intellectual maturity, human and 

cultural order that the individual understands the difference in meaning between autonomy 

and act for act on heteronomy. The difference between acting and acting autonomously 

motivated by heteronomous motivation. The difference between acting on their own initiative 

and act by force or external initiative. The understanding of emancipation is now seen as a 

project and training processes, both taken from the perspective of the notion of a liberating 

rationality, front reifying the scope of the consumer society. 

 

Keywords: Reason, emancipation, critical theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema ou questão fundamental desta dissertação diz respeito à relação entre razão e 

emancipação no pensamento de Theodor W. Adorno. O que nela se propõe é apresentar, a 

partir das reflexões do pensador, a condição na qual a racionalidade moderna se instaura como 

elemento positivo. E isto apesar de sua instrumentalização no contexto moderno. Não 

ignoramos que o posicionamento da razão moderna, inspiradora da leitura científica da 

realidade, caracteriza-se por uma concepção sistêmica, na qual o referencial está como um 

instrumento, tanto na sociedade de produção, quanto na sociedade de consumo. No entanto, 

acreditamos que a concepção de razão específica, desenvolvida por Adorno, nos leva a 

visualizar um potencial emancipatório que ultrapassa o caráter instrumental ao qual foi, em 

grande medida, reduzida na modernidade. O caráter emancipatório da razão, numa 

perspectiva iluminista, muitas vezes foi percebido enquanto oposto à outras dimensões 

humanas, como a sensibilidade e a estética. De certa forma, emancipação foi tomada como 

sinônimo de dominação do sujeito. E a razão foi considerada o instrumento central desta 

concepção de emancipação/dominação. Como, no entanto, na perspectiva de Adorno, que 

busca negar a primazia do sujeito e as pretensões de um eu absoluto, atribuir um caráter 

emancipatório à razão? Tem a razão humana um potencial emancipatório não restrito ao 

caráter tendencialmente totalitário que lhes foi muitas vezes atribuído? Tendo presente esta 

problemática, mergulharemos nos escritos de Adorno, esperando poder compreender melhor 

os pressupostos desta problemática mas, também, apontar algumas perspectivas.  

 Esta dissertação se apresenta, portanto, como um esforço intelectual de repensar, 

apoiado nas reflexões realizadas por Adorno, a posição da razão sobre si mesma na 

contemporaneidade. Ela apresenta-se como uma proposta de investigação, na qual a crítica se 

coloca como a interface entre o mundo e o homem. Pensar o mundo e o homem, implícitos 

aos elementos da história, da cultura e da sociedade, apresenta-se como uma exigência no 

processo de resgate da finalidade racional, que é de conduzir o pensamento para pensar o seu 

oposto. O esforço crítico da filosofia se coloca como a força investigativa dos processos que 

afastaram o homem e a razão do seu propósito, que consiste em colocá-los como parte de um 

movimento histórico. A reflexão filosófica denuncia o elemento alienante da sociedade de 

produção e o efeito reificador da sociedade de consumo, com vista à condução a um processo 

formativo que prime pelo esforço da reação contra a passividade racional e política. 

 Estruturalmente, esta dissertação divide-se em três capítulos. O primeiro, centra-se na 

reflexão de Horkheimer e Adorno para estabelecer uma compreensão sobre a concepção de 
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racionalidade, a partir de Descartes e a partir de Marx. O segundo, busca apresentar o 

entendimento sobre a razão dialética como elemento de emancipação da racionalidade, frente 

às imposições da sociedade administrada. No terceiro, por sua vez, discute-se especificamente 

o caráter emancipatório da razão crítica. 

 No primeiro capítulo, trabalha-se a concepção da razão na perspectiva tradicional, lida 

a partir de Descartes e das posturas positivista e empirista. Trabalha-se também a partir da 

perspectiva da razão crítica, lida a partir da tradição marxiana. A compreensão desta 

distinção, nas condições do emprego ou uso da razão, em vista do conhecimento, dá-se em 

função da finalidade a que a racionalidade foi destinada. A postura tradicional e a perspectiva 

crítica são postas para referenciar como o emprego da razão foi trabalhado. Estão para 

ressaltar a condição na qual a filosofia foi submetida no processo de investigação dos 

problemas que afetam o viver e o pensar do homem. No primeiro caso, pensar para produzir 

resultados. No segundo, pensar para a compreensão e ação no mundo. Exatamente para 

reposicionar o foco filosófico na contemporaneidade é que este capítulo trata também da 

concepção de Adorno acerca da filosofia. 

 No segundo capítulo, ao trabalhar a razão dialética como elemento da emancipação, na 

perspectiva adorniana, o que se pretende primeiramente é compreender as circunstâncias que 

conduziram a razão à instrumentalização de si. Ao construir este propósito, o capítulo aponta 

também para as condições possíveis de passagem da instrumentalização para a crítica 

dialética. Esta passagem busca ser feita a partir do entendimento da relação entre teoria e 

práxis, que são aproximadas a partir do entendimento sobre a condição de sujeito e objeto no 

processo investigativo. A perspectiva central deste capítulo está na concepção de 

emancipação na perspectiva de Adorno, a qual se coloca como um processo que precisa ser 

perseguido continuamente por uma sociedade esclarecida. É a crítica dialética que se coloca 

como força negativa da realidade dada. 

 O terceiro capítulo, por sua vez, se propõe a trabalhar o caráter emancipatório da razão 

crítica. Ele parte do entendimento de sujeito crítico em Adorno, por meio da discussão das 

condições da subjetividade e objetividade. Este capítulo busca trabalhar também as condições 

que orientam o indivíduo para a emancipação, o qual necessariamente depende do seu meio 

social, compreendido como espaço de formação para a emancipação. A razão crítica também 

lança luzes sobre a possibilidade de diálogo entre educação, formação técnica e formação 

estética, para ressaltar a necessária formação efetiva e afetiva do homem. A reflexão também 

caminha para pensar a relação possível e necessária entre educação e formação política, que 

se propõe a reconstituir o lugar social do indivíduo. 
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 O diálogo entre razão e emancipação é proposto nesta dissertação para garantir à 

reflexão filosófica a tarefa de pensar dialeticamente a realidade contemporânea, com foco na 

crítica sobre o viver do homem na sociedade contemporânea, perpassada pelas múltiplas 

facetas da indústria cultural. A condição na qual a razão foi submetida pela pressão das 

tendências cognitivas, econômicas, políticas e culturais modernas e contemporâneas exigem 

um posicionamento crítico, exatamente para delimitar especificamente o papel da filosofia no 

cenário histórico. A necessidade instituída de se pensar a realidade para dar respostas efetivas 

aos problemas que envolvem o homem na sua relação consigo mesmo e com o mundo, por 

meio de resultados mensuráveis, dá à razão o caráter instrumental. Contudo, é possível 

reconstruir este caminho instituído pela razão positiva, mediante uma reflexão de pensar o 

pensamento pelo foco de negação/superação desta realidade. Esta perspectiva pretende 

enfatizar na razão o caráter emancipatório frente ao percurso de uma teoria do conhecimento 

que estabelece os horizontes de uma análise investigativa fechada em si mesma. Análise esta 

que não admite a contradição e que se dirige para a constituição de uma hegemonia intelectual 

e política. Esta reflexão também pretende dar razão ao caráter emancipador sobre o agir 

humano que se despersonaliza pelo processo de reificação imposto pelo modelo social 

vigente, subjugando-se às forças sociais instituídas, as quais confundem heteronomia e 

autonomia. 

 Emancipação racional e política são propostas de elucidação a partir de uma 

racionalidade crítica que deve denunciar a realidade alienada do homem contemporâneo, por 

meio de um projeto emancipador, que se processa continuamente nos espaços compreendidos 

pelo homem: a história, a cultura e a sociedade. A crítica que se dá por meio de um processo 

formativo é também uma crítica de uma formação cultural que sempre estará investigando o 

seu ―para quê?‖. Neste contexto, o indivíduo passa a ser pensado com foco na compreensão 

das forças sociais constituídas. Estas forças sociais instituídas não conduzem apenas às ações 

exploradoras da inteligência e da força produtiva. Elas também podem ser vistas como forças 

promotoras de um pensamento sobre a condição humana em meio à sociedade de produção e 

de consumo. A crítica, neste contexto, passa a ser a possibilidade de promoção de uma ação 

articulada entre o individual e o social, com o objetivo de equilibrar o ser efetivo e o ser 

afetivo.  

 Esta dissertação procura, em seu conjunto reflexivo, propor uma leitura de Adorno 

sobre a reconstrução da dinâmica filosófica e do seu potencial crítico frente ao modelo 

formativo, expresso historicamente nos modelos social, econômico e político em vigor. Esta 

dinâmica social consegue ler as condições de adaptabilidade, mas também as de resistência, 
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exatamente para suplantar o espírito resignado. Procura ainda, apoiada na leitura de Adorno, 

denunciar o espírito reificador e massificador que se processa na sociedade de consumo. Isto 

será feito principalmente através da apresentação do esforço intelectual do pensador em 

reconstruir o papel da filosofia como força questionadora da realidade, negando o seu estado 

confluente e enfatizando uma dialética que visa exatamente o contrário daquilo que se 

apresenta como real.  

 O diálogo formativo com as diferentes esferas do viver do homem também se 

apresenta como um referencial para a emancipação pensada por Adorno. Emancipação, assim, 

é apresentada como um processo que se persegue continuadamente. Emancipação é processo 

interno e externo ao indivíduo. Interno, pois permite-lhe pensar as condições que limitam a 

sua liberdade intelectiva de pensar por si. Externo, pois garante-lhe meios promotores de si e 

do social, de um agir autônomo e não autômato. A emancipação é pensada para compreender 

o homem como um ser integral, envolvendo ação e reflexão. 

 Razão e emancipação são, portanto, realidades-problemas a partir das quais Adorno 

faz a sua reflexão. Ressalta-se, a partir desta reflexão de Adorno, que estas realidades-

problemas, pensadas pelo viés da crítica filosófica, trazem em si a possibilidade do humano 

ser despertado do estado de letargia, imposto sobre o pensar e o agir. Este despertar se 

processa por meio da formação de uma ―consciência verdadeira‖ e de uma atitude 

responsável. A verdadeira consciência consiste em não permitir a barbárie que se fez notar 

histórica, social e culturalmente.  Barbárie que questiona o espírito e a condição da sociedade 

dita civilizada, ao submeter o homem às condições desumanas.  

Esta reflexão pretende demonstrar que a razão tem a tarefa de criar as condições para 

que a emancipação racional e política sejam referências de um processo formativo, em vista 

do homem em sociedade. Esta compreensão de razão também tem a incumbência de instituir 

uma sociedade que dê ao homem a condição de vida digna. Razão que precisa estar sempre 

mais lúcida de seus propósitos exatamente para permitir que o homem tenha as condições de 

expressar-se como humano. A finalidade da reflexão presente é para pensar a razão como uma 

força de condução do homem à emancipação por meio de um processo formativo que sempre 

deve ser avaliado crítica e dialeticamente, para não permitir que o indivíduo se barbarize e se 

aliene em seu interior ou no convívio social. 
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1- A CONCEPÇÃO DE RACIONALIDADE EM THEODOR W. ADORNO 

 

Final – Da filosofia só cabe esperar, na presença do 

desespero, a tentativa de ver todas as coisas como se 

apresentam do ponto de vista da redenção. Não tem luz o 

conhecimento senão aquela que se irradia sobre o mundo a 

partir da redenção: tudo mais se esgota na reprodução e se 

limita a peça da técnica. Caberia construir perspectivas nas 

quais o mundo se ponha, alheado, com suas fendas e fissuras 

à mostra tal como alguma vez se explorará indigente e 

desfigurado à luz messiânica. É na capacidade de obter essas 

perspectivas sem arbítrio e violência, inteiramente a partir do 

sentido dos objetos, que, só nela, consiste a tarefa do 

pensamento (ADORNO, 2008b, p. 245, aforismo 153). 

 

1.1- Considerações Iniciais 

 

A investida grega clássica se deu em favor da organização de uma estrutura de 

raciocínio sistematizador e universalizante do mundo, por meio de um esforço intelectual 

lógico específico. Este esforço de compreensão racional sobre o mundo fez nascer teorias que 

influenciam a organização investigativa, assim como também a referência sobre o método 

investigativo até a atualidade. Este uso específico e sistemático da razão conduz a argumentos 

e discussões referentes, os quais passam a compor, em grande medida, o pensamento 

filosófico clássico. Estes argumentos desenvolvem a concepção cosmológica e metafísica, 

instituindo a compreensão do mundo e de sua fundamentação, como fruto do pensar humano 

sobre o real. Para pensadores como Platão e Aristóteles o pensar é o elemento definidor da 

natureza humana. Em outras palavras, o homem por natureza tende ao saber.  

É relevante pensar este cenário inicial precisamente para delimitar o esforço filosófico 

ocidental, condutor das culturas às organizações sociais, políticas e econômicas modernas e 

contemporâneas. Obviamente é este esforço que assume, na modernidade ocidental, a 

pretensão de conduzir o homem à autonomia frente à natureza e aos desafios intelectuais. É 

um esforço que se projeta à concretude de um pensamento em função do resultado.  

É conveniente ressaltar também que os gregos instituem um modo específico e 

originário
1
 de investigação sobre os elementos da natureza, sobre o próprio homem, além das 

condições sociais, políticas e econômicas que o envolvem. Desta postura grega despontam as 

                                                           
1
 Esta visão sobre a filosofia grega é defendida na seguinte obra: OLIVA, Alberto & GUERREIRO, Mario.  Pré-

socráticos: a invenção da filosofia. Campinas, SP: Papirus, 2000. Também podemos perceber esta postura em: 

REALE, Giovanni.  História da Filosofia Antiga. Vol. I: Das origens a Sócrates.  São Paulo: Loyola, 1993. 
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reflexões historicamente posteriores, as quais classicamente
2
 vão ser compreendidas como 

filosofia especulativa, destacando-se a metafísica e a filosofia da natureza; e filosofia prática, 

referenciando a ética e a estética. 

Ao compreenderem o mundo e o homem como problemas a serem investigados, os 

pré-socráticos iniciam o processo no qual a razão começa a instaurar um domínio, tanto na 

ciência, quanto na filosofia. Com o passar do tempo, até a religião se valerá de seus 

argumentos para fundamentar o seu propósito, explicando racionalmente o dado daquilo que 

se oculta no interior do humano
3
.   

Sem dúvida, os gregos foram os responsáveis por dar à racionalidade o caráter de 

filosoficidade
4
 específico. Este caráter serviu de referência ao longo dos séculos como 

condição instituída pelo homem para pensar e compreender a si mesmo e os problemas que o 

cercam. Decorre deste projeto racional a iniciativa sistêmica, mediante a qual a relação entre 

pensador e pensado se dá para referenciar o domínio conceitual e daí o domínio real e 

incondicionado do sujeito sobre o objeto. O domínio incondicional do homem sobre a 

natureza. Esta característica perpassa o pensamento ocidental e sobrevive ainda hoje em 

várias posturas filosóficas
5
. 

Nosso propósito nesta reflexão não é instituir uma visão evolutiva da filosofia. Muito 

menos uma descrição da dimensão histórica, propriamente dita. Mas é apontar, neste primeiro 

                                                           
2
 Esta classificação pode ser vista didaticamente nos programas antigos de cursos de filosofia e nos clássicos 

manuais de filosofia. Contudo, histórica e circunstancialmente compõe o conjunto racional da época. 
3
 A reflexão que fundamenta este nosso posicionamento, frente ao dado religioso, se deve à leitura de Rudolf 

Otto na obra ―O Sagrado‖. Textualmente: “para toda e qualquer idéia teísta de Deus, sobretudo para a cristã, é 

essencial que ela defina a divindade com clareza, caracterizando-a com atributos como espírito, razão, vontade, 

intenção, boa vontade, onipotência, unidade da essência, consciência e similares, e que ela portanto seja 

pensada como correspondendo ao aspecto pessoal-racional, como o ser humano o percebe em si próprio de 

forma limitada e inibida. No divino, todos esses atributos são pensados como sendo „absolutos‟, ou seja, como 

„perfeitos‟. Trata-se, no caso de conceitos claros e nítidos, acessíveis ao pensamento, à análise pensante, 

podendo inclusive ser definidos. Se chamarmos de racional um objeto que pode ser pensado com essa clareza 

conceitual, deve-se caracterizar como racional a essência da divindade descrita nestes atributos. E a Religião 

que os reconheça e afirme é, neste sentido, uma religião racional. Somente por intermédio deles é possível „fé‟ 

como convicção com conceitos claros, à diferença do mero „sentir‟”(OTTO, 2007, p. 33).  
4
 Estamos empregando o termo filosoficidade para referenciar o esforço intelectual que atribui ao pensamento a 

característica específica da filosofia, distintamente de outras referências como a da ciência empírica. Esta 

característica é fundamentalmente marcada pela busca intelectual mais profunda, pela reflexão sobre o que é 

posto ao pensamento como realidade problema e as possibilidades de abordá-la. Por filosoficidade queremos 

expressar também a contribuição intelectual da humanidade que se manifesta na diversidade de culturas, 

constituídas ao longo da história. Mais propriamente, nosso interesse se volta para a perspectiva europeia que se 

constitui a partir da modernidade, iniciada por Descartes, e reposta na contemporaneidade pela teoria crítica, 

destacando dentre ela o pensador Theodor Adorno. Neste caso, em especial, filosoficidade quer referenciar o 

caráter investigativo, não completo ou encerrado em respostas finais, mas o que se constitui em constante 

construção, ressaltando as possíveis contradições existentes diante das conclusões ou conceitos formados. Nosso 

propósito é destacar a filosoficidade específica da teoria crítica, e encontrá-la especificamente na expressão 

argumentativa de Adorno, para a compreensão da emancipação pela racionalidade. 
5
 Cf. REALE, Giovanni.  História da Filosofia. Do Humanismo a Kant. Vol. 2.  São Paulo: Paulus, 1990. Cf. 

também: Id., História da Filosofia. Do Romantismo até nossos dias. Vol. 3. 4ª ed. São Paulo: Paulus, 1991. 
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capítulo, para diferentes perspectivas de como a razão passa a ser encarada, por ela mesma, a 

partir de sua iniciativa, de seu método e de sua finalidade, em vista da emancipação racional 

humana, em meio ao modelo econômico do consumo, e de uma emancipação política, em 

meio à sociedade de massa. Por isso, o nosso propósito é o de não confundir a razão como 

uma entidade, ou seja, como um elemento metafísico. Ela será apresentada como uma 

expressão contextualizada do pensamento humano, que deve ser tomado em sua dinâmica 

histórica, social e política.  

Tomamos a razão como um movimento mental que busca compreender os desafios 

vividos pelo homem, em um tempo histórico. Movimento que envolve o homem existente e o 

seu conjunto de relações.  Desejamos mostrar que a razão deve ser vista em um processo, 

mediante o qual o seu esforço pela filosoficidade tende a apresentar problemas específicos de 

um tempo e de um determinado lugar, com vistas a uma finalidade que analise ou coloque em 

choque a realidade, em busca de contínuas mudanças. Razão que se apresenta como 

referencial da dinâmica da resistência e da reação. 

As condições assumidas pela racionalidade moderna apontam para um 

encaminhamento filosófico distinto do vivido anteriormente. Pode parecer que a razão tornou-

se simplesmente um instrumento de dominação e opressão. O problema aqui proposto é, a 

partir do contexto de crise
6
 da razão ocidental contemporânea, que se deixou levar pela 

aspiração da ciência e da técnica, pensar sobre a condição dialógica entre emancipação
7
 e 

razão. Esta condição dialógica será buscada a partir da reflexão de Theodor Wiesengrund 

Adorno com a realidade filosófica de seu tempo. Este aspecto dialógico será apresentado 

como algo inerente ao próprio caráter histórico e dinâmico da razão.  

A razão moderna, pensada a partir das condições assumidas para justificar e 

fundamentar a instrumentalidade de um sistema, traz em si um potencial dialético. Onde ela é 

vista como apenas instrumento, Adorno faz ver que ela pode ser também possibilidade de 

emancipação. Emancipação de si, provocando a fuga intelectual dos traços alienantes de um 

                                                           
6
 Aponto para o termo crise como referência ao entendimento de que se trata de um estado de insegurança do 

pensamento frente às certezas apontadas operacionalmente no contexto contemporâneo, envoltos pela ciência e 

pela técnica. Tais certezas conduzem a uma contradição íntima sobre a concepção de pessoa e de processo de 

produção. Esta contradição se funda especificamente sobre o que a sociedade de consumo faz com a noção e 

com a própria pessoa, coisificando-as e tornando-as efêmeras por meio do processo produtivo. 
7
 Etimologicamente, o termo emancipação é de origem latina: emancipatione. Na cultura latina a palavra 

emancipatione se compõe pelo prefixo e, com sentido de extinção, eliminação ou término. Ao prefixo, segue o 

substantivo manus, que alude ao termo mão. O verbo cepi, institui o sentido de capturar. Etimologicamente 

emancipado é aquele que não está mais aprisionado pela mão de outro. Emancipar-se é ganhar independência 

pessoal. Nestes termos, emancipação é a condição de libertar-se das ―mãos‖ de outros (Cf. 

http://www.dicionarioetimologico.com.br). A especificidade filosófica da concepção de emancipação em Adorno 

perpassa toda esta dissertação e será progressivamente abordada, conforme poderá ser verificado. 
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modelo lógico fechado sobre si mesmo. Emancipação do meio, apresentando as contradições 

que delimitam o processo de reificação do homem.  

Pode-se, então, falar de uma razão emancipadora em Adorno? Sendo possível, qual o 

propósito? 

Considerar a reflexão sobre a possibilidade dialógica entre razão e emancipação é 

pensar o problema da crise sobre a realidade investigada por Adorno e os teóricos da Escola 

de Frankfurt. É ler nos textos de Adorno o potencial crítico-filosófico da razão 

contemporânea: a razão dialética.  

Segundo Adorno (1976, p, 159),  

 

 [...] He aprendido que en filosofia se trata del esfuerzo por salir del mecanismo infernal, del 

mecanismo coactivo de un pensamiento cerrado em sí mismo, sin abandonar por ello de um 

salto el pensameinto definitorio, sino rompiendo ese pensamiento desde su interior, 

enfrentándole con sus proprias exigencias. [...] Descobri entonces la dialéctica al observa que 

por una parte tal pensamiento era absolutamente insafisfactorio, pero que por otra parte, si yo 

le contraponía desde fuera cualquier otro concepto de filosofia sin medirlo con él, sería esse 

concepto dogmático, arbitrario, mera concepción del mundo.  

 

Esta reflexão congrega a condição dialética do pensamento de Adorno, que o 

acompanha em suas análises da sociedade de seu tempo. Esta condição dialética vai 

constituindo a tônica da emancipação humana frente às amarras intelectuais e política.  

Entendemos que não pensar o problema da emancipação da razão é deixar que o 

contexto presente construa uma incoerência filosófica maior. Furtar-se a esta reflexão 

significa, em nosso entendimento, criar um ofuscamento do potencial da racionalidade crítica 

e da possibilidade de um pensamento e ação livres do homem em sociedade democrática.  

Pensar criticamente o pensamento e os seus propósitos é tarefa permanente do intelecto 

humano esclarecido. É este aspecto de filosoficidade do pensamento contemporâneo que 

pretendemos fazer ascender do contexto da crise inerente ao processo de formação cultural do 

ser humano, fortemente influenciado pela indústria cultural. 

O propósito de trazer à baila este problema, a partir de Adorno, é para compor uma 

reflexão sobre a razão que busca alternativas de superação de estados de crise que recai sobre 

si mesma, na compreensão de si mesma, como processo e não como término. Isto demanda 

uma nova concepção sobre a filosofia, distinta da empregada pelo positivismo. Por outro lado, 

demanda uma nova postura filosófica mais próxima da realidade contingente. Demanda ainda 

uma nova perspectiva metodológica de investigação da realidade, exatamente pelo aspecto 

contraditório inerente às conclusões que se pretende formular sobre ela. Este ―novo‖ pode ser 
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identificado como uma leitura crítica da realidade, comparada ao modelo tradicional de 

reflexão. 

O que estamos propondo aqui é que não basta observar a realidade e descrever a sua 

adequação sobre o que desta realidade se pensa. Esta postura apenas acirra a situação de 

insegurança da investigação racional sobre o pensado e distancia o homem de uma realidade 

socialmente justa, exatamente porque o intelecto não consegue dar conta da totalidade 

explicativa que envolve o existir do homem. O que é logicamente correto ou verdadeiro pode 

estar em contradição com o que é realmente observado. É preciso observar que há uma 

possibilidade de outra postura filosófica. Esta postura é apontada pelo próprio Adorno, em seu 

texto de 1931, como uma referência distinta da tradicional. Para ele (1996, parágrafo 018),  

 

Quem hoje em dia escolhe o trabalho filosófico como profissão, deve, de início, abandonar a 

ilusão de que partiam antigamente os projetos filosóficos: que é possível, pela capacidade do 

pensamento, se apoderar da totalidade do real. Nenhuma razão legitimadora poderia se 

encontrar novamente em uma realidade, cuja ordem e conformação sufocam qualquer 

pretensão da razão; apenas polemicamente uma realidade se apresenta como total a quem 

procura conhecê-la, e apenas em vestígios e ruínas mantém a esperança de que um dia venha a 

se tornar uma realidade correta e justa [...]. 

  

A filosofia, que se coloca sobre si mesma, pela autorreflexão, tem a condição de 

constatar que as condições em que se encontra não lhe garantem mais a autoridade suprema 

sobre o real. Sua objetividade passa a ser pensada pela possibilidade da subjetividade. Ela 

precisa trazer sobre si a lucidez em relação ao real. O real não pode ser ajustado pelo ideal, 

em vista de uma finalidade egoísta. O mundo traz em si a identidade de ser e a filosofia 

necessitar estar atenta a isto. Sendo ainda mais enfático, Adorno (idem., parágrafo 01) 

prossegue descrevendo seu posicionamento sobre a filosofia. 

 

[...] A filosofia, que hoje se apresenta como tal, não serve para nada, a não ser para ocultar a 

realidade e perpetuar sua situação atual. Antes de qualquer resposta, tal função já se encontra 

na pergunta, pergunta essa que hoje em dia é tida como radical, e, no entanto, é a menos 

radical de todas: a pergunta, pura e simples, pelo ser, tal como a formularam expressamente os 

novos projetos ontológicos e tal como, a despeito de toda oposição, subjaz também aos 

sistemas idealistas, que se pretende superar. Esta pergunta apresenta como perspectiva sua 

própria resposta: que o ser é adequado e acessível ao pensamento, que é possível se colocar a 

pergunta pela idéia do existente. Mas a adequação do pensamento ao ser como totalidade se 

desagregou e com isso se tornou impossível a pergunta pela idéia do existente, que um dia, 

soberana, pode se elevar como estrela, em clara transparência, por cima de uma realidade 

                                                           
8
 Passaremos a adotar a tradução de Bruno Pucci, prof. titular da Faculdade de Educação da UNIMEP e 

coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa ―Teoria Crítica e Educação‖, financiado pelo CNPq e FAPESP. 

Esta tradução é cotejada com a versão castelhana de José Luis Arantegui Tamayo (Barcelona: Ediciones Paidós, 

1991).  A Revisão da tradução é de responsabilidade de Newton Ramos de Oliveira e Antônio Álvaro Soares 

Zuin. Este texto encontra-se no site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm. Para melhor situar as citações, 

indicamos a referência ao texto, localizando-a por parágrafos. Ao todo o texto é composto por 7 parágrafos. 

http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm
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redonda e fechada, e que, talvez, se desvaneceu para sempre aos olhos humanos quando as 

imagens de nossa vida foram afiançadas pela história. [...].  

 

 

É relevante esta postura frente à filosofia, exatamente porque o esforço intelectual que 

fundamenta a sociedade e a cultura da época está em sintonia com a coerência lógica 

desencadeada pela vertente moderna, fortemente marcada pela ciência positiva. Este 

referencial investigativo conduz às certezas obscurecidas pelo direcionamento social e pelo 

modelo econômico. Como esforço de reinterpretação da situação de crise de identidade da 

filosofia, que se constitui na racionalidade ocidental contemporânea
9
, racionalidade esta que 

envolve a concepção e a condição emancipadora da razão
10

, será apontada, neste e nos 

capítulos posteriores, a importância de se pensar a realidade com base na teoria crítica.  

A proposta da constituição de uma racionalidade crítica, em vista da emancipação 

racional e política, dá-se exatamente porque percebemos que este pensar crítico e reflexivo 

apresenta-se com uma dinâmica maior do que o apregoado pela vertente positivista. É uma 

dinâmica que possibilita outra perspectiva de avaliar as condições históricas e culturais para a 

emancipação do homem contemporâneo, tanto sobre a condição de ser pensante, quanto sobre 

a sua condição de agente político. Pensar pelo viés crítico é uma condição de diagnosticar os 

problemas ocultos pelos mecanismos psíquicos e econômicos que a sociedade de consumo 

cria e recria constantemente. 

Por outro lado, este pensar crítico é uma referência para a constituição de possíveis 

práticas sociais participativas. Neste aspecto, pensar criticamente não é a construção abstrata 

da realidade, que se fecha sobre si mesma, como sustentadora de si e por si. Pensar 

criticamente envolve também um esforço de interligação entre teoria e prática, com o 

propósito de dar aos homens concretos as condições de agirem na sociedade e sobre ela 

                                                           
9
 A racionalidade ocidental contemporânea se fundamentou na concepção científica e técnica do mundo. Por essa 

razão o trato em relação à natureza ao homem sofreu outra perspectiva. Esta reflexão inspira-nos a pensar 

realmente, a partir da teoria crítica, na condição que foi imposta sobre a racionalidade ocidental. Especificamente 

sobre o aspecto de compreensão da racionalidade contemporânea, Manfredo Araújo de Oliveira (1989, p. 131-

133) diagnostica o problema da seguinte forma: “A era que vivemos e fazemos é essencialmente idade da ciência 

e da técnica. Quando falamos de ciência e técnica, falamos de uma atitude fundamental do homem com relação 

à realidade, à totalidade, falamos de uma perspectiva na qual a totalidade se lhe manifesta. O específico de 

nossa época não é tanto ter descoberto essa perspectiva, pois outras gerações da humanidade já a conheceram 

pelo menos em seus elementos estruturais, nem mesmo ainda por torna-la universal, no sentido de abranger 

toda a dimensionalidade da vida do homem. Característico de nossa época é ter feito dessa perspectiva a única 

perspectiva em que a realidade se manifesta. [...] O homem de hoje também conhece um processo de realização 

da razão. Racionalização significa para ele tecnificação. Vivemos num mundo em que a razão instrumental, a 

razão técnica se faz a única dimensão da razão”.
 

10
 Por condição emancipadora da razão queremos destacar o esforço de reação sobre o caráter reificador da 

consciência imposto pela formação das massas para o consumo. Sobre este tema, vamos abordar mais 

propriamente no segundo capítulo, ―a concepção de emancipação (―Muendigkeit‖) em Adorno‖. Ressaltamos 

que a nossa reflexão vai possibilitando implicitamente a concepção do termo emancipação, mas é neste capítulo 

que ele se explicita. 
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exercerem o papel de agentes livres, conscientes e responsáveis. A crítica investigativa, seja 

pelo foco filosófico ou pelo teórico científico, tem um poder formador sobre o indivíduo. Ela 

busca a formação de um sujeito crítico mediante a ênfase no resgate da individualidade frente 

ao contexto de Indústria Cultural, a qual cria a concepção e os mecanismos psíquicos de uma 

práxis essencialmente individualista, de caráter reificador, tanto no modelo de pensar, quanto 

na tomada de decisão política.  

O aspecto da individualidade recebe destaque, tanto em Max Horkheimer quanto em 

Theodor W. Adorno, exatamente pela perspectiva da postura investigativa crítica que adotam. 

Os teóricos da Escola de Frankfurt, especialmente Horkheimer e Adorno, deslocam o eixo da 

investigação filosófica e social da infraestrutura para a superestrutura (cultura) da sociedade 

capitalista. Por instituir um pensamento sobre os elementos culturais, a concepção de 

indivíduo também sofre a dinâmica de ser pensada pela sua contradição. Pensa-se o indivíduo 

a partir da denúncia daquilo que ele não é. Pensa-se o indivíduo a partir das influências 

econômico-culturais exercidas sobre ele. Na análise investigativa dos teóricos do Instituto de 

Pesquisa Social, proletário e indivíduo são referenciados como perspectivas de reação 

política. Neste processo investigativo, Adorno volta seu foco crítico para o segundo, a fim de  

revelar a ingerência sistêmica que paira sobre ele e sobre o potencial reativo e de resistência 

que possui. 

Se para a compreensão de Marx e seus seguidores a infraestrutura sofre mudanças pela 

participação efetiva do proletariado no processo de produção, a concepção de superestrutura, 

pensada por Adorno e Horkheimer, somente será percebida em sua contradição pela 

participação do indivíduo, por meio da consciência de si e de seu meio. As mudanças sociais 

mais significativas se processam na medida em que há a efetiva participação do indivíduo. É o 

indivíduo que compreende e age sobre os problemas que a sociedade capitalista, mentora da 

indústria cultural, apresenta como alternativas a ele. É pelo esforço em compreender a 

individualidade que se instaura o projeto emancipador sobre a razão positiva. Razão positiva é 

razão que se ofusca na instrumentalização de si e sobre a emancipação política. Razão 

emancipadora é razão que esclarece o indivíduo sobre o processo alienante que se encontra. 

Razão emancipadora é razão que promove a consciência do indivíduo no meio social, 

que passa a ser meio construído por indivíduos conscientes de seus papéis pessoais e sociais. 

É a consciência lúcida sobre as armadilhas do capitalismo, a qual marca a passagem do 

individual ao social. A razão iluminista criou uma ideia de emancipação humana, distinta da 

concepção proposta pela teoria crítica. Da concepção iluminista nasce a ideia de uma 

emancipação pautada pelo conceito de progresso, a qual cria o ofuscamento do indivíduo, 
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tornando-o apenas peça de um processo positivo de produção. Por ela ocorre a ruptura entre o 

elemento pensado e o elemento real. É sobre esta dicotomia que a reflexão crítica volta 

também a sua reflexão. 

Da concepção crítica nasce um ideal de emancipação, no qual a razão passa a 

investigar os mecanismos que a tornam justificadora de um sistema
11

 hegemônico. O 

esclarecimento proposto pela razão crítica coloca-se intelectualmente para apontar aquilo que 

faz do homem um objeto no e do sistema capitalista. A opção pelo humano é o elemento 

central da filosofia crítica de Adorno e Horkheimer. Pela crítica ocorre a aproximação entre o 

pensado e o real, como elementos indissociáveis de um processo. Este projeto é o elemento 

que rompe, pela consciência individual e coletiva, com a lógica interna da sociedade 

administrada.  

O ideal da emancipação, pensado pela teoria crítica, propõe o rompimento com o eixo 

norteador da organização capitalista, levando a uma compreensão do conjunto social pelo 

indivíduo, mediante uma consciência e um comportamento críticos sobre o conhecimento 

produzido pela lógica capitalista e pelo modelo político por ele instituído. Tem-se início o 

conhecimento e o comportamento críticos. O conhecimento crítico é um processo de 

apreensão da realidade pessoal e social em vista da denúncia da alienação que envolve o 

homem e o seu contexto. O comportamento crítico é a condição para desvendar, no indivíduo, 

aquilo que a sociedade capitalista fez dele e, apontar ainda, para aquilo que ele não é, mas que 

pode ser. É, na realidade, o apontamento no indivíduo daquilo que ainda ele não é: consciente 

de si mesmo e das condições que o sistema impõe sobre ele
12

, mas que há possibilidades de 

ser, exatamente porque o homem não pode ser confundido com coisa ou tornar-se como tal. 

Faz-se necessário, neste contexto, a leitura do texto de Adorno para encontrar a 

referência e a constituição de um processo emancipador que estimule a individualidade 

significativa
13

. Este processo deve ser compreendido como uma condição imprescindível para 

                                                           
11

 Textualmente: […] O pensamento crítico, que não se detém nem mesmo diante do progresso, exige hoje que 

se tome partido pelos últimos resíduos de liberdade, pelas tendências ainda existentes a uma humanidade real, 

ainda que pareçam impotentes em face da grande marcha da história (HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 

09). 
12

 Cf. ibid., p. 17-46. 
13

 Compomos a expressão individualidade significativa a partir da leitura do primeiro capítulo da primeira parte 

do livro ―Dialética Negativa‖ (2009): A Necessidade Ontológica (p. 59-89). Ela quer expressar a 

correspondência entre a consciência que o sujeito tem de si mesmo, enquanto individualidade existente, e do seu 

real significado no contexto em que se encontra, dado pelo meio social. Esta concepção garante a cada indivíduo 

o caráter e a identidade particular de compreender e denunciar as forças massificadoras da cultura capitalista, 

fazendo de si mesmo agente de consciência, de relacionamento e de mudança. Enquanto consciência, forma-se 

como sujeito crítico; enquanto relacionamento, forma-se como sujeito político e estético; enquanto agente de 

transformação, forma-se como sujeito ético. Sendo assim, esta expressão não é a apologia de um sujeito em si e 

para si, nem com ela estou reforçando a ideia de uma sociedade individualista. É exatamente isto que queremos 
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a formação do caráter próprio de cada um dos seres humanos existentes. Deve ser 

compreendido também como a contínua educação da forma própria de inquirir sobre 

problemas reais, tendo em vista o diálogo democrático, que pode ser determinante na 

constituição da emancipação da razão na contemporaneidade, em vista também à 

emancipação política. 

Neste aspecto, pela proposição da inferência adorniana, a postura da razão 

especulativa, assim como também a postura da razão prática, deve voltar-se para o próprio 

cenário no qual o homem é pensado, isto é, a realidade histórica. O entendimento desta 

relação intrínseca entre teoria e prática faz-se necessário para suplantar o reducionismo do 

conhecimento ao fim proposto pela sociedade de consumo, que é a instrumentalização do 

saber para a produção e para a busca de resultados econômico-financeiros.  

 

A relação entre a reflexão e a ação é pensada por Adorno (1985, p. 202-203) nos 

seguintes termos: 

 

 [...] Até se poderia perguntar se, até hoje, toda práxis, enquanto domínio da natureza, não tem 

sido, em sua indiferença frente ao objeto, práxis ilusória. Seu caráter ilusório transmite-se 

também a todas as ações que, sem solução de continuidade, tomam da práxis o velho e 

violento gesto. Desde o princípio, tem-se reprovado, e com razão, o pragmatismo norte-

americano que, ao proclamar como critério de conhecimento a utilidade prática deste, 

compromete-o com a situação existente; pois de nenhum outro modo pode demonstrar-se o seu 

efeito prático, útil, do conhecimento. Mas se, no final, a teoria - para a qual está em jogo a 

totalidade, se ela não for inútil - ficar amarrada ao seu efeito útil aqui e agora, acontecer-lhe-á 

o mesmo, apesar da crença de que ela escapa à imanência do sistema. A teoria só se libertaria 

desta imanência onde se desprendesse das cadeias do pragmatismo, por mais modificadas que 

elas estejam. 

 

 A composição lógica criada historicamente pela sociedade consumista sobre a 

condição do entendimento do sujeito e deste sobre a vida, fez com que houvesse a inversão de 

meio em fim
14

. O que se percebe é que a vida humana foi sendo submetida à dinâmica do 

processo produtivo, de sorte que o produto se torna maior referência que o produtor. Este 

aspecto da evanescência humana instituída pela lógica do capital já é descrito por Adorno no 

prefácio do livro “Mínima Moralia” (2008b, p.9): ―[...] Carece inteiramente de sentido, 

porém, conceber a relação entre vida e produção como se a primeira fosse mera aparência 

efêmera da segunda. Inverte-se nisso meio e fim [...]‖. 

                                                                                                                                                                                     

denunciar: a individualidade da sociedade capitalista é reflexo das forças de massificação próprias da indústria 

cultural. Para fortalecer o propósito de definição deste termo, apresentamos ainda a leitura, na mesma obra, das 

páginas 283-285 e 290.  
14

 Cf. HORKHEIMER, Max. Eclipse da Razão. São Paulo: Centauro, 2000. p. 13-64. 
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Pensar a relação entre razão e emancipação, a partir da leitura de Adorno, é pensar 

uma relação dinâmica e intrínseca que não se fecha em sistema hegemônico. Sistemas que não 

promovem a efemeridade
15

 das coisas e do homem e que não reduz os diferentes em iguais
16

.  

