
 

Adorno e Horkheimer, Dialética do Esclarecimento (Prefácio e Conceito de Esclarecimento) 

Texto: ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Prefácio. In: ________. Dialética do Esclarecimento. 

Trad.: Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor: 1985. p. 9-16 

Tópicos: 

- A história não segue uma evolução para o melhor; ao contrário, ela cada vez mais se afunda na 

barbárie. "O progresso converte-se em regressão" (p. 14). Benjamin, na nona tese sobre o conceito 

de história, diz: "O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. 

Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 

incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar 

os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas 

com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestado o impele irresistivelmente para o 

futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 

tempestade é o que chamamos de progresso". 

- Esclarecimento (Aufklarung): "processo pelo qual uma pessoa vence as trevas da ignorância e do 

preconceito em questões de ordem prática (religiosas, políticas, sexuais etc.)", (ALMEIDA, p. 7); "é a 

saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade 

de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo (...) Tem coragem de fazer uso 

de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento" (KANT, Resposta à pergunta: O que é 

esclarecimento?). Grosso modo, e para aproximá-lo do mito, o esclarecimento é uma arma na luta do 

homem contra a natureza. 

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

investigar: a autodestruição do esclarecimento" (p.13). Em virtude dessa autodestruição do 

esclarecimento, o pensamento é forçado a se entregar, acriticamente, aos costumes e tendências do 

espírito da época. O pensamento passa a ser, ele também, mercadoria. As expressões de uma forma 

ou de outra cabam por concordarem com as direções dominantes do pensamento. São criados tabus 

em relação às formas de pensar dominantes. O próprio conceito do pensamento esclarecedor, que é 

aliás condição imprescindível para a liberdade na sociedade, carrega os germens de sua própria 

regressão. Ou seja, o problema não é o esclarecimento em si, mas ele levado às últimas 

consequências. 

- A grande contribuição dos fragmentos é mostrar que as causas da regressão do esclarecimento na 

mitologia estão "no próprio esclarecimento paralisado pelo temor da verdade" (p.13). 

- Contradição: um grande esclarecimento deveria, por se ligar categoricamente à liberdade, 

contribuir com ela; mas, na realidade, quanto mais se produzem as condições materiais para a 

criação de um mundo mais justo, mais ele se torna desigual. "O indivíduo se vê completamente 
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anulado em face dos poderes econômicos (...) Numa situação injusta, a impotência e a dirigibilidade 

da massa aumenta com a quantidade de bens a ela destinados" (p. 14). 

 

Texto: ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Conceito de Esclarecimento. In: ________. Dialética 

do Esclarecimento. Trad.: Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor: 1985. 

Temas: Esclarecimento; Mito; Natureza; Dialética; Fetiche; Industrialização; Totalitarismo; Alienação. 

Tese: O esclarecimento, mediante o desenvolvimento de seu conceito e de seu uso pela sociedade, é 

capaz tanto de progredir quando regredir a sociedade a qual ele se instaura. É capaz de emancipar os 

homens do medo de uma natureza que lhe é desconhecida e investi-los na posição de senhores, ao 

mesmo tempo em que pode dominar o próprio homem frente a sua criação através da objetivação e 

totalização do sociedade, diante dos mecanismo calculáveis e regulatórios da tecnociência moderna. 

Objetivos: 

I - Explicitar os usos do conceito de esclarecimento durante a história, e seu desenvolvimento em 

cada etapa do processo de desmitologização do mundo; 

II – Analisar o porque da alienação do homem frente a própria sociedade técnicocientificista e seu 

processo de continua objetivação e “solidificação” do esclarecimento mediante o totalitarismo; 

III – Demonstrar uma solução frente ao problema da alienação e dominação do homem, assim como 

sua falta de consciência diante do próprio esclarecimento; 

Recorte: Análise dos usos do conceito de esclarecimento na história e a sua tentativa de objetivação, 

dominação e explicação da natureza, desde a concepção mágico-anímica, até ao esclarecimento 

técnico-cientificista da ciência moderna burguesa. E o consequente entrelaçamento entre mito e 

razão esclarecida. 

