
 

Adorno e Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, “Elementos do antissemitismo”, 1/2 

Referência do texto-base: ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: 

Fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. (Reimpressão 

de 2006 com nova paginação).1 

 

Observações preliminares sobre o contexto de redação e publicação e sobre a estrutura do texto 

Segundo explicam os autores no prefácio, as teses I, II e III dos “Elementos do antissemitismo” foram 

escritas a seis mãos, com a participação de Leo Löwenthal (p. 16). Essas três primeiras teses analisam 

o antissemitismo moderno, capitalista, do ponto de vista de sua funcionalidade sistêmica. A tese IV 

se apóia em boa medida na análise freudiana do antissemitismo em Moisés e o Monoteísmo e 

começa a investigar os componentes pré-modernos que são conservados sub-repticiamente no 

antissemitismo moderno. Segundo Micha Brumlik (2011, p. 267), as teses V e VI constituem 

propriamente o núcleo da reflexão original de Horkheimer e Adorno, na qual as mãos deste teriam 

pesado mais do que as daquele, e, dentre todas, são as mais diretamente voltadas ao objetivo 

erigido no prefácio, a saber, o de esboçar “uma pré-história filosófica do antissemitismo” (p. 15). A 

última tese, a de número VII, não constava na edição mimeografada de 1944, tendo sido incluída 

apenas em 1947, refletindo sobre o significado do fim do nacional-socialismo para o antissemitismo. 

Assim, é como se a exposição se dirigisse verticalmente em direção do passado, configurando 

genealogicamente as continuidades e rupturas entre antissemitismo pré-capitalista e capitalista. 

Nesse sentido, a tese VII opera como um adendo. A presente apresentação tratará das teses I-V. Na 

semana seguinte, serão tratadas as teses VI e VII. 

 

Temas: Nazi-fascismo; Capitalismo liberal e pós-liberal; Cidadania; Estado-Nação; Integração social; 

Racismo; Religião; Identidade; Psicologia das massas; História natural da espécie. 

 

Objetivo: Explicar econômica e pulsionalmente o antissemitismo moderno e esboçar “uma pré-

história filosófica do antissemitismo” (p. 15) 

 

1 A tradução é eventualmente modificada ou lhe são adicionadas *entre asteriscos* as partes de textos da 
edição mimeografada de 1944 que foram suprimidas na edição de 1947, documentadas na edição incluídas nas 
obras completas de Horkheimer: ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialektik der Aufklärung: 
Philosophische Fragmente. In: HORKHEIMER, Max. Gesammelte Schriften. Bd. 5. Hrsg. Gunzelin Schmidt Noerr. 
Frankfurt a.M.: Fischer, 1987, pp. 11-290. 
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Teses: 

 

(1) Há uma consideração fascista e uma consideração liberal da questão judaica; ambas implicam, 

na prática, na aniquilação dos judeus. 

Argumento: 

Há, por assim dizer, um antissemitismo-fim (“questão vital da humanidade”) e um antissemitismo-

meio (“mero pretexto”). Entendido como uma abstração típico-ideal, o primeiro tipo de 

antissemitismo teria lugar no confronto com os judeus presentes em sociedades integradas pela 

identidade nacional, eventualmente racial, ao ponto de se tornarem politicamente fascistas. O 

segundo tipo de antissemitismo, por sua vez, ocorreria em sociedades em que a integração social se 

dá preponderantemente pela troca de mercadorias e pela participação na divisão do trabalho. Cada 

um desses antissemitismos tem momentos de verdade e falsidade. 

A doutrina antissemita fascista (os judeus são a anti-raça e de sua eliminação física depende a 

felicidade mundial) é normativamente falsa e faticamente verdadeira. É verdadeira faticamente na 

medida em que produziu efeitos e que exprime cifrada uma verdade fundamental da sociedade. Os 

judeus foram feitos de um espelho no qual a sociedade fascista projeta, sem se enxergar de volta, 

aquilo que ela, na verdade, é (o mal absoluto). 

Por sua vez, a doutrina antissemita liberal (os judeus (qua judeus, i.e., enquanto “raça”) não existem, 

trata-se apenas de um grupo religioso assimilado) é normativamente verdadeira e faticamente falsa. 

