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Adorno: um pessimista com a razão. 

O olhar de Arno Münster no seu, Adorno. Une introduction. 

 

Michael Löwy 

 

Personagem contraditória, autor de obra fragmentária e múltipla, resistentes a todos os 

sistemas, Adorno não se presta a uma apresentação simplificada. A introdução que Arno Münster 

propõe consegue, no entanto aproveitar os campos de tensão de sua crítica radical da civilização 

ocidental, obcecado pelo desejo impossível e, contudo irredutível de emancipação.  

Theodor Wiesengrund Adorno é um personagem fascinante e paradoxal. Burguês de 

gostos refinados e aristocrático, ele é o autor de uma das críticas mais devastadoras da sociedade 

burguesa moderna; mandarim universitário hostil às agitações estudantis foi um dos principais 

pensadores da geração de jovens alemães rebeldes dos anos 1960. Adorno foi um pensador 

herdeiro do Iluminismo no que concerne ao coração de seus valores e filosofia, ele desconstrói 

brutalmente a racionalidade moderna herdada do iluminismo; rejeitando qualquer compromisso 

político, do mesmo jeito se manteve fiel no exílio, nos EUA e na Alemanha, dos conservadores do 

pós-guerra, aos ideais emancipatórios marxianos; finalmente, tipicamente eurocêntrico em todos 

os seus escritos - onde questões relativas aos países do Sul e às suas culturas brilham por suas 

ausências – termina sendo o inspirador de Edward Said e da corrente pós-colonial contemporânea. 

Crivado de ponta à cabeça pelas contradições produziu uma obra cuja coerência é impressionante. 

Desses paradoxos, o autor de Minima Moralia estava perfeitamente consciente, vez que escrevia 

com uma boa dose de auto-ironia: "Os intelectuais são os inimigos últimos da burguesia e ao 

mesmo tempo os últimos burgueses". 

A recepção de Adorno na França tem focado sobre sua obra estética, graças aos notáveis 

ensaios Marc Jimenez. Alguns de seus leitores, no entanto, se interessaram mais particularmente 

à sua crítica da dominação. Este é o caso de Miguel Abensour, Peter Zima, Jean-Marie Vincent. O 

estudo de Arno Münster se enquadra neste segundo grupo. Münster é um universitário franco-

alemão, reconhecido internacionalmente como especialista da obra de Ernst Bloch e como autor de 

muitas obras importantes sobre o pensamento alemão, particularmente sobre Nietzsche, 

Heidegger, Hermann Cohen, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Jürgen Habermas. Seu estudo que 

apreciamos aqui não é nem uma biografia de Adorno, nem um ensaio crítico sobre um aspecto 

particular de seus escritos, mas, como seu subtítulo sugere, uma introdução. É preciso enfatizar a 

tarefa difícil de apreensão de uma obra tão complexo, cuja escrita aforística teimosamente escapa 

a qualquer tentativa de sistematização. Münster se sai muito bem, fiquemos ou não concordantes 

com todos os comentários e críticas. Ele escolheu como fio condutor duas dimensões essenciais da 

obra adorniana, que ele vai seguir segundo uma ordem cronológica: a polêmica contra a ontologia 

heideggeriana e a crítica da sociedade industrial (capitalista) avançada. Nós nos interessamos 

essencialmente a este segundo aspecto. 

 

Razão calculista e barbárie 

Somente mais tarde o jovem Theodor Wiesengrund adotará o nome de sua mãe judia, 

Adorno. Antes disto torna-se discípulo do professor Hans Cornelius, neo-kantiano de Frankfurt, e 

desenvolve sob sua direção uma tese inaugural intitulada "A transcendência de chosal e do 

noemático na fenomenologia de Husserl" (1924); o capítulo que trata deste escrito e de outras 
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obras escritas neste período é reservado aos iniciados, àqueles que conhecem bem a diferença 

entre a redução eidética e noema chosal (o que não é o meu caso). Só mais tarde - na verdade, 

no início dos anos 1930 - que Wiesengrund vai descobrir materialismo histórico, através da leitura 

de História e consciência de classe (1923) György Lukács - o livro cultuado por essa geração de 

intelectuais de esquerda - e graças às suas discussões amigáveis com Walter Benjamin e Max 

Horkheimer. Tornar-se-á um participante ativo do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. 