Pensar razão e emancipação é pensar em espaços sociais que fundamentam e são 

fundamentados por um processo educacional, pela formação cultural. Espaços que esclarecem 

as suas intencionalidades na história, pela abertura constante do ser humano para o 

entendimento do diferente, do singular e do que é mais profundo. Um destes espaços é a 

escola. 

Ao se pensar o diálogo entre razão e emancipação é coerente refletir sobre ele, 

tomando-o como um processo. Este diálogo busca personificar os indivíduos na massa 

coletiva, pelo pensamento crítico e pela crítica do pensamento diante das realidades sociais 

que se constituem historicamente. Em uma sociedade em que o consumo e o espírito de 

superficialidade imperam sobre atitudes e concepções, a consciência e atitude coerentes com 

perspectiva da emancipação racional e política, podem fazer brotar a crítica sobre as 

condições que negativam a positividade do mercado. Lida na perspectiva de Adorno, tal 

postura já se revela como um manifestar da crítica dialética, que traz em si a dinâmica 

renovadora do ser e do contexto. 

Sendo assim, é no estímulo e no reconhecimento da importância da autorreflexão e da 

ação coerente que o indivíduo se distingue da massa. A compreensão de si e do mundo 

conduz ao discernimento pessoal e social frente às forças que subjugam homem e natureza ao 

propósito do domínio. A autorreflexão faz com que o indivíduo encontre alternativas para 

                                                           
15

 Ao utilizarmos o termo efemeridade tomamos como base conceitual a condição imposta pela modernidade em 

colocar sobre o ser a condição temporal de pouca durabilidade e de transitoriedade. Além disso, refiro-me 

também à condição contumaz empregada pela sociedade capitalista, ao tratar o ser humano, pela lógica de 

mercado, como elemento de consumo. A base de leitura para a composição do termo de efemeridade pode ser 

lida na obra de HARVEY, David, 1993. 
16

 Este argumento encontra-se fundamentado na expressão de Adorno que, ao trabalhar a ideia de Indústria 

Cultural, referindo-se ao que ela faz com o homem, por meio de seu projeto massificador, reduzindo-o ao 

espectro de consumido, conduzindo os seus desejos, respondendo sempre pelo o que eles querem. Segundo ele: 

“A libertação prometida pela diversão é a libertação do pensamento como negação. o descaramento da 

pergunta retórica: „mas o que é que as pessoas querem? ‟ consiste em dirigir às pessoas como sujeitos 

pensantes, quando sua missão específica é desacostumá-las da subjetividade. Mesmo quando o público se rebela 

contra a indústria cultural, essa rebelião é o resultado lógico do desamparo para o qual ela própria o educou” 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 119). 

Mais adiante, ao discutir os efeitos da cultura cinematográfica, Adorno retoma à concepção reducionista do 

homem, forjada pela indústria cultural, nos seguintes termos: “Agora os felizardos exibidos na tela são 

exemplares pertencendo ao mesmo gênero a que pertence cada pessoa do público, mas esta igualdade implica a 

separação insuperável dos elementos humanos. A semelhança perfeita é a diferença absoluta. A identidade do 

gênero proíbe a dos casos. Cada um é tão-somente aquilo mediante o que pode substituir todos os outros: ele é 

fungível, um mero exemplar. Ele próprio, enquanto indivíduo, é o absolutamente substituível, o puro nada, e é 

isso mesmo que ele vem a perceber quando perde com o tempo a semelhança. É assim que se modifica a 

estrutura interna da religião do sucesso, à qual, aliás, as pessoas permanecem tão rigidamente agarradas” 

(ibid., 1985, P. 120). 



24 

 

superar a alienação de si mesmo e superar a condição de alienação de suas ações sociais. Esta 

é uma referência para a concepção de emancipação racional e política proposta. Somente pela 

constituição da crítica e da autocrítica que se estabelecem as condições de formação 

permanente do indivíduo. Esta formação se dá por meio de um pensamento que o liberta da 

lógica do vazio de consciência e da falta de significação da atitude. Segundo Horkheimer e 

Adorno (1985, p. 129),   

 

 [...] A força da consciência vai até a sua própria ilusão. Onde a racionalidade desencadeada 

que se evade de si mesma se torna falsa, aquilo que é racionalmente cognoscível se transforma 

verdadeiramente em mitologia. A ratio converte-se em irracionalidade no momento em que se 

desconhece em seu progresso necessário de o desaparecimento de seu substrato ainda mais 

diminuto ser seu próprio produto, a obra de sua abstração. Quando o pensamento segue 

inconscientemente a lei de seu movimento, ele se volta contra o seu sentido, contra aquilo que 

é pensado pelo pensamento e que põe um termo na fuga ante as intenções subjetivas. Aquilo 

que é ditado por sua autarquia condena o pensamento ao vazio; este vazio torna-se por fim, 

subjetivamente, estupidez e primitividade. A regressão da consciência é o produto dessa falta 

de autorreflexão [...].  

 

 

Estar consciente é fazer-se consciente. Conscientizar-se é fazer parte de um processo 

dialético do conhecimento, no qual a crítica se apresenta como um referencial dinâmico. A 

denúncia da realidade visa ressaltar as contradições que tiram dela a condição objetiva. A 

crítica sobre o real tem por finalidade estabelecer identidade que lhe é possível de ser 

constituída ou deformada. Por isso Adorno (2009, p.130) ressalta: 

 

[...] A consciência ainda consegue visualizar o princípio de identidade, mas não pode ser 

pensada sem identificação: toda determinação é identificação. Mas justamente ela se aproxima 

também daquilo que o próprio objeto é enquanto algo não-idêntico é o telos da identificação, 

aquilo que precisa ser salvo nela; o erro do pensamento tradicional é tomar a identidade por sua 

finalidade. A força que lança pelos ares a aparência de identidade é a força do próprio 

pensamento: a aplicação do seu ―isso é‖ abala sua forma, contudo, incondicional. Em termos 

dialéticos, o conhecimento do não-idêntico também está presente no fato de que justamente ele 

identifica, mais e de maneira diversa da maneira do pensamento da identidade. Ele quer dizer o 

que algo é, enquanto o pensamento da identidade diz sob o que algo cai, do que ele é um 

exemplar ou representante, ou seja, aquilo que ele mesmo não é. O pensamento da identidade 

afasta-se tanto mais amplamente da identidade de seu objeto, quanto mais inescrupulosamente 

se abate sobre ele. A identidade não desaparece por meio de sua crítica; ela se transforma 

qualitativamente. Vivem nela elementos da afinidade do objeto com o seu pensamento. A 

hibris consiste em querer que a identidade seja, que a coisa corresponda em si a seu conceito 

[...]. 

 

É a racionalidade sendo convocada para denunciar a irracionalidade inerente em uma 

teoria que sistematiza e que divide a realidade, no sentido de apreender e adequar para o 

domínio e manipulação. É exatamente em denunciar esta condição que o projeto de 

emancipação da razão e da ação se estrutura, construindo as condições do senso e do 

comportamento críticos. 
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Sobre esta perspectiva da emancipação da razão, pela crítica da razão, que compomos 

o nosso cenário da pesquisa. Para argumentar sobre o propósito da racionalidade crítica em 

Adorno, o presente capítulo será composto por três temas. O esforço argumentativo será o de 

apresentar, num primeiro momento, a perspectiva tradicional de compreensão da razão. Como 

segundo tema, a reflexão versará sobre o entendimento da perspectiva crítica sobre a razão. E 

o terceiro esforço está na apresentação de como Adorno concebe o papel da filosofia, na 

condição de uma racionalidade distinta da tradicional. O objetivo com esta reflexão, no 

primeiro capítulo, é reforçar a perspectiva da crítica sobre a razão e de uma razão 

eminentemente crítica.  

É na compreensão da crise de interpretação da razão que se desenvolve os rumos do 

saber contemporâneo. Neste sentido, pensar a emancipação a partir da crise de entendimento 

sobre a razão não se constitui em uma ilusão intelectual, mas em um esforço para recompor a 

dinâmica específica da racionalidade numa outra perspectiva. É a condição de pensar a razão 

pela perspectiva da dialética negativa. 

 

1.2- A razão na perspectiva tradicional 

 

... Assim, em vez desse grande número de preceitos de que a 

lógica é composta, acreditei que me bastariam os quatro 

seguintes, contanto que tornasse a firme e constante resolução 

de não deixar uma única vez de observá-los.  

O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como 

verdadeira sem que a conhecesse evidentemente como tal... 

O segundo, dividir cada uma das dificuldades que examinasse 

em tantas parcelas quantas fossem  possível e necessário para 

melhor resolvê-las. 

O terceiro, conduzir por ordem meu pensamento, começando 

pelos objetos mais simples e mais compostos; e supondo 

certa ordem mesmo entre aqueles que não se precedem 

naturalmente uns aos outros. 

E, o último, fazer em tudo enumerações  tão completas, e 

revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de nada omitir 

(DESCARTES, 1996, p. 22-23). 

 

 

Parece ser evidente que a concepção implícita à sociedade de caráter operacional, 

pragmática e utilitarista é a do primado da prática sobre a dimensão teórica, tratando a teoria 

como fundamento daquela. As razões explícitas neste contexto nascem da concepção 

filosófica que orienta a dinâmica da sustentabilidade (ideológica e material). Estudar este 

cenário com os olhos e o pensamento da teoria crítica nos ajuda a compreender o propósito de 

Adorno e Horkheimer.  
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A leitura gnosiológica instituída por Horkheimer sobre os horizontes do conhecimento 

ocidental se evidencia na contraposição clássica por ele elaborada entre ―Teoria Tradicional‖ 

e ―Teoria Crítica‖. Tal leitura é de grande relevância para as bases de nossa reflexão do 

presente capítulo. Neste aspecto, vamos ressaltar alguns elementos característicos destas 

perspectivas para, em seguida, estabelecer a concepção adorniana sobre a filosofia.  

A busca pela compreensão de como o pensamento ocidental se manifesta e se constrói 

em sua trajetória histórica é de suma importância para o entendimento de como ele exerceu 

influência na composição das diferentes culturas e na mudança de outras. A necessidade de se 

estruturar um pensamento que dê respostas aos desafios materiais do homem faz nascer uma 

lógica que apreende a realidade e sobre ela lança luzes de entendimento, com foco no seu 

domínio. Este pressuposto quer expressar a tendência habitual com que a ciência e a filosofia, 

herdeiras da influência cartesiana, se portam diante dos objetos de sua investigação. Para 

refletir sobre a perspectiva tradicional, tomaremos por base a reflexão de Max Horkheimer no 

texto ―Teoria Tradicional e Teoria Crítica‖ (Horkheimer, 1991).  

A concepção de ―Teoria Tradicional‖ expressa por Horkheimer, da qual Theodor 

Adorno é consoante, procura demonstrar o argumento que fortaleceu o espírito filosófico e 

científico a partir de René Descartes. Este espírito, presente na racionalidade moderna e 

contemporânea, serve ao propósito de recriar continuamente a reprodução do domínio sobre a 

natureza e o homem no interior da sociedade, que a ele confere a autoridade intelectual.  

A racionalidade, influenciada por este propósito, compreende os problemas do 

conhecimento como algo exterior a si mesma, de sorte que a investigação filosófica e 

científica exime-se dos efeitos de seus resultados. Elas estão para fundamentar um postulado 

teórico. Um fundamento para a produção de resultados. Estão também para reforçar o 

propósito do domínio conceitual e estabelecer a lógica da universalidade de ideias com foco 

no domínio do homem sobre a natureza e sobre o próprio homem.  

 Identificada nas palavras de Horkheimer (1991, p. 32), temos uma primeira referência 

teórica sobre o processo tradicional de se conceber a razão: 

 

[...] Uma exigência fundamental, que todo sistema teórico tem que satisfazer, consiste em 

estarem todas as partes conectadas ininterruptamente e livres de contradições. H. Weyl considera 

como condição imprescindível a harmonia que exclui toda a possibilidade de contradição, assim 

como a ausência de componentes supérfluos, puramente dogmáticos, independente das 

aparências observáveis.
17

  

 

                                                           
17

 HORKHEIMER, Max. Textos Escolhidos. Coleção os Pensadores. 5ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. P. 

32. Neste texto Horkheimer, ao citar H. Weyl, faz menção a obra de ―Philosophie Der Naturwissenschaft‖, in 

Handbuch der philosophie , parte II, Monique e Berlim, 1927. p. 118ss.  
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A razão, nesta perspectiva, assume um caráter argumentativo em sintonia com a 

representação simbólica, específica da linguagem ou terminologia de referência da ciência 

matemática. A busca pela precisão da análise e da ausência de contradições no processo de 

apreensão do objeto, por parte do sujeito, é que determina o conceito de teoria científica, na 

perspectiva tradicional. Este modelo de teoria está evidente nas investigações empíricas e 

também nas investigações de caráter teórico, pois o que pauta uma como outra é a estrutura do 

método. Por este motivo, o modelo de análise tradicional não se prende somente ao horizonte 

das ciências naturais, como um referencial de domínio sobre a natureza. Ela também se faz 

presente e influencia diretamente as ciências humanas e sociais. 

No que diz respeito às ciências humanas e sociais, estas passaram a ser fundamentadas 

por um foco racional, cujo teor central do método de investigação está na exatidão matemática 

de como compreende os seus propósitos investigados. Este foco fundamenta tanto a 

investigação empírica, quanto a racional, compondo uma mesma estrutura de pensamento. 

Quando o referencial de investigação dos cientistas humanos e sociais se direciona para a 

fundamentação teórica, a busca pela exatidão, específica do método matemático, se evidencia 

como uma necessidade quantitativa e conclusiva. A tendência é criar esquemas mentais ou 

categorias classificadoras aplicáveis em diferentes circunstâncias. O que fica evidente nesta 

perspectiva é a busca pela classificação sistemática de fatores ou fatos que são sintetizados e 

identificados com os propósitos do sujeito ou da classe de sujeitos investigadores. 

Esta condição da razão tradicional poder ser assim compreendida na visão de 

Horkheimer (ibid., p. 33): 

 

 [...] Os empiristas não têm outra representação melhor de teoria do que os teóricos. 

Estão meramente convencidos de que, em vista da complexidade dos problemas 

sociais e do quadro atual da ciência, o trabalho com princípios gerais deve ser 

considerado como ocioso e cômodo. Na medida em que seja necessária a realização de 

um trabalho teórico, isso ocorrerá, pensam eles, através do manuseio crescente do 

material; não é de se esperar a curto prazo exposições teóricas de grande alcance. São 

os métodos de formulação exata, especificamente métodos matemáticos, cujo sentido 

está em estreita conexão com o conceito de teoria [...]. Não é o significado da teoria 

em geral que é questionado aqui, mas a teoria esboçada ―de cima para baixo‖ por 

outros, elaborada sem o contato direto com os problemas de uma ciência empírica 

particular [...].  

 

A busca pela conceituação, como um referencial para o conhecimento verdadeiro, isto 

é, conhecimento comprovado empiricamente, está em constituir as ―leis essenciais‖ que 

orientam ao saber de caráter universal, saber este definido por Horkheimer como ―saber 
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subsumir‖.
18

 A concepção de ciência está profundamente marcada por uma lógica do domínio 

do saber. Está marcada também por uma arquitetura intelectual que parte de uma leitura da 

realidade com vista na fundamentação de um projeto do raciocínio estabelecido. E o esforço 

intelectual busca fundamentar os elementos que possam ser traduzidos no domínio técnico 

sobre a realidade. Sendo assim, a racionalidade é o elemento central do desenvolvimento do 

progresso científico, com foco em uma produção intelectual e material que fundamentam o 

sistema vigente. Esta postura constitui-se em uma visão mecânica sobre o mundo e sobre o 

homem. 

O texto de Horkheimer, chamando atenção para a investigação do aspecto social, 

coloca em discussão tanto a metodologia de investigação quanto a perspectiva para a qual tal 

investigação se dirige. O horizonte da ciência do social é permeado pela lógica da ―idade 

burguesa‖ a ponto de ser pensada também sob o manto da concepção dos progressos técnicos. 

Os expoentes deste referencial epistemológico são identificados comumente como teóricos 

positivistas e pragmáticos.  Para o autor, o pensamento deve sempre estar ligado às condições 

da vida em sociedade, de tal forma que a ciência deve ser a responsável pela previsão, 

provisão e pela finalidade dos resultados. Por este ângulo, a teoria que fundamenta a ciência 

pauta também a investigação, de tal maneira que ela constitua o foco principal de si mesma 

em resultados práticos e úteis
19

. 

A racionalidade científica se reveste do caráter da funcionalidade. Mas este caráter não 

se restringe somente aos horizontes das ciências experimentais. A filosofia também, para 

sobreviver, envereda-se por estes caminhos da justificação e se torna mais um referencial 

teórico ou uma fundamentação teórica das ciências do que uma inquirição propriamente dita. 

Ela também se orienta para resultados calculados. Neste contexto, a razão passa a ser a voz 

que exprime a verdade sobre o dado investigado, sendo esta orientada a resultados. Em outras 

                                                           
18

 ―[…] Tem-se sempre, de um lado, o saber formulado intelectualmente e, de outro, um fato concreto 

(Sachverhalt) que deve ser subsumido por um saber subsumir, isto é, este estabelecer a relação entre a mera 

percepção ou constatação do fato concreto e a ordem conceitual do nosso saber chama-se explicação teórica‖ 

(ibid., p. 34). 
19

 Textualmente: “O cientista e sua ciência estão atrelados ao aparelho social, suas realizações constituem um 

momento da autopreservação e da reprodução contínua do existente, independente daquilo que imaginam a 

respeito disso. Eles têm apenas que se enquadrar ao seu “conceito”, ou seja, fazer teoria no sentido descrito 

acima. Dentro da divisão social do trabalho, o cientista tem que conceber e classificar os fatos em ordens 

conceituais e dispô-los de tal forma que ele mesmo e todos os que devem utilizá-los possam dominar os fatos o 

mais amplamente possível. Dentro da ciência o experimento tem o sentido de constatar os fatos de tal modo que 

seja particularmente adequado à respectiva situação da teoria. O material em fatos, a matéria, é fornecida de 

fora. A ciência proporciona uma formulação clara, bem visível, de modo que se possam manusear os 

conhecimentos como se queira. 

[...] A representação tradicional de teoria é abstraída do funcionamento da ciência, tal como este ocorre a um 

nível dado da divisão do trabalho”. (ibid., p. 36-37.) 
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palavras, ela se torna instrumento de um processo produtivo de bens, valores e “organismos 

sociais”
20

. Sua proposta está na busca por respostas. 

Por influência da exatidão científica e da perspectiva técnica de análise e da produção, 

a teoria constitui-se em um condicionante para o dado conclusivo. Instaura-se uma visão 

mecânica no processo investigativo. O homem passa a exercer o domínio sobre o mundo, 

sobre o ―eu‖ e sobre o outro. E o resultado dessa pretensão é a aceitação de verdades 

supostamente eternas, conclusivas. Decorre deste contexto uma espécie de naturalização 

ideológica da sociedade, como condição necessária para a realização do projeto racional
21

. 

É relevante a interpretação de Horkheimer sobre o processo do entendimento racional 

dos fatos, ou seja, a postura teórica que fundamenta o conhecimento científico e o distingue 

do senso comum
22

. No contato com a realidade sensível, cada indivíduo faz seu registro 

conceitual, como uma sequencia factual de todas as coisas com as quais se relaciona. Este é 

um processo classificatório e ultrapassa os horizontes da condição individual de análise e se 

estende também à análise do social. Assim, quando um objeto é tomado racionalmente este é 

classificado e conceituado de acordo com a sua evidência e finalidade. Em outras palavras, o 

ato de pensar estabelece a harmoniosa relação entre a percepção e o próprio pensamento, 

criando o ―idêntico‖
23

.  

Este processo se dá pelo esforço próprio do pensamento que se orienta por condições 

metodológicas e se dirige a uma finalidade sem contradição. Este também é o processo de 

fundamentação da teoria social. Como uma consequência relacional, este elemento da teoria 

social visa fundamentar uma práxis social. Trata-se de uma postura pela qual o pensamento 
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 Queremos esclarecer o emprego deste termo. Empregamos o termo ―organismos sociais‖ com vista na 

aproximação da ideia trabalhada por Horkheimer, ao fazer o seu referencial sobre a dinâmica assumida pelas 

ciências de buscar o princípio unificador das determinações intelectuais resumidas no conceito. Em outras 

palavras, organismos sociais podem ser identificados como elementos produzidos ou fundamentados em vista da 

manutenção do projeto maior. Como num corpo biológico, que se oriente e é orientado pelo sistema nervoso, o 

corpo político e economicamente constituído é regido por uma força intelectual que sintetiza, ―determina‖ e 

―classifica‖ os resultados. (ibid., p. 38-40.) 
21

 Textualmente:  “Não se deve pensar aqui apenas nos experimentos da ciência natural. Assim a chamada 

pureza do processo efetivo que deve ser alcançada pelo procedimento experimental está ligada a requisitos 

técnicos, cuja conexão com o processo material de produção é evidente...”. (ibid., p. 30-40.) 
22

 Esta reflexão é consoante com a postura de Adorno. Adorno, ao refletir historicamente a relação entre teoria e 

práxis, nos coloca diante de um entendimento crítico sobre o fato de que elas estão, ao mesmo tempo, em 

constante descontinuidade. Segundo ele, “elas estão em relação de polaridade entre si”(ADORNO, 1995. p. 

228). Sobre este assunto trataremos mais propriamente no capítulo dois desta pesquisa. 
23

 Na ―Dialética do Esclarecimento‖, especificamente ao trabalhar ―O Conceito de Esclarecimento‖, Adorno 

assim se expressa: “A humanidade teve que se submeter a terríveis provações até que se formasse o eu, o 

carácter idêntico, determinado e viril do homem, e toda infância ainda é de certa forma a repetição disso. O 

esforço para manter a coesão do ego marca-o em todas as suas fases, e a tentação de perdê-lo jamais deixou de 

acompanhar a determinação cega de conservá-lo. [...] O caminho da civilização era o da obediência e do 

trabalho, sobre o qual a satisfação não brilha senão como mera aparência, como beleza destituída de poder” 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 39). 
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deve estar relacionado metodológica e teoricamente com os fins. Fins estes que buscam a 

superação dos problemas internos, entendidos a partir dos confrontos entre classes sociais e os 

da produção industrial; e dos problemas externos, entendidos como os fatores que produzem o 

espírito da guerra. O pensamento teórico que foge a esta dinâmica instituída pela postura 

burguesa acaba perdendo o foco e o interesse
24

. 

Neste sentido, a razão, na perspectiva tradicional, passa a empreender energias em prol 

de um resultado positivo, resultado operacional. Ela passa a ser instrumento de resultados 

planejados. A ação intelectual, ou seja, o pensamento teórico, adapta-se a diferentes situações 

exteriores, focando-se nas necessidades e nos fins que orientam a sociedade. Por outro lado, a 

ênfase dada na experiência e nas habilidades conduz a atividade intelectual a perseguir os 

elementos metodológicos que possam garantir a sua legitimação, a sua justificativa e a sua 

certeza. A referência desta busca pela legitimidade se dará nos horizontes da técnica e no 

estímulo à produção industrial, exatamente por representarem as expectativas de uma época. 

Esta postura teórica degrada a razão e a transforma em uma espécie de ―instrumento material 

de produção‖ (HORKHEIMER, 1991, p. 43). 

 As atividades intelectuais que não se orientam pelo critério da produção material 

acabam por sofrer o preconceito de serem esforços inúteis, ou em simples expressão 

ideológica de setores sociais minoritários. O filósofo está ligado diretamente a estes que 

sofrem o preconceito de produção inútil.  

Não se trata de avaliar, nas posturas investigativas, se a razão perdeu ou não sua 

característica clássica de enfrentamento e diálogo com os problemas. Trata-se de perceber que 

o esforço intelectual agora responde a outro propósito: identificar os problemas e criar os 

meios operacionais necessários para a sua resolução. Por outro lado, o esforço intelectual se 

orienta pelo planejamento contínuo, com vistas nos resultados efetivos, os quais também 

devem dar certeza do que se busca. Tem-se, então, um pensamento teórico que orienta o 

homem, a sua produção e o seu meio social para a aplicação prática. Esta orientação 

intelectual é que permite definir a conjuntura cultural como realidade planejada
25

. 

O pensamento operacional intervém diretamente nos hábitos e costumes do homem e, 

por conseguinte, orienta o seu comportamento. A condição de um ser crítico vai sendo 

substituída pela exigência de um ser tecnicamente preparado e socialmente adaptado. Por 
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 Textualmente: “Não se emprega mais tanta energia em formar e desenvolver a capacidade de pensar, 

independente do seu tipo de aplicação” (HORKHEIMER, 1991. p. 42). 
25

 Esta reflexão de Horkheimer, produzida em 1937, será aprofundada na parceria que estabelecerá com Theodor 

Adorno no texto editado em 1947, ―Dialética do Esclarecimento: Fragmentos Filosóficos‖. Especificamente no 

texto ―O Conceito de Esclarecimento‖ e também no texto ―A Indústria Cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas‖ (HORKHEIMER & ADORNO, 1985).  
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outro lado, a condição individual está propensa à aceitação natural do que é proveniente do 

externo.  

A teoria tradicional submete o pensamento ao critério do especializado. O pensamento 

tradicional é pensamento especializado, por isso isolado do todo social e com a tendência 

espiritualista
26

. Para Horkheimer este é o equívoco que a teoria tradicional comete
27

. A 

consequência deste pensamento é a constituição de um processo produtivo em vista da 

manutenção da organização social tal qual se apresenta. Ou seja, a teoria tradicional 

fundamenta uma postura da fragmentação, da particularidade dividida do todo, da 

individualização, da classificação do superior e do inferior, da divisão entre força e fraqueza. 

Neste aspecto, este modelo de teoria é dualista e reducionista. Seu esforço não está na análise 

do processo, mas em focar se o fim a que se orienta está ou não de acordo com o planejado.  

O referencial teórico se torna um instrumento para a análise e para a investigação. O 

conceito passa a ser o instante no qual são registrados e classificados os elementos adaptativos 

dos fatos. Por isso, a teoria tradicional é positiva
28

. Sua relação com a sociedade, com a 

organização humana, é uma relação de mediação entre a sua concepção e a satisfação das 

necessidades gerais
29

. O papel que este modelo de teoria assume acaba sendo ofuscado pelo 

desejo de renovação da vida em sua totalidade, papel este que é representado pelo caráter de 

identificação assumido pelo cientista. É a compreensão que o cientista tem do fato 

identificado que faz a confirmação do espaço científico. A ciência é confirmação e não 

contradição. Por isso a ciência e a teoria científica estão em vista do progresso material. A 

capacidade do pensar operacional do homem foi desenvolvida em vista da práxis cotidiana. 

Isto fica claro nas palavras de Horkheimer (1991, p.53).  

 

 A capacidade de pensar, na forma exigida na práxis cotidiana, tanto pela vida da sociedade 

como pela ciência, foi desenvolvida no decorrer dos séculos no homem por meio de uma 
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 Esta avaliação também é seguida por Adorno em sua célebre obra ―Dialética Negativa‖ (ADORNO, 2009).  
27

 Seguindo o comentário de Marcos Nobre, “[...] a Teoria Crítica interpretará  todas as rígidas distinções em 

que se baseia a teoria tradicional (como „conhecer‟ e „agir‟, „ciência‟ e „valor‟ e tantas outras) como indícios 

da incapacidade da concepção tradicional de compreender a realidade social em seu todo. O método 

tradicional, ao tomar essas cisões como dadas e não como produtos históricos de forma social determinada, não 

é capaz de explicar satisfatoriamente por que tais cisões seriam, afinal, necessária” (NOBRE, Marcos. Max 

Horkheimer: A Teoria Crítica entre o Nazismo e o Capitalismo Tardio. In: Curso Livre de Teoria crítica. 

Campinas, SP: Papirus, 2008. p. 45). 
28

 Especificamente sobre o conceito de ciência positiva Horkheimer trabalha claramente os confrontos teóricos 

que fundamentam os modelos filosóficos modernos. Para esclarecer este percurso intelectivo, sugiro a leitura: 

HORKHEIMER, M. Eclipse da Razão. São Paulo: Centauro Editora, 2000. p. 65-96. 
29

 Textualmente: “O que a teoria tradicional admite como existente, sem engajar-se de alguma forma: seu papel 

positivo numa sociedade que funciona, a relação mediatizada e intransparente com a satisfação das 

necessidades gerais, a participação no processo renovador da vida da totalidade, inclusive as exigências com as 

quais a própria ciência não costuma se preocupar, porque seu preenchimento é identificado com a 

compensação e a confirmação através da posição do cientista” (HORKHEIMER, 1991, p. 50-51). 
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educação realista; uma falha traz sofrimento, fracassos e castigos. Este modo de 

comportamento intelectual consiste essencialmente em conhecer as condições para o 

surgimento de um efeito, que sempre surgiu sob os mesmos pré-requisitos que em algumas 

circunstâncias podem ser provocadas de forma autônoma.  
 

A teoria tradicional existe e se fundamenta em função de pensar a realidade em vista 

do perfeito. Ela se orienta para a realidade sem contradição, do socialmente correto, do 

economicamente equilibrado e do conhecimento universal, sistematizado por padrões 

científicos. Este conhecimento é que encaminha o cientista para ser um intelectual de 

neutralidade frente às tensões que envolvem a humanidade. O envolvimento está apenas no 

aparato teórico.  

 Lendo Horkheimer, em diálogo com Adorno, vemos que esta análise está em sintonia 

com o autor da Dialética Negativa. Já na introdução do livro, Adorno coloca a questão do 

destino histórico sofrido pela compreensão e expressão positivista da filosofia. A título de 

evidências textuais, transcrevemos. 

 

Nenhuma teoria escapa mais ao mercado: cada uma é oferecida como possível dentre as 

opiniões concorrentes, tudo pode ser escolhido, tudo é absorvido. Ainda que o pensamento não 

possa colocar antolhos para defender-se; ainda que a convicção honesta de que a própria teoria 

está isenta desse destino certamente acabe por se degenerar em uma autoexautação, ainda 

assim a dialética não deve emudecer diante de tal repreensão e da repreensão com ela 

conectada referente à sua superficialidade, à arbitrariedade de um método aplicado de fora. Seu 

nome 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 de adaequatio (ADORNO, 

2009, p. 12). 

 

A perspectiva tradicional da razão está em instituir uma concepção lógica sobre o 

homem, a natureza e a sociedade, em vista de traçar as leis ideais do pensamento e a aplicação 

das mesmas a fim de mostrar e demonstrar a verdade investigada. Por esse motivo, ao 

satisfazer a exigência de um pensamento correto, este modelo de racionalidade se torna 

legitimador de uma realidade. Nas palavras dos pensadores Horkheimer e Adorno (1985, p. 

40-41) lemos: 

 

A humanidade, cujas habilidades e conhecimentos se diferenciam com a divisão do trabalho, é 

ao mesmo tempo forçada a regredir a estágios antropologicamente mais primitivos, pois a 

persistência da dominação determina, com a facilitação técnica da existência, a fixação do 

instinto através de uma repressão mais forte. A fantasia atrofia-se. A desgraça não está em que 

os indivíduos tenham se atrasado relativamente à sociedade ou à sua produção material. 

Quando o desenvolvimento da máquina já se converteu em desenvolvimento da maquinaria da 

dominação - de tal sorte que as tendências técnica e social, entrelaçadas desde sempre, 

convergem no apoderamento total dos homens - os atrasados não representam meramente a 

inverdade. Por outro lado, a adaptação ao poder do progresso envolve o progresso do poder, 

levando sempre de novo àquelas formações recessivas que mostram que não é o malogro do 
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progresso, mas exatamente o progresso bem-sucedido que é culpado de seu próprio oposto. A 

maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. 

 

É legitimadora porque seu referencial é a concepção de uma investigação definidora 

das condições de validade das operações intelectuais. Também assim o é porque ela estrutura 

teoricamente as condições que asseguram e estabelecem as regras para que o pensamento 

esteja em acordo consigo mesmo.  

Sendo assim, tanto na forma de ordenar as operações intelectuais, quanto no 

estabelecimento das regras especiais de investigação (métodos), a postura tradicional é 

tomada pelo princípio metafísico no qual as noções do universal e a do particular se 

distinguem, apenas pela interferência da razão. A razão é a responsável, diante da noção 

universal, por distinguir o gênero e a espécie, delimitando as particularidades pela 

classificação e pela definição. Portanto, tanto em seu ponto de partida, quanto em seu ponto 

de chegada a postura tradicional de investigação se legitima pela ausência de conflitos. O 

método empregado está também para evitar a contradição, no sentido de viabilizar a pesquisa 

para resultados planejados. 

Esta postura do pensamento racional marca profundamente a cultura ocidental e cria o 

modelo intelectivo, segundo o qual a contradição deve ser evitada para se chegar à verdade. O 

conceito passa a ser a expressão verbal do que o intelecto define sobre o ser. No conceito está 

implícito sinteticamente aquilo que o intelecto apreende da realidade. Pelo conceito se define 

aquilo que o ser é. Esta definição cria a noção do idêntico, que é a expressão subjetiva do 

dado investigado. Em outras palavras, o ser é o que o intelecto define. A realidade dada deve 

ser expressão de uma realidade pensada. A sociedade dada é, em sua organização e em suas 

relações, aquilo que é definido como possibilidade a ser planejada. Todas as contradições 

reais vivenciadas cotidianamente nas relações entre pessoas, que põem em risco a ordem 

estabelecida, são particularidades de um processo maior, ou de um todo universal, que devem 

ser cientificamente pensadas para soluções dos problemas. Neste sentido, as ciências 

instituídas, como a ciência política, a economia, a sociologia, etc. tornam-se articuladoras 

investigativas em vista da legitimação do universalmente pensado e da manutenção da ordem 

dada, sendo que em suas conclusões exigem de si a neutralidade investigativa. 

Dialogando esta reflexão com a visão de Adorno acerca da ―filosofia tradicional‖ 

(ADORNO, 2009, p. 19ss.), é pertinente destacar que a observação feita por ele sobre a 

perspectiva da razão tradicional é de ela ter sido reduzida a uma razão identificadora e 
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classificadora, por isso mesmo um instrumento de investigação
30

. A perspectiva tradicional é 

a responsável por traçar a crise planetária que se intensifica no século XX, com as grandes 

guerras. Esta afirmação já fica evidente no prefácio da “Dialética do Esclarecimento”: ―[...] 

O que nos propuséramos era, de fato, nada menos do que descobrir por que a humanidade, em 

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

de barbárie‖ (HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 11). Tal crise conduz evidentemente 

para uma real necessidade de se pensar o papel da filosofia na sociedade. Papel este que deve 

superar a herança cartesiana e o aparato operacional de seu propósito
31

.  

Horkheimer, assim como também Adorno, vê a necessidade de retomar o 

posicionamento filosófico não mais a partir da visão totalizante ou da ausência de contradição 

que fundamenta o pensamento moderno. Os pensadores veem a necessidade de deslocar a 

ênfase do método, com foco no resultado positivo, para a investigação sobre o fato histórico. 

Neste aspecto, a filosofia tem seu ―destino histórico‖ marcado pela sua limitação
32

. Por outro 

lado, ela precisa se libertar da ―ingenuidade‖
33

 racional em que se submeteu. É exatamente 

aqui que Adorno faz a passagem da perspectiva tradicional para a perspectiva crítica da razão 

como uma forma de preservar a filosofia, agora por uma continuidade investigativa, não mais 

a partir de Descartes, mas a partir da reflexão sobre a crítica da economia política. 

 

1.3- A perspectiva crítica da razão 

 

Para a consciência [...] que recebe infelizmente apenas um 

impulso do exterior [...], é de fato um produto do pensar, do 

conceber; não é de modo nenhum o produto do conceito 

que pensa separado e acima da intuição e da representação, 

e que engendra a si mesmo, mas da elaboração da intuição e 

da representação em conceitos. [...] O sujeito real 

permanece subsistindo, agora como antes, em sua 
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 Este tema da razão instrumental é retomado por Horkheimer e Adorno na obra ―Dialética do Esclarecimento‖, 

com foco específico na apresentação do projeto iluminista como o responsável pela falência do ideal filosófico.  

No texto ―O Conceito de Esclarecimento‖ os autores debatem a questão do mito e da razão esclarecida. Esta, na 

ânsia de superar o mito, passa a ser expressão de uma cultura civilizada. Contudo, a razão mitifica-se como a 

responsável por ser a definidora dos objetos apreendidos. Tais objetos são identificados conceitualmente e 

classificados num sistema lógico que não admite contradições, através de regras racionais (HORKHEIMER & 

ADORNO, 1985, p. 17-46).  
31

 Neste momento chamamos a atenção para o texto de Adorno: ―O que significa elaborar o passado‖. 

Destacamos, para marcar o diálogo com Horkheimer, deste texto, a leitura que é feita sobre a cultura que 

fundamenta a sociedade burguesa. Este modelo de sociedade relativiza as relações entre as pessoas e relativiza 

também a própria história, como parte de um processo de troca, criando a condição da calculabilidade e da 

imediatez, forçando cada pessoa a adaptar-se ao contexto e esquecer o passado. Neste texto, Adorno chama a 

atenção para os horizontes de um modelo social que conduz o indivíduo a ―situações de não-emancipação‖ e a 

―própria falta de emancipação é convertida em ideologia‖ (Cf. ADORNO, 2006, p. 29-49).  
32

 Cf. Adorno. 2009, p. 12. 
33

 Ibid., p. 12. 
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autonomia fora do cérebro, isto é, na medida em que o 

cérebro não se comporta senão especulativamente, 

teoricamente. Por isso também, no método teórico, [da 

economia política], o sujeito – a sociedade – deve figurar 

sempre na representação como pressuposição. (MARX, 

1996, p. 40) 

 

  

 

Como reconstruir uma perspectiva filosófica diante de um cenário em que a própria 

razão não concebe a avaliação ou a autocrítica? A filosofia teria caminhado para o estágio 

final de sua condição, ou seja, seria o fim da filosofia? Como conceber uma nova postura 

filosófica frente à situação de crise de ―esclarecimento‖? Como conceber uma postura de 

emancipação para a razão que fundamentou o ideal de progresso e que conduziu a Auschwitz? 

Para construir um argumento que recrie a condição de ruptura com o modelo 

tradicional de filosofia – de caráter positivo – em vista de uma nova postura filosófica em 

Adorno – de caráter dialético, faz-se necessário realizarmos o mesmo percurso anterior. 

Partiremos do texto de Horkheimer de 1937, “Teoria Tradicional e Teoria Crítica” – que 

abre brechas de compreensão da crise da filosofia tradicional, para o entendimento de uma 

leitura crítica da realidade. Em seguida passaremos pelo texto de Adorno e Horkheimer de 

1947, “Dialética do Esclarecimento” – que revigora a discussão sobre a crítica. Por fim 

abriremos diálogo com os textos propriamente de Adorno. 

Entendemos que a concepção de uma perspectiva crítica da razão deve partir de um 

referencial gnosiológico diferente do cartesiano. Em Horkheimer e Adorno, estabelecer um 

referencial de conhecimento à luz da crítica é tomar como referência a ―crítica da economia 

política‖
34

, isto porque ―a teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto os 

homens como produtores de todas as suas formas históricas de vida‖ (HORKHEIMER, 1991, 

p. 69). O foco motivador da teoria crítica é a tradição marxista. Por outro lado, este modelo de 

teoria promove a pluralidade de modelos críticos, exatamente para propiciar a diversidade e as 

inúmeras possibilidades investigativas que deste contexto pode surgir.  

A influência de Marx e do idealismo alemão nesta concepção teórica é o diferencial 

para a reconstrução de uma perspectiva racional. Neste sentido, ―a teoria crítica tem como 

critério de demarcação fundamental o seguinte: produz Teoria Crítica todo aquele que 

desenvolve seu trabalho teórico a partir da obra de Marx‖ (NOBRE, 2008, p. 22). Sendo 

assim, a teoria não se coloca mais em vista da generalização, da redução dos particulares ao 

todo, muito menos com vista a um resultado positivo como fim em si mesmo.  A influência 
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 Cf. HORKHEIMER, M. Filosofia e Teoria Crítica. In Textos Escolhidos. 5ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 

1991. p. 69. (Os Pensadores; 16) 
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está também na aceitação da concepção e da realidade como parte do processo histórico, 

como elemento antitético
35

 do homem.  

