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Tese: A razão desenvolve-se historicamente com fins de dominação da natureza externa e ocorre 

conjuntamente ao processo de dominação e controle da natureza interna - com o objetivo de 

assegurar a autoconservação da espécie. O crescente domínio da natureza, associado meramente ao 

progresso técnico, não se faz acompanhar da diminuição possível do sofrimento da humanidade. A 

rememoração da dimensão natural da racionalidade poderia realizar sua autorreflexão e 

consequente ampliação.      

Temas: autoconservação, menoridade do gênero humano e as possibilidades de emancipação. 

 

Autoconservação – Ulisses 

Segundo Adorno e Horkheimer, o pensamento esclarecedor visa afastar-se e superar a 

dimensão do pensamento mítico. Tal dimensão estaria presente não apenas em conceitos e palavras 

não aclaradas e evidentes, mas em toda manifestação humana que não se estabeleça no quadro 

teleológico da autoconservação. Assim, poderia ser dito que a verdadeira máxima que operou no 

percurso da civilização é a afirmação de Spinoza: “O esforço para se conservar a si mesmo é o 

primeiro e único fundamento da virtude”.  

A determinação da autoconservação como momento privilegiado da existência tem como 

correlato a posição de que “quem se abandona imediatamente à vida sem relação racional com a 

autoconservação regride à pré-história. (...). O progresso reservou a mesma sorte tanto para a 

adoração quanto para a queda no ser natural imediato: ele amaldiçoou do mesmo modo aquele que, 

esquecido de si, se abandona tanto ao pensamento quanto ao prazer” (DE, p36). 

A realização do processo técnico - que ocorre por meio da emergência de uma racionalidade 

voltada à dominação da natureza e, por conseguinte, à autoconservação – conduz à efetivação da 

razão como um “órgão puro dos fins” (DE, p.37). Conforme os autores, “rigidamente funcionalizada, 

ela [a razão] é tão fatal quanto a manipulação calculada com exatidão na produção material e cujos 

resultados para os homens escapam a todo cálculo” (DE, p.37).  

Consequência do desdobramento histórico da razão como autoconservação, que tem como 

meta o domínio da natureza externa, é o necessário controle da natureza interna pelo indivíduo. 

Para tanto, o pensamento esclarecedor precisa manter sob domínio ou mesmo eliminar de si todos 
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os comportamentos que possam escapar ao escopo da racionalidade instrumentalizada ou remeter à 

dimensão natural da humanidade. Assim, “um após o outro, os comportamentos mimético, mítico e 

metafísico foram considerados como eras superadas, de tal sorte que a ideia de recair neles estava 

associada ao pavor de que o eu revertesse à mera natureza, da qual havia se alienado com esforço 

indizível e que por isso mesmo infundia nele indizível terror” (DE, p.37).  

Conforme os autores, o medo de perder o eu ou, ainda, de borrar as fronteiras entre si 

mesmo e o outro traz consigo a necessidade de esforço para manter a coesão do ego. Junto a essa 

exigência de autoconservação há uma promessa de felicidade nessa diluição dos limites da 

identidade1. Porém, segundo enfatizam Adorno e Horkheimer, “o caminho da civilização era o da 

obediência e do trabalho, sobre o qual a satisfação não brilha senão como mera aparência, como 

beleza destituída de poder.” (DE, p.39).  

A figura de Ulisses é utilizada como testemunho alegórico da dialética do esclarecimento. 

Horkheimer chega a afirmar que a Odisseia “é o primeiro documento sobre a antropologia do 

homem no sentido moderno, isto é, no sentido de um ser racional e esclarecido” (HORKEIMER apud 

WIGGERSHAUS, 2002, p. 354). No primeiro ensaio são analisadas as medidas tomadas por Ulisses no 

encontro com as Sereias. Assim, ele escuta a canção (que é percebido como “promessa irresistível do 

prazer”), mas amarrado ao mastro do navio, portanto, “o que ele escuta não tem consequência para 

ele”. Por sua vez, os companheiros de Ulisses, com os ouvidos tampados com cera, “só sabem do 

perigo da canção, não de sua beleza” (DE, p.40). 

Pode-se dizer que se vislumbra aqui a posição da arte na sociedade contemporânea, pois 

Ulisses converte a sedução do canto em mero objeto de contemplação. Conforme os autores, 

“enquanto a arte renunciar a ser aceita como conhecimento, isolando-se assim da práxis, ela será 

tolerada, como o prazer, pela práxis social” (DE, p.39). 

Do mesmo modo, a situação dá a ver como é a substitutibilidade o “veículo do progresso e, 

ao mesmo tempo, da regressão. Na situação dada, estar excluído do trabalho também significa 

mutilação, tanto para os desempregados, quanto para os que estão no polo social oposto” (DE, p.40). 

Tanto aquele que comanda quanto o comandado se reduzem. O senhor reduz a experiência da vida 

enrijecido em um eu que meramente comanda. Por sua vez, os comandados “não podem desfrutar 

do trabalho porque este se efetua sob coação, desesperadamente, com os sentidos fechados à 

força”. De forma consequente, para os autores, “os remadores que não podem se falar estão 

1 “A humanidade teve de se submeter a terríveis provações até que se formasse o eu, o caráter idêntico, 
determinado e viril do homem, e toda infância ainda é de certa forma a repetição disso. (...). A embriaguez 
narcótica, que expia com um sono parecido à morte a euforia na qual o eu está suspenso, é uma das mais 
antigas cerimônias sociais mediadoras entre a autoconservação e a autodestruição, uma tentativa do eu de 
sobreviver a si mesmo” (DE, p.39). 
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atrelados a um compasso, assim como o trabalhador moderno na fábrica, no cinema e no coletivo. 

