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Dando continuidade aos comentários ao texto O conceito de esclarecimento, mais especificamente a 

sua segunda parte, que trata das relações entre a ciência, as artes, a fé e a cultura, segundo divisão 

interna proposta por Max Horkheimer; abordaremos como a ciência ora se distingue por oposição 

ora tem a sua lógica interna reforçada pelas demais esferas mencionadas. 

Como comentado anteriormente e explicitado em nossas últimas reuniões, apesar da divisão ter sido 

proposta por um dos autores, as partes compõe um todo dinâmico e as conexões entre si são ricas e 

constantes, bem como há por todo o texto referências a outros excursos contidos na Dialética do 

esclarecimento. Dessa forma é pouco proveitoso o tratamento enquanto partes isoladas e/ou 

estanques. Nas páginas sob questão, por exemplo, os autores sempre retornam a referenciar o ideal 

de cientificidade do esclarecimento1, assim como adiantam a tese melhor desenvolvida mais adiante, 

no texto A indústria cultural2. 

 

Tese 1: A linguagem foi paulatinamente passando por um processo de especialização [divisão do 

trabalho espiritual] que bloqueou a plurivalência imagética e sonora da palavra, fragmentando e 

isolando essas funções em diversos campos específicos como a arte, a fé e a ciência.  Esse processo 

tem como resultado, nos tempos da consolidação do neopositivismo, a impossibilidade da linguagem 

científica – a quem restou apenas o signo – questionar o imediatamente dado; pensar o 

pensamento3. É enquanto signo que a palavra chega à ciência. 

 

1 “O formalismo matemático, cujo instrumento é o número, a figura mais abstrata do imediato, mantém o 
pensamento firmemente preso à mera imediatidade. O factual tem a última palavra, o conhecimento restringe-
se a sua repetição, o pensamento transforma-se em mera tautologia”. ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. 
O conceito de esclarecimento. In: Dialética do esclarecimento. Tradução de Guido de Almeida. São Paulo: 
Zahar, 2006, p. 34.    
2 “As inúmeras agências de produção em massa e da cultura por ela criada servem para inculcar nos indivíduos 
os comportamentos normalizados como os únicos naturais, decentes e racionais.” ADORNO, Theodor; 
HORKEHEIMER, Max. Ob. Cit., p. 35.  
3 Essa tese encontra-se semelhante ao enunciado em DUARTE, Rodrigo. Adorno/Horkheimer e a dialética do 
esclarecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 30. Para o autor, Adorno e Horkheimer possivelmente 
foram inspirados pelo texto de Walter Benjamin, Sobre a linguagem em geral e a linguagem dos homens, para 
elaboração dessa tese. 
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Antes desse acontecimento, da chegada da palavra à ciência apenas enquanto mero signo, suas 

demais funções – som, imagem, a palavra propriamente dita – coincidiam na linguagem, como 

parece atesta a doutrina dos sacerdotes, na qual “coincidiam o signo e a imagem”. 

Essa divisão do trabalho espiritual que fragmentou as funções da palavra é especialmente sentida na 

antítese entre ciência e arte, onde “a ciência adquire um papel cada vez mais preponderante em 

virtude de sua utilidade para autoconservação humana, e a arte é cada vez mais relegada ao segundo 

plano em razão de sua virtual inutilidade4”. 

A palavra vê-se agora dividida entre as diversas artes, “sem jamais deixar-se reconstituir através da 

sua audição, através da sinestesia ou da arte total”. A exceção, me parece, estaria no caso da 

chamada “arte autêntica”. Segundo os autores, a esfera da arte manteria uma semelhança/herança 

com a magia, no sentido de ambas serem capazes de criar um domínio próprio e, assim, reservar a si 

alguma autonomia frente à totalidade do esclarecimento. Dessa forma, nela [a arte] permaneceria 

ainda o sentido da obra de arte, qual seja, “a manifestação do todo no particular”; como 

exteriorização do desconhecido [mana]. 

A possibilidade da arte escapar “daquilo que [...] já é”, corolário da sua relativa autonomia frente ao 

dado, levou, inclusive, parte da filosofia a “atribuir-lhe prioridade em face do conhecimento 

conceitual5”. 

Por outro lado, apartada das demais funções da palavra, a ciência torna-se mero esteticismo, um 

“sistema de signos desligados”. O diagnóstico dos autores é que se trata de um processo iniciado 

ainda na Grécia clássica – como pretendem demonstram por meio da menção à crítica de Platão à 

poesia de Homero em função de um sentido do conceito de utilidade – e aperfeiçoa-se até sua 

manifestação no neopositivismo, contemporâneo aos autores, tendo por consequência a realização 

da sua negação; a barbárie.     

