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Contexto histórico da obra 

Escrita a quatro mãos no início dos anos 1940, a Dialética do esclarecimento (1947), é a obra de 

maior repercussão da primeira geração do Instituto de Pesquisas Sociais. Redigida na época do exílio 

nos Estados Unidos, a obra tem por motivo premente a reflexão das condições históricas que 

possibilitaram a ascensão do totalitarismo no interior da civilização européia, portanto, embora seja 

um texto fundamentalmente filosófico, perpassa por toda obra um tom, manifestadamente político, 

que é mais mediatizado nos ensaios tanto de Adorno, como de Horkheimer.  

Em suas investigações anteriores Horkheimer buscava rastrear as diferenças qualitativas da dialética 

idealista e materialista. Seus estudos se concentravam, portanto, naquilo que chamou de “lógica 

dialética”; seus estudos teóricos que partiam dos fundamentos filosóficos da teoria da sociedade; 

buscando perceber o entrelaçamento entre a racionalidade e a tessitura social, Horkheimer, se 

voltava para a crítica da predominância crescente do cientificismo como modo privilegiado da ratio 

burguesa. Por conseguinte, a dialética era a aposta horkheimeana de um pensamento capaz de 

apresentar criticamente um contraponto a tendência de sua época.  

Adorno, por sua vez, concentrava seus estudos da época na reflexão das questões da arte e da 

cultura de sua época: seus limites e potencialidades. Estudos musicais eram o principal tema de 

Adorno quando do seu ingresso no Instituto. Não obstante, como já se percebia no Kierkegaard, o 

método dialético tinha uma importância central nos estudos adornianos. Na esteira de Benjamin, 

Adorno desde essa época já buscava delinear aquilo que no pensamento burguês ocidental haveria 

de mítico. Os ensaios adornianos anteriores a redação da Dialética do esclarecimento buscavam 

expor a mediação que havia entre o particular e o todo buscando construir uma dialética em que 

fosse possível a fragmentação. Em uma carta à Adorno, Horkheimer escreve “Para dizer a verdade 

não me parece sempre justo tratar as esferas – superestrutura e infraestrutura -  como de nível igual. 

Parece-me que o risco de uma filosofia da identidade, portanto um idealismo, não está 

descartado”(Wiggershaus, 2002) 

A afinidade para com a dialética hegeliana aproximava Adorno e Horkheimer, embora, para o último 

significasse um pensamento de totalidades relativas servindo a teoria crítica para mostrar um 

caminho que iria além da estreiteza do espírito das ciências especializadas e da metafísica; enquanto 
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para Adorno era a possibilidade de desmitologizar e desencantar diversos fenômenos 

contemporâneos aproximando-o de Benjamim e Bloch.  

Em 1944 Adorno e Horkheimer puderam apresentar a Pollock a versão final do manuscrito. Em 1947, 

ano da publicação, Adorno e Horkheimer salientam a condição de work in progressdo ensaio. Todavia 

exaltavam também a originalidade de seu trabalho, “na exposição de suas ideais haviam utilizado - 

na tradição de Montaigne e Nietzsche - a forma do ensaio, porque lhes parecera apropriada para 

pesquisas ‘ que sondam‚ áreas do pensamento até então inexploradas. ’”(ibid) 

Finalmente, cabe salientar a segunda edição, publicada em 1969, onde os autores dizem que “O livro, 

que só pouco a pouco se difundiu, está há muito esgotado. [...] Não nos agarramos sem modificações 

a tudo o que está dito no livro. Isso seria incompatível com uma teoria que atribui à verdade um 

núcleo temporal. ”(DdE, 9) Esse deslocamento teórico se dá em razão daquilo que na obra de 1947, 

aparece ainda como tendência: o mundo administrado. 

 

Tese: O movimento do esclarecimento constitui o esforço crescente na tentativa de dominação da 

natureza pelos homens. Enquanto desencantamento, o esclarecimento almeja a destruição do mito. 