O homem, compreendido como um ser social concreto, necessita ser tomado pela 

reflexão filosófica, para  se pensar uma humanidade criada pela condição de seu trabalho. 

Para Horkheimer (1991, p.44) a Teoria Crítica deve eliminar a dicotomia entre indivíduo e 

sociedade. Segundo ele,  

 

 [...] A separação entre indivíduo e sociedade, em virtude da qual os indivíduos aceitam como 

naturais as barreiras que são impostas à sua atividade, é eliminada na teoria crítica, na medida 

em que ela considera ser o contexto condicionado pela cega atuação conjunta das atividades 

isoladas, isto é, pela divisão dada do trabalho e pelas diferentes classes, como uma função que 

advém da ação humana e que poderia estar possivelmente subordinada à decisão planificada e a 

objetivos racionais. 

 

 Seguindo esta reflexão, o pensador passa a refletir sobre as categorias dominantes que, 

se não bem entendidas, podem levar à nulidade da crítica. Contudo, ele reforça a condição do 

comportamento orientado para a emancipação. Segundo Horkheimer (1991, p. 44),   

 

[...] Assim as categorias econômicas tais como trabalho, valor e produtividade são para ela 

exatamente o que são nesta ordem (social), e qualquer outra interpretação não passa de mau 

idealismo. Por outro lado, aceitar isso simplesmente aparece como uma inverdade torpe: o 

reconhecimento crítico das categorias dominantes na vida social contém ao mesmo tempo a sua 

condenação. O caráter dialético desta autoconcepção do homem contemporâneo condiciona em 

última instância também a obscuridade da crítica kantiana da razão. A razão não pode tornar-

se, ela mesma, transparente enquanto os homens agem como membros de um organismo 

irracional. Como uma unidade naturalmente crescente e decadente, o organismo não é para a 

sociedade uma espécie de modelo, mas sim uma forma apática do ser, da qual tem que se 

emancipar. Um comportamento que esteja orientado para esta emancipação, que tenha por 

meta a transformação do todo, pode servir-se sem dúvida ao trabalho teórico, tal como ocorre 

dentro da ordem desta realidade existente. Contudo ele dispensa o caráter pragmático que 

advém do pensamento tradicional como um trabalho profissional socialmente útil. 
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 Empregamos o termo ―Antitético‖ para designar a importância que Adorno dá à dinâmica do pensamento. Seu 

propósito filosófico não é a constituição de uma síntese totalizante e totalizadora. É exatamente o contrário, ou 

seja, por construir uma dinâmica intelectual que valoriza a presença do contrário e do contraditório. Esta 

valorização se dá tanto na investigação racional, quanto na observação social, de tal sorte que o pensamento de 

Adorno, ao estar constantemente apresentando as distinções entre conceito e realidade, entre sujeito e objeto, 

entre economia e sociedade, entre emancipação e alienação, entre esclarecimento e ofuscamento, está dotado de 

uma estrutura e ampla. Tal estrutura gnosiológica, por ser dinâmica, é consequentemente forçada à renovação 

pela reflexão crítica. Portanto, o emprego do termo antitético visa superar a noção de fraqueza imposta pela 

condição do conceito de crise que envolve também o conceito de homem, ambos elaborados no seio da 

sociedade de consumo. Adorno, ao pensar a filosofia kantiana, afirma: “[...]O absolutamente primeiro 

permanece tão indeterminado quanto seu oposto; a unidade do abstratamente antitético não se revela a 

nenhuma questão retrospectiva relativa a algo concretamente antecedente. A estrutura rigidamente dicotômica 

desintegra-se muito mais por forças das determinações de cada um dos polos enquanto momento de seu próprio 

contrário. Para o pensamento filosófico, o dualismo é algo previamente dado e tão inevitável quanto ele se 

torna falso no progresso do pensamento”(ADORNO, 2009, p. 122.) 
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 A referência teórica, adotada pela perspectiva tradicional, conduz à uma alienação 

investigativa que compõe a sua terminologia filosófica. Tenta-se expressar a realidade, mas 

prende-se nas regras que definem a sua veracidade ou aceitabilidade pela comunidade 

científica. Para o pensador (HORKHEIMER, 1991, p.44),  

 

[...] O pensamento teórico no sentido tradicional considera [...] tanto a gênese dos fatos 

concretos determinados como aplicação prática dos sistemas de conceitos, pelos quais estes 

fatos são apreendidos, e por conseguinte seu papel na práxis como algo exterior. A alienação 

que se expressa na terminologia filosófica ao separar valor de ciência, saber de agir, como 

também outras oposições, preservam o cientista das contradições mencionadas e empresta ao 

seu trabalho limites bem demarcados. Um pensamento que não reconheça esses limites parece 

perder suas bases. 
  

Uma teoria que dê à razão uma condição de crítica deve repensar a si mesma e a sua 

condição por meio de uma postura que não tenha a pretensão da síntese totalizante, seja pela 

análise da ciência, seja pela reflexão filosófica fechada sobre si mesma. A teoria crítica, para 

ser realmente crítica, deve ser dialética. Mas não pode ser uma dialética que persegue uma 

síntese suprema, absoluta, descontextualizada da realidade.  

A dialética que fundamenta a teoria crítica é a dialética que se dá pela análise dos 

extremos. É uma postura filosófica que prima pela relação teoria e práxis, não somente 

enquanto articulação conceitual, mas enquanto realidade dada, pois o que visa  é um 

compromisso com o ser humano e com sua produção cultural. O ponto de partida desta 

reflexão é a negação determinante do dado como todo verdadeiro, encerrado em si mesmo. 

Tal postura se faz necessária para refletir dinamicamente sobre distintas possibilidades. E o 

princípio pelo qual o pensamento se torna dinâmico se dá pela presença de possibilidades em 

sua ação intelectual. O que é, pode também não ser. Depende do processo pelo qual o 

histórico e o social são articulados, o que é aparentemente posto pode trazer, em si, outras 

alternativas. 

Na reflexão de Horkheimer podemos perceber claramente como se dá o processo da 

teoria crítica. Segundo ele (1991, p. 56-57), 

 

A teoria crítica começa igualmente com determinações abstratas; ela começa com a 

caracterização de uma economia baseada na troca, pois se ocupa com a época atual. Os conceitos 

que surgem em seu início tais como mercadoria, valor, dinheiro, podem funcionar como 

conceitos genéricos pelo fato de considerar as relações na vida social concreta como relações de 

trocas, e de se referir aos bens a partir de seu caráter de mercadoria. Mas a teoria não se exaure 

pelo simples fato de relacionar os conceitos com a realidade pela meditação de hipóteses. O 

começo já esboça o mecanismo social, que, apesar do princípio anárquico da sociedade 

burguesa, não a deixa perecer imediatamente após a abolição dos regulamentos feudais, do 

sistema corporativo e da servidão nas glebas; ao contrário, a sociedade burguesa sobrevive por 

força deste mecanismo. A teoria crítica demonstra o efeito regulador da troca na qual a economia 
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burguesa está baseada. A concepção de um processo entre sociedade e a natureza, que também é 

importante aqui, a ideia de um período histórico unitário da sociedade, sua autopreservação, etc. 

nascem de uma análise rigorosa de desenrolar histórico. Esta análise é dirigida pelo interesse no 

futuro. [...] A teoria crítica da sociedade começa portanto com a ideia da troca simples de 

mercadorias, ideia esta determinada por conceitos relativamente universais. Tendo como 

pressuposto a totalidade do saber disponível e a assimilação do material adquirido através da 

própria pesquisa ou de outrem, mostra-se então como a economia de troca, dentro das condições 

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

transgredidos, deve conduzir necessariamente ao agravamento das oposições sociais, o que leva 

a guerras e a revoluções na situação histórica atual. 

 

 

 A proposta de uma teoria crítica está em apontar para as reais necessidades que 

envolvem o viver e o produzir do homem na história. A reflexão teórica, a partir da crítica dos 

elementos que compõem o fundamento da sociedade capitalista, deve conduzir a investigação 

à uma tomada de posição em defesa da humanidade na sua contingência. É para esta 

finalidade que a ―intelligentsia‖ deve empregar o seu rigor investigativo. Por essa razão a 

―teoria crítica da sociedade‖ não admite neutralidade investigativa, a não ser do conhecimento 

abstrato do próprio investigador científico, mas o qual deve conduzir a sua reflexão a uma 

práxis imanente à razão de sua pesquisa. Uma teoria crítica está sempre em sintonia com a 

crítica de uma práxis.  

 O caráter oposicionista da teoria crítica deve ser também pensado como processo de 

um método investigativo. Isto significa dizer que a realidade teorizada não deve se converter 

em abstrações distintas desta própria realidade. A teorização sobre o real não pode perder o 

viés histórico e nem a finalidade a que se destina. A teoria deve estar em estreita relação com 

a práxis. Esta relação entre o pensado e o pensante não pode ser uma mera relação lógica, 

numa perspectiva da lógica formal. Mas é uma necessidade sentida no desenrolar dos fatos 

históricos ou dos ―acontecimentos objetivos‖ (Horkheimer, 1991, p. 59). Esta relação institui 

também, tanto a consciência crítica, como o comportamento crítico. Institui um pensamento e 

uma ação que conduzem ao desenvolvimento de uma interpretação social, a qual considera as 

condições do movimento histórico e social, no qual a investigação sobre as bases política e 

econômica se fazem presentes. Na concepção de Horkheimer (ibid., p. 55), 

 

[…] Não existe teoria da sociedade nem mesmo a teoria do sociólogo generalizador, que não 

inclua interesses políticos, e por cuja verdade, ao invés de manter-se numa reflexão 

aparentemente neutra, não tenha que se decidir ao agir e pensar, ou seja, na própria atividade 

histórica concreta. É inconcebível que o intelectual pretenda previamente realizar, ele próprio, 

um trabalho intelectual difícil, para só depois poder decidir entre metas e caminhos 

revolucionários, liberais e fascistas. Há décadas a situação não é mais propícia para isto. A 

vanguarda necessita de perspicácia para a luta política e não de lições acadêmicas sobre a sua 

pretensa posição social. 
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Outro elemento relevante que fundamenta o método crítico de investigação está em 

focar os dados opostos como um processo de interpretar o desenvolvimento histórico. Como 

processo, estimula o pensamento crítico à autorreflexão e cria laços que ligam diferentes 

campos do conhecimento, seja no âmbito das ciências, seja no da filosofia, da psicanálise e da 

sociologia. Com estes laços críticos se ―altera a importância de seus momentos isolados, 

obriga a distinções e modifica a importância dos conhecimentos científicos especializados 

para a teoria e Práxis críticas‖ (ibid., p. 63). O termo oposições procura traduzir o conceito de 

classe social. A investigação sobre o processo de produção e sobre as relações entre classes 

permite ver a dinâmica à qual o pensamento tradicional não deu a devida importância, 

exatamente porque a sua intenção e o seu ponto de chegada eram outros. Avaliar as oposições 

é permitir que o pensamento reflexione sobre si mesmo e não permita que uma das classes se 

sobreponha à outra, nem permita que a estrutura política nem a jurídica criem as ideologias 

justificadoras de um ideal totalizante
36

.  

A lucidez da crítica chama o teórico para repensar, no contexto das oposições, a 

condição do indivíduo que, por força de uma produção baseada nas regras do capitalismo 

monopolista, perde a sua relativa independência e se torna peça do processo produtivo. Ele se 

perde na busca pelas respostas às suas necessidades, mediante as condições em que emprega o 

seu trabalho. Neste sentido, o indivíduo, além de perder a sua condição de ser livre, também 

vai perdendo a sua força própria de pensar a si e o seu contexto. Segundo Horkheimer (ibid. p. 

65), 

 

  [...] O Indivíduo deixa de ter um pensamento próprio. O conteúdo da crença das massas, no 

qual ninguém acredita muito é o produto direto da burocracia que domina a economia e o 

Estado. Os adeptos dessa crença seguem em segredo apenas os seus interesses atomizados e 

por isso não verdadeiros; eles agem como meras funções do mecanismos econômicos. 

 

 

O teórico crítico deve estar atento também ao fato de que as produções culturais vão 

respondendo aos anseios do econômico e do político intencionalmente constituídos. Os 

valores culturais construídos vão sendo ligados estritamente aos interesses de um sistema 

legitimador de si mesmo. Neste contexto, os estímulos individuais, tanto materiais quanto 

intelectuais, são conduzidos para responder aos desafios do processo produtivo e do 

encaminhamento político. A Teoria Crítica deve estar atenta a este processo de produção, que 

passa a ser uma força determinante na vontade e na consciência do indivíduo. A sua condição 

de ser, tanto dos intelectuais quanto dos demais indivíduos, está ligada à configuração e sua 
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realidade. Todos os campos do saber se tornam dependentes do sistema econômico. Esta é a 

nova face da lógica generalista e totalizante, que fundamenta o sistema que suplanta a 

condição do homem na sociedade. 

Mas como a crítica pode, neste cenário, encontrar a oposição necessária para a 

mudança? Segundo Horkheimer (ibid., p.66),  

 

 [...] As contradições das partes isoladas da teoria não são portanto resultados de erros ou 

definições mal cuidadas, mas resultam do fato da teoria visar a um objeto que se transforma 

constantemente em que apesar do esfacelamento não deixa de ser um objeto único. A teoria 

não acumula hipóteses sobre o desenrolar de acontecimentos sociais isolados, mas constrói a 

imagem desenvolvida do todo, do juízo existencial englobado na história. O que era o 

empresário, ou melhor, o burguês em geral, e que está contido em seu caráter racionalista 

quanto nos traços não racionalistas dos movimentos das massas atuais das classes médias, 

remonta à situação econômica inicial da burguesia e está assinalado nos conceitos básicos da 

teoria. Mas, desta forma diferenciada, essa origem só se torna visível nas lutas. As atuais, e não 

somente pelo fato de a burguesia sofrer transformações nestas lutas, mas também porque, em 

relação a isso, o interesse e a atenção do sujeito teórico condicionam outras acentuações.  

 

 

A teoria crítica deve estar ligada a uma práxis de perspectiva transformadora. A 

racionalidade que fundamenta a teoria crítica deve ser eminentemente libertadora. Deve 

necessariamente conduzir indivíduo e sociedade, no processo histórico, para a emancipação. 

Mas a emancipação pensada pela racionalidade crítica se dá também pela consciência da 

oposição, de uma antítese, como possibilidade da mudança individual e social. É neste 

processo que se instaura o propósito do teórico crítico, que é também o de suprimir ―a 

dominação de classe‖
37

, optando verdadeiramente pela humanidade, mediante a construção da 

sociedade
38

 justa. A ―Dialética do Esclarecimento‖ retoma a discussão da teoria através da 

crítica do conjunto histórico vivido pela sociedade capitalista.  

Esta obra de Adorno e Horkheimer emprega um posicionamento reflexivo específico 

de análise filosófica do social, o qual pode ser pensado como leitura crítica da sociedade. A 

reflexão crítica tem como ponto de partida a realidade dada. Sobre esta realidade, 

historicamente pensada e socialmente avaliada, é feito o diagnóstico teórico sob diferentes 

ângulos e mediante diferentes constelações. Sobre este diagnóstico teórico, várias propostas 
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 Textualmente: “[…]O futuro da humanidade depende da existência do comportamento crítico que abriga em 

si elementos da teoria tradicional e dessa cultura que tende a desaparecer. Uma ciência que em sua autonomia 
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finalidade de suas próprias realizações, e não apenas nas partes isoladas mas em sua totalidade, é a 
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p. 68).  
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são levantadas, as quais apontam para inúmeras possibilidades de mudanças conjunturais e 

elevam o valor da práxis transformadora.  

O diagnóstico sobre a realidade dada constitui-se na tese sobre a qual se investiga; as 

possíveis propostas levantadas pelo espírito investigativo constituem a antítese sobre o real. 

Mas a síntese resultante deste processo não pode trazer em si e nem possibilitar a 

imutabilidade e nem apontar para o todo absoluto, fechado em si mesmo. Este é o caráter 

dinâmico e aberto do pensamento crítico. Por esse motivo, a reflexão filosófica que brota 

deste método e o fundamenta está constituída distintamente da filosofia anterior a Marx. É, 

neste sentido, um rompimento metodológico com a tradição cartesiana. É um compromisso 

emancipatório que se inspira no pensamento kantiano, passa pela compreensão marxista da 

realidade e se estabelece como um pensamento aberto, integrado pela dialética negativa
39

.  

Emancipação, neste sentido, não é domínio racional do homem sobre si e sobre o meio 

somente.  Emancipação é a construção histórica da transformação pela consciência de uma 

práxis em vista de um compromisso com a humanidade, ou seja, com o ser social e com o ser 

político. Ser emancipado implica em estar envolvido por um conjunto de situações, nas quais 

o indivíduo precisa dar razões de entendimento e de ação transformadora. Teoria crítica sem a 

perspectiva da emancipação é postura que se idealiza. Que se desarticula da realidade. 

Emancipação que não parte de uma práxis transformadora é ilusão teórica criada por uma 

lógica que promove o ―ofuscamento‖
40

. 

A “Dialética do Esclarecimento”, lida na perspectiva da reflexão da teoria crítica, faz 

empregar a ênfase na busca pela emancipação do indivíduo frente ao processo histórico 

construído pelo mito do esclarecimento. Adorno e Horkheimer (1985, p. 45) afirmam: 

 

 [...] Com o abandono do pensamento – que em sua figura coisificada como matemática, 

máquina, organização, se vinga dos homens dele esquecidos -, 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. [...] Não são as condições materiais da satisfação nem a técnica deixada à solta 

enquanto tal, que a colocam em questão. Isto é o que afirmam os sociólogos, que estão de novo 

a meditar sobre um antídoto, ainda que de natureza coletivista, a fim de dominar o antídoto. 

[...] Enquanto órgão de semelhante adaptação, enquanto mera construção de meios, o 

esclarecimento é tão destrutivo como o acusam seus inimigos românticos. Ele só se 

reencontrará consigo mesmo quando renunciar ao último acordo com esses inimigos e tiver a 

ousadia de superar o falso absoluto que é o princípio da dominação cega. O espírito dessa 

teoria intransigente seria capaz de inverter a direção do espírito do progresso impiedoso, ainda 

que este estivesse em vias de atingir sua meta.  
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 Este termo é utilizado por Adorno para expressar a condição que a sociedade de consumo, movida pela 

indústria cultural, impõe sobre o homem, causando-lhe uma cegueira cultural e política. Este termo 

trabalharemos melhor no terceiro capítulo desta pesquisa. 
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A postura da teoria crítica é a de denunciar a dominação imposta pelo sistema 

capitalista sobre o homem, sobre sua história e sobre o seu trabalho. No que diz respeito ao 

entendimento da dominação e seu processo, a postura dos pesquisadores críticos busca seguir 

alguns critérios. Em primeiro lugar, para evitar que a reflexão seja prisioneira de um 

―espírito‖ que, para dar respostas às necessidades humanas, caminha para uma proposta de 

organização social estritamente provedora, que revela a dominação produtiva e a divisão 

social do trabalho
41

. Em segundo lugar, para não deixar que a concepção crítica da sociedade 

se transforme em ideologia, que é dominação política. Em terceiro lugar, para que não se 

torne uma expressão apenas digna de intelectuais, que é uma dominação cultural. O critério é 

que a racionalidade crítica seja um referencial de análise e práxis exatamente para que haja a 

superação da dominação pela emancipação. Emancipação de indivíduos e seu contexto. A 

emancipação racional e política é, assim, a antítese da dominação. 

A “Dialética do Esclarecimento” é uma obra que se apresenta, portanto, como um 

marco teórico da crítica assumida por Adorno e Horkheimer. Assim o é, exatamente porque 

ela analisa os diferentes momentos históricos da racionalidade ocidental e, em especial, o 

esclarecimento proposto por esta racionalidade. A referência à crítica consiste em encontrar, 

internamente ao processo racional, os elementos contrários às suas afirmativas 

hegemonicamente generalizantes. Aquilo que é apontado tradicionalmente como emancipação 

conquistada pelo homem passa a ser referência de um aprisionamento, seja por esquema 

mental ou por determinações políticas. Aprisionamento em um esquema lógico, que orienta e 

conduz as ciências e a filosofia
42

 para um posicionamento positivo. É também aprisionamento 

econômico e cultural, pois submete o homem e o seu trabalho à condição de alienação
43

. É 

também aprisionamento político, pois o poder é exercido exatamente para a manutenção da 

realidade, mediante uma ―falsa projeção‖ ideologicamente criada
44

.   

Tratando especificamente das reflexões de Adorno, percebe-se que ele segue o 

propósito da teoria crítica em todos os seus textos. Isto é relevante, exatamente porque o 

pensador busca a sintonia entre a reflexão crítica e o propósito fundamental da teoria crítica. 

Herdeiro da tradição marxista, Adorno interpreta a realidade cultural por diferentes ângulos. 

Analisa a condição social. Analisa a condição política. Analisa a condição estética. A 

condição educacional. Enfim, tem diante de si um conjunto de situações sobre o qual emprega 
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criteriosamente o exercício racional para a reflexão e para uma práxis transformadora, 

enchendo de dinâmica um pensamento que se tornou morno e burocrático.  

Vamos partir de um texto para mostrar um dos muitos contextos sobre os quais 

Adorno denuncia pontualmente o processo massificador, imposto pela cultura do consumo. 

Tal denúncia se apresenta viva e dinâmica no ―espírito‖ racional de Adorno, não somente no 

presente texto, mas em toda sua obra. Pontualmente falando, isto pode ser percebido na sua 

pesquisa feita sobre a coluna de astrologia do Los Angeles Times
45

.  

Ao pesquisar a coluna de responsabilidade de Carroll Righter, Adorno pauta a sua 

interpretação, tendo como pano de fundo os elementos que configuram a leitura psicanalítica 

das relações humanas e da concepção e emprego do poder, das crenças e sonhos
46

. Está 

presente também neste texto o esforço de correlacionar o hábito da leitura deste conteúdo com 

os resultados auferidos pela ―Indústria Cultural‖. Para Adorno, os adeptos da leitura do 

conteúdo da coluna em questão, perdem-se entre os limites da realidade dada e da realidade 

projetada em seus sonhos
47

. Por outro lado, a forma como o colunista conduz seus leitores a 

comporem o entendimento da realidade é denunciada por Adorno como um processo de 

coisificação
48

. Este é o processo de reificação pelo qual pessoas
49

 e o trabalho
50

 são postos 

como produtos de um mesmo projeto da cultura do entretenimento
51

.  

A breve apresentação desta obra em especial traz em si o propósito de dizer que o que 

torna a reflexão de Adorno tão lúcida e tão viva é a postura crítica que assume. É a teoria 

crítica que sonda constantemente os ditames da racionalidade, revela os limites do 

pensamento fundamentado em uma lógica tradicional e recria as possibilidades de novas 

sondagens e de novos apontamentos sobre o dado real. O pensamento de Adorno tem como 

elemento central de sua inquirição a contextualização e a mobilização. Em suas produções, ele 

chama a atenção do leitor para a realidade e o estimula a pensar outros elementos possíveis 

dentro desta mesma realidade. O que é identificado na realidade não pode ser restringido ao 

conceituado. A pesquisa crítica deve estimular o pensamento a buscar com maior 

profundidade o dado investigado, para distinguir entre o que é do que pode ser. Este é o 
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―movimento do pensamento‖ de Adorno. E este esquema da dinâmica investigativa está 

presente em todos os seus textos. 

 

1.4- A concepção adorniana de filosofia 

 

[...] O pensar não deve reduzir-se ao método, a verdade não 

é o resto que permanece após a eliminação do sujeito. Pelo 

contrário, este deve levar consigo toda sua inervação e 

experiência na observação da coisa para, segundo o ideal, 

perder-se nela [...] (ADORNO, 1995, p. 19). 

 

 

Ao pesquisar nos textos de Adorno uma concepção sobre a filosofia deparamo-nos 

com uma proposta na qual a construção da compreensão da filosofia não se dá de forma 

estanque. Para Adorno (1976, p. 67) ―[...] si quisiéramos descender a definições, deberíamos 

definir la filosofia como el movimento del espíritu cuja intencion propia es la verdade, pero 

sin imaginar-se que pueda poseerla como algo disponible em anunciado aislados o em 

cualquier configuración imediata [...]‖.  Tentar encontrar uma definição de filosofia em 

Adorno somente é possível se compreendida como um processo dinâmico, histórico e que se 

dá como um construir constante e permanente.  A sua concepção sobre a filosofia, assim 

como também sobre vários outros temas pesquisados, se torna melhor compreensível quando 

analisados em sintonia entre diferentes textos e contextos, mediante diálogo aberto, formando 

o que ele mesmo chama de ―constelações‖. Esta perspectiva de leitura de Adorno se configura 

com um novo olhar sobre a realidade, exatamente para evitar o espírito universalizante, 

presente na racionalidade de perspectiva tradicional tanto na cultura moderna quanto 

contemporânea. Para Adorno (ibid., p. 56), ―[...] Em lo miesmo marco se mueve la afirmación 

kantiana de que no se puede propriamente aprender filosofia, sino solamente filosofar‖.  

Iniciamos a nossa reflexão sobre a concepção adorniana de filosofia com a análise do 

texto de 1931, “A Atualidade da Filosofia”.  

Percebe-se, na leitura deste texto, que o que está em foco é a condição na qual a 

concepção de filosofia pensada por Adorno se encontra. Esta reflexão é delimitada, tanto em 

seu método, quanto em seu propósito. A filosofia, terminologicamente interpretada por 

Adorno, sobre a qual lança sua crítica, tem a tendência de possuir o conhecimento universal, 

cuja perspectiva é dar respostas a todos os problemas que envolvem o homem. Este modelo 

de pensar conduz à instrumentalização da razão, a qual cumpriu o propósito de servir de 

estrutura para a sociedade burguesa e também para a cultura do capitalismo tardio.   
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Já no início do texto, Adorno chama atenção para a pretensão de uma razão pela 

totalidade. É possível, no dizer de Adorno, perceber uma real desconstrução do esquema 

reflexivo da filosofia tradicional. Segundo o pensador (1996, Parágrafo 01),52  

 

 

[...] Nenhuma razão legitimadora poderia se encontrar novamente em uma realidade, cuja 

ordem e conformação sufoca qualquer pretensão da razão; apenas polemicamente uma 

realidade se apresenta como total a quem procura conhecê-la, e apenas em vestígios e ruínas 

mantém a esperança de que um dia venha a se tornar uma realidade correta e justa. A filosofia, 

que hoje se apresenta como tal, não serve para nada, a não ser para ocultar a realidade e 

perpetuar sua situação atual [...]. 

 

  

 A opção do pensador por analisar a filosofia, a partir da postura crítica, revela a 

construção racional da qual a filosofia alemã é articuladora. Nela, Adorno lê a ―crise do 

idealismo‖ associada ―à crise da pretensão filosófica da totalidade‖, na qual a ―ideia do ser se 

tornou impotente na filosofia‖. Os acontecimentos da história e as diferentes vertentes 

assumidas pelas escolas alemãs foram os grandes responsáveis por fragilizar aquilo que a 

―ratio autônoma‖ buscava conceituar filosoficamente como realidade.  

A postura argumentativa, contrária à visão tradicional de mundo, está evidente na 

reflexão do pensador e vai se construindo e reconstruindo em um processo dialético constante. 

Para se ter uma compreensão mais clara dos problemas históricos, Adorno propõe a visão de 

que a filosofia tradicional passou a fundamentar teoricamente diferentes ciências particulares. 

Estas ciências, fundamentadas por uma razão ávida de poder, enveredam pelo caminho das 

explicitações empíricas e afastam-se da perspectiva da interpretação argumentativa do real.  

Para Adorno (ibid., parágrafo 02),  

 

[...] As filosofias científicas trabalham sem se preocupar com as grandes tentativas de solução 

da filosofia idealista, e, desde o início, abandonam a questão fundamental idealista sobre a 

constituição do real. Apenas atribuem validade, nos marcos de uma propedêutica, às ciências 

particulares desenvolvidas, especialmente às ciências da natureza. Julgam, com isso, dispor de 

um fundamento mais sólido na abordagem dos dados, sejam eles referentes ao sistema da 

consciência, ou relativos à investigação das ciências particulares. Ao perderem a relação com 

os problemas históricos da filosofia, esqueceram-se de que suas próprias experimentações 

estão indissociavelmente vinculadas, em cada um de seus pressupostos, aos problemas 

históricos e à história do problema. Não podem solucioná-las independentemente deles. 

 

 

A posição de Adorno no cenário filosófico e a sua adesão ao pensamento crítico é 

revelado no terceiro parágrafo do texto. Já no quarto parágrafo ele constrói um argumento que 
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 Citação conforme nota de Rodapé 04. 
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aponta para a intolerância empírica, a qual, pela apresentação de respostas teóricas aos 

problemas apontados pela história, provoca a ―liquidação da filosofia‖. Se a filosofia terá ou 

não espaço neste cenário depende da condição em que ela passa a ser analisada e o papel que 

ela desenvolve. Para ele, a filosofia se torna atual e necessária exatamente porque discute a 

possibilidade ou impossibilidade de respostas aos problemas filosóficos que envolvem o ser 

humano. Respostas não somente como condição de resultado acabado, mas que trazem em si 

a abertura para a recolocação de novos problemas.  

Concernente ao texto, ele afirma (ibid., parágrafo 04): 

Ingressei na mais recente história da filosofia não por intenção e orientação geral da história do 

espírito e sim porque a questão da atualidade da filosofia unicamente se depreende com 

precisão do entrelaçamento histórico de perguntas e respostas. E, na verdade, depois do 

fracasso dos esforços em prol de uma filosofia grande e total, se apresenta uma forma mais 

singela: se a filosofia é absolutamente atual. Por atualidade não se entende uma vaga 

"caducidade" ou não caducidade, com base em ideias arbitrárias, da situação espiritual geral, e 

sim, ao contrário: se, depois do fracasso dos últimos grandes esforços, existe ainda alguma 

adequação entre as questões filosóficas e a possibilidade de respostas: se realmente o resultado 

da história do problema mais recente não é a impossibilidade, por princípio, de resposta para as 

questões filosóficas cardeais. A questão não deve, de modo algum, ser tomada como retórica e 

sim literalmente; toda filosofia, que, nos dias de hoje, não depende da segurança da situação 

espiritual e social existente e sim da verdade, se vê em confronto com o problema da 

liquidação da própria filosofia. A liquidação da filosofia tem sido empreendida, com uma 

seriedade jamais vista, por parte da ciência, particularmente da lógica e da matemática; uma 

seriedade que tem seu próprio peso, porque há muito tempo as ciências particulares, e também 

as ciências matemáticas da natureza, se despojaram do aparato conceitual da natureza, que as 

fizera submissas no século XIX à teoria idealista do conhecimento, e nelas o conteúdo da 

crítica do conhecimento tomou corpo plenamente. 

 

No quinto parágrafo, a questão posta sobre a filosofia consiste em reposicionar o seu 

papel frente às ciências. Adorno faz aqui uma importante distinção entre a teoria científica e a 

postura filosófica. Para o pensador, duas ações constituem a distinção entre a postura 

científica e a filosófica. Segundo ele, as ciências trazem em si a incumbência de investigar e a 

filosofia a de interpretar. São duas ações que não podem ser isoladas, mas também não pode 

haver a suplantação de uma pelo campo teórico da outra.  A filosofia passa, em Adorno, a 

assumir o caráter interpretativo e não mais conclusivo. Por ser interpretativa ela se afasta da 

identidade positiva e da visão da realidade como ―cheia de sentido‖. Interpretar não é buscar 

sentidos. Não é justificar. Não é demonstrar. Interpretar é ler o mundo como um texto em 

construção e que traz em si contradições (―polêmica‖) e se apresenta como fragmentos, 

―vestígios e ruínas‖. O conteúdo estudado é sempre aberto e dinâmico ao espírito. O espírito 

que aprende a interpretar o mundo não pode tê-lo como algo pronto e permanente. Este 

espírito é o responsável por iluminar as questões enigmáticas que se apresentam no real, de 

maneira aberta, ou como ―constelações mutáveis‖.  
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A interpretação se apresenta como condição dada ao espírito de poder ―conhecer‖ e 

―banir os poderes demoníacos‖, seja no campo das ideias, seja no campo da práxis social e 

econômica. O ponto de partida da filosofia é a realidade. Mas uma ―realidade carente de 

intenções‖. Ao espírito cumpre o papel construtivo de ―figuras‖ da realidade
53

, levantando as 

questões para que as ciências investiguem exaustivamente
54

. 

No parágrafo sexto, como que reconstruindo o que buscou edificar nos cinco primeiros 

parágrafos, Adorno chama atenção para a impossibilidade de execução do programa por ele 

formulado, se avaliado na ótica tradicional. A razão disso se dá pelo motivo de que, segundo o 

autor (ibid., parágrafo 06), 

 

[...] A ideia da interpretação filosófica não retrocede diante dessa liquidação da filosofia, que, 

me parece, sinaliza, pelo seu malogro, as últimas pretensões filosóficas da totalidade. Pois a 

rigorosa exclusão de todas as questões ontológicas no sentido tradicional, o evitar conceitos 

gerais invariáveis – também o de ser humano, por exemplo –, a supressão de toda noção de 

uma totalidade auto-suficiente do espírito, inclusive a de uma "história do espírito", fechada em 

si mesma; a concentração de perguntas filosóficas sobre complexos intra-históricos concretos, 

dos quais não se deveriam desprender: estes postulados se tornam extremamente parecidos a 

uma dissolução que, até o presente momento, se chamava filosofia. Visto que o pensamento 

filosófico do presente, pelo menos o oficial, se manteve afastado até o momento de tais 

exigências, ou, quando muito pretende assimilar algumas delas dulcificadas, a crítica radical do 

pensamento filosófico dominante parece ser uma das tarefas primeiras e mais atuais.   
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 Aqui está presente implicitamente a proposta de Adorno em avaliar a postura filosófica em estreita relação 

com a estética. Trabalharemos a concepção estética em Adorno no terceiro capítulo desta pesquisa. Por ora é 

importante eu ressaltar que o interpretar, como tarefa da filosofia, faz ressonância à concepção de natureza 

construída pelo pensador. Ao relacionar os acontecimentos históricos com a natureza transformada, o pensador 

chama a atenção sobre o dado da interpretação como um repensar no velho o elemento novo que está por vir. 

Segundo Alex Thomson (2010, p. 181), “[...] a tarefa da filosofia crítica é intervir no mundo e demonstrar que 

tudo que parece ser um tipo de lei natural, é, na verdade, meramente a estabilização temporárias de forças 

imutáveis: desafiar a autoridade do que parece velho demonstrado como também já foi novo”. É por isso que a 

filosofia de Adorno traz em si uma esperança de transformação futura. 
54

 Textualmente: “Interpretação do desprovido de intenção, mediante a combinação de elementos 

analiticamente separados, e iluminação do real mediante essa mesma interpretação: este é o programa de todo 

o autêntico conhecimento materialista; um programa ao qual se adequará o procedimento materialista tanto 

mais quanto se distanciar do correspondente "sentido" de seus objetos, e menos se relacionar com um sentido 

implícito, por exemplo, o religioso. Pois, há muito, a interpretação se separou de toda pergunta pelo sentido, ou 

dito da mesma maneira: os símbolos da filosofia foram derrubados. Se a filosofia deve aprender a renunciar à 

questão da totalidade, isso significa de antemão que ela deve aprender a conviver sem a função simbólica, em 

que, até agora, pelo menos no idealismo, o particular parece representar o universal; abandonar os grandes 

problemas por cuja grandeza queria antes a totalidade se responsabilizar, enquanto hoje a interpretação se 

escorrega por entre as largas malhas dos grandes problemas. Se hoje, realmente, a interpretação só se 

desenvolve através da combinação de elementos mínimos, então não há mais porque participar dos grandes 

problemas no sentido tradicional, ou apenas do procedimento que faça condensar em um resultado concreto a 

questão da totalidade, que antes parecia representar simbolicamente. A desconstrução em pequenos elementos 

desprovidos de intenção se conta, pois, entre os pressupostos fundamentais da interpretação filosófica. [...] O 

gesto transformador do jogo do enigma – não a mera solução como tal – dá o protótipo das soluções, de que 

unicamente a práxis materialista dispõe. A essa relação o materialismo denominou com um termo 

filosoficamente reconhecido: dialética. Só dialeticamente me parece possível a interpretação filosófica” 

(ADORNO, 1996, parágrafo 05 - in. http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm). 

http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm
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Uma filosofia que se orienta, por princípio, para uma verdade desenraizada da história 

é uma filosofia que não traz em si o princípio da dialética, ou deixou que esta se degradasse 

em idealismo. É uma filosofia que se aliena e aliena o mundo, transpondo para si a pretensão 

de uma totalidade dada e imutável. Retira do espírito a força interpretativa e dá à realidade 

uma condição explicada e exata. Elimina o movimento do pensar. Paralisa o dinamismo do 

interpretar. Restringe a visão humana sobre seu papel, enquanto ser pensante, e, por assim 

dizer, enquanto agente histórico. Uma filosofia que se orienta pela dialética negativa 

constitui-se como aberta, como dinâmica, como interpretativa e que se pauta pela busca de 

uma real emancipação, nunca acabada, mas em contínua construção. É esta filosofia que se 

configura em uma nova dinâmica racional, proporcionando ao espírito interpretar a realidade 

por diferentes possibilidades e deixá-la aberta a possíveis ações. 

No texto de 1968, dedicado ao septuagésimo aniversário de Herbert Marcuse, com o 

título de “Observações sobre o Pensamento Filosófico”
55

, Adorno recoloca a questão sobre a 

filosofia, investigando especificamente o papel do pensamento filosófico, a partir de suas 

observações pessoais. É o filósofo Adorno falando de seu próprio pensamento sobre a 

filosofia. Começa a expor, como numa condensação de significados, o que a filosofia 

propriamente dita deve evitar. Segundo ele, a filosofia deve evitar a equiparação entre o 

pensamento filosófico com aquilo que é pensado, ou seja, o conteúdo do pensamento. 

Especificamente aqui há um posicionamento distinto do pensamento hegeliano, inclusive 

destacado pelo próprio autor. Se a afirmativa de Adorno: ―O pensamento filosófico deve ser 

dissociado do pensado, do conteúdo‖
56

 for lida na ótica de Hegel, sua expressão passa a ser 

compreendida como uma ―má abstração‖. Nas palavras de Adorno: ―isso me coloca em 

conflito com o ponto de vista ainda não superado de Hegel sobre o pensar filosófico‖
57

.  

O autor procura, neste texto, encontrar uma reflexão para reconduzir o pensamento 

filosófico na ótica da cisão entre o pensamento (ação de um sujeito) e o pensado (condição de 

objeto). O que nasce desta postura é a crítica feita por Adorno ao processo lógico que criou a 

independência entre o pensamento e a realidade e faz da realidade uma expressão do 

pensador. Avaliado desta forma, o pensamento se define como aparelho de um processo 

histórico que se coisificou e se tornou metodologicamente autocrático e serviu para 

fundamentar e justificar um sistema. Em termos de pensamento, há toda uma clareza sobre o 

ideal, mas a implicação sobre o real é reveladora de uma contradição sem precedente. 
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Avaliado intelectualmente, o pensamento filosófico alemão de sua época estava cheio de 

lucidez, e espalhava ao mundo filosófico a sua influência ética, estética, política etc. Este 

espírito filosófico levou a razão à independência da realidade. Tamanha era esta 

independência que os feitos das duas grandes Guerras são reveladores de uma contradição 

tamanha. Um pensamento que deveria conduzir o homem ao progresso humano conduziu-o, 

pelo progresso científico, aos limites de uma civilização da barbárie. O conceito de justiça foi 

questionado pelas situações reais de injustiça, historicamente comprovadas. Se o pensamento 

filosófico era tão lúcido de si, por que justificou as atrocidades contra a humanidade?  

Para que o pensamento adquira uma nova identidade filosófica, distinta da perspectiva 

tradicional, ele deve ter a consciência sobre seu processo de interpretação a ponto de ver, 

naquilo que busca conhecer, algo que não seja mera abstração. No dizer de Adorno (1995, p. 

16) ―[...] o pensar filosófico só começa quando não se contenta com conhecimentos que se 

deixam abstrair e dos quais nada mais se retira além daquilo que se colocou neles‖. 