 

A dependência da fé em relação ao saber 

Os autores advertem, no entanto, que apesar das potencialidades da arte dificilmente o mundo 

burguês esteve receptivo a essa esfera. Pelo contrário, esse tipo específico de sociedade “limitava o 

saber, [...], via de regra, não para abrir espaço para a arte, mas para a fé”. 

Porém a esfera da religião não é dotada da mesma autonomia presente na arte ou na magia. Por 

tratar-se de um conceito privativo a fé tende a se anular se não toma uma posição de concordância 

4 DUARTE, Rodrigo. Ob. Cit., p. 31. 
5 Para Schelling, a arte seria “o modelo da ciência, e é aonde esta a arte que a ciência deve ainda chegar” Apud 
ADORNO, Theodor; HORKEHEIMER, Max. Ob. Cit., p. 29. 
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ou discordância em relação ao saber; “permanecendo dependente da limitação do saber, ela própria 

fica limitada”. 

Haveria na fé, assim como no esclarecimento – e é isso que os conecta em consonância a tese 

principal dos fragmentos filosóficos – uma “deficiência que lhe é necessariamente inerente”, e, assim 

como o esclarecimento que, ao almejar o domínio total da natureza por meio de uma racionalidade 

instrumental, conduz à barbárie, também a fé, ao fazer da “reconciliação da sua vocação”, produz 

resultado semelhante6. 

E essa barbárie, é importante destacar, não é uma espécie de processo dialético traído, mas antes a 

realização de uma cisão inscrita na própria especialização da linguagem – e expressão da dominação 

do homem pelo homem – já desde as formar de organização do primeiro nomadismo. Pois, “quando 

a linguagem entra na história”, já possui seus mestres. Sacerdotes e feiticeiros, usualmente os mais 

velhos das tribos, utilizam de seu local privilegiado de interpretação do mana para expandir seu 

saber corporativo e seu poder. 

Para os autores, esse processo de diferenciação é resultado de um processo violento, “no compasso 

da maça e do porrete”, que é inculcado nos homens seja por fatores externos ou internos às tribos 

(relações com tribos estrangeiras ou dos próprios governantes no interior da tribo em questão). 

Portanto, essa divisão de trabalho, esse “caráter social das formas de pensamento”, não é fruto de 

uma solidariedade social, como queria Durkheim, mas antes “testemunho da unidade impenetrável 

da sociedade e da dominação” em benefício da autoconservação do todo dominado. 

As formas de pensamento se sedimentam, então, na justificativa da unidade dessa coletividade, 

unidade que atua em benefício de alguns privilegiados por meio da dominação dos demais. Nesse 

ponto Adorno e Horkheimer parecem dar razão à intuição marxiana que a produção de ideias está 

“imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, 

com a linguagem da vida real7”. Nesse momento, aparecem como testemunha desse processo, de 

construção da ideia a partir das relações materiais já estabelecidas, Platão e Aristóteles. Ambos, na 

6 “Não foi como exagero mas como realização do próprio princípio da fé que se cometeram os horrores do fogo 
e da espada, da contrareforma e da reforma”. “O paradoxo da fé acaba por degenerar em embuste, no mito do 
século vinte, enquanto sua irracionalidade degenera na cerimônia organizada racionalmente sob o controle dos 
integralmente esclarecidos e que, no entanto, dirigem a sociedade em direção à barbárie.” ADORNO, Theodor; 
HORKEHEIMER, Max. Ob. Cit., p. 29. 
7 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. A ideologia alemã. Tradução de Rubens Enderle, Nélio Scheneider e Luciano 
Martonaro. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 93. Em outra passagem, da mesma obra, “As ideias da classe 
dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da 
sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da 
produção material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos 
aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção 
espiritual”. (p. 47)  
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pretensão de universalidade das suas formas de pensamento, justificaram o imediatamente dado, 

chegando, por exemplo, a defender a inferioridade de crianças, mulheres e escravos8.         

A partir desse ponto em diante – e mesmo antes dele – se dá um processo no qual o recurso às ideias 

metafísicas vão se tornar cada vez mais supérfluos, à medida que fortalecem o poder social da 

linguagem, as ideias se esvaziam; até o ponto em que a linguagem científica mais acabada põe fim a 

metafísica e, com ela, desaparece também a possibilidade do “impotente se exprimir9”. 

