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A apresentação tratará das últimas duas seções (VI e VII) do capítulo “Elementos do antissemitismo: 

limites do esclarecimento. Antes de adentramos a exposição das teses apresentadas em cada uma 

das seções, gostaria de retomar um ponto específico das observações preliminares expostas na 

semana passada, a saber, a originalidade das teses V e VI na DE e sua conformidade com objetivo da 

obra de “esboçar uma pré-história filosófica do antissemitismo”. A tese presente na seção V é a de 

que o antissemita realizaria uma espécie de mimese racionalizada, ou melhor, uma mimese da 

mimese no qual o impulso mimético é realizado sob a direção de uma rígida racionalidade. No 

esquema mimético antissemita a idiossincrasia generalizada tem como consequência a repulsa pela 

natureza não-domada do judeu. É a partir dessa tese que gostaria de iniciar e desenvolver a 

exposição da tese presente na seção VI do capítulo. 

 

Tese seção VI: falsa projeção  

“O antissemitismo baseia-se numa falsa projeção. Ele é o reverso da mimese genuína, 

profundamente aparentada à mimese que foi recalcada, talvez o traço caracterial patológico em que 

se sedimenta. Só a mimese se torna semelhante ao mundo ambiente, a falsa projeção torna o mundo 

ambiente semelhante a ela. (...) O distúrbio está na incapacidade de o sujeito discernir no material 

projetado entre o que provém dele e o que lhe é alheio.”. (DE, p.154) 

Assim como a relação mimética, perceber e projetar também se constituem como mecanismos de 

autoconservação. Há projeção em todo ato perceptivo, o patológico é a ausência de reflexão, uma 

vez que é somente na reflexão que o sujeito recupera na projeção a alteridade do mundo – 

reconciliação entre sujeito e objeto.A automatização da projeção como um reflexo, torna fixa o 

conhecimento da ordem do mundo e é justamente a distinção entre exterior e interior que concerne 

o aprendizado do controle da projeção.“O antissemita seria a degeneração da projeção controlada. 

Nele o sujeito torna-se incapaz de discernir, na sua fantasia, o que provém de si próprio e o que lhe é 

exterior.” (DE, 16). 

 No reverso da mimese recalcada a norma racional do mundo é alucinatória. A patologia da falsa 

projeção está na ausência de reflexão do sujeito que não mais consegue devolver ao objeto mais do 
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que dele recebeu.1 A capacidade de reflexão é perdida tanto na percepção do objeto quanto na 

reflexão sobre si, a consequência disso é a incapacidade de diferenciar. Há, então, simultaneamente, 

o atrofiamento e inchaço do sujeito que projeta um mundo exterior ilimitado sem a “perspectiva do 

pensamento”. Trata-se da falsa imediaticidade, embora a percepção tenha uma aparência de reflexo 

imediato, na verdade, trata-se de uma experiência totalmente mediatizada. A falsa projeção se 

caracteriza como uma esquematização idiossincrática na relação entre percepção e ato de projetar. 

Adorno e Horkheimer utilizam a Psicanálise2 e a epistemologia kantiana como instrumentos 

conceituais no desenvolvimento da tese apresentada na seção VI. Os autores articulam falsa 

projeção (subjetividade) e processo de esclarecimento (objetividade).“Segundo a teoria psicanalítica, 

a projeção patológica consiste substancialmente na transferência para o objeto dos impulsos 

socialmente condenados do sujeito. Sob a pressão do superego, o ego projeta no mundo exterior, 

como intenções más, os impulsos agressivos que provém do id e que, por causa de sua força, 

constituem uma ameaça para ele próprio”. (DE, 158). No mecanismo da falsa projeção: “os impulsos 

que o sujeito não admite como seus e que, no entanto, lhe pertencem, são atribuídos ao objeto: a 

vítima em potencial. (...) O distúrbio está na incapacidade de o sujeito discernir no material projetado 

entre o que provém dele e o que lhe é alheio”. (DE, p. 154)Tanto na projeção incontrolada como 

nopensamento objetivador ocorre a realização da anulação do não-idêntico. O esquematismo do 

entendimento é um correlato à projeção como estruturador prévio de toda percepção. Daí a 

proximidade entre paranoia e pensamento objetificador “a paranoia é a sombra do conhecimento” – 

isso porque em todo ato cognitivo há a marca da projeção, que deve ser objeto de reflexão, caso 

contrário, pode absolutizar-see se transformar em delírio paranoico. 

