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No contexto da filosofia contemporânea, a relação entre Adorno e Heidegger é marcada, por um 

lado, pela aproximação entre as questões abordadas por ambos – seja a crítica a um conceito 

metafísico de subjetividade, ou a crítica da razão desenvolvida como técnica e instrumentalidade – e, 

por  outro, pelas divergências de conotação sociopolítica plasmadas nas incisivas e recorrentes 

críticas de Adorno à filosofia heideggeriana. Gostaríamos de circunscrever aqui, em especial, a crítica 

imanente da ontologia fundamental promovida por Adorno na primeira parte da “Dialética 

Negativa”, porém não no sentido de analisar em que medida essa crítica atinge de fato a filosofia 

heideggeriana – como que promovendo uma correção da interpretação adorniana – mas no sentido 

de, a partir da (limitada) caracterização da filosofia heideggeriana por Adorno, entender suas críticas 

e localizar sua argumentação dentro do próprio projeto de Filosofia contido na Dialética Negativa. 

Assim, concordamos em parte com O’Connor (2004, p. 149) quanto ao aparente uso por Adorno da 

filosofia heideggeriana como ocasião para promover sua própria agenda, delineando melhor sua 

posição através da contraposição em relação a Heidegger. Nesse sentido, por exemplo, partindo da 

crítica ao conceito de sujeito subjacente à analítica existencial podemos perceber de maneira mais 

clara o enlace entre filosofia e teoria social presente em toda obra de Adorno, chegando a um de 

seus pontos centrais, a saber, sua herança marxista – aspecto, aliás, que marca definitivamente a 

divergência entre os dois autores. Da mesma forma, podemos delinear o conceito de razão 

pressuposto  pela Dialética Negativa a partir da acusação de irracionalismo dirigida a Heidegger, sem 

entrar diretamente no mérito da acusação. Assim, essa breve comunicação está dividida em três 

partes distintas: 1) Caracterizando a Filosofia Heideggeriana do ponto de vista de Adorno; 2) 

Delineando suas críticas; e 3) Redefinindo a partir daí a própria filosofia de Adorno, especialmente no 

que diz respeito à relação entre filosofia e teoria social, e racionalismo e irracionalismo. 

1. Caracterização da Filosofia heideggeriana por Adorno.

Em geral, Adorno dirige-se ao Heidegger de “Ser e Tempo”, embora reconheça uma fase mais tardia 

em seu pensamento, a qual parece submeter-se igualmente a suas críticas. Dessa forma, entende 

todo o  projeto heideggeriano marcado pela intenção de desenvolvimento de uma ontologia 

fundamental (seja através de uma analítica existencial, seja na relação de desvelamento do ser pela 
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linguagem). Essa intenção seria então de natureza objetivista no sentido de apontar para um 

fundamento da realidade mesma –  não diretamente, devido à impossibilidade de determinação do 

ser, mas indiretamente através da pergunta pelo sentido e pelos modos do ser – posicionando o 

pensamento ante a realidade como totalidade. 

O projeto heideggeriano de fundamentação da experiência assume um lugar diferenciado dentro das 

ontologias filosóficas na medida em que não assume nem o polo objetivista (como pressupõe o 

positivismo, o qual, aliás, o próprio Heidegger também critica), nem o subjetivista (criticado por ele 

como uma “metafísica da subjetividade”), mas se localizaria para além da distinção epistemológica 

entre sujeito – objeto na superioridade da esfera ontológica do Ser. A ontologia fundamental 

constitui-se então como uma doutrina do Ser, tomado como arqué na medida em que se refere a 

uma experiência originária, anterior a diferenciação crítica entre sujeito e objeto. 