Podemos considerar seu livro sobre Kierkegaard – publicado, ironia da história, em janeiro de 

1933 - justamente quando um sinistro pintor austríaco tornou-se chanceler do Reich alemão - 

como seu primeiro trabalho marxista: a "interioridade" do filósofo dinamarquês é analisada e 

implacavelmente desconstruída como o “retorno” do sujeito burguês sobre si mesmo à época do 

capitalismo desenvolvido, ou seja, quando do predomínio do valor de troca. 

Reduzido ao exílio pelos nazistas, primeiro na Inglaterra e depois nos EUA, onde já havia 

se instalado o Instituto de Pesquisa Social dirigido por seu amigo Horkheimer, ele escreveu 

durante a guerra, juntamente com este último, uma das maiores obras de teoria crítica do século 

XX: a Dialética da razão (1946). Poderíamos resumir o espírito subversivo do texto pela seguinte 

passagem, que merece ser gravada em letras de fogo no preâmbulo de uma futura Constituição 

Europeia: “com a extensão da economia de mercado burguesa, o horizonte sombrio do mito é 

iluminado pelo sol da razão calculista, da qual a luz glacial faz desvelar o sémen da barbárie”. 

Sem esconder sua admiração pela relevância e clareza das análises críticas de Dialética da 

razão, Münster faz uma série de reservas. A primeira, que eu partilho, diz respeito ao capítulo 

sobre a Odisseia, que torna as artimanhas de Ulisses uma figura simbólica da racionalidade 

calculista - uma abordagem que ignora toda a análise sócio histórica e risca de apagar a 

especificidade do espírito de cálculo racional do empresário capitalista moderno. A outra, que me 

parece mais questionável, repete as críticas feitas por Habermas a Escola de Frankfurt da primeira 

geração – e não está claro se Münster, que cita Habermas, compartilha completamente seus 

pensamentos. 

Habermas crítica, especialmente em seu Discurso Filosófico da modernidade, o 

"pessimismo histórico e civilizacional" de Adorno e Horkheimer, que, sob a influência de Nietzsche 

e Schopenhauer, puseram em causa o otimismo do progresso do Iluminismo de um Kant, de um 

Hegel ou de um Condorcet, proclamando a tese da inevitável degeneração de razão na desrazão - 

esquecendo assim a existência, ao lado de razão instrumental, de outra forma de racionalidade 

com vocação emancipatória, a razão comunicacional. Sempre de acordo com Habermas, a 

Dialética da razão é um livro marcado por um contexto histórico específico, os anos negros da 

vitória - temporária - do fascismo e barbárie totalitária. 

No entanto, parece-me que o "pessimismo" de Adorno / Horkheimer é incomparavelmente 

mais capaz de entender o século XX que o "otimismo" iluminista de Habermas que parece 

considerar os "anos negros" 1933-1945 como um lamentável parêntese na história do progresso 

da civilização e não, como nos primeiros frankfurtianos, como uma ilustração trágica das sinistras 

potencialidades que comportam esta civilização. Se nos afastamos um pouco da perspectiva 

eurocêntrica de Habermas, é claro que a barbárie não desapareceu com o fim do Terceiro Reich, 

no 8 de maio de 1945. Alguns meses depois, com a bomba atômica sobre Hiroshima, um novo 

capítulo se abre, tendo continuado com as guerras coloniais e (ou) imperiais, na Argélia, na 

Indochina e na África, assim como com as ditaduras militares na América Latina (encorajadas e 

apoiadas por EUA), etc. Na verdade a lista é muito maior. De modo surpreendente nesses 
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episódios a barbárie não é mais um fato do totalitarismo - fascista ou stalinista - mas sim da 

"civilização ocidental" e, especialmente, as grandes potências democráticas. Certamente, Adorno e 

Horkheimer foram também, eurocêntricos, mas seus conceitos - de racionalidade instrumental, 

reificação, a barbárie moderna - e o "pessimismo civilizacional" deles permitem ao menos tornar 

conscientes essas novas formas de desumanidade. 

Além disso, a crítica da Dialética da razão não diz respeito apenas ao fascismo e ao 

totalitarismo. Ataca - como bem observou Arno Münster, com tanta lucidez demolidora as 

manifestações da alienação, da reificação e da cegueira (Verblendung), resultante de fetichismo 

da mercadoria, da reificação capitalista e da industrialização da cultura nos Estados Unidos e 

Europa Ocidental. Sobre racionalidade comunicativa – sem dúvida uma contribuição importante de 

Habermas - o que pode ela enquanto a sociedade estiver sujeita às exigências do valor de troca? 