O antissemita se assemelha ao paranoico que tem sua escolha orientada pelas “leis de sua 

doença”.Ele não mais realiza o balanço entre suas pulsões e a consciência moral. Não reflete sobre o 

objetonem sobre si, e com isso perde a capacidade de diferenciar.A tendência totalizante da 

sociedade, perturbada pela dinâmica ego/pulsões, não mais necessita do conflito da consciência 

1“entre o verdadeiro objeto e o dado indubitável dos sentidos, entre o interior e o exterior, abre-se um abismo 
que um sujeito tem de vencer por sua própria conta e risco. Para refletir a coisa tal como ela é, o sujeito deve 
devolver-lhe mais do que dele recebe. O sujeito recria o mundo fora dele a partir dos vestígios que o mundo 
deixa em seus sentidos: a unidade da coisa em suas múltiplas propriedades e estados; e constitui desse modo 
retroativamente o ego, aprendendo a conferir uma unidade sintética, não apenas às impressões externas, mas 
também as impressões internas que se separam pouco a pouco daquelas”. (DE, 155) 
2“Em elementos do antissemitismo, Adorno e Horkheimer retomam os conceitos freudianos de identificação e 
projeção. Em Freud são conceitos chaves de sua metapsicologia, importantes para explicar a gênese do 
aparelho psíquico e do mecanismo das neuroses e psicoses. Sendo a identificação a tendência a incorporar 
elementos exteriores à psique como parte dela própria, e a projeção a tendência a perceber elementos da 
própria psique como externos e estranhos a ela. Tais tendências desempenham um papel capital na formação 
do aparelho psíquico, pois, através do jogo entre esses dois mecanismos, se faz a separação eu/mundo, e é 
possível o conhecimento da realidade.” (Alves Júnior, nota 23, p.42) 
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moral para se perpetuar. Não há mais a interiorização das normas sociais, mas a identificação pronta 

com slogans de comportamentos predeterminados.3 

A falsa projeção como “esquema isolado da autoconservação” manifesta-se no sintoma da 

semiformação, na incapacidade do sujeito de ter experiência em sentido pleno.A doença da cultura 

está na sua não emancipação pelo processo de esclarecimento. “A falsa projeção é o usurpador do 

reino da liberdade e da cultura; a paranoia é o sintoma do indivíduo semicultivado. (...) Uma 

semicultura que, por oposição à simples incultura, hipostasia o saber limitado como verdade não 

pode mais suportar a ruptura entre o interior e o exterior, o destino individual e a lei social, a 

manifestação e a essência”. (DE, 161). 

A semicultura fornece um esquema de compreensão do real ao indivíduo divorciado da capacidade 

de ter experiência por conta própria. “Quanto mais a realidade social se afastava da consciência 

cultivada, tanto mais esta se via submetida a um processo de reificação. A cultura converteu-se 

totalmente numa mercadoria, difundida como uma informação, sem penetrar nos indivíduos dela 

informados”. (DE, 162). 

 

Tese seção VII: mentalidade ticket 

O antissemitismo, anterior ao nazismo, ainda preservava, segundo os autores, uma abertura à 

escolha subjetiva. Ao afirmarem que “não há mais antissemitas”, o que querem dizer é que o 

antissemitismo moderno se constitui como figura histórica mais acabada do processo de 

esclarecimento, é a forma mais pungente de outras formas de mimese racionalizada. Ao fazerem 

referência ao antissemitismo no período anterior ao nazismo, eles comentam: "O antissemitismo 

ainda era um tema aberto à escolha subjetiva, e a decisão referia-se especificamente a ele. (...) É 

verdade que a aceitação da tese racista já implica todo o vocabulário chauvinista, e que os juízos 

antissemitas deram sempre testemunho de um pensamento estereotipado. Mas, hoje, é só isto que 

resta. Continua-se a escolher, mas apenas entre totalidades. A psicologia antissemita foi, em grande 

parte, substituída por um simples 'sim' dado ao ticket fascista, ao inventário de slogans da grande 