Definições: 

Esclarecimento - O conceito de esclarecimento não se refere a uma época histórica determinada, 

mais sim a uma atitude de “desencantamento do mundo”, da qual as pessoas se libertam do medo 

de uma natureza desconhecida, á qual atribuem poderes ocultos para explicar seu desamparo em 

face dela. 

Hipóteses: 

I - O esclarecimento tem como objetivo libertar os homens do medo e de investi-los na posição de 

senhores. O trajeto desse progresso do esclarecimento se constituirá durante a história através do 

entrelaçamento do mito com a razão esclarecida, havendo, portanto um processo de 

desencantamento do mundo. 

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

objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. (...) o programa do 

esclarecimento era o desencantamento do mundo.” (p.17-18) 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
2 



 

II - O esclarecimento, porém, se valerá através da sujeição da natureza ao homem e criticará 

qualquer forma mítica de pretensão à verdade através da indissociação do sujeito com o seu objeto. 

O esclarecimento é totalitário, e por esse motivo se fixara no papel de senhor, por ter ainda 

pretensões ao controle da totalidade irá se confrontar com tendências contrárias a dele. A 

pluralidade das figuras anteriores ao esclarecimento devem ser dominadas através da racionalidade 

unificadora e calculável. 

‘’O esclarecimento, porém, reconheceu as antigas potências no legado platônico e aristotélico da 

metafísica e instauro um processo contra a pretensão de verdade dos universais, acusando-a de 

superstição (...) Doravante, a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a forças soberanas 

ou imanentes, sem a ilusão de qualidades ocultas.O que não se submete ao critério da 

calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento. (...) Isso se deve ao fato que o 

esclarecimento ainda se reconhece a si mesmo nos próprios mitos.Quaisquer que sejam os mitos de 

que possa se valer a resistência, o simples fato de que eles se tornam argumentos por uma tal 

oposição significa que eles adotam o princípio da racionalidade corrosiva da qual acusam o 

esclarecimento.O esclarecimento é totalitário (...) De antemão o esclarecimento só reconhece como 

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

toda e cada coisa.” (p. 19-20) 

III - Os mitos, no entanto são eles mesmos produtos do próprio esclarecimento na medida em que 

relatam, denominam, expõem e explicam. O homem enquanto imagem e semelhança do poder 

divino exerce sobre a natureza o mesmo poder que a divindade exerce a sua criação. Com isso a 

essência das coisas se revelará como “substrato de dominação”. 

“Mas os mitos que caem vitimas do esclarecimento já eram o produto do próprio esclarecimento. 

(...) O mito queria relatar, denominar, dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar (...) 

Enquanto soberanos da natureza, o deus criador e o espírito ordenador se igualam. A imagem e 

semelhança divinas do homem consistem na soberania sobre a existência, no olhar do senhor, no 

comando.O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade.(...) O 

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

conhece-os na medida em que pode manipulá-los (...) Nessa metamorfose, a essência das coisas 

revela-se como sempre a mesma, como substrato da dominação.” (p. 20-21) 

IV - No entanto no estado mágico-anímico difuso da humanidade, quando ainda predominava a 

substitutividade especifica, o homem ainda não se via como senhor e detentor do poder sobre a 

natureza, apenas quando ele ganha a consciência de sua identidade em contraste diferenciado com a 

do outro que ele confere para si o poder das forças invisíveis anímicas da natureza. Neste sentido o 

sujeito passa a ser o doador de sentido para um objeto exterior a ele. 
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“... ele ainda não se declarou á imagem e semelhança do poder invisível. É só enquanto tal imagem e 

semelhança que o homem alcança a identidade do eu que não pode se perder na identificação com o 