Para além de simplesmente fundamentar a ação, o pensamento também deve ser e 

conter a reação. Isto porque ―Onde o pensar é realmente produtivo, onde é criador, ali ele é 

sempre também um reagir‖ (ibid., p. 17). O pensamento deve reagir contra a passividade, 

contra a consciência de massa e contra a lógica do controle. Mas a reação somente ocorre 

quando ele se desperta do sono da ignorância e da falsa concepção de si mesmo. Acordar para 

esta realidade faz parte de um processo, no qual a concentração, esforço da consciência, 

conduz às relações de um ―eu‖ que se constitui ―a partir do não-eu‖. Por isso, o pensamento 

filosófico não pode se contentar com o aparente, ou com o superficial. Deve mergulhar, por 

meio de um processo interpretativo, mais profundamente na compreensão dos problemas. 

Neste aspecto, pensar é um movimento do homem inteiro. Pensar faz parte do comportamento 

humano. Ele é, propriamente, um comportamento. Nas palavras de Adorno (1995, p. 18-19), 

  

[...] É um modo de comportamento ao qual é imprescindível a referência àquilo com o qual se 

relaciona. O momento ativo do comportamento pensante é a concentração. Ele se opõe ao 

desvio em relação à coisa. Através da concentração, a tensão do eu é medida por algo que se 

lhe contrapõe. Hostil ao pensar é a avidez, própria do olhar que se distrai da janela, querendo 

abarcar tudo; tradições teológicas como a do Talmude alertaram contra isso. A concentração do 

pensamento confere ao pensar produtivo uma propriedade que o clichê lhe nega [...]. 

 

O pensar filosófico crítico, neste sentido, é um pensamento qualitativo e não 

meramente quantitativo. Em outras palavras, a quantidade de informações é fundamental, mas 

o trato qualitativo das informações é que se coloca como prioritário. A ele cumpre o rigor da 

concepção autorreflexiva, que consiste em distanciar-se metodologicamente sempre mais da 
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postura, da mentalidade e da reflexão positiva. Retomamos a discussão anterior. O método 

filosófico é distinto do método científico, não somente pelo seu propósito, mas pelo seu 

objetivo. Esta concepção pode ser lida nas palavras de Adorno (ibid., p. 22), quando ele 

afirma: 

 

 O fato de que, no pensar filosófico, a relação entre processo e coisa divirja qualitativamente da 

das disciplinas científicas positivas concerne à sua modalidade. De certa maneira, ele procura 

sempre expressar experiências; elas, por certo, não correspondem exatamente ao conceito de 

experiência empírica, de forma alguma. Compreender filosofia significa certificar-se daquela 

experiência na qual se reflete automaticamente e, contudo, em estreito contato com o problema 

traçado a cada vez.   
  

Pensar filosoficamente é disciplinar o esforço mental para a interpretação e não para a 

classificação, no sentido herdado da postura cartesiana. É um processo permanente de esforço 

intelectual, no sentido de renovar os problemas norteadores da interpretação. A dinâmica não 

consiste em acumular, ou ―adicionar‖ respostas ou soluções. Ela consiste em formular 

problemas
58

 e expô-los de maneira rigorosa.  

O pensamento filosófico, assim tratado e entendido como esforço racional pelo 

conhecimento, traduz e traz em si uma força desmistificadora sobre o saber e seu processo. É 

uma condição pela qual a razão não se torna uma entidade metafísica. Uma ―deusa‖ capaz de 

tudo explicar e de tudo dominar. Pensado, desta forma, o pensamento enquanto processo, e 

não mais como estado conclusivo, é possível perceber que a reflexão filosófica de Adorno – o 

pensamento filosófico crítico – possui uma força de erupção. Isto significa dizer que a 

concepção filosófica de Adorno é aquela que brota do interior da crítica de si mesma, como 

renovadora das perspectivas racionais e das forças e espaços emancipadores para o indivíduo 

existente.  

Tal movimento intelectual está sempre em sintonia com uma práxis e busca eliminar o 

estado de letargia mental e inércia corporal, criados pela indústria da cultura de massa. Este 

estado de passividade é fruto de uma lógica arquitetônica, na qual o pensamento gravita ao 

redor do problema, por meio de um método, que leva à síntese totalizante de um resultado, 

hipoteticamente construído e cientificamente comprovado. 

A filosofia pensada por Adorno recria metodologicamente a crítica em caráter de 

transformação e possibilita ao pensamento um caráter renovador. É uma crítica 
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transformadora, pela compreensão e discernimento que tem e faz de si mesma. Ela também se 

transforma histórica e culturalmente. Ela não admite a passividade intelectual, muito menos 

uma práxis ideologizada. A razão, pensada nesta dinâmica, não se dirige à emancipação 

intelectual apenas. Ela visa recriar os problemas que impedem a condição emancipada do 

homem, do indivíduo social, do ser existente. Razão emancipada para Adorno é razão 

disciplinada, mas é também razão que se orienta metodologicamente para a relação qualitativa 

entre a reflexão e a práxis, exatamente para impedir o mito do esclarecimento proposto pelo 

projeto iluminista.  

Razão autônoma é razão que não se deixa ofuscar pelo movimento positivo e se 

descobre sempre mais a si mesma e suas relações, frente à diversidade quantitativa. É o eu 

racional diante do não-eu, construindo-se constante e permanentemente pela observação e 

valorização do distinto. Por isso mesmo é que a filosofia de Adorno, e ele mesmo, tornam-se 

idênticos e expressos como ―Um intelectual filosofante‖
59

.  

A proposta filosófica de Adorno está sempre apontando, se aproximada das formas 

nominais de uma ação (verbo), para o gerúndio
60

, uma vez que cria perspectiva de visão do 

que está se construindo no presente e do que pode ser construído para o futuro. Por outro lado, 

a proposta da filosofia tradicional, seguindo a mesma aproximação, está sempre em sintonia 

como o particípio
61

, visto que investiga o fato presente na perspectiva de uma ação conclusiva 

para a condição futura. Esta aproximação busca ressaltar que o processo dialético, entendido 

historicamente, tenta fugir do materialismo determinista, apontando para o novo. Sendo que 

neste o novo é resultante da história
62

 real, mas sempre em perspectiva de construção e 

reconstrução. 
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 Habermas faz uma importante apreciação da contribuição de Adorno para a filosofia, cujo comentário pode ser 
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 Convém ressaltar ainda que o pensamento filosófico de Adorno traz, em seu aspecto 

de teoria do conhecimento, um posicionamento bem definido ao compreender a relação entre 

sujeito e objeto. No texto de junho de 1969, “Sobre sujeito e objeto”
63

, fica clara que a 

concepção de sujeito e objeto se dá de forma relacional e recíproca em suas significações
64

. A 

tendência da filosofia sempre foi pela definição terminológica de um e de outro e de aplicar a 

sua relação para o conhecimento. Mas a postura de Adorno não é a de seguir os caminhos 

deste modelo. Primeiro, porque ele não quer partir do princípio da definição dos termos com o 

mesmo rigor que a filosofia tradicional o faz
65

. Segundo, porque seu propósito é, a partir da 

leitura histórica, recolocar os termos referenciados pela linguagem filosófica, em vista de 

aprofundar a interpretação crítica
66

. 

 Para Adorno (1995, p. 182-183),  

 

 

 [...] A separação entre sujeito e objeto é real e aparente: verdadeira, porque no domínio do 

conhecimento da separação real consegue sempre 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. Esta contradição na separação entre sujeito e 

objeto comunica-se à teoria do conhecimento. É verdade que não se pode prescindir de pensá-

los como separados; mas o psêudos (a falsidade) da separação manifesta-se em que ambos 

encontram-se mediados reciprocamente: o objeto, mediante o sujeito, e, mais ainda e de outro 

modo, o sujeito, mediante o objeto. A separação torna-se ideologia, exatamente sua forma 

habitual, assim que é fixada sem mediação. O espírito usurpa então o lugar do absolutamente 

subsistente em si, que ele não é: na pretensão de sua independência anuncia-se o senhoril. Uma 

vez radicalmente separado do objeto, o sujeito já reduz este a si; o sujeito devora o objeto ao 

esquecer o quanto ele mesmo é objeto. 

 

 A proposição de Adorno, ao compor seu entendimento sobre sujeito e objeto e a 

relação destes para a teoria do conhecimento, aponta para o avanço da análise crítica. Para a 

teoria tradicional, ressaltar o primado do sujeito é fortalecer o domínio do homem sobre a 

natureza. Por essa razão a relação entre sujeito e objeto se dá de maneira subordinativa, no 

qual o postulado subjetivo estabelecerá uma condição causal pela qual o objeto sempre assim 

será. A determinação do sujeito sobre o objeto é o que o torna significativo. Em outras 

palavras, ―o objeto torna-se algo somente enquanto determinado‖ (ibid., p. 188).  
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 Adorno, 1995. p. 181-201. 
64

 Neste momento apenas mencionaremos alguns elementos desta relação. Retomaremos no capítulo dois este 

texto para discutir mais profundamente o conceito de crítica racional. 
65

 Textualmente: “definir é o mesmo que capturar – Objetivamente, mediante o conceito fixado, algo objetivo, 

não importa o que isto seja em si. Daí a resistência de sujeito e objeto a se deixarem definir. Para determina-

los, requer-se refletir precisamente sobre a coisa mesma, a qual é recortada pela definição com vistas a facilitar 

seu manejo conceptual” (ibid., p. 182). 
66

 Textualmente: “[…] Convém tomar, em princípio, as palavras sujeito e objeto como as fornece a linguagem 

polida da filosofia, como sedimento da história; claro que não para perseguir em semelhante convencionalismo, 

senão para avançar a análise crítica” (ibid., p. 182).  
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Para a teoria crítica, especialmente para a composição argumentativa de Adorno, o que 

é percebido no texto é a primazia do objeto na relação com o sujeito, no processo cognitivo. 

Firmar a primazia do objeto é dar à natureza a real condição de ser interpretada a partir de si, 

sem, no entanto, recair na absolutização do objeto proposta pelo positivismo. Por este ângulo 

de análise, a relação entre sujeito/objeto-objeto/sujeito é sempre conjuntiva
67

. Em outras 

palavras, o nexo existente nesta relação, em vista do conhecimento, dá à filosofia a condição 

de interpretar o processo cognitivo por outro ângulo. Os atributos nominados pelo sujeito ao 

objeto, que compõem a opinião tradicional da causalidade, precisam ser compreendidos pelo 

ângulo reverso. A condição atributiva e nominativa é sim do sujeito, mas há predicativos que 

são do objeto
68

. Neste caso, os predicativos estão sempre em consonância com a ação. Sendo 

assim, a primazia do objeto passa a ser a antítese que desqualifica e requalifica o sujeito e o 

próprio objeto em vista à superação da consciência e atitudes coisificadas.  

A superação da consciência e atitudes coisificadas acontece na medida em que o 

conhecimento toma ―consciência do Social‖
69

. Por isso, a filosofia desempenha o papel de 

reposicionar a objetividade do conhecimento, histórica e socialmente pensado. Enquanto 

crítica, a filosofia faz-se transformadora e dinamizadora para a interpretação do social. Por 

outro lado, ela recoloca os horizontes críticos para a teoria do conhecimento, precisamente 

para apresentar possibilidades outras que não somente a relação causal. 

Nos horizontes do pensar e do agir, o conhecimento filosófico posiciona 

dialeticamente a realidade. O real pensado é questionado e o questionamento se volta sobre o 

pensamento, principalmente para não se fechar. A antítese posta traz em si a força eruptiva 

que disciplina e dinamiza o foco do intérprete
70

.  

                                                           
67

 Textualmente: “Mais que isso, a primazia do objeto significa que o sujeito é, por sua vez, objeto em um 

sentido qualitativamente distinto e mais radical que o objeto, porque ele, não podendo afinal ser conhecido 

senão pela consciência, é também sujeito. O conhecido através da consciência deve ser um algo, pois a 

mediação se refere ao mediado. Mas, o sujeito, quintessência da mediação, é o como e, enquanto contraposto ao 

objeto, nunca o que, postulado por qualquer representação concebível do conceito de sujeito. Potencialmente, 

embora não atualmente, o sujeito pode ser abstraído [weggedacht] da objetividade; o mesmo não ocorre com a 

subjetividade em relação ao objeto. Um ente não se pode escamotear ao sujeito, indiferentemente de como este 

esteja determinado. Se o sujeito não é algo - e algo designa um momento objetivo irredutível - então não é nada; 

até como 'actus purus' necessita da referência a um agente. A primazia do objeto é a 'intentio obliqua' da 

'intentio obliqua', não a requentada 'intentio recta' ; o corretivo da redução subjetiva, não a denegação de uma 

participação subjetiva. Mediatizado é também o objeto, só que, segundo seu próprio conceito, não está tão 

absolutamente referido ao sujeito como o sujeito à objetividade” (ADORNO, 1995. p. 187-188). 
68

 Cf. ibid., p. 192-194. 
69

 Cf. ibid., p. 189. 
70

 [...] “O cativeiro categorial da consciência individual reproduz o cativeiro real de cada indivíduo. Mesmo o 

olhar da consciência que descobre aquele cativeiro é determinado pelas formas que ele lhe implantou. No 

cativeiro em si, poderiam os homens perceber o cativeiro social: impedir tal coisa constituiu e constitui um 

interesse, capital da conservação do 'status quo'. Por causa deste interesse a filosofia teria de perder seu rumo, 

com uma necessidade não menor que a daquelas mesmas formas. Tão ideológico já era o idealismo, antes 

mesmo de se ter disposto a glorificar o mundo como idéia absoluta.” (op. cit., 192).  
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2- RAZÃO DIALÉTICA COMO ELEMENTO DE EMANCIPAÇÃO EM ADORNO 

  

A formação não foi apenas sinal da emancipação da 

burguesia, nem apenas o privilégio pelo qual os burgueses 

se avantajaram em relação às pessoas de pouca riqueza e 

aos camponeses. Sem a formação cultural, dificilmente o 

burguês teria se desenvolvido como empresário, como 

gerente ou como funcionário. Assim que a sociedade 

burguesa se consolida e já as coisas se transformam em 

termos de classes sociais. Quando as teorias socialistas se 

preocuparam em despertar nos proletários a consciência de 

si mesmos, o proletariado não se encontrava, de maneira 

alguma, mais avançado subjetivamente que a burguesia. 

Não foi por acaso que os socialistas alcançaram sua posição 

chave na história baseando-se na posição econômica 

objetiva, e não no contexto espiritual. Os dominantes 

monopolizaram a formação cultural numa sociedade 

formalmente vazia. A desumanização implantada pelo 

processo capitalista de produção negou aos trabalhadores 

todos os pressupostos para a formação e, acima de tudo, o 

ócio. As tentativas pedagógicas de remediar a situação se 

transformaram em caricaturas (ADORNO, 1996). 

 

 

 Todo cenário investigado traz, em seu interior, inúmeras situações que são escusas em 

seu manifestar. Iniciaremos nossa reflexão sobre este capítulo referenciando alguns elementos 

que estão implícitos na racionalidade positivista. Uma contextualização histórica, por mais 

breve que seja, nos permite aqui situar o problema de nossa investigação, neste capítulo.  

 A partir do século XVI, algumas elaborações filosóficas começam a ser fundamentais 

para a instituição e legitimação da cultura moderna e para a sua manutenção, mediante os 

diferentes aparatos por ela elaborados. Os modelos políticos adotados são também 

legitimadores de um modelo cultural e produtivo distintos do medieval
71

. Influenciados pelas 

discussões deste período, surgem novos sistemas filosóficos que, constituindo-se em torno de 

consistência metodológica e investigação filosófica, dão início a um novo tipo de saber: a 

ciência moderna. É evidente que o movimento entendido como esclarecimento é procedido 

historicamente por um processo cultural. O esclarecimento é, portanto, um movimento que 

está sujeito ao movimento histórico. O esclarecimento está sujeito a adaptações e mudanças, 

dependendo das condições geográficas, temporais e culturais. Isto é, tal movimento intelectual 

se mostra distinto, quando a referência for à tríade mencionada. 

 Ao ler a obra “Dialética do Esclarecimento” de Adorno e Horkheimer, é possível 

perceber que o pensamento dos pensadores propõe o despertar da e para a realidade histórica. 
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 Cf. PROTA, Leonardo.  As Filosofias Nacionais e a Questão da Universidade da Filosofia. Londrina: Ed. 

UEL, 2000. 
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Está implícito também em seu filosofar, a partir da realidade, que é preciso enxergar para 

além do aparente. É preciso penetrar mais profundamente na realidade histórica e social para 

descobrir o que está encoberto e revelar as condições que oprimem e embrutecem o homem. 

Os autores estão sugerindo que o esclarecimento se obscureceu em seu propósito. 

 Os autores esforçam-se por deixar transparecer que a sociedade, dita esclarecida, fruto 

de uma razão ―iluminada‖, cria condições de extrema barbárie. Para eles, ―a tendência não 

apenas ideal, mas também prática, à autodestruição, caracteriza a racionalidade desde o início 

e de modo nenhum apenas a fase em que essa tendência evidencia-se sem disfarce‖ 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 15). 

 A racionalidade ocidental moderna, que se propôs a ser esclarecida, criou situações de 

irracionalidade, nas quais o domínio do homem sobre a natureza e do homem sobre o homem 

conduziu a história a resultados desastrosos. Resultados mais destrutivos que construtivos. 

Resultados que mais provocam temor que entusiasmos. Esta racionalidade fez surgir 

acontecimentos que denunciam, por si, uma racionalidade mais a serviço do poder, para 

oprimir, do que do poder para emancipar. A racionalidade se torna irracionalidade. ―[...] O 

paradoxo da fé acaba por degenerar no embuste, no mito do século vinte, enquanto sua 

irracionalidade degenera na cerimônia organizada racionalmente sob o controle dos 

integralmente esclarecidos e que, no entanto, dirigem a sociedade em direção à barbárie‖ (op. 

cit., p. 29). 

 É possível destacar algumas perspectivas de leituras do cenário cultural, pensado a 

partir da constelação filosófica de Adorno, as quais encaminham a dinâmica contemporânea. 

Se a dinâmica cultural for lida na perspectiva do domínio sobre a natureza, a pretensão 

essencial do pensamento foi a de servir como recurso (instrumento) para a constituição de um 

processo produtivo. Tal pretensão se solidifica na dinâmica econômico-financeira da 

sociedade capitalista. Se lida na perspectiva do domínio sobre o conhecimento, tem-se a busca 

pela superação dos elementos míticos e a instituição do saber da ciência moderna. Se lida na 

perspectiva do domínio do homem sobre o homem, a pretensão se instaura logicamente pela 

dinâmica política e educacional das sociedades contemporâneas
72

. Nestas perspectivas de 
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 O que nos chamou atenção para esta ideia foi a leitura dos textos: “A Teoria freudiana e o modelo fascista de 

propaganda” (Publicado originalmente em Psychoanalysis and  the Social Sciences 3 [408-433] 1951. 

Reproduzido em Gesammelte Schriften Vol. 8, T. I [Soziologische Schriften] Frankfurt : Surhkamp Verlag, 

1975, p. 408-433. Traduzido por Francisco Rüdiger, in:  http://adorno.planetaclix.pt/)  e “Liderança democrática 

e manipulação de massas” (Reproduzido de Gesammelte Schriften Vol. 20, T. I [Soziologische Schriften] 

Frankfurt: Surhkamp Verlag, 1986, p. 267-286. Traduzido por Francisco Rüdiger, In: 

http://adorno.planetaclix.pt/). Em ambos os textos Adorno, em sintonia com a concepção psicanalítica, trabalha a 

dimensão do esclarecimento. No primeiro texto, persegue a concepção de “esclarecimento universal”, 

exatamente para dar noção do modelo de homem que se constrói em favor de um sistema dominante. No 

http://adorno.planetaclix.pt/
http://adorno.planetaclix.pt/
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leitura o que se percebe é o caminho que a racionalidade perfaz, no qual transforma fins em 

meios e meios em fins. 

 A desconstrução da ideia e da dinâmica de uma razão instrumental, por meio de uma 

racionalidade crítica, é o esforço intelectual revigorante que Adorno traz para o pensamento 

filosófico contemporâneo. Sua contribuição está em reconsiderar a filosofia como a reflexão 

possível de dar à racionalidade científica a perspectiva de compreensão de seu real papel para 

desmistificar-se. Também está em considerar que o fazer filosófico traz sobre si a 

incumbência de emancipar-se das pretensões positivas. Sua postura o torna um ―crítico da 

Cultura‖. Isto porque ―[...] El crítico de la cultura se nutre de la obstinación mítica de la 

cultura. Como la existencia de la crítica de la cultura, sea cual fuere su contenido, depende del 

sistema económico, está enredada en el destino del mismo [...]‖ (ADORNO, 2008c, p. 15). 

 Fica evidente, na leitura filosófica de Adorno, ou seja, no conjunto de suas reflexões, 

que a iniciativa racional proposta pela racionalidade moderna, mesmo tendo contribuído e 

muito para a humanidade, através das inovações do conhecimento científico, ainda não 

responde aos desafios básicos da humanidade. Tomar a reflexão sobre a natureza, sobre o 

homem, sobre as relações sociais e políticas, simplesmente pela égide da razão científica, é 

instrumentalizá-la em função dos resultados que satisfaçam a tese capitalista. A própria 

racionalidade, que fundamenta o pensamento científico e filosófico contemporâneos, deve 

tornar-se sensível ao mundo, ao homem e às relações sociais e políticas. Esta postura de 

sensibilidade faz-se presente na reflexão de Adorno, como proposta de leitura alternativa para 

a interpretação de mundo. Em outras palavras, o pensamento deve fazer-se sensível aos 

problemas que afetam a humanidade e, por isso, ver neles o contraponto a ser considerado, 

exatamente porque dinamiza a postura filosófica pelo viés da negação e cria a possibilidade 

de transformação do indivíduo e do meio. 

 A autonomia racional passa por esta proposta de leitura de mundo. A compreensão de 

um pensamento filosófico que aponta para a emancipação individual do pensar e agir deve 

apresentar-se aberta a uma nova modalidade de reflexão. Modalidade na qual o intelecto 

filosofante, o filosofar filosofando, deixa envolver-se pela realidade com a qual se põem em 
                                                                                                                                                                                     

segundo texto, também com base na perspectiva de leitura de Freud, Adorno busca a noção do “esclarecimento 

democrático”, com o intuito de apresentar a concepção de líder democrático. Contudo, em ambos os texto 

Adorno está tentando demonstrar aquilo que o sistema quer formar, aquilo que deve ser a condição pela qual o 

esclarecimento não passa de um ofuscamento da consciência esclarecida. Ele está denunciando o processo de 

formação de uma concepção de esclarecimento que, na realidade, é algo pensado para ofuscar no indivíduo a sua 

inciativa racional. É o conceito pronto que está sendo entregue. E o indivíduo vai sendo conduzido por uma 

noção de esclarecimento intencionalmente proposto. Portanto, é uma condição de fora, pela qual o indivíduo 

pensa-se como esclarecido a partir do modelo a ele dado. Em sua importância estes textos serão retomados ao 

longo desta pesquisa. 
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relação constante. O envolvimento na relação entre sujeito e objeto exige um encontro 

individual, pelo qual as aproximações e descobertas ocorrem, de maneira única, próxima, 

contextualizada, original e histórica. O propósito consiste na consciência de um novo contexto 

social. 

 Em Adorno a relação estabelecida entre mundo e homem mostra-se como um dado 

pelo qual a razão pode apresentar-se como elemento de emancipação. Emancipação das 

amarras que prendem a racionalidade sobre si mesma e que deturpam o agir do homem em 

seu grupo social. Contudo, a condição está em melhor compreender o papel do indivíduo na 

busca pela sua autonomia de ser pensante e atuante, sendo sensível ao mundo, em seu existir 

histórico. O dado crítico está na condição de ver a razão pela antítese daquilo que a 

modernidade definiu como tal. Razão não é somente o movimento ou o produto de uma 

postura eminentemente científica. Razão não é somente esforço de absolutização conceitual, 

para a construção da realidade. Razão também não pode se resumir no planejamento feito pela 

e para a vivência do homem no mundo. 

 O potencial crítico emancipador da razão e da ação está na possibilidade de ampliar os 

entendimentos sobre o papel do pensamento filosófico, para além do conceito que a leitura 

científica o revestiu. Despir a razão do clássico entendimento positivista é papel de um 

intelecto crítico e que busca dar ao pensamento o caráter de esclarecimento, distinto do 

projeto iluminista. Esclarecimento, portanto, passa a ser a condição ―reacional‖
73

 da qual o 

indivíduo se reveste de entendimento sobre o que está além dos ditames do aparente, do 

socialmente constituído como verdadeiro e aceito como tal. Passa a ser também a lucidez 

sobre as condições impostas sobre o homem pelo capitalismo tardio, por meio da sua estrutura 

e da forma como produz a cultura, quer dizer, cultura de massa. Para Adorno, (2008c, p. 15) 

―[...] El crítico de la cultura no puede saber que la coisificación de la vida no se debe a um 

excesso de ilustración, sino a uma carência de la misma, ni que las mutilaciones que la 

racionalidad particular actual le causan a la humanida son estigmas de la irracionalidad total 

[...]‖. 

 Neste capítulo o propósito é elaborar uma análise da racionalidade para ressaltar o seu 

potencial crítico emancipador, o qual potencializa uma ação consciente frente ao mundo e no 

relacionamento com ele. Como fruto de uma construção racional do próprio homem, o 
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 Empregamos o termo ―reacional‖ para deixar evidente o nosso entendimento sobre a postura de Adorno em 

relação à real necessidade da crítica  sobre  àquilo que é apresentado convencionalmente por realidade. O que é 

posto como realidade é, precisamente, o produto de um pensamento instrumentalizado, ou segue a interpretação 

de uma racionalidade instituída para mistificar as condições de percepção do indivíduo. Os elementos que nos 

levam a empregar este termo nascem da leitura do texto ―O Conceito de Esclarecimento‖, texto que este capítulo 

busca trabalhar.  
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esquema mental que motiva e fundamenta o esclarecimento está composto por elementos 

formulados pela própria razão, na história. Tal razão está subjugada a situações que, social e 

politicamente, favorecem a construção de uma lógica do poder, presente na reflexão e na 

expressão linguística de um povo e na maneira como este povo pensa a si mesmo e a sua 

relação com outros povos. 

 Por este motivo, o nosso objetivo neste capítulo se constitui por quatro percursos. O 

primeiro é verificar a condição da razão iluminista e o seu caráter instrumental, como 

elemento da dinâmica do progresso produtivo, presente na visão instrumentalista das ciências 

e na sua ação positiva. O segundo é apresentar a concepção de Adorno acerca do 

entendimento da crítica racional, ou seja, apresentar o elemento crítico presente na própria 

racionalidade por ela pensada. O terceiro é a busca pelo entendimento entre o que é pensado e 

o que é praticamente vivido. Este terceiro percurso tenta fazer a ponte entre os dois primeiros, 

exatamente para que a noção de teoria e de práxis não seja construída sem vínculos e que, por 

meio deste vínculo, se entenda que uma formulação filosófica é sempre historicamente 

contextualizada e, por isto mesmo, é sempre dada em construção. O quarto tema a ser 

trabalhado é a busca pela concepção de emancipação em Adorno. 

  

2.1- O Iluminismo e a constituição da perspectiva do progresso instrumentalizado 

 

[...] O homem de ciência conhece as coisas na medida em 

que pode fazê-las [...] (HORKHEIMER & ADORNO, 

1985). 

 

De um modo geral a filosofia ocidental moderna caminhou, historicamente, para o 

esclarecimento (entendido como movimento intelectual que Adorno e Horkheimer descrevem 

no texto O Conceito de Esclarecimento)
74

. A postura racional ocidental buscou, nas diferentes 

fases e focos interpretativos, dar ao pensamento humano as condições da certeza sobre o que 

se pretendia conhecer. É a razão dando razão de si. Ela criou uma estrutura metodológica e 

estabeleceu nexos linguísticos para a construção do conceito e do argumento interpretativo e 

justificativo da realidade. Neste aspecto é a razão que intervém sobre o mundo, buscando 

dominá-lo. 

As tendências ou posturas filosóficas, assim como também a sua própria 

intencionalidade, estimularam a racionalidade, ao longo dos anos, a desenvolver seu potencial 
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 Adotaremos como referência para este tema a obra HORKHEIMER & ADORNO. Dialética do 

Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed, 1985. 
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para a análise. Como o potencial da análise evolui a ponto de sentir a necessidade de registar 

os seus apontamentos, fez evoluir também o referencial linguístico, instituindo terminologias 

técnicas. Pondo-se como um elemento intrínseco para a leitura de mundo, o aspecto 

linguístico marca a passagem da análise para a classificação, para a definição, para a 

conceituação e para a expressão legitimadora do seu entendimento (discurso), sobre tudo 

aquilo com o qual o sujeito pensante se relaciona. Neste sentido, a racionalidade vai, aos 

poucos, deixando de ser pensada como uma energia intelectual e passa a ser empregada como 

uma ação sistêmica, pela qual, e, na qual, se constroem os horizontes da modernidade. 

Instaura-se a ―razão‖
75

 ocidental moderna. Neste cenário é conveniente destacar que o 

Renascimento
76

 cultural se apresenta como um marco histórico, pelo qual a racionalidade 

humana dá o passo decisivo em busca de sua autonomia, frente às forças dogmáticas do 

medievo e pela nova postura frente ao mundo (natureza) e frente ao homem. A postura de 

voltar a ler as obras clássicas, em sua cultura e em seu tempo, a partir dos próprios 

pensadores, sem a interferência ou interpretação da intencionalidade da Idade Média, estimula 

os pensadores do Renascimento à reinterpretação do mundo e do próprio papel da filosofia.  

Os diferentes campos
77

 do saber humano começam a ganhar referência. A 

particularidade analisada mostra-se como uma estratégia racional para o entendimento do 

todo, intelectualmente constituído. Por isso, o conhecimento rigoroso sobre o particular faz 

originar os distintos campos científicos. Estimulados pelo espírito do método matemático, que 

se apresenta como uma linguagem universal conhecida e válida, os campos científicos 

passaram a ser rigorosamente empregados para a certeza e segurança humana. Estes campos 

científicos têm como foco a evidência e a comprovação de hipóteses que norteiam a pesquisa. 

O método, neste processo, é a condição mais importante e coerente de perseguir os fins 

investigativos por um sujeito frente ao seu objeto de pesquisa. É exatamente esta dinâmica 

racional, ou seja, esta lógica estruturada que dá as condições para que o pensamento e a 

experimentação tenham a certeza sobre o que investiga
78

.  
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 Empregamos o termo ―razão‖ a partir da noção estabelecida por Adorno e Horkheimer no texto ―Dialética do 

esclarecimento‖(1985, p. 43). 
76

 Sobre a questão do Renascimento, nossa base de leitura inicial é formada pela compreensão histórica do 

movimento, de origem humanista e cercado pelos problemas inerentes à discussão filosófica do movimento, 

ressaltado por Ernst Cassirer. Cf. CASSIRER, Ernst. Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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 Empregamos o termo ―campo‖ como um esforço de interpretação do foco filosófico de  Adorno. Penso o 

termo ―campo‖ com a ideia de contexto, de situação e de condições de entendimento sobre uma particularidade 

refletida ou estudada. 
78

 Uma importante obra, como leitura contextualizada, pode ser apresentada aqui para um entendimento dos 

ditames e estrutura da fundamentação ciência: KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. 10ª 

ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
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Este rigor, pelo qual a razão humana é estimulada e, por si, estimula o contexto, 

conduz o espírito racional europeu a servir de instrumento de domínio para a transformação 

da matéria (natureza), da cultura e do próprio homem
79

. Esta lógica se estende a todos os 

demais terrenos em que o pensamento europeu exerceu influência. A própria concepção 

metodológica da ciência serve de base para tornar a reflexão filosófica válida ou aceita. A 

Filosofia, neste contexto, que não atende ao propósito de pensar a legitimidade deste 

processo, é mera especulação e tende a ser desacreditada. Cai em ―desuso‖
80

. Mesmo sendo 

evidente tratar-se do homem como sujeito investigador e de objetos investigados em comum, 

a abrangência e o foco do conhecimento divergem, pela intencionalidade do método e o 

propósito da pesquisa. Na realidade, até a intencionalidade do sujeito é divergente. É a própria 

ciência que vai conceituando-se, pelo seu fazer experimental, em vista de um resultado que 

seja favorável ao processo de produção. 

Toda a conjuntura deste processo vem legitimar a compreensão de uma racionalidade 

como um instrumento do processo produtivo, o qual instiga a formação de um entendimento 

cultural para pensar a sua legitimação. É uma racionalidade em vista da produção de bens e 

serviços, sustentadores de um sistema econômico-financeiro, tecnicamente constituído. Trata-

se de uma racionalidade que passa a ver o mundo como objeto possível de conhecimento e 

passível de dominação.  

A busca pelo saber estimula a união entre o referencial teórico e a ação pragmática. 

Neste cenário o que recebe investimento de tempo e dinheiro é a ciência, ou aquela ciência 

especificamente que produz resultados de produtividade. As universidades passam a ser 

estruturadas científica e academicamente para este propósito
81

. Seguem um curso no qual 

buscam responder aos anseios da visão institucionalizada pelo poder constituído, tanto 

econômico, quanto politicamente. O motivo desta união entre o pensado e a realidade a ser 

transformada está na busca do domínio sobre a natureza, mediante a produção de bens, e pelo 

domínio sobre o homem, pelas condições de trabalho e da cultura.  

Mesmo que toda esta situação de produção e criação científicas traga, em si, um 

potencial e um valor para a filosofia, aquela denominada positivista, os quais dão as bases do 
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 Cf. MARTINS, Cléia Aparecida. Razão Filosófica. In BUENO, Sinésio Ferraz (Org.). Teoria Crítica e 

Sociedade Contemporânea. São Paulo: Ed. UNESP, 2009. Pág. 89-100. 
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 Empregamos este termo para frisar o aspecto de utilidade que vai sendo construído no cenário intelectual e 

cultural da sociedade contemporânea. 
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 Um texto elaborado pela Universidade Federal da Bahia propõe uma rápida leitura deste cenário histórico das 

universidades, em vista de uma reestruturação da arquitetura acadêmica.  Cf. Universidade Nova: Reestruturação 

da Arquitetura Acadêmica da UFBA. In. http://www.fis.ufba.br/dfes/PDI/Texto%20Universidade%20Nova.htm 

http://www.fis.ufba.br/dfes/PDI/Texto%20Universidade%20Nova.htm
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esclarecimento, eles não são suficientes para superar os problemas
82

 que rondam o século 

XIX. Também não são suficientes para responder aos desafios que se instauram no século XX 

e que persistem no século XXI. É por esta razão que a filosofia positivista passou a ser 

repensada criticamente a partir da filosofia de linhagem marxista. Primeiramente pelo próprio 

Marx e, posteriormente, com maior especificidade, pelos frankfurtianos, dos quais o destaque 

é por nós dado a Adorno. Para que a postura do iluminismo (esclarecimento) seja pensada, 

vamos partir do texto de Horkheimer e Adorno, Dialética do Esclarecimento. Após 

apreciação deste texto, faremos uma breve análise sobre a ideia de progresso em Adorno, 

presente no texto Progresso, na obra Palavras e sinais
83

. Buscaremos fazer também uma 

análise do aforismo 22 da obra Minima Moralia
84

. O propósito deste percurso é o de 

construir, em Adorno, a noção de razão instrumental.  

Adorno e Horkheimer, em face do que a racionalidade contemporânea provocou no 

século XX, especificamente pela barbárie imposta sobre a Europa com as duas Grandes 

Guerras, buscam entender o real sentido do conceito de esclarecimento
85

. Desde a investida 

central do Renascimento filosófico, o propósito foi o de ―esclarecer‖ a racionalidade humana, 

frente aos mitos e ao imaginário religioso que o precedeu, pelo saber, ou seja, pelo domínio 

explicativo do mundo, por meio da razão. Ao contrário dos movimentos anteriores, o 

Renascimento não somente ―renova‖ os estudos como também os ideais da cultura greco-

romana e o espírito ocidental a partir do século XVI. Como consequências imediatas dessa 

renovação estão os interesses pelo estudo da natureza e a ênfase na individualidade humana, 

considerada um fim em si mesma. Esse culto ao eu individual, essa mística da personalidade 
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 Referenciamos aqui duas situações que envolvem historicamente o homem no século XIX e XX: de um lado, o 

processo produtivo e de outro as decisões políticas. Num primeiro momento, o processo produtivo, iniciado com 

a revolução industrial na Europa, como meio de sustentação do sistema econômico-financeiro, exerce uma 

grande influência sobre o conceito de natureza e do próprio homem. Ambos são reposicionados em submissão à 

dinâmica produtiva. Homem e natureza são coisificados pelo inferiorização às leis de produção e ao conceito de 

mercadoria. Por outro lado, a força organizacional da sociedade ocidental moderna transforma a política interna 

e externa como uma expressão do mesmo sistema. As ações de domínio do homem sobre o homem submetem 

sociedades inteiras, coisificas pela razão legitimadora, a agirem em sintonia com as sociedades dominantes. A 

maior expressão destas duas situações é comprovada nos conflitos mundiais no século XX. Tanto pelo foco 

produtivo quanto pelo foco ideológico há sempre uma justificativa legitimadora para as ações conflituosas. 

Historicamente o que se observa é o dado funcional da razão exercendo a tarefa do ideal iluminista de “usar a 

razão como instrumento de libertação para realizar a autonomia, a autodeterminação do homem” (FREITAG, 

Barbara. A Teoria Crítica: ontem e hoje. São Paulo: Brasiliense, 2004. Pág. 41), mas que cria e recria a barbárie. 

Para Adorno e Horkheimer, ― paradoxo da fé acaba por degenerar no embuste, no mito do século vinte, enquanto 

sua irracionalidade degenera na cerimónia organizada racionalmente sob o controle dos integralmente 

esclarecidos e que, no entanto, dirigem a sociedade em direção à barbárie‖ (ADORNO, T. & HORKHEIMER, 

M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. Pág. 29). 
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 ADORNO, T. Palavras e Sinais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. Pág. 37-61 
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 Cf. Id., Minima Moralia: reflexão a partir da vida lesada. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2008. Pág. 39-41. 
85

 Textualmente: “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. Mas a terra totalmente 

esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal” (HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 17). 
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do homem (pessoa), desligada de quaisquer laços com os valores transcendentais, essa 

revivescência do espírito humanista pagão (ou leigo) é que marcam o caráter fundamental do 

Renascimento e que assinalam vivamente a ruptura com a unidade medieval
86

.  

O texto de Adorno e Horkheimer, em sintonia com os referenciais históricos, permite-

nos entender, logo em seu início, que os autores vão posicionar o esclarecimento como a 

postura dada ao homem, pelo saber técnico, de poder sobre a natureza e sobre o próprio 

homem. Isto fica evidente quando os autores chamam a atenção para a filosofia baconiana, no 

sentido desta filosofia apontar para uma perspectiva de saber que atende aos interesses de uma 

classe social que passa a deter o poder. Por meio deste saber a ciência se tecnifica em 

condições de meio para a produção de bens e serviços. 

 

 [...] O saber que é poder não conhece barreira alguma, nem na escravização da criatura, nem na 

complacência em face dos senhores do mundo. Do mesmo modo que está a serviço de todos os 

fins da economia burguesa na fábrica e no campo de batalha, assim também está à disposição 

dos empresários, não importa sua origem [...] (HORKHEIMER & ADORNO, 1985. p. 18). 

 

 Na proposta conceitual e cultural sobre o esclarecimento, os autores referenciam o 

caráter enigmático que a razão assume desde a Grécia antiga até o seu presente histórico. 