3Na inserção conceitos freudianos nos argumentos, Adorno e Horkheimer indicam que o mesmo processo que 
é feito em nome da autoconservação, que é do controle da natureza externa volta-se para a natureza interna a 
partir da ideia de lei. O que ocorre na forma da lei no momento em que ela é introjetada estabelece um tipo de 
gestão sobre si mesmo que, por um lado, se submete a uma instância interior - autoridade do pai; e por outro 
lado, desobriga a presença do pai. Ou seja, o sujeito passa, em alguma medida, pela incorporação da lei e pela 
desobrigação paulatina da existência de uma esfera externa de dominação. A dominação passa a ser, via 
fenômeno interno, da natureza interna e externa. (introjeção da violência). Além da natureza externa que deve 
ser dominada, existe algo dentro do indivíduo que precisa também ser dominado, tudo aquilo que pode ser 
sublimado: impulso sexual, identidade, singularidade, morte. Todas essas coisas pertencentes ao domínio 
interno também passam a ser “vitimizadas”, abre-se, então, para a violência a partir da internalização da lei 
que funciona também como exemplaridade. (conceito destituído de tudo aquilo que marca sua singularidade) 
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indústria militante. Do mesmo modo que a máquina do partido de massas impõe aos eleitores, com 

as listas de candidatos, os nomes de pessoas de quem não têm o menor conhecimento e que só 

podem eleger em bloco, assim também os pontos ideológicos centrais estão codificados em poucas 

listas”. (DE, p. 165) 

"No mundo da produção em série, a estereotipia — que é o seu esquema — substitui o trabalho 

categorial. O juízo não se apoia mais numa síntese efetivamente realizada, mas numa cega 

subsunção. (...) Antes, o juízo passava pela etapa da ponderação, que proporcionava certa proteção 

ao sujeito do juízo contra uma identificação brutal com o predicado. Na sociedade industrial 

avançada ocorre uma regressão a um modo de efetuação do juízo que se pode dizer desprovido de 

juízo, do poder de discriminação. (...) Se no interior da própria lógica, o conceito cai sobre o 

particular como algo puramente exterior, com muito mais razão, na sociedade, tudo o que 

representa a diferença tem de tremer. As etiquetas são coladas: ou se é amigo, ou inimigo. A falta de 

consideração pelo sujeito torna as coisas fáceis para a administração. Transferem-se grupos étnicos 

para outras latitudes, enviam-se indivíduos rotulados de judeus para a câmara de gás. A indiferença 

pelo indivíduo que se exprime na lógica não é senão uma conclusão tirada do processo econômico. O 

indivíduo tornou-se um obstáculo à produção”. (DE, p 166-7) 

A estereotipia não alcança a realidade, não há uma efetiva experimentação do real. O estereótipo 

qualifica pessoas e objetos em padrões previamente fixados. Escolher um ticket significa adaptar-se à 

uma realidade fixa. A mentalidade ticket constitui no pensamento em bloco no qual a forma de 

pensar e perceber o mundo se apoia em padrões prontos, previamente dados- o sujeito não precisa 

aceitar todo o conteúdo do ticket, basta que ele dê “sim” a um dos seus elementos.“Quando as 

massas aceitam o ticket reacionário contendo o elemento antissemita, elas obedecem a mecanismos 

sociais nos quais a experiência de cada um com os judeus não tem a menor importância. De fato, 

ficou provado que as chances do antissemitismo são tão grandes nas regiões sem judeus como até 

mesmo em Hollywood. A experiência é substituída pelo clichê da imaginação ativa na experiência 

pela recepção ávida.” (DE, p.165) A experiência cede lugar ao estereótipo. 