outro, mas toma definitivamente posse de si como máscara impenetrável. É à identidade do espírito 

e a seu correlato, à unidade da natureza, que sucumbem as múltiplas qualidades. A natureza 

desqualificada torna-se a matéria caótica para uma simples classificação, e o eu todo-poderoso 

torna-se o mero ter, a identidade abstrata. (...)Na magia existe uma substitutividade específica (...)É a 

isso que a ciência dá fim(...)As múltiplas afinidades entre os entes são recalcadas pela única relação 

entre o sujeito doador de sentido e o objeto sem sentido, entre o significado racional e o portador 

ocasional do significado.” (p. 22) 

V – Da mesma forma que os mitos são eles mesmos processos de esclarecimento, o esclarecimento 

fica cada vez mais enredado na fatalidade dos mitos.Um dos exemplos é a da injustiça.A abstração se 

configura como o instrumento do esclarecimento, da mesma forma que o destino nos mitos, 

comportando todas a diferença como um processo de liquidação. 

“O esclarecimento corrói a injustiça da antiga desigualdade, o senhorio não mediatizado; perpetua-o, 

porém, ao mesmo tempo, na mediação universal, na relação de cada ente com cada ente. (...) O 

preço dessa vantagem, que é a indiferença do mercado pela origem das pessoas que nele vêm trocar 

suas mercadorias, é pago por elas mesmas ao deixarem que suas possibilidades inatas sejam 

modeladas pela produção das mercadorias que se podem comprar no mercado. (...) A abstração, que 

é o instrumento do esclarecimento, comporta-se com seus objetos do mesmo modo que o destino, 

cujo conceito é por ele eliminado, ou seja, ela se comporta como um processo de liquidação” (p.24) 

VI - O esclarecimento que vê no pensamento arcaico mágico-anímico um principio de difusão e de 

não diferenciação (sujeito-objeto) se mostrara também como mito na medida em que o pensamento 

mítico-grego patriarcal se enxergara difundida ainda no principio religioso primordial indiferenciado 

denominado “mana”.Em vistas disso ele se enxergara ainda sujeito à ordem desconhecida da 

natureza.A duplicação da natureza como aparência e essência, ação e força, que torna possível tanto 

o mito quanto a ciência provam desse medo primordial do homem em face á supremacia da 

natureza. 

“A universalidade dos pensamentos, como a desenvolve a lógica discursiva, a dominação na esfera 

do conceito, eleva-se fundamentada na dominação do real. É a substituição da herança mágica, isto 

é, das antigas representações difusas, pela unidade conceptual que exprime a nova forma de vida, 

organizada com base no comando e determinada pelos homens livres.(...) No mundo luminoso da 

religião grega perdura a obscura indivisão do principio religioso venerado sob o nome de “mana” nos 

mais antigos estágios que se conhecem da humanidade.(...) o que o primitivo aí sente como algo de 

sobrenatural não é uma substância espiritual oposta á substancial material, mas o emaranhado da 
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natureza em face do elemento individual.O "mana", o espírito que move, não é uma projeção, mas o 

eco da real supremacia da natureza nas almas fracas dos selvagens.” (p.25) 

VII - O esclarecimento se mostrara então como a superação do medo que a natureza impõe ao 

homem, ao supor que não existe mais nada desconhecido, fora de seu escopo de dominação, 

gerando assim uma desmitologização.O mesmo processo ocorre com a imanência positivista que 

ainda se configura em posição de igualdade com o medo mítico antigo, a saber, o desconhecido. 