No entanto, o próprio esclarecimento, já se encontravalatente no mito, e na sua afirmação, conserva 

consigo algo que busca negar: na tentativa de afastar-se do mito, o próprio esclarecimento, 

subverte-se em mitologia, na medida em que aliena os sujeitos daquilo que eles procuram 

dominar.Presente já nas formas primevas de racionalidade, o entrelaçamento entre saber e poder 

serve de modo sub-reptício para justificar as relações hierárquicas instaurada na sociedade desde 

seus primórdios. O impulso de autoconservação dos homens, fundado no medo pelo desconhecido, 

paulatinamente, conduz a experiência a limitar-se ao exercício do poder sobre a natureza, sobre o 

indeterminado. Esse movimento só foi possível pela crescente capacidade de abstração que a 

racionalidade foi desenvolvendo na história da formação da consciência. A ciência moderna, produto 

emblemático do esclarecimento, é o derradeiro momento da cisão entre sujeito e objeto. Enquanto 

tendência do esclarecimento, portanto, os regimes totalitaristas, não seriam um momento de 

irracionalidade da civilização ocidental, ao contrário, seriam a radicalização imanente ao próprio 

movimento do esclarecimento.  

 

Tese 1: O entrelaçamento entre poder e saber, próprio do esclarecimento, encontra-se geminado já 

nas formas mais primitivas de apreensão da realidade. A relação da humanidade com a natureza nas 

primeiras comunidades era marcada pelo medo do insólito, pelo pavor da morte, pela maneira difusa 

que se apreendia o real. Na busca pela autoconservação, os homens vão crescentemente se 
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afastando da sua relação imediata com a natureza; na medida em que a separação da natureza vai se 

sedimentando em formas mais abstratas, a elitização do saber na mão de poucos, fundamenta a 

dominação de muitos.  

No registro de uma proto-história, Adorno e Horkheimer apresentam estágios da formação da 

consciência que vão se distinguindo qualitativamente. A tendência de separação entre o homem e a 

natureza é localizadas já nas formas mais rudimentares da sociedade, o pré-animismo. 

Nas formas pré-anímicas, dizem os autores, a experiência do mundo constitui-se de forma altamente 

imediata com o real, é no reconhecimento da imagem como a mesma que se resguarda a percepção 

da alteridade. Ou seja, somente enquanto representação do perigo da morte que o sujeito lida com a 

realidade difusa. Consiste assim, numa relação fundamentalmente mimética com a realidade. A 

noção de mana é aquilo sob o qual se assenta a essa constituição do real, ne medida em que o 

sujeito se encontra sempre em perigo, o mana é aquilo que concebe como exterior a ele, como 

indeterminado. De forma bem rudimentar, é o mana o primeiro vislumbrar, ainda temeroso, da 

natureza. Primeiro momento em que o sujeito busca assemelhar-se daquilo que quer evitar. 

Na medida em que as sociedades vão se fixando em determinadas regiões, formando um corpo 

social, inicia-se um novo estágio da vida humana marcada pela magia, o primeiro momento em que o 

real é enfaticamente duplicado. Com efeito, na sedimentação dos símbolos, a mediação do mana 

começa a ser exercida por poucos, em um terreno restrito. São os membros mais velhos da tribo, os 

líderes e os sacerdotes que monopolizam o comércio de manifestação da natureza através dos 

rituais. Desse modo, emerge já nesse momento uma hierarquia que funda e justifica a divisão do 

trabalho, a manutenção da dominação por poucos.  

A duplicação da natureza exercida na feitiçaria, aloca nos símbolos o impulso pela preservação do 

estado de coisas presentes. Na magia, visa-se a reprodução da vida; no medo da morte retorna em 

elementos anímicos transferidos para imagens, cada uma manifestando uma parte específica da 

incomensurabilidade do todo. Nessa duplicação do real consolida-se nas máscaras, nos totens e nos 

ritos a capacidade de manipulação da natureza. Através da substitutividade específica, os sacerdotes 

entram em contato com o mana, assumindo uma imagem que pretende se assemelhar a natureza 

justamente para controlá-la. A imagem sobrenatural é sentida como que investida de poder e 

influência na realidade daquilo que é representado. Essa duplicação, se encontra na esfera social, 

como reprodução da hierarquia entre aqueles que tem contato com a divindade e aqueles que não 

tem. Na medida em que os ritos reforçam essa divisão, reforça-se também a estrutura da divisão 

social do trabalho, nas formas primitiva da vida humana. 
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O mito, por sua vez, é um estágio ainda mais sofisticado da abstração crescente dos homens em 

relação a natureza e em relação a estrutura social ela mesma. Calcado na noção de origem, o mito 

transporta para um tempo anterior, inacessível e idealizado o surgimento do mundo tal como ele se 

configura. Desse modo, as ações da era mítica visam restaurar, reproduzir aquilo que se encontrava 

em perfeição na época do surgimento do mundo. Ora, nada mais cômodo para assentar a 

reprodução da exploração de muitos por poucos.  