“O processo é um processo de liquidação em vez de superação, é um processo de negação formal em 

vez de negação determinada. Não lhe foi concedendo pela satisfação que os colossos desencadeados 

na produção superaram o indivíduo, mas extinguindo-o como sujeito”. (DE, p.169) Movimento 

regressivo dos pseudo-sujeitos desatados da reflexão aos simulacros de sujeitos: "os sujeitos da 

economia pulsional são expropriados psicologicamente e essa economia é gerida mais racionalmente 

pela própria sociedade. A decisão que o indivíduo deve tomar em cada situação não precisa mais 

resultar de uma dolorosa dialética interna da consciência moral, da autoconservação e das pulsões" 

(DE, 167). 
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Assim como ocorre na indústria cultural, no antissemitismo também tem-se a expropriação das 

instâncias internas de decisão e percepção dos sujeitos. A indústria cultural promove a diminuição da 

capacidade de reconhecimento, esta é controlada no sentido de perceber diferenças que não 

existem ou perceber o mesmo onde há diferença: redirecionamento da percepção e usurpação da 

capacidade de esquematizar (associar intuições empíricas a conceitos). Além do estímulo ao 

consumo, a indústria cultural manipula os indivíduos afim de produzir populações apoiadoras de 

projetos políticos autoritários ou totalitários. Assim como a indústria cultural está para o aparato 

repressivo, a democracia está para o Estado autoritário. A mimese racionalizada e a falsa projeção 

são transpostas para a dimensão da política sob a forma do ticket. 

As consequências do aumento da produtividade econômica é a completa anulação dos indivíduos 

face aos poderes econômicos. Os bens destinados ao consumo aumentam proporcionalmente à 

impotência dos indivíduos e dirigibilidade das massas. São as relações econômicas que determinam a 

reificação da realidade social: “a reificação, graças à qual a estrutura de poder possibilitada 

unicamente pela passividade das massas, aparece às próprias massas como uma realidade 

indestrutível, tornou-se tão densa que toda espontaneidade e, mesmo, a simples ideia da verdadeira 

situação tornou-se necessariamente uma utopia extravagante, um desvio sectarista. A aparência 

ficou tão espessa que a possiblidade de devassá-la assumiu o caráter da alucinação. Escolher um 

ticket, ao contrário, significa adaptar-se a uma aparência petrificada como uma realidade e que se 

prolonga a perder de vista graças a essa adaptação”. (DE, p.168-169) 

O antissemitismo é resultado do processo de racionalização empreendido pelo esclarecimento, nesse 

sentido, seria consequência do aspecto totalitário do esclarecimento entendido como negador da 

alteridade. Sendo o antissemitismo, portanto, o desdobramento do processo de esclarecimento, a 

origem do antissemitismo está profundamente imbricada com a gênese do processo histórico 

filosófico da Dialética do Esclarecimento – o entrelaçamento entre mito e esclarecimento. A 

mentalidade ticket é onde a razão esclarecida encontra seu limite, por isso pouco importa que seja 

um ticket progressista: “A liberdade oferecida pelo ticket progressista é tão extrínseca às estruturas 

do poder que resultam necessariamente das decisões progressistas, quanto o é a hostilidade aos 

judeus ao truste químico. É verdade que os indivíduos psicologicamente mais humanos são atraídos 

pelo ticket progressista, contudo a perda progressista de experiência acaba por transformar os 

adeptos do ticket progressista em inimigos da diferença. Não é só o ticket antissemita que é 

antissemita, mas a mentalidade do ticket em geral. (...) Se o ticket progressista tende para algo pior 

de que seu conteúdo, o conteúdo do ticket fascista é tão vazio, que ele só pode ser mantido de pé – 

como um sucedâneo do melhor – graças aos esforços desesperados dos logrados. O que ele contém 

de horrível é a mentira manifesta e, no entanto, persistente. Ao mesmo tempo em que não admite 
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nenhuma verdade com a qual possa ser confrontado, a verdade aparece negativamente, mas de 

maneira tangível, em toda a extensão das contradições desse ticket, dessa verdade, os destituídos do 

poder de julgar só podem ser separados pela perda total do pensamento. O próprio esclarecimento, 

em plena posse de si mesmo e transformando-se em violência, conseguiria romper os limites de 

esclarecimento”. (DE, 170-171) 
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