São as condições concretas do trabalho na sociedade que forçam o conformismo” (DE, p.41).  

 

Possibilidades de emancipação: 

Para os autores, o desdobramento histórico da racionalidade, confinada aos limites da 

autoconservação, entrelaça-se à dominação da natureza e, de forma consequente, ao 

desenvolvimento técnico. Tal situação converte o desenvolvimento da máquina em desenvolvimento 

da “maquinaria da dominação – de tal sorte que as tendências técnica e social entrelaçadas desde 

sempre, convergem no apoderamento total dos homens” (DE, p.41). Além disso, Adorno e 

Horkheimer afirmam que a situação contemporânea, “em que o poder do sistema sobre os homens 

cresce na mesma medida em que os subtrai ao poder da natureza, denuncia como obsoleta a razão 

da sociedade racional” (DE, p.43).    

Nesse diagnóstico, embora o progresso da civilização renove, ao mesmo tempo, a dominação 

e a perspectiva de seu abrandamento, é possível afirmar que o sofrimento real não diminuiu 

proporcionalmente ao crescimento dos meios disponíveis para sua eliminação. Nos termos dos 

autores, a realização dessa possibilidade “depende do conceito”, pois ele seria um instrumento que 

permitiria medir a distância perpetuadora da injustiça. Se a racionalidade desenvolveu-se para fins 

de dominação da natureza externa e, nesse passo, ocorre o domínio e negação da natureza interna, 

com a consequente redução da racionalidade a uma dinâmica instrumental, a possibilidade de 

ampliar essa concepção de razão poderia assim ocorrer: “Graças a essa consciência da natureza no 

sujeito, que encerra a verdade ignorada de toda cultura, o esclarecimento se opõe à dominação em 

geral” (DE, p.44) 2.  

Na Dialética do Esclarecimento, portanto, trata-se de recuperar, no meio conceitual, a 

dimensão natural do sujeito autônomo – marcada por impulsos, conteúdos afetivos e expressivos – 

reprimida no processo de constituição tanto da subjetividade quanto da própria racionalidade. 

 Se recorrermos ao Eclipse da Razão, lá se encontra explicitamente a afirmação de que “um 

pressuposto subjacente à presente discussão é o de que a consciência filosófica desses processos 

pode ajudar a revertê-los” (2015, p.179). Vislumbra-se, assim, a expectativa de resultado na 

realização do programa teórico na obra escrita por Adorno e Horkheimer,  

2 Em Eclipse da Razão essa tese é anunciada da seguinte maneira: “a razão só pode ser mais que natureza 
percebendo concretamente sua “naturalidade”, que consiste em sua tendência à dominação – a mesma 
tendência que, paradoxalmente, a aliena da natureza. Assim, sendo o instrumento da reconciliação, ela será 
também mais do que um instrumento” (2015, p. 194). 
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enquanto órgão de semelhante adaptação, enquanto mera construção de meios, o 
esclarecimento é tão destrutivo como o acusam seus inimigos românticos. Ele só se 
reencontrará consigo mesmo quando renunciar ao último acordo com esses 
inimigos e tiver a ousadia de superar o falso absoluto que é o princípio da 
dominação cega. O espírito dessa teoria intransigente seria capaz de inverter a 
direção do espírito do progresso impiedoso, ainda que este estivesse em vias de 
atingir sua meta. (DE, p 45). 

 

Conforme salienta Hauke Brunkhorst, “embora Adorno e Horkheimer ofereçam um dos mais 

sombrios e pessimistas diagnósticos da crise atual do esclarecimento, ainda assim, eles insistem que 

o único tratamento para as doenças do esclarecimento é mais esclarecimento” (2000, p.137). Porém, 

o mesmo autor, ao comentar a tese de que o “esclarecimento acaba por reverter à mitologia”, 

afirma,  

essa tese expressa uma necessidade a priori que o esclarecimento deve retornar à 
mitologia uma vez que ele é desenvolvido completamente. Não é claro como nós 
podemos saber que alcançamos este estado de perfeição negativa. Se a segunda 
tese é verdadeira, o esclarecimento nunca tem a chance de livrar-se da barbárie 
original da história. A história em seu curso segue um design trágico. (...). Aqui a 
diferença entre mito e esclarecimento, racionalidade e crueldade, desaparece. 
Toda a esperança pelo progresso do esclarecimento é destruída (2000, p.137). 

 

Por sua vez, Gerhard Schweppenhäuser, ao comentar se a teoria de Adorno e Horkheimer 

oscilaria entre uma filosofia finalista da história e uma teoria materialista de ruptura do continuum 

da história, defende, 

Ou eles entendem por “esclarecimento” uma lei do movimento que penetra a 
história com a mesma irresistível necessidade como o espírito do mundo de Hegel 
– exceto que a versão de Adorno e Horkheimer não é conduzida para o “progresso 
na consciência da liberdade” que Hegel imaginava, mas uma que de forma 
complexa tornou-se o seu oposto, com cada passo adiante sendo simultaneamente 
um passo para trás: uma imersão profunda em uma situação que anseia-se 
escapar. Ou eles veem essa lei do movimento como um destino construído pelos 
seres humanos, que desenvolveu, através de sua complexidade, em direção a um 
processo “natural” que deve ser descrito e conceitualizado se ele é para ser 
rompido. Não há duvida que a Dialética do Esclarecimento, em todos seus ímpetos, 
objetiva a última consequência (2009, p.165, n.4). 
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