É verdadeira normativamente por que exprime uma Idéia à qual a razão aspira (“Ela contém a 

imagem da sociedade na qual a cólera não mais se reproduz nem está em busca de atributos nos 

quais possa se descarregar. *Essa seria a sociedade sem classes*”. (p. 140, trad. modificada)). Os 

autores fazem a “sociedade sem classes” coincidir com uma sociedade na qual identidades pessoais 

ou de grupo tenham desaparecido por se tornarem supérfluas. Mas, na medida em que esse 

apagamento da identidade simula uma reconciliação não ocorrida numa sociedade realmente 

cindida, ele é faticamente falso e, cumpre uma função ideológica, qual seja, a de cobrir de 

legitimidade a eliminação da identidade judaica. 

 

(2) O antissemitismo é um “movimento popular” (p. 140), uma convicção e uma prática dos 

dominados. Na Alemanha nacional-socialista, as justificativas para o antissemitismo não coincidem 

com as funções que ele de fato cumpre (o que o caracteriza como ideologia). 

Argumento: 
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O antissemitismo oferece uma compensação psíquica às massas proletárias sob a dominação de 

classes. Os dominados aderem “de coração” às convicções e práticas antissemitas, ao passo que os 

que se beneficiam da dominação aderem apenas instrumentalmente ao antissemitismo, por se tratar 

de uma ideologia que estabiliza psíquico-socialmente a ordem de dominação, entre outras funções 

(“manobra de diversão”, “meio barato de corrupção”, “exemplo terrorista” (p. 141)). “Os mandantes 

altamente situados (...) não odeiam os judeus e não amam os que obedecem seu comando”. (p. 142). 

“*O monopólio,* os bandidos (Rackets) respeitáveis, o subvencionam [o antissemitismo] e *os 

fascistas,* os (Rackets) não respeitáveis, o praticam” (p. 141). 

O antissemitismo popular identificaria ressentidamente os judeus à vida de abundância material e 

liberação do trabalho corporal própria às funções que eles supostamente cumpririam na divisão do 

trabalho, ocupando a esfera da circulação (em contraposição à da produção, onde se contrapõem 

quase sem mediações proletários e burgueses), isto é, a de banqueiros e intelectuais (p. 143).2 

Se, no plano das motivações subjetivas, o antissemitismo tem como componente o ressentimento 

econômico, sua prática não tem por conseqüência uma redistribuição material real. O ganho do 

antissemita não é um ganho econômico com a expropriação da propriedade dos judeus, mas um 

ganho psíquico. “A arianização da propriedade judaica (que, aliás, na maioria dos casos beneficiou as 

classes superiores) não trouxe para as massas do Terceiro Reich vantagens muito maiores que, para 

os cossacos, o miserável espólio que estes arrastavam dos guetos saqueados. (...) O verdadeiro 

ganho com que conta o ‘camarada do povo’ é a ratificação coletiva de sua fúria” (p. 141). 

 

(3) O antissemitismo é uma ideologia capitalista liberal (cobertura da dominação enraizada na 

esfera da produção pela aparência socialmente necessária de que a espoliação ocorra na esfera da 

circulação) que se agudiza na fase pós-liberal do capitalismo (em que o livre-comércio se torna 

obsoleto e aqueles que supostamente o poriam em marcha, os judeus, perdem sua funcionalidade 

sistêmica e podem ser “descartados”). 

Argumento: 

“O antissemitismo burguês tem um fundamento especificamente econômico: o disfarce da 

dominação na produção” (p. 143). A propaganda nazista pseudo-anticapitalista distinguia entre 

“capital produtor” (schaffendes Kapital) e “capital rapinador” (raffendes Kapital). Este último seria 

um capital distinto e parasitário do primeiro: uma imagem do capital financeiro, o “capital ruim”, 

2 “Os autores da Dialética do Esclarecimento permanecem fiéis, portanto, ao teorema da situação particular 
dos judeus na esfera da circulação: lá onde os judeus puderam alcançar posições de poder que se extinguem na 
era do capitalismo monopolista, pôde se desenvolver aquela ilusão de liberdade que provoca a ira das massas 
oprimidas” (Brumlik, 2011, p. 270). 
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judeu, como parasitário do capital produtivo, industrial, o “capital bom”. O capitalismo é 

estruturalmente antissemita porque produz a ilusão de superfície de autonomia dessas duas funções 

do capital e projeta a função financeira e de circulação nos judeus enquanto raça. De fato, o capital é 

apenas um e suas distintas funções engendram-se mutuamente e de acordo com uma necessidade 

interna. Ademais, a exploração não se dá na esfera da circulação (o que equivaleria a dizer que o 

ganho provém da troca desigual), mas na expropriação originária de mais-valor na produção, 

redistribuída proporcional e derivadamente ao proprietário do capital portador de juros. Assim, todo 

capital é “rapinador”, e, de fato, nenhum é “produtor”, mas apenas o trabalho produz e é rapinado. 