Estas questões também estão no coração de outra grande obra de Adorno, Minima 

Moralia, que é uma incrível coleção de aforismos escritos entre 1944 e 1947. Segundo Abensour 

Miguel, seu editor na França, citado por Münster, encontramos neste livro "três conjuntos de 

fragmentos erráticos, descentrados, incompletos, de partes de sistemas em ruínas, com saltos de 

intensidade e explosões aforísticos". Foi preciso um franco-atirador, um intelectual marginal, um 

exilado para produzir um diagnóstico tão poderoso e melancólico sobre a vida mutilada na 

sociedade burguesa moderna. É claro que se trata também uma reflexão sobre o fascismo e a 

guerra: parafraseando ironicamente o famoso prefácio de Hegel à seu Fenomenologia do Espírito – 

no qual se tratava de Napoleão como "o Espírito do Mundo a cavalo" Adorno escreve: "Eu vi o 

Espirito do Mundo, não a cavalo, mas sobre as asas de um foguete e sem cabeça". De uma 

maneira mais geral, esses fragmentos tentam opor uma racionalidade dialética à razão dominante 

"pela qual o curso do mundo é intangível" e à reificação burguesa. Adorno não renuncia a 

esperança utópica / messiânica de uma vida autenticamente humana, onde a autonomia dos 

indivíduos pudesse prosperar. Mas ele estava consciente da "impossibilidade de uma vida 

verdadeira na vida falsa". Estas palavras estão gravadas em mármore em sua lápide sepulcral! 

Após a guerra, Adorno e Horkheimer - que nunca renunciaram às suas profundas ligações 

com a cultura alemã - voltaram para a Alemanha (Ocidental), restaurando o Instituto de Pesquisa 

Social, em Frankfurt. É neste momento que a obra filosófica mais importante de Adorno, A 

dialética negativa (1966) vem à luz do dia e apesar de sua aparência menos fragmentada, não 

tem nada de "sistemática". Ao contrário disto, seu objetivo é, através de intensa polêmica com 

Kant, Hegel e Heidegger, desvelar a dialética do sistema, da essência afirmativa, da síntese 

positiva e objetivismo ontológico. O espírito do sistema, ele sugere não ser outra coisa, desde 

Descartes e Spinoza, senão a tradução filosófica da racionalidade burguesa baseada no cálculo 

econômico. A dialética é negativa na sua oposição ao princípio da identidade, na sua resistência ao 

imediato, na sua rejeição aos conceitos fechados que pretendem uma verdade eterna e absoluta, 

na sua solidariedade com a experiência subjetiva do sofrimento frente a objetividade do mundo 

administrado. Afirmando assim a importância do fator subjetivo, a dialética negativa resiste 

objetivação totalizante do cientismo positivista – a partir de Kant - com base na "violência de uma 

quantificação desvairada" que exclui todas as qualidades ou as reduz a “determinações 

mensuráveis”.  

A crítica do princípio da identidade resulta sem dúvida, pelo menos em parte, de uma 

reflexão sobre a experiência do Terceiro Reich e da judaicidade. Em Auschwitz, há a identidade 

pura como a morte, como aniquilação sistemática do não idêntico. Mas há também, observa 
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Adorno, a indiferença, ou melhor, a frieza, "o princípio fundamental da subjetividade burguesa, 

sem o qual Auschwitz não teria sido possível".  

 

Reificação e impotência 

Em sua discussão sobre A dialética negativa, Arno Münster dá grande importância à 

polêmica contra a ontologia anti-humanista de Heidegger, cuja mitificação do SER revela uma 

espécie de "clausura eleática". Sem negar a importância deste debate, é necessário colocar mais 

ênfase em outro aspecto, presente também nesse capítulo: Adorno pensador anticapitalista, crítico 

impiedoso de um mundo onde a dominação universal do valor de troca sobre os seres humanos 

impede aos sujeitos tornarem-se sujeitos, e rebaixa suas subjetividades a um mero objeto. 

Segundo Adorno, tanto mais o sistema capitalista, baseado no caráter fetiche da mercadoria se 

reproduz, mais a estrutura da reificação penetra fundo na consciência dos indivíduos e os condena 

à impotência.  

