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Referência: Theodor W. Adorno. Progresso. Trad. Gabriel Cohn. In: Lua Nova, No 27 –92. 

Temas: Progresso, redenção, reconciliação-dominação, sociedade, natureza, esperança. 

Problema: “Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da 

barbárie”.1 

Objetivos: Apresentar e discutir o progresso e seu duplo caráter. 

 

(I) Adorno inicia o texto Progresso (1969) chamando a atenção para a dificuldade em conceituar 

o termo progresso para além dos seus usos, e tais tentativas redundam em violência para com o 

“progresso”. O problema não estaria na tarefa de conceituação, mas é o termo progresso que 

inviabiliza sua definição fixa. A miséria é real, logo, o que é progresso só pode ser mais bem 

alcançado se se adota um procedimento de distância e proximidade, mas que não fique preso aos 

dados empíricos. Tais procedimentos levantam a hipótese “se a humanidade logrará evitar a 

catástrofe” (p. 218). Se há um objetivo que guie a ideia de progresso esse deveria ser o da 

eliminação da barbárie, que “Auschwitz não se repita”. Embora as técnicas sejam capazes de 

aumentar a produção de alimentos e o domínio da natureza pelos homens a níveis nunca antes 

imaginados, tudo isso, deveria girar entorno da ideia de uma humanidade redimida. Adorno 

acaba vinculando-se à ideia contida no progresso kantiano que passa necessariamente pela ideia 

de homem. A tarefa da natureza deixada aos seres humanos de realização de uma constituição 

perfeitamente justa é a realização da tarefa mais elevada legada por ela aos seres humanos, e tal só 

pode ser realizada em sociedade. 

(II) A felicidade das futuras gerações em Benjamin recebe a marca da redenção. A “redenção” 

não significa simplesmente a retomada do passado, ou sua restauração, “mas um encontro 

marcado entre as gerações passadas e a nossa. Então fomos esperados sobre a terra. Então nos foi 

dada, assim como a cada geração que nos procedeu, uma fraca força messiânica, (...)”2 para a 

redenção do passado, mas essa tarefa não está garantida. “(...) o conceito de história universal, é 

irrecuperável; ele só se manteria na mesma medida em que fosse confiável a ilusão de uma 

humanidade já existente, internamente harmônica e em unitário movimento ascendente” (p. 

1 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. Trad. Jeanne Marie Gagnebin e Marcos Lutz Müller. In: 

Löwy, Michael. Walter Benjamin. Aviso de Incènddio...SP.Boitempo, 2005). Tese VII. 
2 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. Trad. Jeanne Marie Gagnebin e Marcos Lutz Müller. In: 
Löwy, Michael. Walter Benjamin. Aviso de Incènddio. SP.Boitempo, 2005). Tese III. 
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219). Ela (o conceito burguês de humanidade) é totalitária porque oprime o particular, mas é 

particular e não universal, porque se assenta nos princípios de uma sociedade burguesa. “A 

humanidade existente insinua-se no lugar da ainda não nascida e a história converte-se sem mais na 

história da redenção” (p. 220). Reconciliação (rememoração da natureza no sujeito) e redenção 

(progresso aliado à ideia de uma humanidade livre do medo, da opressão, da dominação e do 

princípio de identidade da razão, que faz violência ao objeto e ao não-idêntico) se interpenetram 

mutuamente, e reconciliação não é como pressupôs um certo filósofo, um retorno à natureza, 

mas a realização da reconciliação e redenção na sociedade ela mesma. 

(III) “Se a figura do progredir da humanidade evoca a de um gigante que após um sono 

imemorial lentamente se põe em movimento para depois desembestar, espezinhando tudo que 

lhe surja no caminho, ainda assim o seu rude despertar é o único potencial de emancipação” (p. 

224). O progresso adquire sentido quando ultrapassa a sua dinâmica. “Progresso significa: sair do 

encantamento, também daquele do progresso que é ele mesmo natureza, por uma humanidade 

cônscia da sua própria naturalidade e capaz de pôr termo à dominação que impõe à natureza, 

através da qual prossegue a da própria natureza” (p. 224-225). Ao tentar superar o mito, o 

esclarecimento (o progresso) acaba recaindo na mitologia. 