A noção de origem tem a capacidade de congregar a relação entre a esfera transcendental e o 

mundo materialmente determinado de modo causal.  Diferente da magia, o mito é capaz de se 

fundamentar através de uma narrativa que confere um adensamento a realidade, centraliza a 

experiência da realidade, a noção de origem. A linguagem é elevada assim a instância de explicação 

do mundo, passa-se a referir a elementos simbólicos, articulando-os conferindo a eles uma espécie 

de consistência epistemológica que a autonomiza em face ao contato com o mana. Na narrativa 

mítica, pois, podemos ver o surgimento incipiente de estruturação da realidade a partir de um 

princípio. A linguagem que emerge com o mito estabelece relações de poder; uma vez que os deuses 

são pensados em função do posicionamento que encontrem em relação a grade de forças entre si 

para com a natureza e com os seres-humanos. Há, portanto um aprofundamento cognitivo em que o 

sujeito nega a elemento da exterioridade mimética, não mais se confundindo com o objeto da 

duplicidade. Instaura-se um saber acerca do mundo, que por visar a reconstituição do tempo 

anterior congregando de forma inédita a unificação do poder explicativo e a necessidade de se 

mover na narrativa que resulta em determinada esfera gnosiológica. Mais uma vez, essa apreensão 

da realidade acaba por exaltar uns em detrimento de outros, pois na narrativa mítica o mundo traz 

consigo a herança daquilo que originariamente foi e, em razão disso, deve continuar sendo. Os 

privilégios são renovados, justificados e perpetuados no interior da própria narrativa, a esfera social, 

portanto, encontra-se justificada desde os primórdios, sua fixidez é a mesma fixidez do mundo. Logo, 

o estágio mítico se caracteriza pela unificação da fluidez do todo material que, nos símbolos 

linguísticos concatenados entre si, a imagem se encontra presente e agindo diretamente no 

indivíduo em razão da sua origem, que abarca toda realidade como marca daquele momento 

primevo.  

A particularidade do mito grego em relação aos demais consiste no fato dos mitos  antigos não as 

divindades não se confundirem com as forças da natureza, mas antes, significa-las. Doravante, a 

natureza é como que referida a distância, o Âmbito do logos já se encontra latente nos mitos gregos 

Estabelece-se uma distinção entre o pensamento e vivência imagética, concreta da relação com a 

natureza que será a centelha para a explosão do esclarecimento moderno.  
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Portanto, como dissemos, o esclarecimento já se encontrava entrelaçado com as formas mais 

rudimentares da “consciência” humana. Marcado pela crescente abstração da realidade, de sua 

sedimentação em símbolos e sua manipulação criteriosa visando determinados efeitos, o 

esclarecimento se evidencia nesse movimento como elemento de apropriação daquilo que se busca 

conhecer, o assenhoramento se liga ao poder justificando a facticidade como necessária. Desse 

modo, o esclarecimento serve a dominação dos homens pelos homens, pela estruturação hierárquica 

da sociedade, onde aqueles que detém determinado saber são capazes de manipular o restante do 

corpo social em vistas da manutenção da vida como ela é.  

 

Tese 2: O esclarecimento subverte-se em mitologia. Na medida em que o esclarecimento, para 

conhecer a realidade, carece de um formalismo que apaga o sujeito da experiência,o esclarecimento 

torna-se mitologia por desconsiderar a tessitura social na qual está inserido. Sua obsessão pela 

dimensão fática da realidade o impede de enxergar aquilo que subjaz ao conhecimento enquanto 

produto da racionalidade social. Reifica-se a experiência do mundo, enquanto coisas, tanto o sujeito 

formal do esclarecimento, como seu objeto, a natureza são desqualificados daquilo que tem de 

específicos, tornando-se meros exemplares da generalização empreendida pela razão. Isso conduz o 

sujeitoà impotência diante do todo que ele mesmo integra. Desloca-se o modo de dominação, agora 

alocado na burocracia e no mercado, preserva-se a injustiça social. 

É na crença do progresso que se baseia a o esclarecimento moderno.Na transformação da natureza, 

na dominação técnica dos meios, na teoria geral que se firma o sentimento do avanço da sociedade. 

Esse movimento tem como leitmotiv os avanços da ciência moderna. Contudo, para alcançar 

tamanho poder em dominação da natureza, foi necessário ao sujeito impingir, nele mesmo, uma 

violência que retirasse da experiência qualquer vestígio de espontaneidade na relação com a 

natureza, coisificando ambos. 