O antissemitismo do capitalista industrial é “ódio de si mesmo, má consciência do parasita”: projeta 

no judeu os crimes que ele próprio comete. O antissemitismo pode ser desvelado como ideologia a 

partir da crítica da economia política. 

A emancipação dos judeus na fase liberal do capitalismo nunca foi plena, como de fato nunca o é a 

emancipação sob esse modo de produção. Sua cidadania nacional sempre foi derivada de um 

apadrinhamento, uma tutela, uma dependência ora “dos imperadores, dos príncipes ou do Estado 

absolutista”, ora, no século XIX, do “poder central” do Estado (p. 145): que, como toda dádiva, 

recebia uma contrapartida, no caso, o suporte econômico dos judeus (em princípio, desligados do 

solo, sem capital imobilizado) para o desenvolvimento capitalista nacional. No início do século XX, 

quando o Estado concentra o poder econômico e ganha autonomia para administrar a vida 

econômica e social (“essa sociedade, na qual a política não é mais somente um negócio, mas o 

negócio é a política inteira” (p. 143)), deixa também de ser dependente do capital financeiro privado 

e suspende unilateralmente o “favor” de cidadania aos judeus. “É verdade que o direito universal, 

defendido pelo Estado, garantia a segurança dos judeus, mas mesmo depois da emancipação eles 

permaneceram objeto de favor. Com a aliança dos ‘administradores fascistas’ com os ‘donos do 

poder econômico’, com a aliança de nazis e capital, extingue-se essa proteção. Como conseqüência, 

o nacional-socialismo pôde então eliminar os judeus como sujeitos de direito, retirando-os, por meio 

da lei, da comunidade nacional. Assim a aparência de igualdade desapareceu enquanto aparência.” 

(Ziege, 2017, p. 86). 

 

(4) O antissemitismo possui uma origem religiosa cristã, que é negada modernamente. Essa 

negação deve ser lida em sentido freudiano, como reveladora da verdade do negado. 

Argumento: 

A tendência à positivação da religião cristã (no sentido do jovem Hegel) não é casual, mas está 

inscrita em sua teologia positiva. Na sua relação com os elementos de uma teologia negativa da 
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religião judaica, da qual o cristianismo provém, pode ser encontrada especulativamente a origem do 

antissemitismo. 

O antissemitismo moderno pretende ser exclusivamente racial, excluindo motivações religiosas, já 

não mais vigentes socialmente. O modo litúrgico como os movimentos populares antissemitas se 

organizam revela, todavia, que esse componente ainda desempenha um papel decisivo. Cabe 

investigar, assim, suas origens no conceito de cada religião. 

O judaísmo passou de uma fase henoteísta (louva-se apenas um deus sem excluir a existência de 

outros) a uma fase monoteísta. Apesar de começar, enquanto espírito, a se destacar do animismo 

que identifica os deuses com a natureza (ou justamente por isso), o deus hebreu conservou o traço 

místico do indescritível, do imponderável e do inacessível, que provoca terror. O cristianismo 

mediatiza o distante deus hebraico com a pessoa de Jesus, de carne e osso, e sua lição de que a 

implacabilidade da lei (imanência) é mitigada pela fé e pelo amor (transcendência), afastando o 

terror do imponderável. 

A dialética da racionalização, todavia, também opera nessa transição histórica das religiões 

monoteístas: “a revogação cristã dos traços de uma religião ainda natural no judaísmo, a superação 

do terror que partia de uma divindade absoluta, pagou pelo seu progresso com uma nova recaída 

fetichisante” (Brumlik, 2011, p. 272). “A autorreflexão humana no absoluto, a humanização de Deus 

por Cristo, é o proton pseudos” (p. 147). Entre o povo hebraico, a imediatez do sagrado e do ritual ao 

ritmo da vida servia a uma patente administração ética e, assim, à dominação (“regulação racional do 

processo de trabalho” (p. 147)). Com o gesto de abolição da lei mosaica, o cristianismo desvaloriza o 

profano, a imanência, e entrega a salvação a uma condução de vida abnegada, que, como Cristo, 

abre mão da autoconservação. Esse sentido afirmativo da negação da autoconservação é o momento 

ideológico do cristianismo: a Igreja vive da devoção de seus fiéis a esse imperativo, mas não pode 

garantir o objetivo (pois ele não é deste mundo, diferentemente do judaísmo). 