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

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

inanimado, assim como o mito identifica o inanimado ao animado.O esclarecimento é a radicalização 

da angústia mítica.A pura imanência do positivismo seu derradeiro produto, nada mais é do que um 

tabu, por assim dizer, universal.Nada mais pode ficar de fora, porque a simples idéia do “fora” é a 

verdadeira fonte da angústia” (p.26) 

VIII – O esclarecimento desassocia a antiga unidade entre signo e imagem, entre imagem e 

linguagem, presentes nos ritos mágicos-animicos, e nos mitos patriarcais.Com a instauração do 

esclarecimento em sua fase técnico-cientificista, o signo se separa da imagem, e a linguagem se vê 

dividida entre suas diferentes artes.A não re-instauração dessa unidade agora fragmentada gera uma 

antítese entre as artes e as ciências, separados por domínios culturais diferentes. 

“A doutrina dos sacerdotes era simbólica no sentido de que nela coincidiam o signo e a imagem. (...) 

a palavra exerceu originariamente também a função de imagem. Essa função passou para os mitos. 

Estes, assim como os ritos mágicos te em vista a natureza que se repete. (...) Com a nítida separação 

da ciência e da poesia, a divisão do trabalho já efetuada com sua ajuda estende-se à linguagem. É 

enquanto signo que a palavra chega a ciência. Enquanto som, enquanto imagem, enquanto palavra 

propriamente dita, ela se vê dividida entre as diferentes artes, sem jamais deixar-se reconstituir 

através de sua adição, através da sinestesia ou da arte total. (...) A antítese corrente da arte e da 

ciência, que as separa como domínios culturais, a fim de torná-las administráveis conjuntamente 

como domínios culturais, faz com que elas acabem por se confundir como opostos exatos graças às 

suas próprias tendências.” (p.27-28) 

IX – A arte conseguia expressar através de sua linguagem, uma totalidade maior do que a fé, em 

parte por ainda se igualar na magia do primitivo, e na união do mística do sujeito com a totalidade da 

natureza.A fé ainda esta presa á oposição ao saber ou sua concordância com ele.Por isso como 

produto do esclarecimento a fé no sentido de dominação foi preferida pelo mundo burguês. 

“Enquanto expressão da totalidade, a arte reclama a dignidade do absoluto. Isso, ás vezes, levou a 

filosofia a atribuir-lhe prioridade em face do conhecimento conceitual. (...) Só muito raramente o 

mundo burguês esteve aberto a semelhante confiança na arte.Quando ele limitava o saber, isso 

acontecia via de regra, não para abrir espaço para a arte, mas para a fé. (...) Mas a fé é um conceito 
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privativo:ela se anula como fé se não ressalta continuamente sua oposição ao saber ou sua 

concordância com ele. (...) Permanecendo inevitavelmente presa ao saber como amiga ou inimiga, a 

fé perpetua a separação na luta para superá-la. (...) A fé não cessa de mostrar que é do mesmo jaez 

que a história universal, sobre a qual gostaria de imperar; nos tempos modernos, ela até mesmo se 

converte em seu instrumento preferido, sua astúcia particular.” (p.28-29) 

X – Na passagem dos ritos mágico-anímico difuso para tribos organizadas se instaura algo que 

caracteriza não só as sociedades arcaica mais a ciência moderna, a saber, a hierarquização e coerção 

da divisão do trabalho, na tribo pela transferência da essência sagrada para os feiticeiros que lidam 

com ela, e pela sua divisão do mundo numa esfera de poder e numa esfera profana, assim como a 

repetição fetichista do simbólico.E na ciência moderna pela dominação do individuo em face à 

coletividade pela divisão do trabalho que culmina em um processo social de dominação. 