Adorno e Horkheimer traçam um curso da razão, no qual propõem uma leitura sobre a 

barbárie imbricada aos anseios humanos de exercer o domínio sobre a natureza e sobre o 

próprio homem
87

. Uma condição de barbárie, que se apresenta como uma realidade 

embrionária no pensamento ocidental, manifesta-se claramente nos conflitos mundiais do 

século XX. O trabalho de remover os traços racionais e encontrar o fio condutor que justifica 

a racionalidade legitimadora dos Estados totalitários e a explosão da Segunda Guerra Mundial 

conferem aos pensadores frankfurtianos a postura autocrítica sobre a razão, a ponto de 

tratarem a noção de esclarecimento de forma radical. A proposta iluminista, desde Kant
88

 até 

o presente histórico dos autores, de dar ao homem as condições de emancipação e de conduzi-

lo à autonomia racional, pela liberdade, levam Adorno e Horkheimer a pensarem a razão pela 

memória da catástrofe. Nos versos do esclarecimento proposto, o reverso da brutalidade da 

ação positiva se instaura contra a natureza e contra o próprio homem. Este estado de espírito 

abstrai o homem da condição de ser natural e o coloca como detentor do poder da 

superioridade, pela ciência. 
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 Cf. SANTOS, Theobaldo M. Manual de Filosofia. 16ª ed. São Paulo, Nacional, 1970. P. 416-417 
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 Segundo Marcia Tiburi e Rodrigo Duarte, ―A Dialética do Iluminismo não é a derrocada ou a crítica totalitária 

da razão, mas a reconstrução e abertura desde o enfrentamento da borda bárbara da cultura refletindo sobre o uso 

político da razão e seu comprometimento ético e histórico‖ (Tiburi & Duarte, 2009, p. 11). 
88

 Cf. ―Resposta à pergunta; Que é Esclarecimento‘‖? KANT, Immanuel. Textos Seletos. 4ª Ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008. Pág. 63-71.  
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 A condição histórica na qual o esclarecimento se funda, aproxima o conhecimento do 

poder e o poder do conhecimento. Esta relação intrínseca vai colocando sobre a condição 

cultural a construção de uma inteligência lógica, capaz de fundamentar um intelecto 

estritamente científico. Este intelecto científico aos poucos muda o esforço de foco da 

reflexão para a operacionalização. Nas palavras dos pensadores Horkheimer e Adorno (1985, 

p. 18-19). 

 

[...] No trajeto para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido e substituíram o 

conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade. A causa foi apenas o último 

conceito filosófico que serviu de padrão para a crítica científica, porque ela era, por assim dizer 

dentre todas as ideias antigas, o único conceito que a ela ainda se apresentava, derradeira 

secularização do princípio criador. 
 

A energia intelectual empregada à reflexão passa a produzir efeitos operacionais, 

mediante a constituição de métodos comprobatórios das hipóteses investigadas. O pensar 

passa, em sua condição e circunstância, a ser redefinido em função do anseio social pela 

produção.  

 Se o pensamento filosófico for compreendido como um ato pelo qual o homem 

coloca-se a refletir, condicionando e possibilitando a contradição entre diferentes elementos, 

para a formulação de um juízo, e, a partir deste, ao raciocínio que é expressivo e organizador 

de um entendimento sobre o investigado, a postura que predomina na modernidade é outra. 

Mesmo que o formato mental da lógica clássica ainda exista e que o pensamento filosófico 

traga em si a importância inerente, o fato é que vai perdendo a sua referência, diante da 

necessidade operante por respostas diretas, tecnicamente construídas. Grandes criações 

nascem da técnica. A energia empregada está na sequência dos meios da pesquisa, nos 

registros dos experimentos e no nexo lógico entre as etapas. Neste cenário, o pensar passa a se 

compartimentalizar, ofuscando a condição crítica de si mesmo. Retirado deste cenário, o 

pensar o pensamento torna-se, nesta dinâmica de conhecer, algo desnecessário (ou apenas 

especulativo), se não estiver direcionado a resultados mensuráveis.  

 Os intelectuais que constroem o esforço de pensar o pensamento para além de seus 

campos científicos podem tornar-se olheiros de si mesmos, instaurando uma ação científica 

sem muita utilidade. São investigadores de suas próprias críticas, descobridores de si mesmos 

e agentes de uma nova visão de mundo, para além de seu cenário único. Em outras palavras, 

descobrem que seus esforços científicos podem fazer deles ignorantes em assuntos sociais, 

políticos e de uma cultura geral. Começam a perceber também que este saber do aparente 
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possui poucas condições de superar os limites das suas fronteiras
89

. Porém, para manter seu 

padrão de investigação, rendem-se a calculabilidade do pensar
90

. 

 O intelecto mais ousado, aquele que consegue compreender a lógica do saber e do 

fazer científicos e que olha o seu processo, consegue perceber que a ciência possui um 

fundamento e um propósito. Este vislumbrar, este abstrair-se do processo, para entendê-lo e 

compreender o seu fundamento e o seu propósito, torna-se um exercício imprescindível para 

identificar as condições de um pensamento alienado e alienante na contemporaneidade.   

 Tomando a consideração de Adorno e a de Horkheimer no texto O Conceito de 

Esclarecimento é possível compreender que é a condição assumida pelo pensar científico que 

identifica o caráter instrumentalizador do esclarecimento
91

. O que está em questão não é a 

desaprovação do momento abstrativo. Mas o efeito que ele traz em si mesmo, como momento 

desconexo da realidade. Em outras palavras, estar na realidade é pensar a realidade. É 

envolver-se com ela e ser com ela, estando nela. É deixar-se afetar por ela. É fugir 

conscientemente da compreensão de que o homem é senhor sobre a natureza. O que os 

autores estão pondo em questão é o fato de que ―[...] a distância do sujeito com relação ao 

objeto, que é o pressuposto da abstração, está fundada na distância em relação à coisa, que o 

senhor conquista através do dominado‖ (ibid., p. 24). 

 A proposta iluminista, amparada pela estrutura exata de pensar, concebe o pensamento 

em forma de progresso. Como a sua investigação se dá factualmente, o escopo é o domínio 

conceitual e experimental dos elementos investigados.  É uma progressão contínua, pela qual 

se busca o domínio sobre o que se reporta como algo a ser explicado sempre com maior 

objetividade. Segundo Adorno, este é o caráter totalitário do sistema positivista
92

.  

 Ao propor o progresso do pensamento, o sistema positivista cria uma dinâmica mental 

na qual a decisão sobre o que precisa ser conhecido se instaura como objetividade da visão 

matemática da natureza. A fragmentação para o domínio cognitivo do todo se apresenta como 

um efeito sempre constante. E a constância deste efeito reifica o método e o objeto de estudo, 

dando ao sujeito o caráter de senhor do saber. Para os pensadores (1985, p. 32-33), 
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 [...] O novo paradigma implica uma definição nova mais rígida do campo de estudo. Aqueles que não desejam 

ou não são capazes de acomodar seu trabalho a ele têm que proceder isoladamente ou unir-se a algum grupo. 

Historicamente, tais pessoas têm frequentemente permanecido em departamentos de filosofia, dos quais têm 

brotado tantas ciências especiais [...] (KUHN, 2011, 39-40).   
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 Textualmente: ―[...] o que não se submete ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o 

esclarecimento. A partir do momento em que ele pode se desenvolver sem a interferência da coerção externa, 

nada mais pode segurá-lo‖ (ibid. p. 19). 
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 Cf. ibid., p. 24. 
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 Cf. ibid., p. 32. 
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 Até mesmo aquilo que não se deixa compreender, a indissolubilidade e a irracionalidade, é 

cercado por teoremas matemáticos. Através da identificação antecipatória do mundo totalmente 

matematizado com a verdade, o esclarecimento acredita estar salvo do retorno do mítico. Ele 

confunde o pensamento e a matemática. Deste modo, esta se vê por assim dizer solta, 

transformada na instância absoluta. 

 

  

 Amparando-se nesta perspectiva de leitura é possível perceber que os pensadores 

colocam em questão o pensar, vendo-o como um pensamento autômato. Pensando esta 

postura do intelecto, Adorno e Horkheimer (idem. p. 33) expressam: 

  

O pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a máquina que ele próprio 

produz para que ela possa finalmente substituí-lo. O esclarecimento pôs de lado a exigência 

clássica de pensar o pensamento – a filosofia de Fichte é o seu desdobramento radical – porque 

ela desviaria do imperativo de comandar a práxis, que o próprio Fichte no entanto queria 

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

Apesar da autolimitação axiomática, ele se instaura como necessário e objetivo: ele transforma 

o pensamento em coisa, um instrumento como ele próprio o denomina. Mas, com essa mimese, 

na qual o pensamento se iguala ao mundo, o factual tornou-se agora a tal ponto a única 

referência, que até mesmo a negação de Deus sucumbe ao juízo sobre a metafísica. Para o 

positivismo que assumiu a magistratura da razão esclarecida, extravagar em mundos 

inteligíveis é não apenas proibido, mas é tido como um palavreado sem sentido.  

 

 Este dado de análise dos pensadores busca exatamente comprovar a reflexão feita 

sobre o caráter positivo de se pensar a realidade. Esta mentalidade científica que se 

desenvolve em contínua ascensão, estruturada pelo método, a partir do método e para o 

método, fecha-se ao interesse em desenvolver o pensar sobre a realidade, de forma factual e 

equacionada
93

. A realidade não é pensada social ou filosoficamente. A Realidade é 

manipulada cientificamente. O objeto somente tem seu valor enquanto pauta científica, 

definido pelo sujeito científico, enquadrado pelo método científico, descrito pela linguagem 

científica. O resultado desta relação recebe o registro linguístico próprio e cria uma semântica 

específica. Nesta lógica, o pensar o pensamento é relegado ao segundo plano e, em casos mais 

radicais, banido. 

 Neste processo metódico e progressivo, o sujeito e o objeto são abstraídos, perdendo a 

sua identidade real, sendo postos intelectualmente nos conceitos. A razão define o que é 
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 O próprio termo ―equacionar‖ remete ao entendimento de uma ação pela qual adiciona-se ou subtrai-se 

(separa) de algo aquilo que é intencionalmente definido. É a retirada ou a adição de partes ao todo.  Por outro 

lado, ele remete também ao entendimento da ideia de proporção, que chama a atenção para a relação das partes 

de um todo estabelecido entre si mesmo. Chama a atenção da relação das partes divididas ou adicionadas em 

função do todo, pois busca encontrar o resultado pela quantidade, pela dimensão e pela intensidade. O conceito 

matemático de equação visa determinar a igualdade. Segundo o dicionário, o termo significa: ―1. Mat.: 

Afirmação da igualdade de duas expressões ligadas pelo sinal =, que só se verifica para determinados valores das 

incógnitas nela contidas. As equações são chamadas do 1º, 2º, 3º, 4º etc. graus, de acordo com o expoente da 

maior potência da incógnita‖ (cf. http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=equa%E7%E3o). 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=equa%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=equa%E7%E3o
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conhecimento e propõe a ação. Esta dinâmica tem conduzido a cultura ocidental a pensar o 

mundo de forma científica e feito muitos cientistas (pesquisadores) a perderem a sensibilidade 

humana e filosófica de ser um ser no mundo. O espírito científico, que suplanta o espírito 

filosófico, conduz a racionalidade ocidental à insensibilidade, fazendo do ser humano um 

alguém distinto da natureza, colocando-o, por assim dizer, como senhor de suas conquista e 

insensível diante da própria condição de ser pensante e de ser de relacionamento. Este espírito 

também submete o homem às mesmas condições de um ser substituível. 

 

 [...] A equação do espírito e do mundo acaba por se resolver, mas apenas com a mútua redução 

de seus dois lados. Na redução do pensamento a uma aparelhagem matemática está implícita a 

retificação do mundo como sua própria medida, o que aparece como triunfo da racionalidade 

objetiva, a submissão de todo ente ao formalismo lógico, tem por preço a subordinação 

obediente entre razão ao imediatamente dado (ibid., p. 34).  

  

 O processo progressivo de investigação vai construíndo o interesse pelo superficial e 

pelo aparente. Neste processo o esclarecimento, que sempre lutou contra as forças míticas, 

regride à mitologia. Como na mitologia, o esclarecimento deposita em suas figuras centrais a 

segurança do suporte de si mesmo. Um referencial a este elemento mitológico, que impregna 

o esclarecimento, está no número, símbolo no qual se reduz todo formalismo matemático e 

pelo qual o pensamento se prende à sua repetição
94

.  

 A reflexão de Horkheimer e Adorno, sobre a noção de progresso, tem uma implicação 

sociocultural muito marcante. Segundo eles, ―[...] a maldição do progresso irrefreável é a 

irrefreável regressão‖ (ibid., pág. 41). A leitura dos pensadores nos remete à crítica sobre a 

postura intelectual que vai dirigindo os rumos da cultura, nas suas mais distintas formas de se 

manifestar. O intelecto filosófico vai se atrofiando paulatinamente em detrimento da 

progressão das ações, a ponto de fazer com que o anseio pela verdade conduza a racionalidade 

ocidental à postura de dominação. 

 

 [...] O espírito torna-se de fato o aparelho da dominação e do autodomínio, como sempre havia 

suposto a filosofia burguesa. Os ouvidos mocos, que é o que sobrou aos dóceis proletários 

desde os tempos míticos, não superam em nada a imobilidade do senhor. É da imaturidade dos 

dominados que se nutre a hipermaturidade da sociedade. Quanto mais complicada e mais 

refinada a aparelhagem social, econômica e científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi 

ajustado pelo sistema de produção, tanto mais empobrecida as vivências de que ele é capaz 

(ibid., p. 41).  

 

 Uma reflexão desta natureza, necessariamente, coloca o intelecto diante de si mesmo, 

com o propósito de pensar o pensamento para além de seus efeitos classificadores e positivos. 
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O propósito é de pensar o pensamento criticamente, pela negação daquilo que é a sua 

afirmação. Este propósito visa por o pensamento diante de si mesmo com o efeito de seus 

contrários, construídos historicamente. É na investigação crítica que se dá as condições de se 

repensar o real, sem a pretensão da totalização sistêmica e sem a confluência para a 

conceituação fechada em si mesmo. É por meio dela que se constitui uma relação intelectual 

de abertura a outras possibilidades, na qual o indivíduo seja percebido como possibilidade de 

mudança pessoal e social. Em outras palavras, o pensamento ocidental precisa se desfigurar 

de sua imagem construída. O refletir, pelo oposto do posto, é que pode tornar possível a 

condição de emancipação e quebrar a dinâmica do progresso em vista da massificação 

(desconfiguração) do ser em seu existir. 

 Pensando especificamente sobre a noção de progresso, que fundamenta a perspectiva 

iluminista para melhor compreendê-la, Adorno passa a ser um crítico contumaz da noção de 

progresso que se firma em seu tempo. A noção de progresso é explicitamente trabalhada por 

ele no texto Progresso, o qual é dedicado a Josef König
95

. A concepção que está compondo a 

linha de pensamento de Adorno neste ensaio está ligada ao contexto histórico trabalhado pelo 

autor. O progresso, entendido como condicionado e condicionante dos elementos históricos, e 

em consonância com a ideia de esclarecimento, a partir de um processo dialético, serviu de 

referência para apontar para ―[...] o que progride e o que não progride‖ (ADORNO, 1995. p. 

37). É relevante esta discussão, precisamente porque Adorno está perseguindo os efeitos 

resultantes da ideologia do progresso, fundante da visão produtiva da sociedade capitalista. 

 A proposta de conduzir a humanidade a um estágio no qual o que prevaleceria era o 

humano não logrou o êxito planejado. Desta feita, pensar a dimensão conceitual do progresso 

deve seguir um rigor pelo qual a humanidade pense, historicamente, a si mesma. Em outras 

palavras, a dissociação entre estes aspectos é como distanciar sujeito e objeto. Nas palavras de 

Adorno (idem. p. 38),  

 

 [...] Somente são verdadeiras aquelas reflexões sobre o progresso que mergulham nele, 

mantendo, contudo, distância e que evitam os fatos paralisadores e os significados 

especializados. Hoje, tais reflexões culminam na consideração sobre se a humanidade será 

capaz de evitar a catástrofe. São de vital importância para a humanidade as formas de sua 

própria constituição global, enquanto não se constitui e intervém um sujeito global consciente 

de si mesmo. Exclusivamente sobre isso recai a possibilidade de progresso, a possibilidade de 

afastar a catástrofe extrema, global. Nisto deveriam cristalizar-se todos os problemas relativos 

ao progresso. 
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 Para Adorno, o foco deve estar em pensar a humanidade para a humanidade e a partir 

da humanidade
96

 presente na contingência do humano real. O que está implícito aqui é o 

caráter próprio com que o pensador reflete sobre os problemas, sem desvinculá-los da 

dimensão histórica do presente e futuro. Os fatos postos pela história são próprios ao mundo 

dos homens. E é com os quais se relacionam como seres pensantes. Este pensar a humanidade 

contextualizada assim é expresso: 

 

 [...] Que continuem ou não a escassez e a opressão – ambas são a mesma coisa – dependerá 

exclusivamente de que se evite a catástrofe mediante a  organização racional da sociedade 

total, como humanidade (ibid., p. 38). 

 

 O foco do pensamento de Adorno está realmente em apontar o propósito do pensar 

humano, em vista de uma humanidade mais próxima de si. Para tal perspectiva de reflexão, 

qualquer ideia histórica de progresso deve estar proximamente vinculada à concepção do 

humano, como fim em si mesmo. Adorno está consciente da implicação desta proximidade. 

Por isso mesmo, se faz valer da polêmica benjaminiana, contida nas ―Teses sobre o conceito 

de história‖, na qual lê a preocupação de Benjamin com os [...] ―social-democratas por terem 

confundido o progresso de habilidades e conhecimentos com o de humanidade [...]‖ (idem. p. 

38).  

 Sobre este prisma, o da proximidade e do distanciamento entre o progresso e a 

humanidade, é que Adorno vai aprofundando a reflexão sobre o sentido do termo progresso, 

buscando deixar claro o que dele já foi conceituado.  

O pensamento de Adorno, ao refletir sobre um problema, não se isola focalmente nele, 

mas estabelece nexos possíveis de interpretação e de recolocação crítica do mesmo. 

Especificamente neste caso, tem-se a sua verificação do conceito de progresso, tomado a 

partir da perspectiva tradicional, por dois aspectos: o referencial social e o referencial 

filosófico do problema. 

 Os dois referenciais estabelecem nexos implícitos. Para Adorno, o progresso ―[...] sem 

sociedade, sua representação seria completamente vazia; dela derivam todos os seus 

elementos [...]‖ (idem. p. 44). Por outro lado, ―[...] o conceito de progresso é filosófico na 

medida em que, enquanto articula o movimento social, ao mesmo tempo se lhe contrapõe. 

Surgido socialmente, ele reclama uma confrontação crítica com a sociedade real [...]‖ (idem., 

p. 44). É evidente a preocupação do pensador em refletir sobre a ideia de progresso de 
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maneira ampla, como numa constelação de ideias, que nasce de circunstâncias e condições 

históricas. O motivo deste esforço reflexivo consiste exatamente em não deixar o pensamento 

constituir-se em um foco único.  

 Este esquema mental, o de amparar e ampliar a ideia destaque (no caso aqui a ideia de 

progresso, assim como também a ideia de emancipação), instaura-se como a força persistente 

e pertinente, em meio a um cenário em que o ângulo de visão investigativo se fecha cada vez 

mais, particularizando-se inclusive nas ciências sociais. Este posicionar crítico é que dá à 

razão a identidade de suplantar a pretensa consideração feita pela ciência, que sempre coloca 

diante de si a ideia de progresso como efeito de sua ação investigativa. Neste caso, o 

progresso científico, deveria ser lido também na perspectiva do homem. Em alguns casos ele 

é lido apenas a partir da perspectiva da própria ciência, ou dos resultados obtidos pelos seus 

experimentos. 

 É conveniente pensar, com Adorno, em como a razão científica pode superar a própria 

conceituação a que foi submetida. Também é conveniente pensar em como a razão filosófica 

pode reposicionar a ideia de progresso que a razão científica instituiu historicamente como 

válida. Contudo, Adorno vê como necessário que este pensamento seja desenvolvido pelo 

foco dialético, para que a força da negação seja a pressão necessária para a mudança daquilo 

que está estagnado. A postura de Adorno (ibid., p. 50) não é contrária à noção de progresso. 

Sua proposta é que ele seja muito bem entendido. 

 

 [...] A tendência dissolvente do progresso não é simplesmente o outro do movimento para o 

progressivo domínio da natureza, não é sua negação abstrata, e, sim, requer o desenvolvimento 

da razão através desse mesmo domínio. Somente a razão, princípio da dominação social 

emigrado para o sujeito, seria capaz de suprimir a dominação. A pressão da negatividade 

produz a possibilidade do que se liberta. Por outro lado, a razão, que gostaria de sair da 

natureza, imprime-lhe o timbre do que a torna temível. O conceito de progresso é dialético no 

rigoroso sentido não-metafórico, de que o seu ‗organon‘, a razão, é uma; de que nela não se 

superpõem uma camada dominadora e uma camada reconciliadora, mas sim que ambas 

compartilham todas as suas determinações.  

  

 A noção de progresso, que está associada à noção de desenvolvimento técnico, não 

necessariamente está associada ao de desenvolvimento efetivo do ser humano, na mesma 

proporção. Desmitificar esta proximidade ideológica é tarefa da consciência crítica. Ela lê 

nesta ―propaganda‖ o efeito mítico de uma razão que se diz esclarecida, mas que está 

ofuscada pela condição de instituição e avaliação do foco. Neste sentido, a ideia de progresso 

está ofuscada na razão que se instrumentaliza. Progresso, então, está também associado ao 
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ideário de poder
97

, contido no projeto do esclarecimento, perseguindo implicitamente todo o 

fazer científico dos três últimos séculos.  

 Diante da reflexão exposta, é pertinente reafirmar que a investida iluminista, ou seja, o 

projeto de desenvolvimento cultural, econômico, político e social, presente implicitamente na 

noção de progresso, não se mostra concluída. Há uma distância entre a promessa e a 

realidade. O fato é que a noção de progresso técnico e científico não corresponde na mesma 

proporção à noção de progresso humano. A proposta do esclarecimento realmente deu luz ao 

pensamento humano, mas este se mostrou como instrumentalização para uma finalidade 

econômica e cultural: pensar se tornou um esforço em vista do resultado, quantitativamente 

mensurável. 

 

2.2-A concepção filosófica de Adorno acerca do pensamento dialético crítico  

 

O pensamento dialético é a tentativa de romper o caráter 

impositivo da lógica com seus próprios meios. Ao não 

poder, entretanto, furta-se ao uso daqueles meios, ele se 

expõe em todo momento ao risco de sucumbir ele próprio a 

este caráter impositivo: a astúcia da razão poderia exerce-se 

mesmo contra a dialética (ADORNO, 2008b, p. 147 – 

aforismo 98). 

 

 A postura epistêmica das ciências naturais sobre o mundo produziu um resultado 

enorme na maneira de conceber e apresentar a noção de verdade
98

. Este sucesso da ciência 

provocou o seu efetivo afastamento da filosofia. A ciência passou a portar-se como aquela que 

buscou solucionar todos os problemas a ela propostos por uma humanidade ansiosa por fugir 

da ―menoridade‖. Ter o controle sobre a natureza passou a ser o grande objetivo de um 

homem que aprende a ver o mundo a partir de si mesmo, de suas necessidades e em vista de 

seus projetos. 

 A proposição adorniana é a de constituir um pensamento para além dos horizontes da 

ciência positiva, que compreende e define a subjetividade como algo distinto de seu objeto, 

exatamente porque o propósito é a manipulação. Por outro lado, mesmo recebendo toda a 
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influência idealista, Adorno propõe também um pensamento que supere a concepção do 

idealismo, a qual trata a subjetividade como aquela que supõe o mundo como produto de uma 

consciência que se faz e se percebe em suas produções objetivas. Refletir sobre o pensamento 

de Adorno é pensar o pensamento a partir da proposta da dialética negativa. Por outro lado, 

pensar a relação epistêmica é pensar a partir da primazia do objeto
99

.  

 O cenário filosófico, vivido historicamente por Adorno, permite-lhe pensar a filosofia 

segundo o método da crítica, bastante peculiar em seu estilo literário. Na visão de Martin Jay 

(1988, p. 55), 

 

[...] A filosofia de Adorno foi, essencialmente, uma ―filosofia da consciência‖ preocupada com 

o complexo problema – tão importante para as tradições idealista e do marxismo crítico – do 

modo como os sujeitos se relacionam com os objetos no mundo atual e do modo como poderão 

vir a se relacionar num possível mundo futuro. [...] O positivismo 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 cumplice de 

uma política passiva e contemplativa, que aceitava o mundo como uma realidade acabada, uma 

―segunda natureza‖. 
 

É diante da postura filosófica crítica que a reflexibilidade é posta como perspectiva. 

Por ela, Adorno está propondo que o homem deve perceber e compreender a si, como sujeito, 

e o mundo, como objeto, exatamente para manter uma relação dialética, sem a pretensão 

totalizante, reducionista e classificatória da postura positiva. Adorno também leva à percepção 

de que o reflexo da filosofia no mundo administrado é parco.  

É relevante pensar o problema criticamente no sentido de dar a ele, enquanto objeto de 

interpretação, a preponderância ou ―primazia‖ sobre o pensante. Preponderância ou 

―Primazia‖ aqui não significa uma restrição, ou um isolamento factual, mas um instante no 

qual o sujeito se refaz como sujeito pensante, pelo reflexo ou ―pressão‖ do objeto. A condição 

que fez imperar o sujeito sobre o objeto conduziu ao domínio metodológico, o qual transfere a 

mesma proporcionalidade para o histórico, para o social e ao econômico. Impera com o 

sujeito a noção de domínio. Pensar, portanto, em ―preponderância‖ do objeto é permitir que 

uma subjetividade ativa não reduza o problema a mero entendimento de seu domínio. Este é o 

caráter ético do pensar filosófico: assumir o papel de que a realidade pensada seja expressiva 

de inúmeras possibilidades de entendimento e não apenas de uma realidade que carrega em si 

uma única possibilidade de resposta. 

 A crítica racional estabelecida por Adorno passa pela compreensão do papel do sujeito 

e do objeto na relação com o conhecimento. O propósito de pensar a condição do 
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conhecimento e os seus efeitos históricos e sociais passa a ser determinante para o 

entendimento do mundo contemporâneo. Numa sociedade em que o desenvolvimento técnico 

aponta para uma organização produtiva, que delimita a condição de ser e fazer do homem no 

mundo, torna-se imprescindível pensar como o pensamento filosófico pode sair das amarras 

desta lógica.  É relevante tomar como reflexão neste contexto o pensamento para além do 

conceito. É relevante, portanto, tomar o pensamento a partir da dialética. A dialética, 

concebida dentro deste horizonte, o da preponderância do objeto, significa a constituição de 

uma não identidade. Segundo Adorno (2009, p. 13), a ―[...] dialética é a consciência 

consequente da não-identidade. Ela não assume antecipadamente um ponto de vista. O 

pensamento é impelido até ela a partir de sua própria inevitável insuficiência, de sua culpa 

pelo que pensa‖.  

 A proposta da dialética tradicional, diante de uma afirmação, é a de sempre haver uma 

antítese que conduza a uma síntese positiva. Há sempre uma iniciativa pela busca de uma 

identidade conclusiva em relação à premissa pressuposta ao problema. A proposta de Adorno 

é que a antítese conduza efetivamente à uma postura de não-identidade conceitual e a uma 

perspectiva do antissistema
100

. Este dado se faz presente de uma maneira intensa na dinâmica 

de sua filosofia, exatamente porque seu posicionamento intelectivo procura avivar a crítica 

dialética sobre a sociedade contemporânea e as condições sobre as quais se instaura.  

 O idealismo alemão compreende a filosofia como aquela ação intelectual que conduz o 

conhecimento aquilo que é. Influenciado por esta leitura e pelo contexto histórico que marca o 

século XX, Adorno vê que o papel da filosofia tem a possibilidade de assumir outra proposta 

e delimitar outros rumos. A filosofia de Adorno busca conduzir também ao conhecimento 

sobre aquilo que não é mais
101

. Ela pode referenciar o que ainda não é, mas que pode ser. A 

filosofia tem a possibilidade de inquirir sobre os motivos que eliminam as possibilidades do 

ser humano viver como humano, sobre as dimensões reprimidas na cultura da civilização 

administrada. A filosofia pode ainda se abrir à pergunta sobre os caminhos que conduzem o 

homem histórico do século XX à desumanização, ao que o filósofo chamou de ―uma nova 

espécie de barbárie‖ (HORKHEIMER & ADORNO, 1985. p. 11), ou também ―uma 

calamidade triunfal‖ (ibid., p. 17). 
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 Neste aspecto, a fundamentação da crítica dialética consiste em ser uma crítica 

imanente à própria condição do filosofar. A crítica dialética remete às possibilidades distintas 

de compreensão habitual do mundo. Possibilidades estas que estão permanentemente 

compreendidas na própria realidade, mas ocultas num potencial renovador. Sendo assim, a 

crítica dialética possibilita ao filósofo pensar a transformação presente na própria realidade 

investigada. Ela dá à filosofia a possibilidade de não se fechar a uma simples interpretação do 

mundo nem a pura fantasia argumentativa sobre este. Ela aguça a filosofia à condição de 

buscar a emancipação frente os equívocos de uma lógica racional que apresenta respostas aos 

problemas. 

 Pensar a concepção de Adorno sobre o entendimento da crítica dialética é buscar 

entender como a sua filosofia investiga os rumos do capitalismo contemporâneo, em sua 

influência sobre a cultura e na sua determinante relação com a noção de homem por ele 

produzida. Falar de uma filosofia que visa o antissistema é criar as condições ao pensamento 

filosófico de ler as possibilidades de mudanças onde obviamente podem ser ignoradas. É 

pensar uma filosofia para além do preconceito sobre ela imposto. 

 O olhar da crítica dialética sobre o pensamento ocidental contemporâneo possibilita 

perceber as argumentações dadas pela racionalidade sobre sua postura, tanto nos erros, quanto 

nos acertos, em relação ao ser humano e à natureza. Tais posturas podem ser compreendidas, 

tanto na expressão demonstrável - em sua versão empírica -, quanto na sua expressão 

argumentativa - em sua versão discursiva. Este posicionamento Adorno fez com maestria. 

Sendo assim, a postura filosófica de Adorno aponta fundamentalmente para a emancipação 

racional e política. Em relação à emancipação, sua reflexão consiste em expor racionalmente 

o mito instituído pela modernidade, que transformou a fuga da menoridade em ―calamidade‖ 

ou em ―uma nova espécie de barbárie‖, tanto no âmbito intelectual quanto no âmbito político.  

 Neste aspecto, uma autêntica emancipação parte da crítica dialética sobre o contexto 

para encontrar possibilidades onde logicamente se mostra como improvável. Uma 

emancipação, de âmbito racional e político, consiste em compreender e destruir as armadilhas 

ideológicas instituídas pela razão positiva e pela racionalidade do consumo. Consiste também 

em compreender o homem e a natureza para além do conceito a eles dados por esta 

racionalidade, pois ―[...] o desencanto do conceito é o antídoto da filosofia‖ (ADORNO, 2009, 

p. 19). Consiste ainda na busca de um pensamento sem o ―pré-conceito‖ esquemático, no qual 

a racionalidade ocidental encontra a sua base. Para além do pensamento, a práxis vem 

corroborar o referencial crítico. É aqui que a concepção estética encontra as condições de 

instituir uma memória da sensibilidade. De resgatar a possibilidade da relação intelectual e 
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política entre indivíduos distintos. De instaurar a relação entre teoria e práxis, em vista de uma 

sociedade justamente organizada para o bem viver do homem. 

 Para Adorno, é necessário que a ―filosofia transformada‖ observe a realidade noutra 

perspectiva: para além da noção de domínio conceitual. Segundo ele (ibid., p. 19-20)  

 

[...] É preciso refuncionalizar uma ideia que foi legada pelo idealismo e que foi corrompida por 

ele mais do que qualquer outra: a ideia do infinito. Não cabe à filosofia ser exaustiva segundo o 

que é usual na ciência, reduzindo os fenômenos a um número mínimo de proposições; [...] 

talvez a palavra ―infinito‖ só tenha passado pelos lábios dos filósofos idealistas como uma 

facilidade tão fatal porque eles queriam aplacar a dúvida corrosiva quanto à mísera finitude de 

seu aparato conceitual – mesmo daquele de Hegel, apesar de sua intenção. A filosofia 

tradicional acredita possuir seu objeto como um objeto infinito e, assim, enquanto filosofia, se 

torna finita, conclusiva. Uma filosofia transformada precisaria revogar esta petição, não 

poderia mais enredar a si mesma e aos outros na crença de que teria o infinito à sua disposição. 

 

 A transformação filosófica implica em compreender a sua própria finitude, como que 

sendo escrita e reescrita em rascunhos, sem a pretensão de definitividade. É exatamente por 

meio desta abertura de pensamento que a ―ratio‖ não se coloca como sistema, mas em 

constante abertura para pensar a si mesma pela sua descaracterização de ―espírito 

soberano‖
102

.  

 Portanto, um entendimento possível da crítica dialética em Adorno está no constante 

refazer-se da ―ratio‖ no processo de descoberta investigativo da realidade. Pensar a dialética 

pelo viés da crítica é por o pensamento em constante reformulação. É investir na denúncia do 

dogmatismo intelectual, político, social, cultural etc. para provocar a abertura à flexibilidade 

do pensamento, que se aproxima da realidade para com ela se relacionar.  

 

2.3- A razão na relação teoria e práxis 

  

 O entendimento da razão como elemento de emancipação em Adorno nos levou, até o 

momento, a pensar o pensamento do autor a partir de duas referências. De um lado, buscamos 

ler a crítica de Adorno à investida iluminista como uma maneira de desenvolver uma visão do 

progresso, identificado como instrumentalizador da razão. De outro, buscamos entender a 

concepção de Adorno acerca da compreensão de crítica dialética, exatamente para reafirmar a 

postura epistemológica acerca da relação entre sujeito e objeto. A proposta é realinhar a ideia 

de que é por meio desta relação que a ciência positiva exerce a supremacia referencial sobre a 

reflexão filosófica. 
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 Podemos ler também em Adorno um dado referente no processo de emancipação. 

Emancipação não é somente razão esclarecida. Razão triunfante também não é definição de 

emancipação, para Adorno. O dado referente é o nexo premente que está constituído pelo 

entendimento da relação entre teoria e práxis. Relação esta que congrega implicitamente a 

análise econômica, política e cultural. O que se lê em sua obra é a extensiva e incisiva 

argumentação para rebater a dissociação destes elementos, a qual é expressa como um 

equívoco de tendências ou posturas intelectuais. De um lado, lê-se na realidade uma razão que 

insulta-se, mediante a construção de uma lógica de caráter totalizante. De outro, uma razão 

que reformula-se, firmando a primazia de uma prática, fundada em uma imanência pragmática 

com fins utilitaristas
103

. É contra esta separação que Adorno se posiciona.  

 No primeiro caso, a cultura europeia, pensada filosoficamente pela burguesia 

racionalista, que tenta fugir das ―cadeias‖ medievais
104

, transformou a racionalidade na força 

criadora, a motivadora da novidade, num universal constituído. A razão transforma o foco de 

análise sobre o mundo, tornando-se uma totalidade dialética. Por si mesma, a razão estimula o 

homem e o mundo a uma constante mutação, a uma superação contínua das antíteses. Pensada 

pelo viés racionalista, a cultura europeia emprega a visão de que no mundo tudo é 

determinado pelo movimento e pela transformação das ideias. Por esta lógica, as mudanças 

materiais são determinadas pelas ideias. Tem-se aqui a relevância na primazia do sujeito que 

pensa o objeto. 

 No segundo caso, a cultura europeia, pensada filosoficamente pela burguesia 

empirista, assume a postura de negar um esquema intelectual metafísico. Passa a gerenciar um 

esquema intelectual próprio de busca do saber, centrado na exigência metodológica sobre o 

experimento empírico, balizando o viés científico moderno. O que no início seria uma 

conquista real do homem histórico, dando-lhe a segurança e eficácia na pesquisa material, 

passou a ser empregada como força mantenedora das ordens sociais que se estabelecem a 

partir do século XVIII. A razão, agora compreendida pela ótica da ciência, conduziu a própria 

cultura para a aceitação da morte do humanismo. A ciência, pela sua capacidade de 

manipulação do material, passou a incluir o homem também como elemento de sua ação 

investigativa. Neste processo de reificação, o homem se torna coisa como qualquer outra 

coisa. Tem-se, nesta perspectiva, a primazia ainda no sujeito que pesquisa o objeto com fins 

em resultados. 
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 Cf. ADORNO, T. Notas Marginais sobre Teoria e Práxis. In Palavras e Sinais: modelos críticos 2. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. p. 202-229.  
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 Referimo-nos aqui à postura dogmática assumida pelo pensamento ocidental, influenciado pela leitura cristã 

do mundo. 
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 Pensando estes cenários, para além das propostas do neopositivismo e do 

estruturalismo, Adorno se mantem fiel à proposta materialista herdada de Marx e ao método 

dialético, pensado pela teoria crítica. Pensar dialeticamente a realidade cultural europeia que 

funda os séculos presentes, pelo viés negativo, é partir de uma inteligibilidade sobre o 

humano, situado natural e historicamente. Como tal, o pensar dialético, na perspectiva 

adorniana, é o de conduzir à interpretação da cultura como algo distinto e distante da tese 

totalizante e definitiva. Cultura é, na realidade, produção do homem e, como tal, deve estar 

submetida à investigação filosófica que também se constitui em movimento. A filosofia vai 

desvelando e instituindo os argumentos criadores da contradição, buscando apontar para 

condições mais justas, que contrariam a lógica do sistema vigente, para a convivência e a 

vivência do homem, em condições mais humanas. Pensar a realidade cultural pela dialética 

negativa é revelar o que provoca a alienação do homem no mundo e a alienação do homem do 

mundo.  

 O caminho para essa investigação filosófica se dá necessariamente pela reposição do 

papel da teoria e da práxis. Comumente o pensamento se vê marcado pela postura 

dicotômica
105

: certo e errado; justo e injusto; sacro e profano etc. A dicotomia também se 

apresenta na relação do pensamento com a ação operacional do homem no mundo. A leitura 

da histórica da filosofia nos coloca diante de várias correntes filosóficas que optam pela 

primazia da práxis e outras pela da teoria. Sendo assim, esta reposição do papel da teoria e da 

práxis passa pela articulação recíproca entre ambas.  

 A articulação entre teoria e práxis, na perspectiva de Adorno, deve levar em 

consideração a importância de cada uma em sua particularidade e a identidade conjunta que 

ambas provocam no processo da emancipação. A articulação entre ambas deve estender-se 

para além do campo da teoria do conhecimento. Deve propor estar também influente nas 

relações políticas, nos espaços educacionais (formadores) e na própria consciência do agir 

livre do homem contemporâneo. Isto se justifica exatamente para que seja evitada a condição 

de uma consciência coerente e uma ação não condizente com a perspectiva humana. Tal 

condição é que conduz o pensamento às justificativas das barbáries do século XX, ignorando 

os efeitos de sua aplicação. Por outro lado, tal condição encontra força de legitimidade das 

ações em pensamentos que se inspiram pelo ativismo, em aversão ao papel da reflexão. A 

exclusão reciproca é o problema imanente à realidade desafiadora da emancipação. 

 Na perspectiva de Adorno (1995, p. 206),  
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[...] O ativismo de nossos dias reprime também o fato de que a nostalgia de liberdade é 

estreitamente aparentada com a aversão à práxis. Práxis foi o reflexo das penúrias da vida: isto 

a desfigura ainda ali onde ela tenta abolir tais penúrias. Nessa medida, a arte é a crítica da 

práxis enquanto não liberdade; extrai disso a sua verdade.  

 

  

 Para pensar a articulação proposta pelo pensador como uma iniciativa dialética e, a 

partir dela, compreender as diferentes possibilidades de entendimento, há a necessidade de 

trabalhar com a proposta da ideia da análise racional. É por ela que se dá a leitura da 

realidade. Segundo Adorno (ibid., 209-210), 

 

[...] É indubitável e incontestável que a análise racional da situação constitui o pressuposto, 

pelo menos da práxis política; até mesmo na esfera militar, a da burda primazia da práxis, é 

assim que se procede. A análise da situação não se esgota na adaptação a esta. Enquanto reflete 

sobre ela, põe em relevo momentos que podem conduzir para além das coações, da situação. 

Isto assume incalculável relevância para a relação entre teoria e práxis. Por sua diferença com 

relação a esta, enquanto ação imediata ligada à situação e, portanto, por sua autonomização, a 

teoria converte-se em força produtiva prática, transformadora.  

  

 A composição da proposta adorniana sobre teoria e práxis também visa reverter a 

perspectiva tradicional da primazia do sujeito sobre o objeto. Esta perspectiva se mostrou 

essencialmente progressista e conduziu historicamente ao processo racional 

instrumentalizador, fazendo da razão o instrumento adaptador do homem no mundo 

economicamente pensado
106

.  