É uma tendência interna do cristianismo se positivar numa prática que precisa esquecer seus 

próprios fundamentos e esvaziar-se de sentido: “a própria religião torna-se um sucedâneo da 

religião” (p. 148), isto é, sua prática reificada prolonga-se sem a vida e o sentido objetivo que 

animava os primeiros cristãos. Negadores do mundo daqui, os cristãos buscam “a confirmação de 

sua salvação eterna na desgraça terrena daqueles que não faziam o turvo sacrifício da razão” (p. 

148), no caso, dos judeus, que, vendo o “progresso” em direção ao cristianismo, preferem se manter 

fiéis à Torá (“acham que sabem tudo” e “negam [o ritual da fé e da história]” (p. 148)). O 

antissemitismo cristão (secularizado ou não) quer pôr em prática neste mundo o conteúdo falso da 
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salvação pela autoabnegação, condenando ainda aqui os que se submetem à lei mesmo sem 

garantias de nenhuma retribuição transcendente. 

 

(5) Indivíduos antissemitas justificam sua atitude a partir de uma aversão somática aos judeus. 

Essa aversão se dirige contra os resquícios não integrados funcionalmente do impulso mimético 

supostamente presentes nos judeus e é racionalizada (em sentido freudiano) como 

antissemitismo. 

Argumento: 

Os antissemitas apelam à “idiossincrasia”,3 isto é, a uma aversão somática, uma “repugnância 

compulsiva” (p. 149), “asco, repulsa e mesmo ódio como reação natural, incontrolável” (Ziege, 2017, 

p. 88). A idiossincrasia é um apelo à natureza biológica como suposto motivo para o ódio antissemita.  

O judeu seria portador de “traços miméticos” (p. 153) “não [ajustados] inteiramente ou que [ferem] 

os interditos em que se sedimentou o progresso secular” (p. 149). A idiossincrasia antissemita é uma 

formação psíquica/orgânica reativa de caráter duplo e complementar: a) reprime no judeu o traço 

mimético por ele não reprimido em si mesmo e b) mimetiza o traço mimético do judeu, liberando a si 

próprio, de modo racionalizado, da própria repressão. 

A idiossincrasia antissemita abre uma porta de investigação para acesso às origens do 

antissemitismo, à sua “proto-história biológica” (p. 149). Trata-se de reações orgânicas espontâneas 

arraigadas na história natural da espécie. A mimese não controlada cede lugar, com a repressão 

pulsional necessária para erigir a civilização, a uma forma de mimese dominada, refletida, que 

substitui a imitação sensível pela lide conceitual com o ambiente. Os comportamentos miméticos se 

tornam tabus. Toda prática humana contém, ainda, uma herança mimética, mas ela é esquecida (p. 

150). Os traços miméticos que resistem à integração e permanecem junto e à margem da civilização 

são percebidos pelos indivíduos apenas nos outros e são identificados como asqueirosos. Como os 

“gestos faciais” (Mimik), eles “provoca[m] fúria porque, em face das novas relações de produção, (...) 

põe[m] à mostra o antigo medo que foi preciso esquecer para nelas poder sobreviver” (p. 150). 

Ora, o antissemita, ao mesmo tempo em que alega a idiossincrasia contra o judeu, rejeitando como 

asqueirosos seus traços físicos, gestuais, comportamentais, apresenta ele mesmo comportamentos 

3 “É importante notar que o seu [de Adorno e Horkheimer] uso do termo ‘idiossincrasia’ corresponde ao seu 
significado psicológico na língua alemã, de uma ‘aversão ou repugnância intransponível a certas pessoas ou 
coisas’ [verbete do Duden], e não ao significado inglês [e também mais comum na língua portuguesa] de um 
traço de caráter peculiar ou excêntrico” (Abromeit, 2016, p. 298). O Houaiss traz a seguinte acepção: “1. 
Medicina. Predisposição particular do organismo que faz que um indivíduo reaja de maneira pessoal à 
influência de agentes exteriores (alimentos, medicamentos etc.)”; acepção mais próxima, mas ainda não 
correspondente ao sentido alemão. 
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coletivos regressivos miméticos (gesticulações, caretas, trejeitos, comportamentos expressivos 

exagerados, vestimentas uniformes e carregadas simbolicamente). O antissemita realiza uma 

“mimese da mimese” (p. 152), mas uma mimese racionalizada, funcionalizada e conformista. 
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