O conceito de ser seria marcado então por sua indeterminação ou, antes, por determinar-se “senão 

por meio dele mesmo, porque ele não é nem apreensível por meio de conceitos, nem com isso 

‘mediatizado’, nem se deixa mostrar imediatamente segundo o modelo da consciência sensível” 

(ADORNO, 2009, p. 68), isto é, enquanto ente. Segundo sua herança husserliana, a relação com o Ser 

seria marcada por um lado pela intenção de concretude que dá prioridade a esfera da existência e, 

por outro lado, pelo ideal de pureza e distanciamento em relação a todo  conteúdo coisal, entitativo 

(Cf. Adorno, 2009, p. 70) – realizando o que Heidegger denomina de uma fenomenologia 

hermenêutica.1 Dessa forma, a ontologia heideggeriana vai de encontro, por um lado, com a posição 

idealista, que reduz o ente à subjetividade, e por outro lado, sacrifica a empiria até o seu rastro no 

nível conceitual, de modo que o ser seria a pura transcendência, uma “contração de essencialidades” 

(Idem, p. 74), “preordenado a toda e qualquer abstração” (Idem, p . 78). 

Para Adorno, o que está aí pressuposto é a imediatidade como via de acesso a esse Ser, a 

possibilidade, seguindo Husserl, de uma intuição da essência, de modo que “o ser, é o estado de 

coisas categorial que se oferece de maneira supostamente pura e que é levado à sua fórmula 

extrema” (Idem, p. 76). Quer dizer, o ser é tomado como mais real e mais verdadeiro na medida em 

que é acessado via uma intelecção pura e simples, separada e, supostamente, anterior a toda 

mediação conceitual. Através de uma noção de intuição categorial, a verdade é vinculada no 

pensamento ao “aspecto do aparecer (...) [como] momento intrínseco ao estado de coisas” (Idem, p, 

76), de forma que o “puro ser assim” se torna critério de medida da verdade (Cf. Idem, p. 113). 

Instaurando uma imediatidade do ser via a intuição categorial, Heidegger pretende colocar o 

1 Daí a centralidade do Dasein, caracterizado pela sua historicidade, enquanto o interrogado acerca do sentido 
do ser, tornando necessária para a realização da ontologia fundamental uma analítica existencial (projeto de 
Ser e Tempo). 
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pensamento numa posição transcendente “em relação ao entendimento reflexivo” (Idem, p. 79). 

Nesse sentido a filosofia heideggeriana é capaz de criticar a metafísica tradicional e o positivismo ao 

reestabelecer a distinção entre ontologia e epistemologia, apontando os limites tanto da noção de 

sujeito reduzida ao sujeito de conhecimento, quanto da absolutização do dualismo entre sujeito e 

objeto, conceito e fato, essência e fenômeno, porém, e sobre isso Adorno discorda completamente, 

tendo como critério a esfera do ser como instância superior, “onipotente” e originária. 

 

2. Crítica imanente da ontologia fundamental 

 

Partindo então do principal conceito da filosofia heideggeriana: o ser como esfera transcendente e 

imediata (ao mesmo tempo nada de entitativo e conceitualmente indeterminado), Adorno pretende 

promover sua crítica imanente, deduzindo de seus próprios pressupostos, sua cegueira,2 sua 

falsidade. 

Sem dúvida a maior de suas críticas refere-se justamente a imediatidade como via de acesso ao ser. 

Por um lado, a noção de intuição categorial de fato possui, para Adorno, seu teor de verdade 

enquanto momento do aparecer claro e evidente que corresponde à síntese categorial do sujeito, 

porém, termina por tornar-se falsa na medida em que Heidegger promove seu isolamento como algo 

“intrínseco ao estado de coisas” (Idem, p. 76), isto é, justamente separada e independente da 

mediação conceitual. Dessa forma a imediatidade é hipostasiada como uma imediatidade primeira, 

não mediada, como se o conteúdo intuído não fosse também produzido, determinado pelo 

pensamento. 

Para Adorno, a intuição categorial possui seu teor de verdade enquanto inseparável da mediação 

conceitual, e dessa forma, corresponde ao momento exemplar/receptivo do pensamento, vinculado 

ao seu momento sintético/ativo de determinação: a imediatidade, “sempre se reproduzindo 

novamente em todas as mediações, é um momento, não o todo do conhecimento” (Idem, p. 78). 