 Especificamente sobre a primazia do objeto, tratada na perspectiva crítica, Adorno 

(ibid., p. 211) considera: 

 

  A primazia do objeto deve ser respeitada pela práxis; a crítica do idealista Hegel à ética 

kantiana da consciência [Gewissensethik] assinalou isto pela primeira vez. Práxis corretamente 

compreendida – na medida em que o sujeito é, por sua vez, algo mediado – é aquilo que o 

objeto quer: ela resulta da indigência dele. Mas não por adaptação por parte do sujeito, 

adaptação que meramente reforçaria a objetividade heterônoma. A indigência do objeto é 

mediada pelo conjunto do sistema social; daí que só seja criticamente determinável pela teoria.  

 

 Mas como entender esta relação pertinente entre teoria e práxis? Compreendendo esta 

relação a partir do próprio autor, temos: 

 

  Se teoria e práxis não são nem imediatamente o mesmo, nem absolutamente distintas, então 

sua relação é de descontinuidade. Não há uma senda contínua que conduza da práxis à teoria – 

isso é o que se quer dizer por momento espontâneo nas considerações que seguem. Mas a 
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 Textualmente: “(…) a razão desempenha o papel de instrumento de adaptação e não do tranquilizante, como 

poderia dar a entender o uso que o indivíduo às vezes faz dela. Sua astúcia consiste em fazer dos homens feras 
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1985. p. 183-186).  
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teoria pertence ao contexto geral da sociedade e é, ao mesmo tempo, autônoma. Apesar disso, 

nem a práxis transcorre independentemente da teoria, nem esta é independente daquela. Se a 

práxis fosse o critério da teoria, converter-se-ia, por amor ao ―thema probandum‖, no embate 

denunciado por Marx e, por causa disso, não poderia alcançar o que pretende; se a práxis se 

regesse simplesmente pelas indicações da teoria, endurecer-se-ia doutrinariamente e, além 

disso, falsearia a teoria (ibid., p. 227).  

 

 Pensar a relação teoria e práxis é fundamental para a compreensão de uma razão que 

se renova pela efetiva manifestação do contrário. De uma razão que se abre ao desafio das 

possibilidades, frente à segurança das certezas. De uma razão que busca abrir diálogo de 

emancipação, chamando a atenção da postura teórica e da ação prática, num contexto onde a 

ideia de emancipação não se apresenta como discutível. Não se discute exatamente pela 

ausência da consciência crítica, a qual se encontra prisioneira em sua alienação do homem, 

como ser pensante e de ações sociais e políticas responsáveis.  

 Por outro lado, pensar a relação entre teoria e práxis é construir espaços de ação nos 

quais a consciência da condição política e social possa provocar no indivíduo pensante, a 

importância de pensar o pensamento com foco em ações concretas. Que o fazer humano, 

presente no trabalho e na sua ação social, seja um exercício desperto para os elementos da 

reificação. Que a práxis política seja expressão da liberdade consciente de seu agir 

democrático, pautado por um pensamento que desafia as teses hegemônicas e reconstruam as 

sínteses, sem a pretensão totalizante, por influência de uma antítese que realmente afronte e 

provoque as forças que desumanizam a humanidade. 

 Razão que se faz crítica de si mesma, pela sua própria realidade histórica, é razão que 

pensa a constituição de espaços formadores de uma racionalidade aberta ao contrário, como 

dinâmica das possibilidades humanas. É razão que pensa a sensibilização como fator 

emancipatório de um refletir e de um agir do homem no mundo, em vista da própria 

humanidade. 

 Portanto, o nexo que estabelece a relação entre teoria e práxis faz convergir sobre si a 

possibilidade de um pensamento e de uma ação eminentemente plausíveis. Uma racionalidade 

dialética, que se constitui pela crítica de si, e se reveste da relação entre pensamento e ação, é 

uma racionalidade que se orienta para a emancipação. Razão e emancipação, neste processo, 

são elementos de um mesmo propósito: esclarecer à cultura civilizada os ditames de um 

sistema que contraria essencialmente a compreensão de homem. 

 A razão, que se orienta e se apresenta como dialética, traz em sua estrutura 

argumentativa e investigativa os elementos que conduzem à emancipação. Estes elementos se 
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identificam como a liberdade de pensamento, como a expressão do diverso no universo e do 

não-idêntico no idêntico.  

 

2.4 – A concepção de emancipação (“Muendigkeit”) em Adorno 

 

 Uma das preocupações de Adorno está na forma como se trata ou na condição do 

emprego da terminologia mais adequada para a expressão e compreensão de um pensamento 

filosófico
107

.  É relevante esta consideração exatamente porque um termo específico da 

semântica filosófica necessita ser compreendido em seu tempo e espaço históricos. Neste 

sentido é que abordaremos a concepção de emancipação em Adorno. 

A concepção do termo emancipação
108

, em sentido lato, aponta para uma ação 

individual exercida de maneira livre e voluntária com vista à superação de um estado de 

aprisionamento. Conduzindo este senso para os horizontes da filosofia, ele passa a ganhar 

perspectiva na concepção moderna, referenciando a ação do homem frente ao contexto social, 

político, religioso e econômico. Os pensadores europeus, posteriores ao século XVII
109

, 

passam a referenciá-lo a partir das reflexões pertinentes à discussão elevada do medievo, 

principalmente no que tange a relação do homem frente à natureza, ao convívio social e frente 

ao processo cognitivo. No primeiro caso, temos o esforço empreendido pela ciência. No 

segundo, pela reflexão da filosofia política e da filosofia do direito. No terceiro, a reflexão 

volta-se especificamente para a epistemologia. No conjunto, estes esforços reflexivos é que 

dão identidade à racionalidade moderna. 

 O termo emancipação vem sendo citado nesta pesquisa e, por esta razão, é 

esclarecedor, neste momento, que seja dedicada uma reflexão explícita sobre este tema, 

antecipando o entendimento e possibilitando a discussão que posteriormente faremos no 

terceiro capítulo: o caráter emancipatório da razão crítica.  

 Ao fazer uma leitura do termo emancipação (―Muendigkeit‖), em Adorno, faz-se 

necessário também conduzir a leitura ao encontro do contexto cultural moderno e 

contemporâneo ao pensador, a partir do qual este termo se recompõe filosoficamente. Neste 

aspecto, mais do que o termo pelo termo, o que o pensador propõe, no conjunto de seu 

significado filosófico, é o encaminhamento racional e relacional para a objetividade de 

significação que culturalmente o termo encerra. 
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 Cf. Reale & Antiseri, 2003. 
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A Emancipação, tratada como tema filosófico, perpassa a história da filosofia moderna 

e contemporânea e se coloca diante da compreensão idealista e a da tradição marxista como 

um referencial retomado por Adorno. Diante destas, temos explícito o papel da razão e a sua 

relação com a sociedade, que vai sendo elaborada com vistas na perspectiva de uma sociedade 

racionalizada. A presente reflexão, no contexto cultural do termo, direciona-se para apresentar 

a proposta adorniana de emancipação. 

 Tomando o tema a partir da herança cultural kantiana
110

, Adorno reposiciona a sua 

compreensão, configurando-lhe o significado de processo, o qual se dá na perspectiva da 

formação cultural, que implicitamente está contida na formação para a decisão política. Nesta 

perspectiva de Adorno fica compreendida a sua concepção de um indivíduo esclarecido e de 

uma sociedade democrática. Este entendimento de uma formação integral, ou formação 

cultural
111

, é defendido pelo pensador, exatamente como uma reação intelectual e 

comportamental frente à passividade gerada pela indústria cultural. ―Para evitar um resultado 

irracional é preciso pressupor a aptidão e a coragem de cada um em se servir de seu próprio 

entendimento‖ (ADORNO, 2006, p. 169). 

 Ao expressar que ―a exigência de emancipação parece ser evidente numa democracia‖ 

(op. cit., p. 169) Adorno aproxima-se do conceito kantiano de liberdade civil para refletir 

sobre o potencial ativo que cada indivíduo possui, frente às relações sociais, identificado na 

realidade política. Tal é a prerrogativa para que se desenvolva a proposta da emancipação na 

perspectiva adorniana: que a condição de ser livre recrie continuamente a trajetória do 

pensamento crítico, a fim de que a liberdade seja uma conquista de cada indivíduo
112

. A 

conquista deste processo formativo está condicionada à ―produção de uma consciência 

verdadeira‖ (ibid., p.141). 

 Para os autores da Dialética do Esclarecimento há uma aproximação entre a condição 

de ser livre, a possibilidade de um pensamento esclarecedor e a ação social autônoma e 

responsável. Estes três elementos se articulam em vista da efetiva superação dos processos 

alienantes. Na perspectiva dos pensadores (HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 13): 
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 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: o que é “Esclarecimento” (Aufklärung). In Textos Seletos. 4ª 

Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p 63-71. 
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 Cf. Adorno, Teoria da Semicultura. Tradução de Newton Ramos-de-Oliveira, Bruno Pucci e Cláudia B. M. 
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[...] A aporia com que defrontamos em nosso trabalho revela-se assim como o primeiro objeto 

a investigar: a autodestruição do esclarecimento. Não alimentamos dúvida nenhuma - 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. Se o esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse elemento 

regressivo, ele está selando seu próprio destino.  

 

 

 Esta citação, presente no prefácio da Dialética do Esclarecimento, vem referenciar a 

busca de um processo emancipatório. Ao expressar esta dificuldade lógica sobre o objeto do 

investigar, os pensadores se colocam diante do dilema: pensar o esclarecimento a partir do 

que ele se tornou. A perspectiva em vista da qual os pensadores refletem a partir da noção de 

esclarecimento se constitui em realidade distinta da que se apresenta. Difere-se no processo 

intelectivo e também naquilo que a sociedade se transforma, mediante suas instituições. 

 A tradição kantiana, presente no ―ouse saber‖ (sapere aude!), serve de inspiração 

reflexiva para o entendimento e o esforço que propõem à condução da passagem do homem 

de seu estado de menoridade para o estado de esclarecimento
113

. Está implícito, neste 

processo de passagem, a condição de entendimento sobre a liberdade e a sua real necessidade 

para a condição de ser, pensar e agir. Segundo Kant (2008, p. 65), ―Para este esclarecimento 

(Aufklärung), porém, nada mais se exige senão a liberdade. E a mais inofensiva entre tudo 

aquilo que se possa chamar liberdade, a saber: a de fazer um uso público de sua razão em 

todas as questões‖.  

 Nesta ótica, o uso público da razão pode ser exercido por qualquer pessoa esclarecida, 

a qual ―fala‖ (manifesta suas ideias) livremente para uma assembleia constituída. A pessoa 

esclarecida pode elevar sua voz ao mundo para expressar seus pensamentos. O uso público da 

razão é expressão da liberdade civil do homem. Por outro lado, o uso privado da razão se dá 

quando um homem fala a partir do cargo ou da função que ocupa. Fala a partir de um cargo a 

ele confiado por uma instituição. Sua liberdade está em dizer daquilo que a instituição espera 

dele. É no uso público da razão, para Kant, que a emancipação individual se institui. Mas a 

emancipação está ligada ao esclarecimento. Neste sentido, todo homem tem direito ao 

esclarecimento. Depende exclusivamente de sua opção autônoma. 

 A tradição marxista, presença inspiradora na formulação da teoria crítica, também vê a 

liberdade como a condição efetiva do ser, pensar e agir esclarecidos. Esta relação entre 

liberdade, pensamento crítico e ação responsável é reafirmada por Adorno também no texto A 
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técnica psicológica das palestras radiofônicas de Martin Luther Thomas [1945]. Para ele, ―o 

distanciamento para com os relacionamentos pessoais envolvidos em qualquer discussão 

objetiva pressupõe uma liberdade e uma força intelectuais que, hoje, quase não mais existem 

entre as massas‖
114

. Parece evidenciar-se aqui que a postura adorniana no trato com as 

realidades objetivas, instituídas historicamente, está marcada pela concepção de um indivíduo 

intelectualmente preparado e que, por ação livre, coloca-se frente a estas realidades como 

possuidor de uma identidade distinta da massa. Sobressai aqui a perspectiva de Adorno em 

tratar a condição da emancipação como um referencial de combate aos processos alienantes 

impostos sobre a cultura, através da reflexão crítica.  

 Na tradição kantiana, a liberdade é afirmada para um pensar e um agir do indivíduo 

em vista do esclarecimento, entendido como uso autônomo da razão. Na tradição marxista, 

retomada pela teoria crítica da sociedade, a liberdade é afirmada para o pensar e o agir da 

pessoa em vista do entendimento do que é efetivo esclarecimento em meio à sociedade de 

consumo. Na tradição kantiana, o esclarecimento se firma para a superação da menoridade. 

Na perspectiva crítica, o esclarecimento se firma para a efetiva emancipação diante das forças 

massificadoras. Na tradição kantiana a ação do homem consiste em provocar a mudança, mas 

esta se processa dentro da ordem social vigente. Na tradição marxista a ação do homem visa 

provocar a transformação da ordem social vigente, revertendo as suas esferas relacionais e 

axiológicas. Na perspectiva crítica, a ação do homem tem a finalidade de mudar o próprio 

homem, tanto em seu conceito sobre si mesmo, quanto em seu conceito sobre o social. Esta 

mudança se opera pelo efetivo uso da razão e de sua ação responsável em sociedade. Sendo 

assim, a mudança se dá pelo entendimento de como a ordem social se forma e em que 

perspectiva ela caminha.   Neste sentido, as concepções de Kant e Adorno se aproximam e 

apontam para o entendimento e para o estímulo de um processo intelectual e comportamental 

esclarecidos na sociedade contemporânea. 

 Pensada, portanto, a partir do contexto histórico apontado, a concepção de 

emancipação, torna-se, pois, mais do que uma condição situacional que envolve o indivíduo 

na clareza intelectual para a tomada de decisão, de forma livre. A concepção adorniana de 

emancipação deve ser vista como um projeto que uma sociedade livre e democrática deve 

perseguir e possibilitar aos seus membros, dando as condições para a conquista de uma 

identidade própria, por meio de uma formação cultural permanente. 
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  É evidente que a condição de um indivíduo esclarecido, na perspectiva adorniana, está 

implicitamente ligada ao processo de sua formação, por uma ampla educação. Esta condição 

se apresenta como a possibilidade capaz de conduzir ao amadurecimento intelectual, humano 

e cultural a fim de que o indivíduo compreenda a diferença de significado entre agir por 

autonomia e agir por heteronomia. A diferença entre agir por motivação autônoma e agir por 

motivação heterônoma. A diferença entre agir por iniciativa própria e agir por força ou 

iniciativa externa. Neste aspecto, a compreensão da emancipação passa a ser vista como 

projeto e como processos formativos, ambos tomados a partir da perspectiva da noção de 

autonomia e de heteronomia, frente ao escopo reificador da sociedade de consumo. 

 Adorno, ao refletir um processo formativo, na perspectiva da emancipação, busca 

diálogo também com a análise psicológica que envolve o conceito de liberdade, na relação 

entre indivíduo e instituição. Para o pensador (1951, p. 13), 

 

 A emancipação humana em relação ao governo heterônomo de seu inconsciente seria, para ele, 

equivalente à abolição de sua "psicologia". O fascismo promove essa abolição em sentido 

oposto: primeiro,  perpetuando a dependência, ao invés da realização  potencial de liberdade; 

depois, permitindo a expropriação do inconsciente pelo controle  social, ao invés de fazer os 

sujeitos conscientes de seu inconsciente. Embora a psicologia sempre denote uma certa 

escravidão individual, ela também pressupõe a liberdade, no sentido de uma certa autonomia e 

auto-suficiência do indivíduo. Não é por acaso que o século dezenove foi a época e auge do 

pensamento psicológico. Numa sociedade inteiramente reificada, na qual virtualmente não há 

relações diretas entre os homens e na qual cada pessoa vem sendo reduzida à um átomo social, 

à mera função da coletividade, os processos psicológicos, embora ainda persistam em cada 

indivíduo, já não representam mais forças determinantes dos processos sociais.   
 

 A expressão de Adorno, no texto acima, remete ao entendimento do século que o 

precede e da condição em que sua geração de intelectuais foi submetida. Isto se mostra como 

um esforço intelectual pela superação de reificação e alienação política. Neste aspecto, o 

processo pelo qual se compreende a emancipação, neste cenário, está marcado 

fundamentalmente pela superação da reificação produtiva e da alienação política. A reificação 

produtiva se estabelece pela fusão entre produtor e produto. Ambos são quantificados e 

concebidos como objetos de um referencial sistêmico. A alienação política se estabelece pela 

ingerência heterônoma e cria a condição de alijamento de agente social, reduzindo o aspecto 

político apenas à condição de convencimento em prol da representatividade.  

 Este processo que conduz à reificação e à alienação fica mais evidente na medida em 

que ocorre a perda de identidade individual pela força sistêmica da instituição, ideologizada 

como expressão maior. Sendo assim, a passagem de um estado de menoridade para um estado 
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de emancipação deve ser marcada pela crítica constante do processo formativo, para que ele 

não venha instituir aquilo que sempre nega. Segundo Adorno (1943, parágrafo 01), 

 
 [...] Quanto mais impessoal se torna nossa ordem, mais importante se torna a personalidade 

como ideologia. Quanto mais o indivíduo é reduzido a uma mera peça de engrenagem, mais a 

idéia de singularidade do indivíduo, sua autonomia e importância, tem de ser afirmada como 

compensação de sua real fraqueza. Como isso não pode ser feito com cada um dos ouvintes 

individualmente, nem de uma maneira meramente abstrata e geral, a referida ênfase é pois feita 

de modo vigário pelo líder. Pode-se dizer  que parte do segredo da liderança totalitária consiste 

no fato de que o líder representa a imagem da personalidade autônoma que, na realidade, é 

negada a seus seguidores. 

 

 

 Estes condicionantes ideológicos somente são dissipados por um processo 

emancipatório, o qual prima pela elevação do indivíduo à condição de pessoa consciente e 

livre. 

 A discussão central do tema emancipação, ampliada pela proposta e pelo projeto de 

uma sociedade democrática, leva à retomada da noção de autonomia presente na tradição 

crítica. Autonomia aqui se orienta para o entendimento do exercício livre da ação intelectual 

do individual em sociedade. A leitura adorniana de seu tempo nos coloca frente à real 

necessidade da condição de indivíduo autônomo. Diante dela, a capacidade de pensar e agir 

por si (autonomia) apresenta-se como um referencial a ser continuamente proposto, 

perseguido e preservado por meio de um processo formativo, que avalia sociedade e cultura, 

produção e produto, pessoa e instituição. 

 O posicionamento de Adorno consiste em retomar o papel da razão ocidental e 

aproximá-lo dialogicamente com a condição de ser e de existir do homem contemporâneo. 

Sua postura é a de não creditar somente à razão instrumental, marcada sobremaneira pelo 

impulso da dominação, a tarefa de construir o indivíduo emancipado, como defende a postura 

positivista. Adorno reconhece que uma racionalidade científica mais lúcida de si mesma e de 

seus resultados tem um papel potencial para contribuir com o propósito da emancipação. Mas 

a postura adorniana procura desenvolver a compreensão de que é na razão filosófica
115

 que 

repousa a condição de um pensar sobre a emancipação, a partir das possibilidades de um ser 

autônomo. O ousar saber se coloca como uma necessidade filosófica. Segundo Adorno (2006, 

p. 174),  

 

                                                           
115

 Por razão filosófica entendemos o esforço intelectual que fundamenta a investigação do real de forma 

dinâmica, como condição crítica de sua percepção, de seu entendimento e de sua expressão. Contrária à razão 

científica, que faz dos seus esforços instrumentos de resultados, a razão filosófica visa exatamente elevar a 

condição de indivíduo à condição da crítica da realidade a partir daquilo que ela não é, mas traz em si a 

possibilidade de ser. 
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 [...] Creio que filosoficamente é muito bem possível criticar o conceito de uma razão absoluta, 

bem como a ilusão de que o mundo seja o produto do espírito absoluto, mas por causa disto 

não é permitido duvidar de que sem o pensamento, e um pensamento insistente e rigoroso, não 

seria possível determinar o que seria bom a ser feito, uma prática correta [...]. 

 

  

 Tomando esta proposta por referência, a formação da identidade individual precisa ser 

compreendida, na perspectiva de Adorno, como uma condição necessária para que haja a 

identificação e superação dos mecanismos que reificam a pessoa. Esta, pode-se dizer, nas 

trilhas do pensamento de Adorno, é a tarefa de um pensamento crítico-esclarecido. Neste 

sentido, a formação do sujeito para a emancipação precisa esclarecer constantemente os 

elementos de um estado de menoridade que o afetam. Este estado de menoridade é 

apresentado por Adorno como sendo a opção passiva ou alienada pela heteronomia. É a 

decisão que se dá por força heterônoma da indústria cultural. 

 

 [...] De uma maneira geral afirma-se que a sociedade, segundo a expressão de Riesman, "é 

dirigida de fora", que ela é heterônoma, supondo nesses termos simplesmente que, como 

também Kant o faz de um modo bem parecido no texto referido, as pessoas aceitam com maior 

ou menor resistência aquilo que a existência dominante apresenta a sua vista e ainda por cima 

lhes inculca à força, como se aquilo que existe precisasse existir dessa forma (idem., p. 178).   

 

 

 Novamente se evidencia que a concepção de emancipação em Adorno supõe o 

rompimento e superação dos mecanismos promotores da menoridade. Dentre estes 

mecanismos está a concepção de ―padrão‖ que a sociedade impõe constantemente sobre o 

indivíduo para manter a sua ordem vigente. O padrão estabelecido pela sociedade constrói 

modelos referenciais que forçam à ação determinada por forças externas ao indivíduo. As 

funções
116

 ou papéis sociais são determinantes em tornar o indivíduo um ser não-idêntico a si 

mesmo. Esta despersonalização, isto é, esta negação de si, se apresenta como um estado de 

menoridade. Menoridade aqui se entende como a anulação e aniquilamento da força de pensar 

e de agir por si. A força da ―voz ativa‖ (implicitamente presente na noção de emancipação) é 

calada no indivíduo pela força atuante do próprio esquema social, tornando-a ―voz passiva‖. 

A menoridade transforma o ser individual, sujeito de si, em um ser que se sujeita ao ser 

institucional. Este esquema que formula a lógica da reificação e da alienação se fortalece, ao 

reformular constantemente os aparatos da heteronomia. Estes aparatos têm a finalidade de 

anular as forças individuais que projetam o sujeito existente para a tomada de decisão a partir 

de outra referência, distinta da sua. Este estado de menoridade também pode ser 
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 Cf. Adorno, 2006, p. 178. 
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compreendido como o processo intelectual que conduz para a automatização do ser, do pensar 

e do agir.   

 Tomada a partir da visão política, a emancipação se constitui como um processo a ser 

construído pela e para a liberdade do indivíduo. Esta condição é sinal para o desenvolvimento 

da consciência e da responsabilidade que devem fundamentar a formação do indivíduo para 

ser o que se propõe a ser e fazer, no convívio social. Por este ângulo de análise, a 

emancipação se apresenta como uma busca pela afirmação da identidade pessoal frente às 

instituições sociais e frente à concepção de Estado. O indivíduo, consciente de si, tem as 

condições de agir por autonomia. Não se submete à vontade heterônoma. É capaz de 

identificar os mecanismos provocadores da menoridade. É capaz de ver que a unidade de 

indivíduos conscientes se faz necessária para evitar Auschwitz. 

 Tomada a partir da visão do conjunto do processo de trabalho, a emancipação deve ser 

pensada por um processo de formação que supere a noção de adestramento, o qual confina o 

indivíduo ao processo contínuo de adaptação. Este modelo institui uma fragilidade no eu do 

indivíduo trabalhador, ao ponto de conduzi-lo ao estado de menoridade profissional. Este 

estado de menoridade, personificado no modelo produtivo, faz com que a força de trabalho de 

cada indivíduo seja determinada pela força heterônoma de uma empresa ou de um sistema 

maior
117

.  

 Tomada a partir da concepção filosófica, a emancipação é compreendida por Adorno 

como um projeto a ser construído. Como um ideal a ser perseguido. É um processo que se dá 

contínua e constantemente pela formação de um indivíduo crítico e responsável, que age com 

autonomia. Segundo Adorno (ibid., p. 181), 

 

 No ensaio que citei, referente a pergunta "vivemos atualmente em uma época esclarecida" Kant 

respondeu: "Não, mas certamente em uma época de esclarecimento". Nestes termos ele 

determinou a emancipação de um modo inteiramente consequente, não como uma categoria 

estática, mas como uma categoria dinâmica, como um vir-a-ser e não um ser. Se atualmente 

ainda podemos afirmar que vivemos numa época de esclarecimento, isto tornou-se muito 

questionável em face da pressão inimaginável exercida sobre as pessoas, seja simplesmente 

pela própria organização do mundo, seja num sentido mais amplo, pelo controle planificado ate 

mesmo de toda realidade interior pela indústria cultural. 

 

 O texto de Adorno se mostra, por si, esclarecedor. Contudo, vale ressaltar a 

importância desta reflexão em profunda sintonia com a produção adorniana. Ao tratar dos 

problemas reais que afligem a cultura de sua época, nos diferentes textos, há sempre um 

aproximar-se de ideias. Os distintos textos dialogam com a realidade, provocando seu leitor a 
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 Cf. Adorno, 2006, p. 179-180. 



87 

 

interagir criticamente com ele, efetivando a denúncia da distância entre a promessa de 

realidade. 

 Ao refletir sobre a concepção de emancipação (―Muendigkheit”), como elemento de 

um processo formativo, Wolfgang Leo Maar, no segundo capítulo da obra Teoria Crítica e 

Educação
118

, constrói esta relação em três dimensões: formação para adaptação, para a 

resistência e para a contradição. Fica claro em seu texto ―Educação Crítica, Formação cultural 

e Emancipação Política na Escola de Frankfurt‖ que o foco reflexivo de Adorno se direciona 

para a ação consciente do indivíduo em sociedade. Emancipação, na perspectiva de Leo Maar 

(1994, p. 59-81), implica também na formação política
119

.  

 A condição que se estabelece sobre a concepção da emancipação é trabalhada no texto 

a partir de Horkheimer e Adorno. A leitura de ambos possibilita expressar que a crítica sobre 

as formas objetivas e subjetivas da sociedade é que alinha a perspectiva da emancipação
120

. 

Neste aspecto a emancipação está além da simples lucidez intelectual. Ela se vincula 

necessariamente à realidade histórico-social. Por isso se identifica como um processo a ser 

construído e reconstruído, como um vir a ser formativo. É formativo porque, ao partir de uma 

realidade objetiva, não se contenta com o aparente. É formativo porque estimula criticamente 

para a mudança. Mudança como um processo histórico e pessoal, que se dá pelo rompimento 

de padrões e preceitos. Emancipação pela ―formação de uma consciência verdadeira‖ deve 

estar vinculada ao momento histórico e à realidade, do contrário a sua concepção se torna um 

conceito vazio e ideologizado. 

 A emancipação (―Muendigkheit‖) se configura como a referência para que a pessoa 

possa ser distinta da condição reificada imposta sobre ela pela sociedade de consumo. Frente a 

esta investida da estrutura social vigente o homem precisa perceber-se como um agente 

histórico em processo de emancipação. Falar de homem emancipado é algo que deve ser 

compreendido como homem em processo de emancipação, que se dá no momento histórico 

presente. Neste aspecto, a emancipação é uma conquista diária, pelo esforço intelectual e pelo 

agir livre na sociedade que despersonifica. 

 Criando uma aproximação da concepção de emancipação a partir do tema ―Educação 

contra a barbárie‖
121

 Adorno reitera a sua postura de que a educação se constitui como uma 

força formativa no processo de desbarbarização. ―[...] Desbarbarizar tornou-se a questão mais 
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 Cf. PUCCI, Bruno (org.). Teoria Crítica e Educação. A questão da formação cultural na Escola de 

Frankfurt. Petrópolis, RJ: Vozes; São Carlos, SP: EDUFISCAR, 1995. p. 59-81. 
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 Cf. op. cit., p. 70. 
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 Cf. op. cit., p. 79. 
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urgente da educação hoje em dia‖ (ADORNO, 2006, p.155). Isto porque ―a tentativa de 

superar a barbárie é decisiva para a sobrevivência da humanidade‖ (idem., p. 156). Seu 

entendimento de barbárie se aproxima de sua concepção de estado de menoridade. A 

superação deste estado se dá pelo processo do esclarecimento, que aproxima o indivíduo com 

a noção de autoridade, o qual passa a ser formado para os ―modos de agir politicamente 

refletidos‖ (idem., p. 160). Neste aspecto a emancipação se dá pela capacidade de reação 

crítica e não violenta das e nas instituições sociais. 

 O conceito de emancipação se apresenta como uma estrela de destaque na constelação 

filosófica de Adorno. Ela inspira a reflexão para a reformulação do entendimento sobre as 

reais condições que envolvem o ser humano. Por outro lado, ela denuncia as situações limites 

que submetem o homem à perda da identidade na massa social. 
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3- O CARÁTER EMANCIPATÓRIO DA RAZÃO CRÍTICA 

 

Refletir sobre a racionalidade é tarefa que a filosofia, 

implícita ou explicitamente, tem de propor de forma 

contínua. Qualquer hesitação em mergulhar em suas 

próprias – nas razões que dão motivo para que seja 

legitimada como filosofia – significaria abdicar do que nela 

habita de mais próprio, do seu impulso original 

propriamente dito (SOUZA, 2004, p. 09). 

 

 O pensamento filosófico de Adorno remete-se constantemente à legitimidade 

intelectual da crítica dialética. Entendida como referencial de interpretação da realidade, a 

crítica dialética congrega pensamento e método dialéticos, estritamente ligados com a práxis. 

Pensar e agir são elementos integrantes de sua composição. Sua reflexão está envolta com a 

realidade-problema investigada, sendo por ela instigada à suplantar a leitura instrumentalista 

sobre a situação real. Neste aspecto, qualquer rompimento entre o modo de como Adorno 

pensa o pensamento e o método que ele emprega para esta condição correria o risco de sofrer 

uma nulidade argumentativa. Seu pensamento é profundamente marcado pela composição da 

realidade-problema, na qual a factualidade e a inteligibilidade compõem um mesmo foco para 

a elaboração da crítica
122

.    

O pensador consegue, na amplitude e profundidade de suas reflexões, uma 

aproximação entre a realidade pensada e o encaminhamento terminológico para expressar a 

sua compreensão das coisas. Esta aproximação pode ser entendida na composição do seu 

raciocínio para referenciar a sua postura crítica. Esta postura do pensador conduz o seu leitor 

a seguir as mesmas pegadas. A perspectiva adorniana vislumbra, a partir da realidade, o 

contraditório como possibilidade de fazer brotar a novidade naquilo que envelhece e a 

flexibilidade na rigidez. Sua referência e sua perspectiva de realidade não conduzem a 

argumentos fechados. Internamente a eles, encontra-se a inquietação que dinamiza e que 

recria possibilidades de repensar a realidade para não deixar que se feche sobre si mesma. 

 Não queremos dar ao tema deste capítulo um caráter tautológico, no que se refere à 

sua abordagem conceitual. Exatamente porque o pensamento de Adorno, ao tratar o sentido da 

emancipação, trata-o oportunamente por meio de um refletir crítico em vista de uma práxis 

autônoma e responsável, mediante um processo que se faz e refaz no tempo histórico, em 

sintonia com o processo da formação cultural. Em relação à práxis, Adorno sugere ―[...] Mas 

uma verdadeira práxis revolucionária depende da intransigência da teoria em face da 
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inconsciência com que a sociedade deixa que o pensamento se enrijeça‖ (HORKHEIMER & 

ADORNO, 1985, p. 45). 

 Em seu ensaio Notas Marginais sobre Teoria e Práxis de 1969, Adorno trabalha o 

tema da relação entre teoria e práxis, como uma forma de romper com o dualismo que se dá 

na condição do conhecimento. Para o pensador (1969, parágrafo 1º), 

 

[...] Dever-se-ia formar uma consciência de teoria e práxis que não separasse ambas de modo 

que a teoria fosse impotente e a práxis arbitrária, nem destruísse a teoria mediante o primado da 

razão prática, próprio dos primeiros tempos da burguesia e proclamado por Kant e Fichte. 

Pensar é um agir, teoria é uma forma de práxis; somente a ideologia da pureza do pensamento 

mistifica este ponto. O pensar tem um duplo caráter: é imanentemente determinado e é 

estringente e obrigatório em si mesmo, mas, ao mesmo tempo, é um modo de comportamento 

irrecusavelmente real em meio à realidade. 

 

Esta posição de Adorno é importante, pois nos dá a possibilidade de analisarmos a 

compreensão sobre o real.  

A postura filosófica de Adorno permite entender que o pensamento, estimulado pela 

crítica (condição de se refazer), conduz o refletir sobre a real possibilidade de emancipação do 

indivíduo. Esta possibilidade de emancipação se faz presente no indivíduo, mediante a 

consciência de si, a consciência sócio-política e o compromisso responsável que assume 

contínua e permanentemente frente ao contexto histórico-social. A emancipação se confirma 

pela busca contínua de superação da reificação social e do estado de menoridade pessoal, 

criados pela passividade intelectual e comportamental pelo processo de formação capitalista. 

A emancipação também se manifesta na superação do embrutecimento da sensibilidade 

cultural e pela crítica filosófica, que se refaz pela perspectiva do homem.  

 A razão crítica traz, em sua proposta, o caráter emancipatório frente ao 

―ofuscamento‖
123

 intelectual e produtivo, provocados pelo modelo e padrões da sociedade de 

consumo. A postura crítica de Adorno se constrói como uma denúncia sempre crescente 

frente ao automatismo que induz ao modo de pensar e à apatia consensual no agir, impostos 

pela indústria cultural.  

O caráter emancipatório da razão crítica consiste na abertura ao constante diálogo 

entre as possibilidades reais da autonomia humana, refletida na capacidade de pensar e agir 

com identidade própria e com responsabilidades de quem cumpre seu papel social de forma 

consciente. Este caráter também se manifesta no confronto consciente que o indivíduo deve 

                                                           
123

 Estamos trabalhando aqui a partir da consideração feita sobre o termo Verblendungszusammenhang, presente 

no glossário da obra Palavras e Sinais (ADORNO, 1995, p. 241-243) em estreita ligação com a reflexão de 

Adorno, presente no texto ―Indústria Cultural‖ (HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 99-138).  
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fazer em sua ação e reflexão entre a condição de ser autônomo e de ser autômato. Esta 

condição de confronto pode auxiliar a compreender o caráter da emancipação proposta por 

Adorno. 

 O caráter emancipatório da razão crítica, proposto pela filosofia de Adorno, remete-

nos também ao entendimento das situações que criam as condições do anonimato subjetivo. 

Esta condição da subjetividade ou da individualidade, termo melhor empregado por Adorno, é 

lido a partir de Freud. Para Adorno (idem., parágrafo 05), 

 

[...] De acordo com Freud, o problema da psicologia de massa está intimamente relacionado 

com um novo tipo de padecimento psicológico, característico de uma era que, por motivos 

socio-econômicos, testemunha o declínio do indivíduo e seu subseqüente enfraquecimento. 

Embora Freud não tenha se preocupado com as mudanças sociais em curso, pode ser dito que, 

mesmo se limitando aos confins monadológicos do indivíduo, ele conseguiu elaborar os traços 

de sua crise profunda e de sua vontade de inquestionavelmente se entregar as agências 

coletivas e poderosas existentes no mundo exterior. 

 

A condição de uma racionalidade com vistas à emancipação remete ao entendimento 

dos mecanismos constitutivos do processo de massificação do indivíduo. Remete ainda à 

indiferença entre indivíduos, tendo em vista a superação contínua das forças aprisionadoras 

impostas pelo sistema capitalista. A perda da identidade pessoal, a indiferença pessoal frente 

aos problemas que assolam o mundo (natureza), o homem, a sociedade e a despersonalização 

da atitude individual constituem-se em forças sistêmicas que embrutecem a percepção, o 

pensar, o sentir e o agir do ser humano. Estas forças sistêmicas fazem com que ―[...] muitas 

vezes de as pessoas se conservarem indiferentes mesmo diante da mais intensa pressão 

propagandística, se estão em jogo questões importantes‖ (ADORNO, 1951, parágrafo 02).  

 Adorno, ao dialogar com Becker, no texto Educação após Auschwitz, trata do tema 

Educação para a resistência e para o controle das mudanças
124

. Especificamente sobre ―[...] 

esta educação para suportar as contínuas mudanças e aquilo que confere um novo significado 

ao indivíduo‖, Adorno (2006, p. 153) expressa:  

 
 [...] Mesmo assim penso que atualmente a sociedade premia em geral uma não individuação; 

uma atitude colaboracionista. Paralelamente a isso acontece aquele enfraquecimento da 

formação do eu, que de há muito é conhecida da psicologia como "fraqueza do eu". Por fim, é 

preciso lembrar também que o próprio indivíduo, e, portanto, a pessoa individualizada que 

insiste estritamente no interesse próprio, e que, num certo sentido, considera a si mesma como 

fim último, também é bastante problemática. Se hoje o indivíduo desaparece — não tem jeito, 

sou um velho hegeliano —, então também é verdade que o indivíduo colhe o que ele mesmo 

semeou. 
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 O que Adorno coloca em foco, neste texto, é a condição na qual o homem é submetido 

pela força heterônoma das instituições constituídas. De um lado temos um modelo social que 

apresenta a possibilidade de um eu isolado em si mesmo. De outro, temos um modelo social 

que apresenta um eu categorizado em uma coletividade de iguais. Frente a estas realidades 

historicamente constituídas a tese crítica de Adorno remonta sobre a necessária condição de se 

pensar a individualidade pela possibilidade de sua emancipação, como sujeito histórico e 

contingente. Individualidade entendida como realidade contingente.  

Se ambas as posturas apontam para o entendimento de uma individualidade, refletida a 

partir de leituras filosóficas precedentes
125

, Adorno busca instituir uma pensamento filosófico 

que propõe um entendimento específico sobre a subjetividade. Este modo de pensar específico 

se mostra como uma filosofia ―preocupada com o complexo problema – do modo como os 

sujeitos se relacionam com os objetos no mundo atual e do modo como poderão vir a se 

relacionar num possível mundo futuro‖ (JAY, 1988, p. 55). 

 O propósito, neste capítulo, é discutir as condições de superação do estado de 

embrutecimento, ou estado de menoridade, a que o homem contemporâneo é submetido, 

chamando a atenção para a concepção da formação de uma individualidade crítica, entendida 

na promoção cultural e formativa do sujeito crítico e livre
126

. Tal formação deve dialogar o 

perceber, o pensar, o sentir e o fazer humano, como realidades interligadas em um mesmo 

processo. Pensando assim, o que se pretende é discutir a concepção adorniana sobre as 

circunstâncias formativas e o espaço de formação possível para a condução da razão à 

emancipação, entendida como um processo formativo que envolve a promoção do indivíduo 

em sociedade.  

Neste sentido é que a educação passa a ser vista como condição da formação para o 

perceber, para o pensar, para o sentir e para o fazer. Ela, assim, apresenta-se como uma 

condição possível e fundamental para instituir o caráter emancipatório da crítica racional. Por 

isso é que a concepção de educação em Adorno visa apontar para um processo de formação 

distinto do apresentado pelo modelo capitalista, o qual reage apenas para a adaptação. Sendo 

assim, pode-se afirmar que a ação do indivíduo no mundo, isto é, a sua condição política, 

também é pensada por Adorno como processo da emancipação, a partir da reação e da 

resistência. 
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3.1- A concepção de sujeito crítico. 

 

Situar a discussão sobre a concepção do sujeito crítico em Adorno é aproximar a 

reflexão do autor com a linha de trabalho dos teóricos críticos, ressaltando a condição da 

subjetividade neste contexto. É possível dizer então que a leitura filosófica da realidade, 

instituída por Adorno, está em sintonia com a proposta do entendimento conceitual da 

tradição filosófica crítica acerca do tema da subjetividade
127

. Neste sentido, a postura 

adorniana é de reconstituição deste entendimento, para além do conceito impresso pela cultura 

burguesa
128

. O sujeito em Adorno passa a ser tomado histórica e socialmente. Na leitura de 

Martin Jay (1988, p. 56), 

 

[...] Um materialismo genuíno, como sempre sustentou a Escola de Frankfurt, também tinha 

uma função ética; ele deveria registrar e tomar como base os sofrimentos e necessidades dos 

sujeitos humanos contingentes, em lugar de explicá-los simplesmente por meio de uma 

teodiceia histórico-filosófica.  