  

A dialética e a negação determinada 

Com o conceito de negação determinada, presente em sua Fenomenologia do Espírito, Hegel logrou 

destacar o esclarecimento do simples positivismo. Em sua dialética, a linguagem torna-se “mais que 

um simples sistema de signos” ao negar as representações imperfeitas do absoluto. No entanto, ao 

“fazer um absoluto” do resultado de sua dialética enquanto processo, por meio da “totalidade no 

sistema e na história”, Hegel passou a enxergar um telos no processo histórico e “sucumbiu ele 

próprio à mitologia”. 

Nesse ponto os autores voltam e desenvolvem melhor a sua polêmica assertiva sobre o 

esclarecimento ser totalitário, aliás, como seria qualquer outro sistema.  E ele assim o seria não em 

função de seu método analítico – como lhe acusavam os românticos, mas sim no fato de que para ele 

[o esclarecimento] “o processo está decidido de antemão”. 

Para os autores, toda a pretensão do conhecimento, que consiste exatamente “na negação 

determinante de cada dado imediato” é abandonada pelo formalismo matemático da linguagem 

científica. “O esclarecimento pôs de lado a exigência clássica de pensar o pensamento”, ele confunde 

pensamento e matemática. 

Todo esse processo tem como resultado o retorno do esclarecimento à mitologia, “da qual jamais 

soube escapar”. Ao fim e ao cabo, o esclarecimento serve a justificação do imediatamente dado e o 

novo aparece sempre como algo predeterminado e, portanto, é na verdade o antigo10. A importância 

8 “Eles refletiam com a mesma pureza das leis da física a igualdade dos cidadãos plenos e a inferioridade das 
mulheres, das crianças e dos escravos. A própria linguagem conferia ao que era dito, isto é, às relações de 
dominação, aquela universalidade que ela tinha assumido como veículo de uma sociedade civil”. ADORNO; 
HORKHEIMER. Ob. Cit., p. 31.   
9 “A apologia metafísica deixava entrever a injustiça da ordem existente pelo menos através da incongruência 
entre do conceito e da realidade. Na imparcialidade da linguagem científica, o impotente perdeu inteiramente 
a força para se exprimir, e só o existente encontra ai seu signo neutro. Tal neutralidade é mais metafísica que a 
metafísica”. Idem.   
10 “O que aparece como triunfo da racionalidade objetiva, a submissão de todo ente ao formalismo lógico, tem 
por preço a subordinação obediente da razão ao imediatamente dado”. ADORNO; HORKHEIMER. Ob. Cit., p. 
34. “A subsunção do factual, seja sob a pré-história lendária, mítica, seja sob o formalismo matemático, o 
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dessa questão é demonstrada pelo retorno constante dos autores a ela, inclusive, no momento da 

conclusão do excurso.  

É apenas por meio dessa dinâmica que as grandes injustiças sociais do nosso tempo podem 

apresentar-se como “fatos brutos” e sacramentados, o que antes era necessário justificar-se em 

alguma esfera transcendental. 

Nesse ponto, a influência dos Manuscritos econômicos e filosóficos de Marx, publicados 

aproximadamente dez anos antes da redação do texto, me parece muito clara. Adorno e Horkheimer 

entendem que o preço da dominação da natureza não é apenas a alienação do homem frente ao 

objeto que ele produz; pois “com a coisificação do espírito, as próprias relações dos homens foram 

enfeitiçadas, inclusive a relação de cada indivíduo consigo mesmo11”. Essa intuição pode ser 

encontrada, em termos semelhantes nas passagens sobre Trabalho estranhado e propriedade 

privada, nas quais Marx entende como consequência do trabalho estranhado a alienação do homem: 

i) frente a natureza, ii) em relação ao gênero humano, iii) do próprio homem e, por fim, iv) dos 

outros homens12. 

Por fim, os autores entendem que com o fim de todas as qualidades econômicas da mercadoria, ou 

seja, com a finalização do processo de fetichização da mercadoria que domina o homem, “esse 

caráter de fetiche se espalhou como uma paralisia sobre a vida da sociedade em todos os seus 

aspectos”. No meio desse processo, o homem estranhado do seu trabalho e alienado dos outros 

homens, aguarda “que este mundo sem saída seja incendiado por uma totalidade que eles próprios 

constituem e sobre a qual nada podem.” 
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