Porém, enquanto projeto ontológico, Heidegger termina por absolutizar um momento particular 

como independente e isolado. Nessa hipóstase, os fatos são desapropirados de suas mediações, e 

dessa forma, tornam-se indeterminados. Adorno chama atenção apara o fato de que a hipóstase da 

imediatidade do ser desemboca na sua necessária indeterminação pelo pensamento: na negação de 

sua mediação conceitual, o ser torna-se vazio, nulo: “o absolutamente inexprimível, que se subtrai a 

todos os predicados, torna-se sob o nome ‘ser’ um ens realissimim. (...) ela [a ontologia fundamental] 

2 (Cf. Idem, p. 90) 
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apresenta a nulidade absoluta de seu termo supremo como algo positivo” (Idem, p. 75). 

Essa imediatidade e indeterminação conceitual significam para Adorno uma caracterização fática da 

esfera do ser que exige, por outro lado, a passividade do sujeito em vista de sua visualização, seu 

acolhimento. Dessa forma é que se estabelece a necessidade ontológica do pensamento 

heideggeriano: negando a instância de produção/determinação da realidade pelo sujeito, 

desembocando num fechamento heterônomo da realidade (Cf. Adorno, 2009, p. 92). À relação fática 

(imediata, passiva) com o ser, corresponde uma relação de ontologização do ente: 

O fato de o ser se mostrar e dever ser acolhido passivamente pelo sujeito é 
tomado de empréstimo dos velhos dados da teoria do conhecimento os 
quais deveriam ser algo fático, ôntico. Esse ôntico, contudo, na esfera 
sagrada do ser, elimina o rastro da contingência que permitia outrora sua 
crítica. Por força da lógica da aporia filosófica, sem mesmo precisar esperar 
pelo ingrediente ideológico do filósofo, ele transpõe para o cerne do 
essencial a preponderância empírica do que é um ente. (ADORNO, 2009, p. 
92) 

Nesse sentido é que é interpretada tanto a afirmação heideggeriana da existência como modo de ser 

– “o ente torna-se um fato ontológico” (Idem, p. 105) – quanto a pergunta pelo sentido do ser: uma 

pergunta imanente a cultura, que já a pressupõe e, assim, a ratifica. 

Política e socialmente, isso representa a justificação no nível ontológico de uma situação histórica.3 

Nesse sentido, Adorno aponta para o momento de verdade da necessidade ontológica 

heideggeriana: a situação de preponderância do não-eu sobre o eu no mundo administrado (Cf. 

Idem, p. 64). Em suas motivações ideológicas, o projeto ontológico heideggeriano supre, como um 

substituto, a necessidade (real e ideológica) do mundo administrado por “algo firme” (Idem, p. 86), 

diante da impotência opressiva dos sujeitos. Daí que Adorno a caracteriza como uma metafísica da 

consciência reificada: uma estrutura de invariantes imposta de maneira heterônoma que surge como 

contraparte ontológica de uma situação de dominação das formas ordenadoras da sociedade (por 

exemplo, instituições) sobre os sujeitos, incapazes de emancipação. 

A caracterização fática do ser e a correspondente ontologização do ôntico promovem, 

ideologicamente, a justificação do presente, do imediato sem mediação; nesse sentido é que “a 

realidade é sancionada como inalterável” (Idem, p. 107), e o Dasein está lançado no mundo, de 

forma que o sujeito encontra-se diante de um mundo já dado, já constituído, no qual não há 

horizonte de atuação/transformação/determinação por parte de um sujeito crítico. Se, por um lado, 

a constituição do mundo se dá de forma independente da atuação do sujeito, por outro lado, 

3 Em certo sentido, essa justificação proveniente da ontologização de uma situação ôntica, histórica, ocorre 
também na medida em que a própria história é ontologizada no conceito de historicidade. Isto é, na medida 
em que o Dasein é caracterizado pelo existencial da temporalidade, é conferido um sentido ontológico a 
realidade histórica, como por exemplo etapa necessária ao ser.  
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também a constituição da subjetividade é isolada de sua mediação social. A possibilidade prática 

contida tanto nas noções de autenticidade e projeto, quanto no existencialismo sartreano é falseada 

na medida em que não dimensionam a mediação da sociedade na constituição do homem. Para 

Adorno, a afirmação do individuo é dependente de sua mediação social, pois “a sociedade é anterior 

ao sujeito” (Idem, p. 113). Na medida em que negligencia suas mediações políticas e sociais, a noção 

de subjetividade subjacente à ontologia fundamental pode ser caracterizada, segundo Gillian Rose, 

pelo caráter de fetiche ao pressupor uma unidade entre sujeito e realidade, como se as relações 

intersubjetivas fossem simples e transparentes, aceitando “o mundo das mercadorias como o em-si 

mesmo, que finge ser” (ADORNO apud ROSE, 1978, p. 74). 