 

Partindo do referencial de que a concepção de sujeito em Adorno se dá factual e 

intelectualmente, por meio do entendimento do indivíduo, como ser contingente e que se faz a 

partir do relacionamento com os demais
129

, vamos compor o argumento que recria a noção de 

―sujeito crítico‖, distintamente da tradição burguesa.  A concepção de um sujeito crítico em 

Adorno é constituída efetivamente a partir das condições históricas e formativas em que ele 

está submetido e com as quais se relaciona. Parece ser este o entendimento que perpassa a 

perspectiva da abra Dialética do Esclarecimento. Por outro lado, também parece ser o 

princípio básico que sustenta a condição argumentativa da obra Dialética Negativa. Em 

sintonia com a condição de que a subjetividade é tomada na e a partir da história, factual e 

intelectualmente pensada como realidade dada, o pensador crítico se mostra aberto ao 

propósito de refletir sobre a condição do sujeito histórico, enquanto individualidade
130

.  

A compreensão da relação entre o entendimento cultural da noção de individualidade e 

de emancipação, para além de categorias filosóficas, pode ser presenciada na constelação 

filosófica de Adorno como um arranjo crítico dos fundamentos destas noções. Para Adorno 

(1985, p. 198),  
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 Cf. Adorno, 2009, p. 180. 
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 [...] Atualmente, o declínio da individualidade não ensina simplesmente a compreender sua 

categoria como algo de histórico, mas também desperta dúvidas quanto à sua essência positiva. 

A injustiça que sofre o indivíduo era o princípio de sua própria existência na fase da 

concorrência. Mas isso não se aplica apenas à função do indivíduo e de seus interesses 

particulares na sociedade, mas também à complexidade interna da própria individualidade. Foi 

sob o seu signo que se colocou a tendência à emancipação do homem, mas ela é, ao mesmo 

tempo, o resultado justamente dos mecanismos dos quais é preciso emancipar a humanidade. É 

na autonomia e na incomparabilidade do indivíduo que se cristaliza a resistência contra o poder 

cego e opressor do todo racional. Mas essa resistência só foi possível historicamente através da 

cegueira e irracionalidade daquele indivíduo autônomo e incomparável. 

 

 

Este foco filosófico sobre o sujeito é determinante para dar-lhe uma outra condição na 

contemporaneidade, distinta da apresentada pela mentalidade burguesa. Esta condição é a da 

reflexibilidade. Segundo Adorno, ―[...] 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‖ (idem., p.42).  

A subjetividade, que nasce da disposição filosófica moderna de conceder ao homem a 

condição de autoridade racional
131

, garante a instituição do conceito de sujeito a partir de 

legitimação de um eu
132

 centralizado no domínio lógico da ciência positiva. Esta concepção 

de sujeito se apresenta como uma expressão de universalidade categórica, afastando-se de sua 

condição histórica de contingência. A reflexão prioriza a condição transcendente e 

transcendental, em detrimento da avaliação da realidade imanente e contingente.  

A postura crítica sobre este modelo de raciocinar da cultura europeia permite conceber 

outra vertente investigativa. Esta racionalidade, concebida a partir da leitura de Adorno e da 

tradição marxista, garante um retorno ao sujeito histórico e, por isso, existente. Garante 

também um pensamento a partir do imanente. A situação humana que se faz e se refaz na 

realidade histórica passa a ser a condição material para a reflexão crítica. Pensar o contingente 

passou a ser um foco da filosofia, exatamente para descrever a realidade que impera sobre a 

ação e a vontade do homem no sistema capitalista. A concepção de sujeito crítico está 

necessariamente vinculada à materialidade de sua existência, pois é com ela que este sujeito 

precisa manter diálogo de percepção, de entendimento e de proposta de mudança. 

Para conceber, na ótica de Adorno, um sujeito histórico e contingente, que tenha uma 

postura crítica frente à realidade em que está imerso, faz-se necessário entendê-lo a partir do 

papel deste sujeito na sociedade. A condição de ser um agente efetivamente envolvido, 

                                                           
131
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132 

Uma obra muito importante pode nos ajudar a refletir sobre subjetividade moderna. TOURAINE, Alain. 

Crítica da Modernidade. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

 



95 

 

reflexiva e ativamente no seu meio, é que garante a base da formação da postura crítica. Se 

lida na perspectiva da Dialética Negativa, esta postura crítica se desenvolve através do 

exercício da liberdade do sujeito. Esta liberdade do sujeito promove a capacidade de deixar-se 

afetar pelo mundo. Ela também passa pela condição de introspecção deste indivíduo frente ao 

seu sentido de contingência. Segunda o pensador (2009, p.188), 

 

 [...] A introspecção não descobre em si nem a liberdade, nem a não-liberdade como algo 

positivo. Ela concebe as duas coisas em relação com algo extramental: a liberdade como a 

contraimagem polêmica do sofrimento sob a compulsão social, a não-liberdade como a própria 

imagem desse sofrimento. Assim como o sujeito não é a ―esfera das origens absolutas‖ pela 

qual ele se faz passar na filosofia, as determinações graças às quais ele se atribui a seu caráter 

soberano não pode jamais prescindir daquilo que, segundo a sua própria autocompreensão, não 

pode existir sem elas. Só se pode julgar aquilo que é decisivo no eu, sua independência e sua 

autonomia, em relação à sua alteridade, em relação ao seu não-eu. 

 

Parece evidente que este argumento de Adorno está pontuando o fato de que a 

subjetividade moderna se compreende a partir da conceituação que efetivamente faz de si 

mesma. É a racionalidade moderna, utilizando-se dos seus argumentos, para instituir uma 

subjetividade superiora à realidade, para a qual convergem as respostas aos problemas por ela 

mesma formulados. Implícita a esta reflexão está o desejo da sociedade burguesia de tornar-se 

a autêntica detentora de si mesma, por meio da concepção de um eu autodeterminado a ser 

determinante. A crítica de Adorno se dirige a esta postura de uma razão autoritária perante a 

condição do saber e da perspectiva da noção de verdade.  

Ao dar à subjetividade a real condição a que o sujeito se submete, o pensador recoloca 

o problema filosófico. A condição de sujeito se realiza na sua ligação com as condições 

históricas, as quais dão a ele a noção de existência e permanência no mundo. A condição 

exclusiva do exercício do pensamento não o torna sujeito. Isto apenas o descreve como tal. 

Ele se torna sujeito na medida em que sua percepção e reflexão se fazem pela existência do 

não-idêntico a si, que se dá na sua relação com o outro que é também indivíduo existente e 

contingente. É na reflexão sobre suas condições que o homem descobre-se a si mesmo como 

possibilidade de dialogar com os elementos da sua cultura e contribuir realmente para o 

desenvolvimento e para a mudança. Caso contrário, ―[...] como absoluto o indivíduo não 

passa de forma de reflexão das relações de propriedades [...]‖ (ADORNO, 2008b, p. 150, 

aforismo, 99).                                                                               

Tratar o problema do sujeito crítico em Adorno não pode ser confundido como um 

elemento apenas especulativo de sua filosofia da análise. Tratar o sujeito crítico como 

problema filosófico parece ser o viés pertinente em sua reflexão. Isto porque a crítica se 
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solidifica e se instaura para dialogar com a realidade. Neste aspecto, a reposição de uma nova 

subjetividade histórica se faz necessária, visto que a sociedade capitalista precisa ser 

compreendida criticamente e, frente às suas propostas, ser questionada subjetiva e 

objetivamente. Este aspecto parece apontar para a condição de superação da reificação 

imposta sobre o sujeito histórico contemporâneo. Esta abordagem reposiciona a condição do 

sujeito histórico, dando-lhe as possibilidades de pensar as forças que subjugam a sua condição 

de ser à condição de coisa. O foco está em resgatar o sujeito individual da condição de 

sujeitado.  

A condição e o status de sujeito crítico não se instauram a partir da compreensão que o 

sujeito tem da sua necessidade intelectiva pela subjetividade. Está evidente nas propostas de 

Adorno que a condição da crítica está ligada a um processo formativo que envolve sociedade 

e indivíduo, num processo contínuo e permanente. O sujeito crítico não se descobre como 

crítico. O sujeito crítico se constrói como crítico. Ele é educado para ser crítico. Ser crítico 

não é uma condição inata. Ele se constrói, como crítico, se for criada e dada a possibilidade de 

sua inclusão num processo formativo, que dissemine a formação cultural. Por essa razão é que 

se faz necessária a existência de uma sociedade esclarecida e crítica. Por outro lado, faz-se 

necessária também a exigência de uma racionalidade crítica para que tal sociedade seja 

composta a partir da identidade de uma individualidade personalizada. Esta circunstância 

deve ser compreendida como um círculo virtuoso, no qual indivíduo e sociedade se 

descobrem e se refazem.  

A pretensão do esclarecimento burguês está na busca pelas respostas conceituais e 

instrumentais aos problemas reais, fortalecendo a ingerência racional. A proposta de uma 

formação de um sujeito crítico visa compreender as condições das situações problemas que o 

envolvem e que determinam os rumos de suas ações e reflexões. Neste aspecto, a proposta de 

formação de um sujeito crítico se fortalece para garantir a dinâmica da compreensão de 

mundo e estimular e promover a mudança na pessoa e nas organizações humanas. Para o 

sujeito crítico os instrumentos são meios que auxiliam na produção e não finalidade de uma 

organização humana. 

A postura adorniana, em sintonia com a leitura dos demais frankfurtianos, vem 

garantir uma conceituação diferenciada de realidade formativa. Conceituação, porque parte de 

uma problemática dada: ―A culpa é da ofuscação em que está mergulhada a sociedade‖ 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 45). Diferenciada porque resgata a filosofia do rumo 

histórico em que se submeteu: ―Apesar de a ciência esperar da filosofia a decisão sobre aquilo 
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que para ela mesma é insolúvel, ela só recebe da filosofia conselhos ideológicos‖ (ADORNO, 

2009, p. 182).  

A criticidade desta postura está no pressuposto de que o sujeito se constitui a partir de 

uma dada realidade, não somente pensada, mas feita pelas forças históricas sistêmicas. E o 

maior desafio de uma situação formativa é o de proporcionar as condições para que as pessoas 

possam ter consciência e entendimento deste sistema e de seu papel em seu meio. Uma 

formação para a crítica não pode ser ideológica, no sentido apenas de posicionamentos 

racionais. Ela apresenta a sua real criticidade se der ao indivíduo, que pensa e age, as 

condições de entendimento do processo em que está inserido e a possibilidade da ação e 

expressão livre do que é e pretende ser e fazer. 

Esta postura formativa da subjetividade crítica não pode ser compreendida apenas 

como uma condição conceitual metafísica. Ela deve se apresentar como possibilidade 

existencial, pois nasce a partir dos anseios de um indivíduo que se encaminha para a sua 

possibilidade de ser, enquanto existente
133

 e que tem a responsabilidade para além do 

presente.  

Ao analisarmos a composição do discurso científico, que define classicamente a 

condição do sujeito, teoricamente concebido, é possível perceber que ocorre um esforço para 

dar a ele o referencial da ação. A referência sintática está na combinação e na seleção de 

símbolos linguísticos, próprios de cada cultura, que tendem a orientar-se para a devida 

descrição e composição semântica de seu valor frente aos objetos da ação. O esforço está em 

delimitar tacitamente a distinção como a condição de objetividade, demonstrando a 

superioridade do humano como racional. 

Ao refletirmos sobre o discurso filosófico adorniano é possível perceber que o 

pensador recompõe esta tônica. Na leitura de seus ensaios e obras é possível perceber, em 

princípio, a condição semântica dos fatos tais como se manifestam
134

, ao que ele chama de 

―Terminologia Filosófica‖. A partir desta constatação objetiva busca-se a concordância da 

ação pensada sobre a condição do existente. É nesta regra racional que Adorno apresenta as 

contradições de uma realidade. Nisto reside um pressuposto da sua crítica: estimular o 

entendimento sobre a noção de sujeito e sobre a condição histórica da pessoa como sujeito. 

Neste aspecto, a proposta de formação de um sujeito crítico não se dá na esfera normativa do 

discurso. Ela necessita dar-se na esfera conjuntural de uma cultura e de uma sociedade que se 

constroem continuamente. A sociedade, que se orienta para a emancipação de seus cidadãos, 
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deve, portanto, cuidar das condições para que o processo de formação do sujeito crítico 

realmente se efetive. Para Adorno (1963),  

 

 O efeito global da indústria cultural é o de um antiiluminismo; nela o iluminismo (Aufklärung), 

como Horkheimer e eu tomamos o progressivo domínio técnico da natureza, torna-se engano 

das massas, meio para sujeitar as consciências. Impede a formação dos indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e se decidir conscientemente. Pois bem, estes seriam os 

pressupostos de uma sociedade democrática que somente indivíduos emancipados podem 

manter e desenvolver. Se se engana as massas, se pelo alto se as insulta como tal, a 

responsabilidade não cabe por último à indústria cultural; é a indústria cultural que despreza as 

massas e as impede da emancipação pela qual os indivíduos seriam maduros como permitem as 

forças produtivas da época. 

 

 

Conceber um sujeito crítico em formação, na perspectiva da leitura filosófica de 

Adorno, é vislumbrar a possibilidade que ele faz transparecer ao denunciar os rumos 

ideológicos que a sociedade capitalista instituiu no ocidente. É vislumbrar o fato de que a sua 

reflexão se volta também para os limites de uma formação cultural que superficializa a noção 

de pessoa. Falar, portanto, de sujeito crítico em Adorno é ter diante de si a concepção de 

pessoa concreta que deve ter as condições do desenvolvimento da consciência de si e do seu 

papel social e, frente ao meio, ter a condição de decisão, por meio de um discernimento 

sempre mais lúcido.  

 

3.2- Orientação para a emancipação: espaços de formação para a emancipação 

 

[...] A única concretização efetiva da emancipação consiste 

em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção 

orientem toda a sua energia para que a educação seja uma 

educação para a contradição e para a resistência [...] 

(ADORNO, 2006, p. 183). 

 

 

  

 Em princípio, a concepção adorniana sobre educação não pode ser confundida com 

uma orientação pedagógica. Sua reflexão busca estimular a compreensão do processo 

formador e deformador que assola a cultura contemporânea. A reflexão deste processo, 

implícita na leitura da obra de Adorno, permite resgatar a ideia de que uma sociedade 

esclarecida deve orientar-se para a autonomia racional e cultural e para a emancipação política 

dos seus cidadãos. Esta orientação passa a ser construída por espaços formativos
135

 que 
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primem pela autonomia intelectual e pela tomada de decisão consciente do indivíduo a eles 

pertencente. 

 O emprego da noção de ―espaço‖ se propõe também a aproximar o nosso 

entendimento com a noção de sociedade democrática. No entendimento de Adorno, uma 

sociedade democrática deve estimular cada um de seus membros para a ―formação da 

vontade‖
136

. Uma vontade que não pode ser confundida com uma resposta psicológica. 

Vontade aqui está mais próxima da noção de superação da irracionalidade que assola as 

organizações contemporâneas. Pode-se, portanto, falar da vontade de superação, ou vontade 

para a resistência, como expressão de indignação sobre a realidade dada.  

Como elemento expressivo dessa irracionalidade está a condição que ela impõe sobre 

o trato dicotômico da pessoa: a separação entre trabalho intelectual e trabalho operacional
137

. 

Objetivamente o que se evidencia nos espaços de formação, pensados para atender ao capital, 

é a condução do indivíduo ao preparo adestrado para a operacionalização no setor produtivo. 

 A formação
138

 para uma cultura que compreenda o pensar e o agir, consciente de si e 

responsável pelas decisões, passa a ser um foco que as reflexões dos teóricos críticos e de 

Adorno perseguem. Conceber um processo formativo é pensar em uma sociedade que se 

desenvolva para tal. Entretanto, o que Adorno observa, a partir do modelo capitalista, é uma 

realidade diversa daquela projetada inicialmente pelo iluminismo. Sua constatação é que o 

modelo educacional assumido e estimulado pelo sistema é fragmentador. Ele dissocia a 

formação, fazendo com que o indivíduo perca a sua singularidade. Ele descaracteriza o 

elemento político, ético e estético, imprescindíveis ao projeto formador, construindo uma 

falsa consciência da realidade. 

Adorno (1996, parágrafo 01), ao pensar a formação cultural, pelo foco da falsa 

formação imposta pela sociedade capitalista, afirma: 

 

[...] O que hoje se manifesta como crise da formação cultural não é um simples objeto da 

pedagogia, que teria que se ocupar diretamente desse fato, mas também não pode se restringir a 

uma sociologia que apenas justaponha conhecimentos a respeito da formação. [...] Reformas 

pedagógicas isoladas, indispensáveis, não trazem contribuições substanciais. [...] Símbolo de 

                                                                                                                                                                                     

de Adorno, além de subentender estes espaços como integrantes essenciais de uma sociedade esclarecida, reforça 

continuadamente o objetivo de se instituir um processo que seja integralmente formador. O homem, nesta 

perspectiva, se orienta para e por a uma consciência esclarecida, seja na dimensão individual, como também na 

dimensão ambiental, social, política, econômica. 
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uma consciência que renunciou à autodeterminação, prende-se, de maneira obstinada, a 

elementos culturais aprovados. Sob seu malefício gravitam como algo decomposto que se 

orienta à barbárie. Isso tudo não encontra explicação a partir do que tem acontecido 

ultimamente, nem, certamente, como expressão tópica da sociedade de massas, que, aliás, nada 

consegue explicar mesmo, apenas assinala um ponto cego ao qual deveria se aplicar o trabalho 

do conhecimento. Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde (e até mesmo 

com sua ajuda) a semiformação passou a ser a forma dominante da consciência atual, o que 

exige uma teoria que seja abrangente. 

  

O modelo formativo apresentado não estimula a autonomia individual. Não forma para 

a singularidade, ou individualidade significativa. Ele estimula à dependência social. Ele não 

se orienta para a emancipação individual. Orienta-se para o senso de pertença à massa, 

identificada pelos papéis socialmente constituídos, hierarquicamente definidos pelos valores 

do processo produtivo. A perspectiva de superação desta realidade passa a ser pensada por 

Adorno a partir da situação problema que esta realidade mesma provoca. Pretendendo ser 

democrática, ela cria conceitos e estimula o indivíduo à nulidade intelectual e à participação 

efetiva da construção do espaço de convivência social. Propondo a autonomia intelectual, cria 

as condições que restringem o pensar no âmbito da prática e do que é mercadologicamente 

útil. Propondo a emancipação, conduz a vontade da ação à esfera da passividade. Neste 

aspecto o indivíduo sempre estará sendo conduzido por outras mãos. Sendo assim, a 

sociedade que se mostra na contemporaneidade traz, em si, a contradição pertinente ao seu 

propósito de organização para a liberdade.  

 A educação assume os traços da formação técnica em vista da produção. Os valores 

culturais, revelados pela sensibilidade estética, são relegados ao plano da vontade secundária, 

visto que a vontade primária é a produção para a manutenção de si, no meio social. O 

indivíduo, neste processo de obscurecimento formativo, passa a ser visto como indivíduo de 

produção e reprodução
139

. O processo formativo deslocou o entendimento conceitual do termo 

―produzir‖ da esfera ontológica, que é dar existência a um produto – ação típica do fazer 

humano –, para a esfera lógica, que é construir algo novo em vista de resultados. A condição 

real que se estabelece, a partir deste deslocamento, instaura-se também a partir da noção de 

valor
140

. O resultado se constitui numa realidade na qual o processo produtivo deixa de ser 

pensado como gerador de existência real de coisas e ideias (dimensão ontológica) e passa a 

ser aceito apenas como algo fabricado (condição da lógica do sistema industrial).  
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 Cf. Marx, Karl. O Capital. Crítica da economia política: livro I. 26ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. P. 7-105. 
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Esta lógica produtiva desautoriza o caráter formativo da autonomia individual e 

institui o caráter reprodutivo. O indivíduo deixa também de ser pensado a partir de um 

processo formativo e se configura como resultado material do projeto do capital. Os espaços 

formativos do indivíduo reproduzem o ambiente produtivo e reprodutivo da fabricação de um 

objeto. O foco deixa de ser o processo para ser o resultado. Nesta lógica, pessoa e objetos 

recebem tratamentos semelhantes: são considerados produtos para atender à demanda de uma 

nova exigência social, política, econômica e educacional. 

 A crítica estabelecida por Adorno
141

 identifica-se com a perspectiva de um resgate 

filosófico a partir da vertente cultural vigente, que ―de-forma‖ os seus membros, em vista de 

uma nova proposta formativa que deve se instaurar a partir das condições de lucidez 

intelectual, liberdade para ação social responsável e sensibilidade com a compreensão de 

mundo e de ser humano. Na perspectiva de Adorno, a filosofia, a ética, a política e a estética 

constituem-se implicitamente como condições formativas de um novo homem e de uma 

sociedade esclarecida. A leitura adorniana sobre esta realidade faz destacar a condição em que 

a educação foi submetida para atender a perspectiva de uma razão instrumentalizada. Com 

este foco, passaremos a dialogar com Adorno sobre a possível relação entre educação, 

formação técnica e formação estética. 

 

3.2.1- A relação entre educação, técnica e estética na perspectiva contemporânea 

 

A arte tem o seu conceito na constelação de momentos que 

se transformam historicamente; fecha-se assim à definição. 

Sua essência não é dedutível de sua origem, como se a 

primeira fosse um fundamento, sobre o qual todos os 

seguintes se erigem e desmoronam logo que são abalados 

(ADORNO, 2008d, p. 13).  
 

 A possibilidade de se pensar uma relação entre a educação, a formação técnica e a 

formação estética se torna compreensível, face à proposta de emancipação, se esta relação 

estiver internamente ligada, a partir da análise do pensamento filosófico crítico, com a 

perspectiva de uma consciência e de um envolvimento pessoal do indivíduo pelo social, em 

vista da reconstrução de seu papel como agente de si e do seu meio. Um pensamento aberto à 

uma relação de práticas distintas e de ideias filosóficas possíveis estimula a diferença como 

um fator antitético provocador da mudança. Se estas três dimensões (a educação, a formação 

técnica e a estética), forem pensadas e entendidas a partir de um pensamento que se move em 
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direção da análise de uma realidade em processo de vir-a-ser, é possível construir uma linha 

de reflexão que busque apontar para espaços reais de formação crítica do homem 

contemporâneo.  

Consequentemente, esta reflexão, a partir de um pensamento aberto às possibilidades, 

pode vislumbrar as condições de uma formação para a emancipação da racionalidade, pela 

reflexão e ação, a qual se encontra presa na lógica da produção para o consumo, orientada 

para a geração de valor, que é seu referencial. Ela também se encontra aprisionada no 

esquema do saber para produzir, reproduzir e adaptar. As condições deste aprisionamento 

conduzem a um indivíduo e a uma sociedade forjados em um esquema lógico dos resultados 

efetivos em detrimento dos resultados afetivos. Têm-se indivíduo e sociedade que produzem, 

mas são quase destituídos do sentimento ou laços de pertença de um ao outro. 

Inicialmente a concepção de formação técnica é analisada por Adorno como sendo 

uma forma adotada pela sociedade de fazer ajustes no sistema produtivo
142

. As mudanças, 

estimuladas e provocadas pelo mercado consumidor, exigem do homem, como ser produtivo, 

adaptações necessárias e constantes. Estas adaptações são feitas continuamente e são 

responsáveis por definir e redefinir significativamente o perfil profissional e as atitudes 

pessoais que respondam aos ditames dessa dinâmica produtiva
143

. O pensar e o fazer são 

direcionados especificamente para a superação dos problemas que colocam em risco o projeto 

deste modelo social e econômico. Neste sentido, a proposta de Adorno é pensar a contradição 

da perspectiva tecnicista a partir da própria finalidade pela qual ela existe: transformar 

informação em conhecimento e conhecimento em negócio, concebendo a pessoa como ser de 

adaptação. Um conhecimento que se processa como ―[...] num feixe de preconceitos, 

instituições, inervações, auto-correção, antecipações e exageros, em suma, na experiência 

compacta, fundada, mas de modo algum transparente em todos os pontos [...]‖ (ADORNO, 

2008b, p. 76, aforismo, 50). 

A técnica sempre esteve presente no processo de formação humana. Como o próprio 

termo grego τέχνη (―téchne‖ – arte, ofício, técnica) sugere, a técnica é a habilidade de 

manipular a matéria para produzir o esperado, a partir de si mesma, para a superação de uma 

necessidade, que se encontra inscrita no próprio desenvolvimento da habilidade requerida. 

Neste sentido terminológico, a técnica é uma constante nas civilizações. Ela se dá como um 

fato histórico. Porém, a condição cultural em que a técnica foi submetida na sociedade 

capitalista moderna e contemporânea evidencia, no refletir de Adorno, uma situação original. 
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Ela se identifica com a manipulação da realidade por meio de uma razão que se dirige para 

resultados previamente planejados. Sociedade administrada,
144

 é a terminologia com a qual os 

teóricos críticos trabalham para definir esta situação. 

A concepção reflexiva e as práticas produtivas estimulam as sociedades, de diferentes 

continentes, nos últimos séculos, a pensarem e a construírem seu meio, seguindo uma 

tendência quase que unânime. Esta realidade influencia a ciência econômica, influencia 

também as demais ciências que se configuram a partir do modelo de universidade 

contemporânea. Este cenário acadêmico exerce influência diretamente na organização 

estrutural da sociedade. Instala-se o modelo industrial e comercial de vida. Neste modelo tudo 

se direciona para a operacionalização.  

Adorno faz uma reflexão oportuna sobre esta dinâmica de vida, no aforismo 91 de sua 

obra Mínima Moralia. Para Adorno (2008b, p. 134-135, aforismo 91),  

 

 [...] Todos têm que se dedicar a algo o tempo todo. O tempo livre exige ser gasto até o fim. Ele 

é planejado como empreendimento, preenchido com visitas a todos os eventos possíveis ou 

pelo menos com deslocamento em velocidade máxima. A sombra disso cai sobre o trabalho 

intelectual. Ele se dá com má consciência, como se fora roubado quaisquer atividade urgentes 

embora só imagináveis. Para justificar-se perante a si próprio ele se faz de apressado, sob alta 

pressão, de empreendimento acossado por falta de tempo para o qual toda consciência, 

incluindo a própria, é estorvo. Amiúde parece que os intelectuais reservam para sua produção 

específica única e exclusivamente aquelas horas que lhes restam das obrigações, saídas, 

reuniões e inevitáveis distrações.  

 

 A divisão do processo produtivo em sequência serial traz como consequência a 

fragmentalização da consciência e da ação do trabalhador (aspecto operacional e condução 

intelectual), o qual se torna instrumento dos instrumentos produtivos. O domínio do 

conhecimento desloca-se da esfera da reflexão e da ação para o domínio operacional das 

máquinas, as quais são construídas para que convirjam sobre si a tecnologia e a produtividade. 

A formação destes agentes produtivos, na perspectiva da técnica, se dá pela e por orientação 

das funções profissionais. Na medida em que demandas do setor industrial, do comércio e da 

prestação de serviços são constituídas, há direcionamento da energia intelectual e tecnológica 

para formar agentes de produção que ofereçam habilidades para os novos postos de trabalhos. 

Esta perspectiva pode ser lida em Adorno. Segundo ele (1985, p. 199) 

 

É fácil identificar o lugar da ciência na divisão social do trabalho. Ela tem por função estocar 

fatos e conexões funcionais de fatos nas maiores quantidades possíveis. A ordem do 
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armazenamento deve ser clara. Ela deve possibilitar às diversas indústrias descobrir 

prontamente a mercadoria intelectual desejada na especificação desejada. Em larga medida, a 

compilação já é feita em vista de encomendas industriais precisas. 

 

Pensada em função de seus resultados, a organização produtiva se faz e refaz em 

sintonia com os ditames de uma pesquisa estritamente voltada para justificar ou fundamentar 

esta estrutura. O indivíduo que não consegue fazer esta leitura ou ter a percepção de sua 

condição e de sua circunstância é porque faltam-lhe as bases de uma consciência crítica sobre 

o processo produtivo e sobre a sua ação na comunidade em que está existindo. Para libertar 

este indivíduo deste estado de imersão produtiva a filosofia se faz necessária. Isto porque ―[...] 

a filosofia representa [...] o pensamento, na medida em que não capitula diante da divisão do 

trabalho dominante e não aceita que esta lhe prescreva suas tarefas‖ (idem., p. 200). 

Esta dinâmica produtiva a nós contemporânea exige do mercado de trabalho respostas 

emergenciais. Ela estimula a adaptabilidade do ser humano às novas exigências deste 

mercado, extinguindo algumas profissões e criando outras. Esta renovação das células 

produtivas do sistema capitalista denota a existência de uma racionalidade instituída para 

solucionar problemas que ameaçam esta esfera. Esta manutenção está imbuída na pesquisa 

tecnológica, no estímulo de novos modelos de gestão organizacional, na criação de novos 

cursos universitários e na instituição da formação do indivíduo como mão de obra. Adorno 

(1943, parágrafo 13) reflete esta condição, ao dizer: 

 

[...] As forças sociais às quais cada indivíduo está sujeito são tamanhas que ele tem de ceder 

não apenas economicamente, tornando-se um empregado (ao invés de continuar sendo uma 

unidade social auto-sustentável) mas também psicologicamente, devido à uma pressão social e 

cultural que ele só consegue suportar convertendo-a em sua própria causa. Ele [...] se torna pois 

mais duro, na medida em que é ensinado a pensar mais e mais pragmaticamente mas, também, 

mais maleável, na medida em que o impacto do mundo social como um todo e da tecnologia 

industrial em particular enfraquece sua resistência. Quanto mais ele deixa de ser um ego, um 

eu, menos ele deseja e é capaz de satisfazer as exigências de autocontrole. 

 

Esta análise de Adorno é imprescindível para o entendimento da relação entre 

educação e formação técnica.  Sua profundidade reflexiva dá referência para compreender a 

conjuntura que institui, neste início de século, os referencias da educação profissional, como 

uma proposta de resposta aos problemas da flexibilidade, da adaptabilidade e da resistência. A 

educação das novas gerações para o mundo do trabalho tem sido colocada como uma 

alternativa à adaptabilidade e a flexibilidade do indivíduo no processo produtivo. A formação 

cultural, apregoada por Adorno, parece, aos olhos de muitos, estar restrita aos meios 

universitários, distanciando e muito da dinâmica da vida cotidiana, a qual não consegue 

responder ao mercado produtivo rapidamente. Entretanto, a formação cultural não pode ficar 
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distante dela. Paralelamente a formação profissional universitária ocorre a ânsia por participar 

ativamente do meio produtivo (ter um emprego), criando a necessidade da formação de 

instituições formativas para a adaptabilidade e flexibilidade produtiva. 

Aqui está expressa uma contradição latente na compreensão do processo educacional e 

a formação para a técnica. Se as instituições formativas para o trabalho focam apenas no 

―adestramento‖ do indivíduo para a operacionalização, acabam criando uma perspectiva de 

afastamento entre a condição formativa para a emancipação e as exigências do mundo do 

trabalho. Educação aqui assume a característica de ―adaptação‖
145

. A contradição se dá 

especificamente entre a proposta da formação cultural e a dinâmica da sociedade. O que se 

percebe é que no processo mesmo da formação para a adaptação e para a flexibilidade está 

também uma possibilidade da formação para a resistência. A filosofia deve ser esta força 

elucidadora. Isto porque ―[...] a filosofia não é síntese, ciência básica ou ciência-cúpula, mas o 

esforço de resistir à sugestão, a decisão resoluta pela liberdade intelectual e real‖ 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 200).  

Ao ter que adquiri conhecimentos estritamente operacionais, o indivíduo deve ser 

posto também frente a conhecimentos que exigem o exercício de sua reflexão. Pensar em 

como fazer seu trabalho está bem próximo do porquê fazer o seu trabalho.  

[...] A contradição entre formação cultural e sociedade não apresenta como resultado apenas 

uma incultura do antigo estilo, a camponesa. [...] Para uma ação mais próxima é urgente uma 

política cultural socialmente reflexiva — e, ainda assim, pouco seria central no que diz respeito 

à semiformação cultural. Mas também a chancela desta última continuou sendo tão burguesa 

como a própria idéia de formação. Tem a fisionomia da lower middle class. A formação 

cultural não apenas se manteve nela, como até serve aos interesses dos que não participam do 

privilégio da formação. Um profissional que conserta rádios ou é mecânico de automóveis é 

considerado inculto, dentro dos critérios tradicionais e, no entanto, precisa, no cotidiano de sua 

profissão, dominar muitos conhecimentos e destrezas que não poderia adquirir se lhe faltasse 

todo o saber matemático e das ciências da natureza que, aliás, e como já demonstrou Thortein 

Veblen, está muito mais ao alcance da classe inferior do que a arrogância acadêmica reconhece 

(ADORNO, 1996, parágrafo 6º). 

  

 O que está expressa nesta consideração de Adorno é que a dinâmica social burguesa, 

que exige a contínua separação entre trabalho intelectual e trabalho operacional pode trazer 

em si a possibilidade de uma educação que, pela preparação operacional, possa conduzir para 

a consciência produtiva e para a consciência da condição de indivíduo que está implícita no 

processo de formação. A educação aqui se torna processo de formação do indivíduo para a 

resistência. Formação para a emancipação do seu papel social. Classicamente o que se 

observa na formação universitária é que há uma tendência de pensar o preparo intelectual para 
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depois a execução operacional. A realidade produtiva inverte esta dinâmica pela necessidade 

do consumo. O que se observa é que o preparo para o trabalho conduz à necessidade de uma 

formação contínua e, em havendo solidez neste processo, a cultura vai sendo apreendida, 

compreendida e dinamizada pelo indivíduo em sociedade. O pensar para o fazer deve ser 

compreendido hoje como uma nova dinâmica. Onde se exige do indivíduo o fazer pelo fazer é 

possível instituir o fazer pensando e o pensar fazendo. Este pensar o processo é tarefa da 

filosofia, pois, 

 

 [...] A filosofia [...] não reconhece qualquer norma ou objetivo abstrato que, ao contrário dos 

vigentes, fossem praticáveis. Sua liberdade em face da força de sugestão da ordem existente 

reside justamente no fato de aceitar os ideais burgueses, sem transigir com eles, quer se trate 

dos ideais que seus defensores ainda proclamam mesmo desfigurados, quer se trate dos ideais 

que, a pesar de toda manipulação, ainda possam ser reconhecidos como o sentido objetivo das 

instituições, tanto técnicas quanto culturais (HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 200). 

   

O que se observa é que a formação profissional se dinamiza e age diretamente sobre a 

demanda mercadológica. Formam-se exímios profissionais com habilidades operacionais, mas 

estes podem ser deformados, como pessoas pensantes, as quais se apresentam com grandes 

dificuldades interpretativas de si e do seu mundo. Formação para o mundo do trabalho está 

sendo uma exigência cultural, que se faz presente no processo formativo dos jovens e na 

adaptação constante dos profissionais
146

.  

Frente a esta condição em que a concepção da formação técnica foi submetida, a 

postura adorniana consiste em discutir um processo educacional que inverta esta lógica do 

sistema do preparar apenas para produzir. A proposta formativa no contexto produtivo, a 

partir da leitura de Adorno, consiste em ressaltar a condição da pessoa e sua importância no 

processo, como indivíduo que pensa e faz. Trata-se de resgatar a condição humana no 

processo produtivo, formando-a para o trabalho sim, mas também para uma leitura pessoal, 

social e política bem mais ampla do que o modelo atual oferece. Este resgate passa pela 

dimensão emancipatória da razão, como exercício investigativo, mediante o poder de um 

pensamento crítico e autocrítico, que traz em si possibilidades de leituras denunciadoras da 

realidade, pela contradição. Trata-se também de distinguir as condições reificantes que 

submetem o homem ao estado em que se encontra: subjugado às forças produtivas, como 

produto de si mesmo e como objeto do setor produtivo. 

A análise feita sobre o fundamento e a intencionalidade do processo educacional pode 

estabelecer as condições que relacionam as ações de educar e de ajustar (ou adaptar) o ser 
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humano no mundo. Se o fundamento e a intenção do processo educacional forem constituídos 

por um modelo social que prime pela produção, o processo educacional, ou seja, as condições 

de formação do homem, tornam-se um ajustamento ou adaptação
147

. Se, mesmo havendo 

referencial produtivo, o processo de formação primar pela constituição formativa de um ser 

crítico e consciente de si e do meio, este processo torna-se educação para a emancipação. 

 Educação e ajustamento andam juntos no sistema capitalista. De um lado, como 

estratégia do processo para manter a condicionalidade entre ambas. De outro, como reação ao 

processo para estabelecer a autonomia de uma frente à outra. Compreender esta proximidade 

é expressão da manifestação de uma formação para o pensar crítico. Repensar esta lógica é a 

tarefa de um pensamento fundamental e intencional da educação, para além da técnica, pela 

técnica. É tarefa de um pensamento educacional que vê na técnica uma importância mediada 

pela concepção cultural que a fundamenta. 

A técnica é uma realidade presente. O desejo de uma técnica mais apurada para o setor 

produtivo fez nascer a pesquisa tecnológica. Os elementos tecnológicos tornaram-se 

imprescindíveis. Não se trata aqui de pensar Adorno para abolir a técnica. Parece que não era 

este o propósito do pensador. Trata-se de pensar seu pensamento em vista de uma reposição 

da finalidade da técnica. Nesta perspectiva, a técnica deve estar para e pelo homem e não 

exclusivamente à impessoalidade de seus resultados. A realidade denuncia algumas situações 

do quanto as universidades
148

 se tornaram responsáveis pela constituição deste panorama 

formativo. Elas, que originariamente constituíam-se em meios reflexivos, passaram a se 

adaptar para dar respostas operacionais cabíveis à dinâmica da sociedade administrada. 

Alguns setores se restringiram exclusivamente a isto.  Por esta razão, ocorre continuamente a 

criação de novos cursos. Com eles, dá-se também o projeto de formação de um novo modelo 

de homem, que se serve do momento histórico para se instaurar como resposta aos anseios 

produtivos.  

É evidente que a condição da educação está ligada a este projeto sistêmico. Uma 

sociedade que pretende manter a sua permanência estrutural, fundamenta-se num processo 

educacional que a garanta, mediante a formação das gerações presente e futura. Esta 

sociedade cria um modelo de escola que é dirigido para sua manutenção. Com ela, constitui-

se um processo formativo que atenda a lógica da permanência. Adorno mesmo, em seus 
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diálogos com Becker
149

, adverte sobre cenário semelhante e propõe a análise destes fatores 

que deformam o real sentido de formação cultural.  

A teoria que fundamenta o pensar sobre os feitos do processo educacional em Adorno 

se estabelece a partir da dialética que deve repensar negativamente a realidade educacional, 

mediante a possibilidade da formação crítica. Dar as condições para o sujeito pensar o seu 

contexto e propor mudanças que dinamizam a realidade é um referencial de superação da 

reificação imposta por uma formação exclusivamente técnica. Neste aspecto, a reflexão de 

Adorno estimula a pensar a sociedade e os modelos educacionais como possibilidades de 

inovação e renovação do saber e do fazer críticos.  

Como uma sociedade sempre será assegurada ou dinamizada por um processo 

formativo de seus indivíduos, a sensibilidade crítica para a compreensão das forças 

asseguradoras e descontinuadoras deve nascer de um processo educacional crítico. Processo 

educacional crítico é o que se abre continuamente para referenciar a importância do humano 

para o qual ele existe. Neste aspecto, ele deve contemplar um referencial também estético. 

A busca pela estrutura social e produtiva tem conduzido também para uma 

descaraterização da formação estética. A perda da sensibilidade, pela dinâmica de vida 

contemporânea, institui uma forma característica de tratar a expressão artística e a 

sensibilidade perante o mundo e pessoas. Os indivíduos são educados cada vez mais para 

serem efetivos e menos afetivos. 

Ao refletir sobre esta condição afetiva, Adorno, no texto Educação após Auschwitz 

(2006, p. 134-136) é muito específico. Para ele, 

 

[...] Pregar o amor pressupõe naqueles a quem nos dirigimos uma outra estrutura do caráter, 

diferente da que pretendemos transformar. Pois as pessoas que devemos amar são elas próprias 

incapazes de amar e por isto nem são tão amáveis assim. [...] Crianças que não suspeitam nada 

da crueldade e da dureza da vida acabam por ser particularmente expostas à barbárie depois 

que deixam de ser protegidas. Mas, sobretudo, não é possível mobilizar para o calor humano 

pais que são, eles próprios, produtos desta sociedade, cujas marcas ostentam. [...] O incentivo 

ao amor – provavelmente na forma mais imperativa, de um dever – constitui ele próprio parte 

de uma ideologia que perpetua a frieza. Ele combina com o que é impositivo, opressor, que 

atua contrariamente à capacidade de amar. 