“A essência sagrada transfere-se para os feiticeiros que lidam com ela. (...) Nela, o mundo já está 

divido numa esfera do poder e numa esfera profana. (...) Os símbolos assumem a expressão do 

fetiche. A repetição da natureza, que é o seu significado acaba sempre por se mostrar como a 

permanência, por eles representada, da coerção social (...) A forma dedutiva da ciência reflete ainda 

a hierarquia e a coerção. Assim como as primeiras categorias representavam a tribo organizada e seu 

poder sobre os indivíduos, assim também a ordem lógica em seu conjunto – a dependência, o 

encadeamento, a extensão e união dos conceitos – baseia-se nas relações correspondentes da 

realidade social, da divisão do trabalho. (...) O poder de todos os membros da sociedade, que 

enquanto tais não tem outra saída, acaba sempre, pela divisão do trabalho a eles imposta, por se 

agregar no sentido justamente da realização do todo...” (p.30-31) 

XI – O esclarecimento ao se matematizar, estrutura tanto o pensamento quanto o seu objeto, 

através de um sistema de mutua relação a qual ambos se tornam nulo e abstrato.O resultado já é 

dado de antemão na medida que o sujeito torna-se um sintetizador da realidade factual através de 

parâmetros calculáveis e reduzidos de antemão, o objeto se conforma e se reduz de acordo com essa 

formatação dada do sujeito. 

Sob a luz do mundo matematizado e calculável o esclarecimento elimina o novo, o dado e seu 

aspecto mediatizado do conceito, que se realiza no desdobramento de seu sentido social e histórico. 

Com isso o esclarecimento se assemelha á imagem mítica na medida em que repete a eternidade 

factual, e da essência da ordem existente. 

“Pois o esclarecimento é totalitário como qualquer outro sistema. Sua inverdade não está naquilo 

que seus inimigos românticos sempre lhe censuraram: o método analítico, o retorno aos elementos, 

a decomposição pela reflexão, mas sim no fato de que para ele o processo está decidido de antemão. 

(...) Através da identificação antecipatória do mundo totalmente matematizado com a verdade, o 

esclarecimento acredita estar a salvo do retorno do mítico. (...) Apesar da autolimitação axiomática, 
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ele se instaura como necessário e objetivo:ele transforma o pensamento em coisa, em instrumento, 

como ele próprio denomina.(...) ... a transgressão da esfera da realidade é desvario e autodestruição, 

do mesmo modo que, para o feiticeiro do mundo primitivo, a transgressão do circulo mágico traçado 

para a invocação, e nos dois casos tomam-se providências para que a infração do tabu acabe 

realmente em desgraça para o sacrílego.” (p. 32-33) 

XII – O homem se “coisifica” no mundo esclarecido da modernidade.Não só em si como em sua 

relação para com o outro.Se o animismo havia dotado a coisa de uma alma, o industrialismo coisifica 

as almas.O individuo é dominado e coagido pelo próprio mecanismo da sociedade que lhe objetivo.O 

sujeito e todas as suas particularidades são dissolvidos, tornando-se uma mera peça ou meio de 

funções pela totalidade imposta pelo sistema industrial-financeiro. 

“O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos objetos 

dominados; com a coisificação do espírito, as próprias relações dos homens foram enfeitiçadas, 

inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo. Ele se reduz a um ponto nodal das reações e 

funções convencionais que se esperam dele como algo objetivo.(...) de agora em diante ele só se 

determina como coisa, como elemento estatístico, como sucess or failure.” (p.35) 

XIII – O esclarecimento ao ter como objetivo a superação do homem frente a alienação imposta pela 

natureza afins de se auto-conserva e ao lhe colocar na perspectiva de senhor para dominação, se vê 

pela própria lógica imposta pelo esclarecimento atrelado ao próprio horror mítico que tanto lhe 

assustava.Na medida em que o seu pensamento foi objetivado e estruturado segundo a ordem do 

calculável e do matematizado, a razão transforma-se num mero instrumento, ela se objetiva inclusive 

em relação a própria subjetividade do homem tornando-se um elemento autônomo de dominação, o 

homem se aliena frente a própria sociedade. 