Sob essas condições pode-se conceber um movimento de auto emancipação dos 

dominados? Adorno não escondeu seu ceticismo em relação à toda tentativa de práxis subversiva, 

que ele suspeita de conter as sementes do totalitarismo ou de ser um pretexto para reprimir – em 

nome da urgência prática - ao pensamento crítico. Este é o motivo de sua discussão com os 

estudantes da nova esquerda alemã, que não obstante se reclamava de suas ideias. Esta atitude 

lhe valeu duras críticas de seu velho amigo Herbert Marcuse, que o aconselhou a fazer um gesto 

dirigido aos jovens rebeldes. Adorno mostrou-se relutante em seguir este conselho, mas em 

resposta a Marcuse, escrito na véspera de sua morte (6 de agosto de 1969), ele, no entanto, 

reconheceu "o mérito do movimento estudantil relacionado com a interrupção da transição para a 

sociedade totalmente gerenciada". 

  A grande Teoria estética de Adorno é sua última grande obra. Inacabada foi publicada 

após sua morte em 1970. Dedicou-a a Samuel Beckett e é, na verdade, um complemento teórico 

ao livro A dialética negativa no que concerne a certas questões estéticas: a promessa de felicidade 

arte, seu conteúdo de verdade, se traduzem pela negatividade, a resistência à integração, a 

recusa da neutralização pela reificação mercantil; a força da obra de arte a impulsiona a que ela 

negue o mundo atual e testemunhe do sofrimento acumulado no curso da história. 

 

Utopia ou negação? 

Dois apêndices completam a introdução ao pensamento adorniano de Arno Münster. Um 

primeiro é dedicado a uma tentativa de realizar um balanço da atitude de Adorno em relação à 

obra de Nietzsche – que é uma mistura inextrincável de fascínio e repulsa - o "filósofo com um 

martelo". Tanto o protesto de Nietzsche contra a civilização cristã - esta negação institucional da 

vontade de vida –, como sua crítica radical dos sistemas racionalistas burgueses são legítimos e 

libertadores, sendo que do mesmo modo o culto da força e da vontade de potencia parece 

anunciar o fascismo alemão.  

O segundo anexo diz respeito à relação pessoal e filosófica de Theodor Wiesengrund e 

Ernst Bloch. Enquanto no curso dos anos 1920 e 1930 os laços de amizade e admiração mútua 

vão se tecer em torno de algumas convergências importantes (interesse em crítica de música de 

Kierkegaard e Heidegger, a recusa do dogmatismo "realista socialista" de Lukács), essa relação irá 

se deteriorar durante o exílio nos Estados Unidos, resultando no rompimento em 1942. Só em 

1958 eles se reverão novamente em um seminário sobre Hegel em Frankfurt e somente em abril 
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de 1964 eles aceitarão dialogar em público – de forma muito amigável - quando de um debate 

sobre a utopia numa rádio alemã. Não obstante suas divergências filosóficas e políticas não 

desapareceram. Ernst Bloch - que se tornou um amigo próximo de Rudi Dutschke – se solidarizou 

abertamente com a revolta estudantil. A questão de fundo, é claro, permaneceu sendo o conflito 

(real ou não) entre negatividade adorniana e o espírito de utopia segundo Bloch. 

Arno Münster crítica, em uma nota, a um texto que eu escrevi em colaboração com Max 

Blechman, como uma introdução a uma edição da revista Europa dedicada a Bloch e a Adorno. 

Neste texto alegávamos a existência de certa reciprocidade entre dois, uma vez que "a negação 

em Adorno inclui a dimensão utópica e o princípio da esperança em Bloch envolve o trabalho da 

negatividade." Münster provavelmente não errou ao questionar o conceito de "reciprocidade", mas 

me parece difícil negar a presença de um momento utópico no coração da negatividade de Adorno. 

O ceticismo de Adorno não diz respeito tanto a utopia, como tal, mas aos movimentos práticos 

que tentam realiza-la. Aliás, é o que em outras palavras diz o próprio Münster quando se 

encaminha para a conclusão de seu livro. Adorno, nos últimos anos de sua vida, estava muito 

pessimista sobre as possibilidades de realização da utopia de uma sociedade libertária e não 

repressiva. Mas ele a buscava, portanto, pelos seus votos em seus escritos, que não seja através 

de sua crítica às sociedades de consumo, da alienação e da reificação. 

Com Münster – autor dessa útil introdução ao pensamento adorniano, podemos concluir 

observando não só a importância da contribuição de Adorno à crítica materialista da cultura e da 

civilização contemporânea, mas também a poderosa influência desses escritos "que marca para 

sempre pela sua integridade, profundidade e lucidez, a história intelectual do século XX". Trata-se, 

pois, de um livro que merece ser traduzido para o português.  