 

O embrutecimento em que os indivíduos estão sendo submetido pela sociedade 

elimina aos poucos também a sensibilidade estética. Se o meio pressiona o indivíduo a perder 

o referencial afetivo (capacidade de amar o outro) em relação aos demais, também vai 

impondo sobre ele o fechamento em si, a ponto de não mais se deixar afetar pelo outro. Os 

indivíduos vão sendo formados para tornarem-se insensíveis também ao belo. A causa é que o 
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gosto também se coisifica. A referência deste embrutecimento se dá porque as condições de 

percepção e apreciação do belo deixam de ser a partir da consciência do indivíduo e passam a 

ser instituídas por critérios de vontades e projetos comerciais de seu meio. 

A leitura que Adorno faz desta condição formativa para a insensibilidade é que a 

concepção do belo está cada vez mais vinculada ao padrão referente da indústria cultural
150

. 

Segundo ele (2008d, p. 18), 

 

 [...] A força produtiva estética é a mesma que a do trabalho útil e possui em si a mesma 

teleologia; e o que se deve chamar a relação de produção estética, tudo aquilo em que a força 

produtiva se encontra inserida e em que se exerce, são sedimentos ou moldagens da força 

social [...].  

 

A força que molda o desempenho do conhecimento estético é instituída pelo critério 

da massificação do prazer e da satisfação. Socialmente constituída, esta age condicionando o 

indivíduo à adaptabilidade e à frieza. A força individual de reação vai sendo minimizada pela 

percepção parca do processo, fazendo com que a indiferença seja reforçada continuamente. O 

indivíduo prende-se no seu instante e não se percebe como possibilidade de influência crítica 

e que possuiu a força emancipadora para percepção, apreciação e decisão estética. Contudo, 

ele é forçado apenas a tornar-se parte do processo. 

Cabe ressaltar que a estética, na constelação filosófica de Adorno, possui uma 

condição de autonomia, no sentido de expressar aquilo que realmente se pretende fazer 

expressar e sentir pelo homem, podendo expressar, inclusive, o não-idêntico. Ela traz em si 

uma força de reação contra a visão opaca de mundo. Contudo, a força da produção e 

comercialização da arte faz dela dependente das referências impostas pela indústria cultural. 

Isto porque, na visão de Adorno (idem., p. 19),  

 

[...] Cada obra de arte é um instante; cada obra conseguida é um equilíbrio, uma pausa 

momentânea do processo, tal como ele se manifesta ao alhar atento. Se as obras de arte são 

respostas à sua própria pergunta, com maior razão elas próprias se tornam questões [...]. 

 

A concepção sobre a estética e a formação estética do homem sofrem, historicamente, 

profundas transformações, seja em sua condição teórica ou em sua interpretação prática. Isto 

porque elas estão pressionadas pelas estruturas da sociedade administrada. Marcada pela 

pressão do consumo, a arte também sofre os ajustes e se torna expressão comercial. A arte é 

consumida. A arte deixa de ser expressão de resistência e reação para se tornar objeto de fácil 

reprodução. Contudo, ela somente será reproduzida se despertar o gosto comercial. 
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A formação estética massificada não pretende elucidar esta situação de ofuscamento 

da arte, visto que não é esta a sua pretensão. Oculta pelos interesses da sociedade de consumo, 

a arte também passa a ser estruturada para atender aos desejos do mercado. A lucidez sobre 

este processo de coisificação da arte parece não fazer parte integrante da esfera formativa. A 

consciência sobre a realidade em que a estética foi submetida na contemporaneidade passa a 

ser pensada por Adorno. Pela sua lucidez crítica, ele identifica, no processo, a negação 

daquilo que é entendido pelo sistema vigente como arte. E é com base nesta lucidez que o 

pensador propõe a crítica social. Segundo ele (idem., p. 377),  

 

Com a organização progressiva de todos os domínios culturais, cresce o apetite de assinalar à 

arte, teórica e até mesmo praticamente, o seu lugar na sociedade; inumeráveis mesas redondas 

e simpósios giram em torno deste tema. Depois de a arte ter sido reconhecida como facto 

social, o complemento de lugar sociológico sente-se-lhe, por assim dizer, superior e dispõe 

dela. Supõe-se muitas vezes que a objectividade do conhecimento positivista axiologicamente 

neutro se situa acima dos pontos de vista estéticos particulares pretensamente subjetivos. Tais 

tentativas exigem, por sua vez, a crítica social. Querem o primado da administração, do mundo 

administrado, implicitamente oposto ao que não deseja ser abrangido pela socialização total ou, 

pelo menos, contra ela se rebela. 

 

 A sociedade administrada, na ótica de Adorno, tende a estruturar os critérios da 

reprodução artística, por meio de padrões de aceitabilidade. Aqui também se instaura a lógica 

da produção e reprodução seriada, bem característica da sociedade industrial. A música, a 

dança e outras expressões artísticas tornam-se arte significativa na medida em que conseguem 

atender aos padrões socialmente estabelecidos.  

A busca pela consciência lúcida, por isso crítica, sobre a concepção de arte e sobre a 

expressão artística na contemporaneidade parece não atender os programas educacionais. A 

formação para a estética se limita a programas isolados, como disciplina isolada, e a cultura 

estética, apregoada pela lógica capitalista, está sendo definida pelo gosto da massa. O 

indivíduo se anula pela falta de compreensão estética, na medida em que não consegue pensar 

a partir da sensibilidade. E o padrão de beleza passa a ser aceito como verdadeiro a partir do 

gosto popular massificado. 

A lucidez crítica, base para a constituição de um processo educacional, que prima pela 

formação estética, é concebida por Adorno como um referencial contra a ―barbárie‖ comercial 

e social
151

. Para Adorno, a estética desembrutece o homem. Porém, a arte industrializada 

massifica. A estética sensibiliza para a condição real vivida pelo homem. A arte 

industrializada ofusca a condição de ser e auxilia no processo de reificação do indivíduo.  

                                                           
151

 Cf. Adorno, 2008d, p. 379. 



111 

 

A condição em que a arte está sendo submetida pela indústria cultural recebe de 

Adorno a expressão ―Entkunstung‖
152

, porque ela deixa de ser o que é realmente. Para o autor 

da Teoria Estética (2008d, p. 34),  

 

 Os ingênuos da indústria, ávidos das suas mercadorias, situam-se aquém da arte; eis porque 

percebem a sua inadequação ao processo da vida social actual – mas não a falsidade deste – 

muito mais claramente do que aqueles que ainda se recordam do que era outrora uma obra de 

arte. Impelem para a Entkunstung da arte.  

    

 Perseguindo o entendimento da situação que envolve a concepção de arte e de arte 

industrializada, o pensador (ibid., p. 36) infere: 

 

 [...] No entanto, como tabula rasa de projeções subjetivas, a obra de arte desqualifica-se. Os 

polos de uma Entkunstung são os seguintes: por um lado, torna-se coisa entre coisas; por outro, 

faz-se dela o veículo da psicologia do espectador. O espectador substitui o que as obras de arte 

reificadas já não dizem pelo eco estandardizado de si mesmo que percebe a partir dela. A 

indústria cultural põe em andamento este mecanismo e explora-o. Deixa mesmo aparecer como 

próximo dos homens, como sua pertença, o que lhes foi alienado e de que se pode dispor 

heteronomamente na restituição.  

 

 Um processo educacional para a formação estética deve contemplar a autonomia do 

indivíduo e conduzi-lo para isto. Também deve conduzir este indivíduo para o entendimento 

da autonomia da arte. Para Adorno autonomia da arte se apresenta como um ―ter-estado-em-

devir‖
153

. A busca do indivíduo pela desamarra das pretensões de vincular a arte ao gosto 

massificado é o exercício constante pela compreensão de sua emancipação estética. Este 

exercício já é evidência de um processo dialógico entre racionalidade e emancipação. Mas ele 

é possível na medida em que a formação do homem apontar para esta finalidade.  

 Considerando a relação entre educação, a formação técnica e a formação estética, 

pensada a partir de Adorno, é possível compreender o esforço intelectual que o pensador faz 

em denunciar o poder reificador da cultura do consumo, expresso em seus argumentos. Por 

outro lado, a sua proposta filosófica está em reconsiderar dialeticamente a realidade pela qual 

a educação, a técnica e a estética são estruturadas na sociedade administrada. A proposta de 

uma racionalidade emancipadora consiste em pensar também estas três dimensões com foco 

na efetiva condição em que o homem contemporâneo se submete e submete as suas 

instituições.  

 O diálogo entre razão e emancipação, a partir da relação educação, técnica e estética, 

ganha sentido se pensado pelo viés da reconstrução conceitual e organizacional, pelo real, da 
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educação, da técnica e da estética, a partir do cenário pensado por Adorno. Por meio desta 

reconstrução dá-se mais do que o entendimento terminológico. Por meio dela, o que se propõe 

é o entendimento objetivo das condições de vida que direciona o homem contemporâneo. É o 

entendimento de como a educação, a técnica e a estética podem contribuir efetivamente para a 

dinâmica da formação do homem, cultural e operacionalmente. A realidade dada traz em si a 

potencialidade de ser realidades possíveis. Traz em si a condição de ser reescrita 

historicamente, a partir da perspectiva formativa de indivíduos conscientes de seu espaço 

pessoal e social, e, consequentemente, cultural. Este processo formativo deve fazer renascer o 

espírito afetivo que foi suplantado paulatinamente pela indiferença. 

A reconstrução de um conceito e de uma identidade educacional formativa passa pela 

lucidez de entendimento do processo que a envolve. A escola, entendida como espaço 

formador, também sofre adaptações do meio e se orienta para o meio planejado. Mas é pela 

profundidade reflexiva sobre esta condição institucional e cultural que se instaura a proposta 

de uma formação racional para a emancipação. Emancipação no processo formativo 

(educação), no processo produtivo (técnica) e no contato objetivo com a realidade artística 

(estética). 

A formação de um pensamento, pautad na insistente busca pela emancipação de si 

mesmo, é constantemente instigada por Adorno em suas obras. Por isso, ela extrapola os 

horizontes da mera formação escolar. Esta formação deve se fazer presente em todos os 

referenciais sociais, como uma cultura formadora da formação, na mesma perspectiva que 

Adorno fala da reflexão crítica sobre a crítica, isto porque ―[...] a formação nada mais é que a 

cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva [...]‖ (ADORNO, 1996, parágrafo 2º). 

A perspectiva da relação entre educação, estética e técnica nos permite compreender 

esta relação por dois focos. Esta relação reforça, por um lado, a condição de nulidade do 

indivíduo histórico para a implementação da projeção do indivíduo burguês, instituindo o 

individualismo como identidade humana.  Por outro lado, esta relação se apresenta como 

possibilidade de emancipação racional e relacional. No primeiro caso, a dinâmica social faz a 

passagem do modelo burguês de homem para o modelo consumista da sociedade de massa. 

No segundo caso, há o esforço racional para resgatar a condição de individualidade do homem 

em meio à dinâmica social da massificação. 

Adorno, consciente desta realidade, sugere que a reflexão filosófica volte seus 

esforços
154

 para o entendimento objetivo desta condição de homem no mundo. Os efeitos da 
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subjetividade burguesa, sentidos na perspectiva do individualismo, reforçado pela sociedade 

de consumo, devem ser pensados também a partir da condição individual que a relação 

educação, técnica e estética estimula. Esta relação das três dimensões formativas deve ser 

promotora da reflexão crítica e da ação consciente. Por esta razão é que o nexo entre estes 

elementos culturais deve criar possibilidades de emancipação da racionalidade, pela 

participação efetiva e afetiva do indivíduo como agente do processo e não como expectador 

nele. Por outro lado, a racionalidade, ciente desta importância relacional, necessita conduzir-

se sempre mais para construção da autonomia de homem, como ser individual, social e 

político. Portanto, deve levar a uma concepção formativa do homem como um ser de 

emancipação racional e relacional. 

Pensada a partir do espaço da formação para a autonomia, a relação entre educação, 

formação técnica e formação estética torna-se um processo sistêmico que auxiliar na 

formação do indivíduo como uma orientação para a emancipação. O relacionamento entre 

estas três dimensões é uma possibilidade de dar ao indivíduo uma noção mais ampla do saber 

e do fazer humano. Entretanto, é necessário considerar ainda que a dimensão política é 

intrínseca a este processo formativo. Sendo assim, a formação política, como elemento da 

educação, é pensada também por Adorno.  

 

 3.2.2- A relação entre educação e política: o lugar social do indivíduo. 

 

[...] Gostaria de apresentar a minha concepção inicial de 

educação. [...] a produção de uma consciência verdadeira. 

Isto seria inclusive da maior importância política; sua ideia 

[...] é uma exigência política. Isto é: uma democracia com o 

dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu 

conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia 

efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de 

quem é emancipado (ADORNO, 2006, p. 141-142). 

 

 

 

 É evidente, na leitura da obra de Adorno, a denúncia do processo de alienação que se 

instaura sobre diferentes esferas da sociedade administrada. Dentre elas, também a 

consciência política sofre desta condição. Contudo, esta evidência não se dá somente na 

concepção de consciência, mas também na ação política. O pensar e o agir políticos de um 

indivíduo são, sem dúvidas, condições intrínsecas de um processo formativo.  Por outro lado, 

                                                                                                                                                                                     

condição que a própria terminologia filosófica se encontra. Para melhor pensar este esforço intelectual de 

Adorno, sugerimos a leitura: Adorno, 1976, p. 36-45 e 55-70. 
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estão também condicionados a ele. Por esta razão, tentaremos abordar a obra de Adorno para 

compreender a relação possível e necessária entre educação e política.  

Tomaremos inicialmente por base o texto de 1951, “Liderança democrática e 

manipulação das massas”. Neste texto é possível extrair a concepção de Adorno sobre a 

noção de política a partir da dinâmica da sociedade moderna. Isto se dá na medida em que é 

possível aproximar a noção de política, vivida pela sociedade de massa, com aquilo que dela 

deve transpor para a real consciência política. Este texto faz perceber, inicialmente, a forma 

de como a compreensão política foi sendo associada à noção de liderança política. Ele 

também nos dá a ideia da condição em que a noção de política foi sendo estruturada na 

sociedade analisada por Adorno. 

O formalismo, instituído no processo de representatividade, ofusca não somente a 

condição de vivência política, mas também a sua expressão presente no exercício do querer 

ser representado. Este aspecto fica elucidado quando Adorno expressa-se sobre a condição 

vivida pela democracia moderna. Para ele (1951, parágrafo 2º),  

 

Aplicar a idéia de democracia de maneira meramente formalista, aceitar a vontade da maioria 

per se, sem considerar o conteúdo das decisões democráticas, pode levar à completa perversão 

da democracia e, derradeiramente, à sua abolição. Hoje mais do que nunca, é função da 

liderança democrática tornar os seus sujeitos, o povo, conscientes de seus próprios desejos e 

necessidades contra as ideologias que são marteladas em suas cabeças pelos inumeráveis canais 

de comunicação dos interesses disfarçados. As pessoas precisam entender que aqueles 

princípios democráticos, uma vez violados, impedem o exercício de seus próprios direitos e 

podem fazê-las passar de sujeitos autodeterminados a objetos das mais obscuras manobras 

políticas. 

 

Os elementos que pautam esta dinâmica de sociedade são formulados e reformulados 

constantemente para a manutenção da instabilidade subjetiva, dirigindo-se para a instituição 

objetiva de um querer setorizado. Em nome de uma vontade de representatividade, que se dá 

como verdade objetiva, os grupos hegemônicos visam sucederem-se no poder. Esta lógica é 

montada para ofuscar a facticidade do agir pela descaracterização da massa, como realidade 

formada por idênticos. Esta ideia pode ser melhor compreendida pela expressão mesma de 

Adorno. Segundo o pensador (op. cit., parágrafo 4º),  

 

Para o observador superficial, a esfera política parece pois destinada a ser monopolizada pelos 

ardilosos homens de propaganda: a política é vista por um vasto número de pessoas como um 

campo para iniciados, se não de politiqueiros e chefes de máquinas partidárias. O problema é 

que quanto menos as pessoas acreditam na integridade política, mais facilmente elas podem 

cair nas mãos dos políticos que vociferam contra os políticos. Enquanto o princípio de verdade 

e seus processos intrinsecamente racionais exigem um certo esforço intelectual que 

provavelmente não atrairá muitos amigos, a propaganda em geral, e a fascista em particular, 

estão inteiramente adaptadas à chamada linha de menor resistência. 
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Este olhar de Adorno sobre a perspectiva de como a política é tratada requer atenção 

especial. A leitura que ele está propondo sobre o pensar e o fazer políticos deve ser formada 

por um entendimento rigoroso sobre o que é feito da noção de democracia. A sociedade 

moderna, ao pretender dar a voz ao povo, subjetivisa a noção de representatividade política, e 

objetivisa um modelo representativo, instaurando a força do convencimento pela 

representação através do ―princípio da verdade‖ e desconstruindo sucessivamente o ―princípio 

da igualdade humana‖. 

O texto de Adorno, em questão, pode ser tomado como um posicionar-se crítico sobre 

as esferas representativas da sociedade moderna. Em princípio, com base no relato da 

pesquisa apontada no texto, o autor apregoa o cuidado sobre os elementos massificadores e 

discriminatórios que são imbricados nos modelos de representatividade pela liderança, pelo 

convencimento do discurso. Por outro lado, o texto alude para um esforço que deve ser feito 

sobre a condição manipulatória que sustenta a lógica da tecnificação política, que 

despersonaliza os arranjos sociais e personaliza a vontade representativa. Segundo Adorno 

(idem., parágrafo 18º), 

 

Na esfera da cultura de massa, esse fenômeno é conhecido como ―nostalgia‖. Quanto mais a 

tecnificação e especialização irrompem nas relações humanas imediatas que estão associadas à 

família, à oficina e à pequena empresa, mais os átomos sociais, que formam as novas 

coletividades, anseiam por abrigo, segurança econômica e pelo que os psicanalistas chamariam 

de restituição da situação uterina. 

 

 

Implícita e explicitamente Adorno está referenciando que os rumos tomados pela 

condição política contemporânea mais despolitizam do que formam para a consciência e ação 

política. O esforço crítico é um referencial para a desconstrução subjetiva da condição 

objetiva que a política assume. É relevante, neste processo de reconstrução do entendimento 

da política, a efetiva participação do indivíduo nas esferas próximas a si.  

A formação política passa a ser mais uma estrela de destaque na constelação filosófica 

adorniana. Recebe especial destaque exatamente porque o convívio social é 

fundamentalmente político. A lucidez, ou o ―esclarecimento democrático‖, propriamente 

empregado por Adorno, deve suplantar a irracionalidade política, manifesta na massificação 

da vontade de representação. Empreender ações intelectuais que tragam à luz os elementos 

que fundamentam a lógica da democracia moderna é um referencial adotado por Adorno. Ele 

dá ênfase a esta denúncia como um elevar-se cultural do homem contra toda força 
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politicamente instituída que tira do homem a condição de ser humano, colocando-o na 

condição de expectador do devir social. 

O que dá ao homem o caráter de ser político passa pelo esclarecimento do processo 

formativo deste homem. É a condição real que lhe assegura a perspectiva ideal de vivência e 

convivência em sociedade, com vista à emancipação. 

Olhando a concepção política de Adorno, a partir de um processo de formação 

cultural, é possível ler no texto “Educação e Emancipação” (ADORNO, 2006), esta 

aproximação. A formação política, lida na perspectiva da emancipação, segue a dinâmica da 

busca pela superação da impotência do indivíduo constituído pela ―consciência desleixada‖ 

(idem., p. 154). Pensar a emancipação, a partir do processo formativo é, para Adorno, algo 

―peculiar‖. Segundo ele, ―[...] mesmo na literatura pedagógica não se encontra esta tomada de 

posição decisiva pela educação para a emancipação [...] o que se constitui algo 

verdadeiramente assustador e muito nítido‖ (op. cit., 172).  

Já se evidencia que, mesmo sendo um referencial educativo, a emancipação caminha 

nas entrelinhas da formação. Ela se dá não como constitutivamente explícita, mas como algo 

implícito. Pelo fato de não ficar explícito, tona-se até incompreendido. Algo semelhante 

ocorre também com a formação política. A concepção política, implícita no processo 

formativo, que também deveria apontar para a emancipação do indivíduo nesta condição, 

remete a um obscurecimento argumentativo e dissociativo. Formação política se distancia da 

cotidianeidade.  

Ao refletir sobre a noção de emancipação, que também pode ser associada à condição 

política, Adorno (idem., p. 172) vê a noção de emancipação ser suplantada por outros 

conceitos.  

 

[...] no lugar da emancipação, encontramos um conceito guarnecido nos termos de uma 

ontologia existencial de autoridade, de compromisso, ou outras abominações que sabotam o 

conceito de emancipação atuando assim não só de modo implícito, mas explicitamente contra o 

pressuposto de uma democracia [...].   

 

Pensar esta preocupação de Adorno é oportuno, principalmente porque nos permite 

reposicionar a condição da educação em vista da emancipação. Emancipação não é uma 

condição desassociada da realidade. Falar de emancipação é compreender um indivíduo como 

―núcleo impulsionador da resistência‖ (idem., p. 154), em vista de uma vivência 

contextualizada. Falar de um indivíduo emancipado racionalmente é compreendê-lo também a 

partir da noção política. Conceber o conjunto em que circunscreve a noção de emancipação 
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política é transpor a condição de ―menoridade‖ e assumir o risco de inserir-se no social pela 

manifestação da ―firmeza do eu, da unidade combinada do eu‖ (idem., 180).  

 A noção de emancipação não pode ser restrita somente a um processo de idealização 

conceitual. Para ser emancipação, em sentido pensado por Adorno, ela precisa acontecer e ser 

concebida no interior da própria dinâmica social. Por isto mesmo que ela é compreendida em 

Adorno como a ―produção de uma consciência verdadeira‖ (ibid., p.141). A formação política 

passa pela condição da formação de uma consciência desalienada e pela formação de uma 

consciência politicamente emancipada. É certo que Adorno não militou intensamente pela 

condição política. Mas é certo que a sua reflexão fez brotar a visão da realidade pela sua 

possibilidade de ser o que ainda não é. 

 A percepção de Adorno em apresentar uma racionalidade que compreenda as 

condições da sociedade contemporânea, condições estas que determinam o modo de ser dos 

homens, chama a nossa atenção para o autêntico sentido da ―conscientização‖. Ter a 

consciência desta realidade é compreender as condições de produção da situação social que 

afeta pessoa e organização. Consciência política significa compreender as forças que, em 

nome da liberdade, afetam demasiadamente a perspectiva do convívio social entre diferentes. 

As experiências vividas pelo modelo político alemão, durante os anos quarenta, e pelo modelo 

político norte-americano, do período posterior à Guerra, concedem a ele a condição de criar 

um contraponto entre cultura e formação política.  

A Alemanha, uma nação culta, talvez a mais culta da época, permitiu Auschwitz. Não 

há ingenuidade nesta leitura. O que ocorre é a condição de entendimento de uma formação 

racional que canaliza os feitos culturais em sintonia com o poder de formar e conduzir a 

opinião e atitudes do outro. Formação de uma consciência política é saber analisar e 

compreender o que é finalidade e o que é meio. A elucidação desta condição é que permite, a 

partir de uma dialética negativa, inscrever dialeticamente a política como possibilidades 

diante de realidades que vão sendo construídas. Seria provável também falar de uma formação 

política negativa? 

O fato é que o processo formativo para a consciência política deve possibilitar a 

contradição inerente a si, como uma condição dialética, que dinamiza este processo. Esta 

abertura ao novo (às possibilidades), no qual a pessoa se coloca como finalidade e não como 

meio, é que vai estabelecendo o caráter emancipatório da razão crítica, também na formação 

da consciência política. 

 Na obra ―Dialética do Esclarecimento‖ Adorno, juntamente com Horkheimer, reflete 

profundamente esta condição de criticidade para se chegar à consciência política, como fator 
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de formação para a resistência ou reação. Esta consciência política deve auxiliar no 

posicionamento social do indivíduo. Deve construir o lugar social para que o indivíduo 

suplante a nostalgia do modelo burguês de subjetividade. Este processo formativo deve 

estabelecer o limite entre o projeto burguês de indivíduo e a realidade existente, para suplantá-

lo. No primeiro caso, a noção de indivíduo sofre o duro golpe pelas atrocidades cometidas 

sobre o ―eu‖ existente, durante Segunda Grande Guerra e nos modelos sociais e econômicos 

adotados posteriormente. Por outro lado, o indivíduo histórico sofre a sua despersonalização, 

pressionado pelo consumo, tornando-se elemento de uma massa social, com identidade de 

consumo. 

 Adorno, em sintonia com Horkheimer (1985, p. 37) descreve esta condição, que está 

imbricada na civilização, ao expressar: 

 

 [...] O eu integralmente capturado pela civilização se reduz a um elemento dessa inumanidade, 

à qual a civilização desde o início procurou escapar. Concretiza-se assim o mais antigo medo, o 

medo da perda do próprio nome. Para a civilização, a vida no estado natural puro, a vida 

animal e vegetativo, constituía o perigo absoluto. Um após o outro, os comportamentos 

mimético, mítico e metafísico foram considerados como eras superadas, de tal sorte que a ideia 

de recair neles estava associada ao pavor de que o eu revertesse à mera natureza, da qual havia 

se alienado com esforço indizível e que por isso mesmo infundia nele indizível terror. 

 

O esforço formativo político deve resgatar a concepção do indivíduo com alguém 

único, diferente do outro e da massa social. Alguém irrepetível, histórico e culturalmente. Este 

resgate de identidade é para proporcionar a lucidez sobre a morte social que a noção de 

indivíduo sofre, provocada pelo modelo produtivo que afeta a esfera social e econômica. O 

indivíduo precisa ter clareza que a sociedade de consumo irá conduzi-lo ao aniquilamento da 

expressão de seu ser, pela condição histórica do seu existir.   

A formação política deve desvelar a condição da morte pública que o indivíduo foi 

submetido pelo modelo social e econômico autoritário ou dominador. Esta morte se dá, por 

um lado, quando a sociedade reclusa o indivíduo à esfera privada, levando-o ao 

individualismo. Por outro, quando ela o reclusa à categoria social, conduzindo-o à identidade 

categorizada no proletário.  Para Adorno (1996, parágrafo 6º) 

 

[...] Quando as teorias socialistas se preocuparam em despertar nos proletários a consciência de 

si mesmos, o proletariado não se encontrava, de maneira alguma, mais avançado 

subjetivamente que a burguesia. Não foi por acaso que os socialistas alcançaram sua posição 

chave na história baseando-se na posição econômica objetiva, e não no contexto espiritual. Os 

dominantes monopolizaram a formação cultural numa sociedade formalmente vazia. 
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O que se percebe, na vertente capitalista, é que as forças sociais produtivas, na qual 

esta individualidade está inserida, passam a alimentar o individualismo, fazendo a pessoa 

permanecer nesta condição de ser privado. Para Horkheimer & Adorno (1985, p. 14),  

 

O indivíduo vê-se completamente anulado em face dos poderes económicos. Ao mesmo tempo, 

estes elevam o poder da sociedade sobre a natureza a um nível jamais imaginado. 

Desaparecendo diante do aparelho a que serve, o indivíduo vê-se, ao mesmo tempo, melhor do 

que nunca provido por ele. Numa situação injusta, a impotência e a dirigibilidade da massa 

aumentam com a quantidade de bens a ela destinados. A elevação do padrão de vida das 

classes inferiores, materialmente considerável e socialmente lastimável, reflete-se na difusão 

hipócrita do espírito. Sua verdadeira aspiração é a negação da reificação. 
 

O resgate social do indivíduo, como projeto de formação política, inicia-se pela 

tomada de consciência de como o processo econômico, aniquilador da identidade, se instala. 

A sociedade hegemônica, de caráter dominador, elimina a individualidade, atacando-a por 

meio de uma ―[...] embriaguez narcótica, que expia com um sono parecido à morte a euforia 

na qual o eu está suspenso [...]‖ (op. cit., p. 39). O que Adorno está propondo com esta leitura 

é o resgate ou a formação da identidade do eu forte, ou da firmeza do eu. Ela é eliminada no 

processo social pelo desprezo de si, causado pela identidade da massa que força o indivíduo à 

sua aniquilação. Eu forte não pode ser confundido com o espírito que instituiu Auschwitz. Eu 

forte é uma identidade formada para a reação social e para a resistência pessoal frente ao 

processo reificador. Quando o eu é completado na identidade de massa, ou formado por ela, e 

não necessitar mais de uma identidade própria, está provocando a própria morte e eliminando 

a capacidade de reação e resistência. 

A fragilidade do eu, despersonalizado pela identidade de massa, que nasce deste 

processo aniquilador, não garante as condições reativas que definem o seu lugar social como 

sujeito. Este eu é um risco político, pois pode ser conduzido, como massa, para aceitar ou 

aprovar modelos políticos totalizadores. Este processo, que faz dele objeto ou produto social, 

torna-o também objeto político. Recluso em sua condição privada, não consegue perceber a 

importância da condição pública. Por isso, não se compromete com ela. Na esfera privada dá-

se a condição comercial, na qual e pela qual ele se torna também um produto social da 

economia. Adorno denuncia esta realidade como uma situação brutal. Para ele, a ―[...] 

brutalidade com que [as potências] enquadram o indivíduo é tão pouco representativa da 

verdadeira qualidade dos homens quanto o valor o é dos objetos de uso‖ (idem., p. 35. Grifo 

nosso).   

A sociedade que não experimentou a atrocidade de uma guerra precisa aprender com 

os feitos históricos para que não repita, em sua estrutura, o sofrimento provocado pelo homem 
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sobre o homem. Por isto, um processo educacional para formação política deve estar atento a 

isto. Para Adorno, ―[...] a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a 

educação. De tal modo ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário 

justifica-la‖ (2006, p. 119). 

A educação deve superar a insensibilidade frente aos males provocados pelo homem, 

contra o homem, por meio das perseguições seja de qualquer natureza. A formação para a 

―consciência verdadeira‖, proposta por Adorno no texto Educação – para quê?, está em 

sintonia com a exigência imperante de que as atrocidades contra a humanidade não se 

repitam. A consciência deve suplantar a insanidade. Esta exigência, fundamentalmente 

refletida por Adorno na perspectiva ética, também pode ser constitutiva de uma formação 

política. Assim o é porque esta exigência continua sendo também a preocupação de Adorno, 

referenciada implicitamente com a condição e consciência sobre o processo. Isto porque ―[...] 

a pouca consciência existente em relação a esta exigência e as questões que ela levanta 

provam que a monstruosidade não calou fundo nas pessoas, sintoma da persistência da 

possibilidade de que se repita no que depender do estado de consciência e de inconsciência 

das pessoas‖ (op. cit., p. 119). 

A sociedade que se organiza em vista da promoção de uma educação para a 

emancipação deve estar aberta à formação de um indivíduo para resistir contra tudo àquilo 

que tem em vista o aniquilamento das condições humanas. Esta resistência, presente na 

promoção da formação política, traz em si um centro sobre o qual deve gravitar a educação 

política. Em Adorno (idem, p. 137), esta condição é assim apresentada: 

 

O centro de toda educação política deveria ser que Auschwitz não se repita. Isto só será 

possível na medida em que ela se ocupe da mais importante das questões sem receio de 

contrariar quaisquer potências. Para isto teria de se transformar em sociologia, informando 

acerca do jogo de forças localizado por trás da superfície das formas políticas. Seria preciso 

tratar criticamente um conceito tão respeitável como o da razão de Estado, para citar apenas um 

modelo: na medida em que colocamos o direito do Estado acima do de seus integrantes, o 

terror já passa a estar potencialmente presente. 

 

A preocupação de Adorno é muito atual. A sociedade esclarecida, que pressupõe ser 

formada por pessoas esclarecidas, deve pôr-se constantemente em processo de autocrítica para 

estimular a efetiva participação social do indivíduo, lutando contra todo o individualismo 

imperante dos sistemas totalitários. 

Refletir sobre uma consciência verdadeira é indagar também sobre a consciência 

política. Perguntar sobre a consciência política é pensar sobre o resgate social do indivíduo. É 

reconstruir o lugar social do indivíduo. O resgate do lugar social do indivíduo se torna 
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possível por meio de uma formação que venha negar a sua condição existente, pela 

contradição histórica, para reafirmar o seu papel de reação e resistência social. Pensar o lugar 

social do indivíduo é dar-lhe a condição de relacionar-se com outros indivíduos, para além da 

esfera comercial. Relação que permita perceber no outro o eu não-idêntico, personalizado, 

distinto do eu-coisa, descaracterizado pela força massificadora.  Para Adorno, ―[...] A 

subordinação da vida ao processo de produção impõe a cada um, amesquinhando-o, algo do 

isolamento e da solidão que gostaríamos de reservar à nossa escolha soberana [...]‖ (2008b, p., 

23, aforismo 06). Este imaginar-se ―melhor do que todos os outros‖ é que conduz também à 

hegemonia política. 

A condição da crítica da formação política deve ser a prerrogativa de um processo 

formativo que visa preparar o indivíduo para a resistência e para a reação a partir do seu lugar 

social. O lugar social do indivíduo se concretiza na luta contra o ―narcisismo coletivo‖, 

mediante a aproximação consciente, entre indivíduos diferentes, para a construção de um 

espaço social participativo. Esta noção de lugar social é compreendida e o espaço é ocupado 

por pessoas em processo de emancipação. Neste aspecto, o processo formativo deve primar 

fundamentalmente pela formação política. 

A racionalidade crítica traz em si uma característica que dá à racionalidade a 

possibilidade de conduzir o indivíduo à emancipação. Compreendida como um esforço 

intelectual que conduz ao verdadeiro esclarecimento sobre as ameaças que aprisionam a 

reflexão e a ação humana, a razão crítica precisa está sempre atenta aos percalços prováveis e 

possíveis que podem conduzir à alienação em si mesma. Como tal, a racionalidade crítica está 

aberta às inúmeras possibilidades de análise da realidade e de si mesma. Não basta ela estar 

atenta simplesmente aos esquemas racionais externos ao seu modo de análise. Ela também 

necessita pensar a si mesma para não se constituir na ideologia das respostas encerradas em si 

mesmas. Um indivíduo crítico é um indivíduo que busca continuamente a sua emancipação 

intelectual e política. Um indivíduo emancipado não se fecha aos esquemas de uma 

racionalidade propensa a justificar-se a si mesma. É por esta razão que a teoria crítica sempre 

se colocou como aberta para, a partir de si, não construir um modelo filosófico hegemônico. 

Ela também buscou, para si, um constante diálogo com outras expressões do saber, no sentido 

de manter-se atenta ao dinamismo social e contribuir para a sua elucidação. 
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CONCLUSÃO 

 

A reflexão crítica de Adorno, no seu diálogo com a realidade, funda-se na perspectiva 

de que a razão possui a tarefa de libertar o homem da ignorância intelectual, da repressão 

social e da inconsciência do processo cultural massificador imposto pela sociedade de 

consumo. Este ideal iluminista dá o otimismo à racionalidade crítica de ser expressão da 

Teoria Crítica. Por perseguir esta perspectiva é que a teoria crítica busca apresentar e dar à 

razão o caráter de ser razão emancipadora. 

Ao perseguir esta perspectiva, a teoria crítica, expressa na reflexão de Adorno, além de 

manter viva a tradição idealista e marxista, institui um momento próprio, no qual concebe a 

dialética, com foco na antítese hegeliana, como a atitude de negação da realidade posta. Esta 

postura pretende buscar a verdade para além dos fatos imediatos. Pretende também conceder à 

razão o trabalho da crítica e da negatividade. Nesta perspectiva, para ser o que é, a realidade 

deve vir a ser o que não é.  

O ideal emancipador da razão crítica em Adorno consiste em conduzir o pensamento à 

clareza sobre os processos históricos. Esta clareza se propõe a denunciar as forças contrárias à 

autonomia humana e tudo aquilo que coloca em descrédito a condição do homem no seu 

convívio social. Este ideal persegue também o propósito de conduzir o homem à reação contra 

os elementos que tiram do homem a dignidade de ser autônomo e consciente. É uma reação 

contra a redução da razão ao seu caráter puramente instrumental e calculador. Sua crítica está 

também para desvelar as barbáries que podem ser cometidas ou instituídas social e 

culturalmente.  

Adorno propõe o diálogo entre razão e emancipação, pelo viés da crítica, quando 

denuncia, com Horkheimer, a crescente influência da lógica cartesiana e da postura positivista 

e empirista que conduziram as ciências sociais ao afastamento da lucidez crítica, 

desprestigiando a filosofia inclusive, em vista dos resultados planejados. Neste momento a 

crítica de Adorno está consciente em dar à filosofia a condição de ler a realidade e de ser a 

voz contestadora frente à ordem tendencialmente totalitária que se despontavam nas posturas 

política e econômica da Europa. A força da práxis, sempre interagindo com a teoria, se coloca 

como perspectiva da teoria para reverter a ordem social vigente. 

Perseguindo a condução histórica do diálogo entre razão e emancipação, Adorno, ao 

confrontar a realidade totalitária da sociedade da época, propõe ao indivíduo a tarefa da 

resistência. Resistência também contra a democracia da massa, instituída por um projeto 

reificador da Indústria Cultural. A perspectiva de Adorno é a de que a crítica seja a 
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responsável por libertar a grande massa de indivíduos de uma razão alienada, que se 

despersonifica e nega a condição crítica da filosofia na compreensão da condição humana. O 

anseio pela emancipação da razão está em compreender e resistir às investidas de uma cultura 

que prima pelo aparente, pelo resultado imediato e pela fragmentação do homem. 

A postura de Adorno também se defronta e confronta com o problema de uma 

pseudoformação instaurada na dinâmica da sociedade de consumo. A razão passa a ser a 

condutora da crítica sobre os modelos formativos adotados para a educação do indivíduo, 

enquanto indivíduo e enquanto ser social. O diálogo entre razão e emancipação é instituído, 

neste contexto, para que os espaços formativos sejam repensados, a fim de que a formação 

educativa do indivíduo privilegie a sua postura de agente social e de sensibilidade frente a si e 

o mundo. No primeiro caso, Adorno compreende uma necessária formação política. No 

segundo, uma formação estética. Em ambos, privilegia-se o esforço pela libertação do homem 

das teias do projeto reificador. Nestes espaços formativos, a formação técnica deve trazer em 

si a condição de ser meio para responder ao processo produtivo do homem em sociedade e 

não ser configurada como fim em si mesma. Adorno vê, assim, que a formação para a 

adaptação faz-se necessária. Contudo, trata-se de uma adaptação marcada pela consciência 

sobre o processo. Faz-se necessário igualmente resistir ao modelo de adaptação que se encerra 

em si mesmo. 

A emancipação do indivíduo para que ele tenha a compreensão sobre a vida social é 

proposta por Adorno através de um processo formativo, no qual a essência da educação seja o 

preparo para a reflexão contínua sobre a realidade. Pensar o pensamento, pensar os princípios, 

pensar o processo produtivo tornam-se esforços formativos que concedem à educação uma 

identidade de esclarecimento, porém um esclarecimento desde o caráter negativamente 

dialético, ou seja, desde o não-idêntico do sistema posto. O pensar daí resultante nunca pode 

ter a pretensão de se igualar ao ser: a primazia do objeto é condição da vida do pensamento 

crítico.  O processo formativo para uma racionalidade esclarecida confere a condição crítica 

de si mesmo, mantendo a primazia do objeto sem nulificar o sujeito.  

 Razão e emancipação em Adorno são elementos integrantes do seu otimismo pela 

sobrevivência de uma formação cultural numa sociedade que eliminou, em sua estrutura, esta 

condição. Esta postura de Adorno reafirma que o papel da dialética negativa consiste na busca 

por compreender a contribuição da razão instrumental, sem deixar se seduzir a ela. Neste 

aspecto, a razão emancipada consiste também em transformar uma razão alienada em razão 

emancipadora. Mas para que a razão não se torne realidade totalmente outra, ela precisa estar 

lúcida de si pela possibilidade de ser o que ainda não é: força prática transformadora. 
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