“O horror mítico do esclarecimento tem por objeto o mito. (...) Ele não o descobre meramente em 

conceitos e palavras não aclarados, como presume a critica da linguagem, mas em toda manifestação 

humana que não se situe no quadro teleológico da autoconservação. (...) ...a própria razão se tornou 

um mero adminículo da aparelhagem econômica que a tudo engloba.(...) Cumpriu-se afinal sua velha 

ambição de ser um órgão puro dos fins.(...) O eu integralmente capturado pela civilização se reduz a 

um elemento dessa inumanidade, à qual a civilização desde o início procurou escapar.(...) Um após o 

outro, os comportamentos mimético, mítico e metafísico foram considerados como eras superadas, 

de tal sorte que a idéia 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.”(p.36-37) 

XIV – Ulisses ao representar como analogia o homem burguês, se vê substituído frente ao trabalho a 

qual é executada pela mediação do servo (proletariado).O burguês se prende face à dependência 

direta do objeto, a qual para o proletariado lhe é alienada qualquer relação direta mesmo sendo lhe 
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próxima, devido à coerção, alem da alienação e objetivação de suas capacidades.A humanidade 

mesmo com todo o desenvolvimento de suas capacidades técnicas, regride, pois estas mesmas, 

mediante ao entrelaçamento da técnica com a sociedade converge cada vez mais no apoderamento 

da mesma. 

“As medidas tomadas por Ulisses quando seu navio se aproxima das Sereias pressagiam 

alegoricamente a dialética do esclarecimento. Assim como a substituibilidade é a medida da 

dominação e o mais poderoso é aquele que pode se fazer substituir na maioria das funções, assim 

também a substituibilidade é o veículo do progresso e, ao mesmo tempo, da regressão. (...) O 

primitivo só tinha experiência da coisa natural como objeto fugidio do desejo, mas o senhor, que 

interpôs o servo entre a coisa e ele próprio, só se prende à dependência da coisa e desfruta-a em sua 

pureza; o aspecto da independência, porém, abandona-o ao servo que a trabalha. (...) 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” (p.40) 

XV – O esclarecimento através do desdobramento de seu conceito, se revelou justamente aquilo no 

qual combatia, a reflexão da própria natureza alienada no sujeito.O poder do sistema sobre os 

homens cresce na mesma medida em que os subtrai ao poder da natureza.Toda essa verdade é 

negada e ignorada pela cultura através da suspensão do conceito e sua mediação com a sociedade. 

“O esclarecimento é mais que esclarecimento: natureza que se torna perceptível em sua alienação. 

(...) A dominação da natureza, sem o que o espírito não existe, consiste em sucumbir à natureza. 

Graças a essa consciência da natureza no sujeito, que encerra a verdade ignorada de toda cultura, o 

esclarecimento se opõe à dominação em geral... (...)A suspensão do conceito... abriu caminho à 

mentira”(p.44-45) 

XVII – Segundo Adorno e Horkheimer o socialismo não reconheceu a presença da dominação dentro 

do próprio pensamento como natureza não reconciliada.A relação da necessidade com o reino da 

liberdade permaneceria meramente quantitativa, mecânica, e a natureza algo totalmente alheio e 

estranho, estaria presa ainda a idéia de dominação através do totalitarismo.Não são as condições 

matérias de satisfação nem a técnica deixada á solta o fator em questão numa práxis revolucionaria, 

mas o reconhecimento do ofuscamento da sociedade, da sua alienação frente a si mesma.Enquanto 

permanece como órgão de mera adaptação e construção dos meios, o esclarecimento continuara a 

ser destrutivo. 

“Reconhecer, porém, a presença da dominação dentro do próprio pensamento como natureza não 

reconciliada seria um meio de afrouxar essa necessidade que o próprio socialismo veio a confirmar 

precipitadamente como algo de eterno, fazendo assim uma concessão ao common sense reacionário. 
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(...) Assim, a relação da necessidade com o reino da liberdade permaneceria meramente 

quantitativa, mecânica, e a natureza – colocada como algo inteiramente alheio e estranho, como 

ocorre na primeira mitologia – tornar-se-ia totalitária e absorveria a liberdade juntamente com o 

socialismo”(p.45) 
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