(IV) Adorno chama a atenção para a importância da autorreflexão da razão. “Só a razão, 

enquanto incorporação pelo sujeito do princípio da dominação, seria capaz de eliminar a dominação” 

(p. 226). A razão é apenas uma e não como muitos creem uma justaposição de aspectos de 

dominação da natureza e de reconciliação, “(...) ambas compartilham todas as suas determinações” 

(p. 227). Enquanto a razão não estiver consciente da dialética entre dominação e reconciliação, 

consciência que se dá na práxis. A razão deveria assumir-se como um modo de comportamento e 

não como o único e melhor modo, rompendo com a ilusão da supremacia do espírito e da 

identidade. 

(V) Discussão de que como não houve progresso até hoje, então não haveria de tê-lo. “O triste 

retorno do sempre igual é apresentado como se fora uma mensagem do Ser, a ser captada e 

obedecida, (...)” (p. 227). E ainda tem aqueles que creem que a “corrupção da natureza humana 

legitimaria a dominação, o mal radical legitimaria o mal” (p. 228). “(...) o progresso da pedra à 

bomba de megatons é um escárnio satânico, mas que é somente na época da bomba que se pode 

visar uma situação em que a violência desapareça do todo” (p. 228). “Da mesma forma uma 

teoria do progresso precisa assimilar o que é acertado nas invectivas contra a crença no progresso, 

como antídoto para a mitologia de que sofre” (p. 228). O caso Titanic é um exemplo de ambos, tanto 

dos quais veem nele um “golpe contra a ideia de progresso” quanto àqueles que veem que a partir 

dele um sem número de tragédias puderam ser evitadas. 
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(VI) “Como corretivo da crença no progresso apresenta-se a crença na interioridade. Mas não é 

esta, não é a perfectibilidade dos homens que garantem o progresso” (p. 229). “É demasiado 

otimista, embora seja uma expressão de desespero, opor à onipotência social um conceito 

supostamente ontológico do subjetivamente espontâneo, à maneira  dos  existencialistas franceses; a 

subjetividade móvel não pode ser concebida fora da trama social. Seria ilusória- idealista a 

esperança de que ela fosse suficiente aqui e agora” (p. 230). “As instituições esclerosadas, as 

relações de produção, não são pura e simplesmente o ser mas, ainda quando "omnipotentes", 

são algo feito pelos homens, revogável” (p. 231). 

(VII) O avanço nas esferas espirituais é mais complexo do que os que ocorrem na esfera 

produtiva. As transformações espirituais são decorrentes das transformações que ocorrem nos 

aspectos materiais, e por isso Adorno afirma que uma obra de Mozart é mais elaborada do que a da 

escola de Mannhein. “A imposição da realidade sobre o espírito o impede de fazer o que, em 

oposição ao meramente existente, o seu próprio conceito quer: voar. Na condição de mais frágil e 

mais efêmero ele é tanto mais atingido pela exploração e mutilação” (p. 232). Adorno questiona “se 

com o desenvolvimento da técnica da perspectiva a pintura da Renascença realmente superou a 

supostamente primitiva” (p. 232). Ou se a técnica acaba escondendo o que a obra tem de melhor e 

que aparece no domínio imperfeito do material. Adorno conclui que o progresso da técnica, do 

material, não “equivalem sem mais ao progresso da própria arte” (p. 232). 

(VIII) “Em lugar algum, talvez, o paradoxo de que haja um progresso e contudo não o haja é tão 

drástico como na filosofia, a sede mesma da idéia de progresso” (p. 233) . “A filosofia vive em 

simbiose com a ciência; dela não se pode separar sem dogmatismo e sem finalmente recair na 

mitologia. Seu conteúdo consistiria entretanto em exprimir o que é desperdiçado ou cortado pela 

ciência, pela divisão do trabalho, pelas formas de reflexão do empreendimento da auto- 

preservação. Ao progresso da filosofia segundo Adorno corresponde a uma petrificação cada vez 

maior do objeto, “(...) quanto mais ele [progresso filosófico] adensam os nexos de fundamentação, 

quanto mais sólidos e resistentes se tornam os enunciados, tanto mais ele se converte em 

pensamento identitário. Ele recobre os objetos com uma rede que, enquanto fecha as lacunas 

daquilo que ela própria não é, ousadamente se insinua no lugar da coisa mesma” (p. 234). “A 

fetichização do progresso reforça a sua particularidade, sua limitação às técnicas. Se o progresso 

verdadeiramente se assenhorasse do todo, cujo conceito traz as marcas da sua violência, então ele 

não mais seria totalitário” (p. 236). 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 