A metafísica é o primeiro momento em que o sujeito se institui como constituinte da realidade, como 

garantia de unidade da experiência. Exemplo preciso dessa violência se encontra nas regras do 

método cartesiano; o projeto de fundar a objetividade na unidade do sujeito, de modo universal e 

generalizante, retira a necessidade do sujeito de se referir ao objeto no momento da experiência. 

Portanto, o preço que a negação do aspecto mítico do pensar na metafísica cartesiana paga é a 

negação irrestrita da natureza, logo negação abstrata que desconsidera a alteridade no momento da 

negação, simplesmente ignorando aquilo que não afirma. Desse modo, a unidade alcançada no 

formalismo do método cartesiano, se enquadra muito bem nos desígnios do processo de 

esclarecimento, uma vez que, a constituição do real se encontra na unidade do sujeito em geral, a 
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objetividade do conhecimento não carece de voltar-se para si procurando as conexões que no tecido 

social propiciam a constituição da realidade. A ilusão de objetividade através da negação da 

alteridade perfaz o escopo de uma sociedade apática politicamente. Ao negar as determinações 

intrínsecas do pensamento, a metafísica cartesiana, produz o dado como que imediatamente, 

ignorada as particularidades do objeto, sua história e suas contradições, o conhecimento está livre 

para manter seu movimento solipsista. Natureza e sociedade não entram mais no jogo do 

pensamento, mas padecem como elementos contingentes que devem ser dominados. Essa 

desconsideração da mediação social do conhecimento é radicalizada ao máximo na ciência positivista 

moderna, cume do esclarecimento. O progresso é seu álibi.  

Na ciência positivista moderna o processo de esclarecimento chaga a seu ápice. Nela se efetiva a 

dominação praticada pelos indivíduos, na natureza e nos próprios indivíduos; no entrelaçamento que 

a sedimentação das formas de pensamento instauradoras da hierarquização do todo social, se 

cristaliza a divisão do trabalho. Os teoremas científicos, afastados da realidade mediata, se alocam na 

pura generalização do pensar, com efeito, estruturam a realidade em acordo com as estruturas 

lógicas e discursivas, impossibilitando que aquilo que esteja fora seja considerado como elemento 

reflexivo, o positivismo transfere a necessidade lógica das premissas do teorema para a realidade, 

enformando essa. Por conseguinte, o sujeito do esclarecimento se caracteriza pela introjeção desses 

princípios da lógica sublimada para sua vida cotidiana. Em face do todo, o sujeito se vê impotente, 

fragilizado, sua vida se torna uma série de eventos inevitáveis. Sua existência assim se vincula a 

adequação à coletividade, logo a universalidade e a opressão da coletividade são reforçadas na 

medida em que para transitar na vida social o sujeito tem que se adaptar ao esquematismo do todo 

social.  

A experiência se reifica. Tanto sujeito como objeto são desconsiderados na ciência moderna em seus 

aspectos qualitativos, a razão esclarecida é instrumental, visa fins, com efeito, sujeito e objeto só são 

considerados por ela na medida em que, ela os pode manipular, evidencia-se sua dimensão 

totalitária. A redução do sujeito cognoscente no positivismo o iguala a uma calculadora, sua 

capacidade de experienciação do mundo, se reduz a processá-lo, a reflexão enfática da realidade 

está proibida de antemão pelo método. O pensamento é proibido de pensar a si próprio, deixando, 

portanto, de ser pensamento. De outro lado, a redução da natureza enquanto matéria disforme 

acaba com qualquer impedimento de subjugação da mesma, elimina-se a culpa da violência do 

caminho do progresso. Finalmente, enquanto coisas, indivíduo e natureza tornam-se marca da 

repetição eterna do mundo, tal qual no mito, a razão esclarecida, na ciência positivista se limita ao 

fático, se empenham na sua reprodução, tudo deve ser sempre igual. A abstração se conclui com o 

número, que reduz qualquer particularidade a dados mensuráveis.  
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Essa compulsão por tudo integrar, por tudo identificar, onde a menor dissonância recebe a marca da 

irracionalidade, da incoerência, devendo ser expurgada aproxima o esclarecimento dos regimes 

totalitários onde a imagem do ditador emerge como unidade da coletividade. Essesindivíduos 

fragilizados pelo todo, só são levados em consideração na medida em que o ditador pode manipulá-

los, assim também é a natureza para o cientista, que só se realiza enquanto se há algo para fazer com 

ela.  
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