Dessa forma, como aponta O’Connor (2004, p. 128), a fenomenologia heideggerana não só não se 

baseia numa noção de sujeito crítico, na medida em que a intuição do ser é efetuada por um sujeito 

passivo, como também mina essa possibilidade (de emancipação do sujeito) abandonando o 

pensamento conceitual: “aquilo que se arroga estar destruindo o fetiche não destrói senão as 

condições de descobri-lo como fetiche” (ADORNO, 2009, p. 79). Isto é, ao promover uma crítica à 

consciência coisificada do positivismo (que identifica fato e essência) chamando atenção para um 

âmbito pré-compreensivo de sentido do ser, âmbito transcendente em relação ao entendimento 

reflexivo, Heidegger termina por abrir mão do pensamento, caindo num irracionalismo, pois que, 

para Adorno, essa posição fora da diferenciação entre sujeito e objeto é impossível: “Um tal salto (...) 

fracassa com os meios da razão. O pensamento não pode conquistar nenhuma posição, na qual 

desapareceria imediatamente essa cisão entre sujeito e objeto, uma cisão que reside em todo e 

qualquer pensamento e no próprio pensar” (Idem, p. 80) . 

A partir dessa crítica podemos compreender melhor o ponto de convergência e o de divergência 

entre Adorno e Heidegger, através do que o próprio Adorno aponta como sendo o momento de 

verdade do conceito heideggeriano de ser: o fato de que o ser (o que é, o que existe), “não é nem 

uma simples função objetiva, nem algo coisificado, um ente” (Idem, p.95). 

Apontando para a irredutibilidade da relação entre sujeito e objeto  a um dos dois polos, Heidegger 

aponta para a não-identidade entre eles (ponto de convergência com a Dialética), mas sua falsidade 

é a de, a partir daí, objetificar essa irredutibilidade em um terceiro termo mais elevado, 

transcendente, a esfera ontológica do Ser: 

O paralogismo reside na transformação desse negativo, de acordo com o 
qual não se pode reconduzir um dos momentos ao outro, em algo positivo. 
Heidegger chega até a fronteira da intelecção dialética da não- identidade 
na identidade. Mas ele não assume até o fim a contradição no conceito de 
ser. Ele a reprime. (Idem) 

Heidegger reprime essa não-identidade entre pensamento e realidade instaurando uma esfera 
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transcendente tanto ao pensamento quanto ao mundo sensível, constituída por uma indiferenciação 

originária, em que o ser é tratado como “puro ser si mesmo, desprovido de alteridade” (Idem) e, 

nesse sentido, Adorno aproxima a filosofia heideggeriana do Idealismo, no que diz respeito a um 

primado da pura identidade. Na medida em que o critério de verdade está ligado à existência, ao 

puro ser assim via uma imediatidade, o que está em jogo é a negação da exteriorização do 

pensamento em direção ao outro (e ao novo). Se “aquilo que transcende a subjetividade é imediato 

para ela” (Idem, p. 74), então não há não-identidade em relação a esse sujeito e, por isso, para 

Adorno, essa ontologia se reproduz como tautologia. 

Por fim, a ontologia fundamental heideggeriana pode ser caracterizada como  uma “mitologia do 

ser”, na medida em que a esfera ontológica do ser, constituída por uma indiferenciação originária, é 

equivaente à imanência absolutizada da noção de Mana, no que desemboca nas categorias míticas 

da repetição (Cf. Idem, p. 104), rito (Cf. Idem, p. 72-74), destino (Cf. Idem, p. 82). Daí a acusação 

adorniana de irracionalismo (≠ O’Connor). 
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