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Abstract
Nesta dissertação de tese, procuro analisar a crítica da ideologia desenvolvida por The-
odor Adorno e Max Horkheimer na sua obra Dialética do Esclarecimento. Começo por 
argumentar que no período iluminista podemos identificar uma ideologia dominante. 
Seguidamente, argumento que a indústria cultural serve de veículo para a massificação 
dessa ideologia dominante e para a sua legitimação. Por último, argumento que Ador-
no e Horkheimer procedem a uma crítica imanente da ideologia e procuro averiguar 
como esta pode ser pensada contemporaneamente. 
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Introdução

Esta dissertação pretende analisar alguns dos problemas trata-
dos por Theodor Adorno e Max Horkheimer no seu livro Dialética do 
Esclarecimento, de 1947. Especificamente, procuro explorar a crítica 
da ideologia que está presente na obra, quais as suas nuances e o que 
permite explorar a partir da sua aplicação. A crítica da ideologia está 
marcadamente presente nos autores da tradição marxista do século 
XX, mas as suas origens podem ser traçadas a partir do pensamento de 
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Hegel e, em parte, do pensamento de Kant. Sendo a crítica da ideolo-
gia uma forma específica de fazer crítica, está diretamente relacionada 
com a tradição da crítica imanente, que se propõe a criticar um dado 
objeto a partir do seu próprio interior e que tenta encontrar no objeto 
as suas contradições.

A bibliografia principal a ser tratada nesta dissertação é a Dialética 
do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer. A bibliografia secundária 
usada divide-se em dois campos principais: por um lado, temos as 
análises à obra de Adorno e Horkheimer e outros textos dos autores que 
complementam a obra principal; por outro lado, temos a bibliografia 
específica acerca dos conceitos de ideologia, crítica da Ideologia e 
crítica imanente, que se insere sobretudo nas tradições marxista – p.e., 
Terry Eagleton (Eagleton 1991) – e de Teoria Crítica – p.e., Titus Sta-
hl (Stahl 2013). Ainda dentro desta bibliografia específica, temos uma 
breve abordagem a teorias da Ideologia que, não se inserindo direta-
mente nas tradições mencionadas, foram decisivamente relevantes ao 
longo do século XX para a discussão do tema – nomeadamente, as de 
Karl Mannheim e as de Paul Ricoeur (Sargent 2008). 

No que ao contexto histórico de Adorno e Horkheimer diz respeito, 
destaco algumas preocupações que motivavam os autores a escreverem 
a obra em análise. O Instituto para a Investigação Social da Universida-
de de Frankfurt, em que ambos os autores tiveram um papel decisivo, 
tinha como objetivo estabelecer um centro de pensamento marxista, 
mas que fosse além da ortodoxia da então União Soviética. Nesse sen-
tido, eram influenciados principalmente pelo filósofo húngaro Gyorg 
Lukács e pelos desenvolvimentos dentro de temas como a alienação, 
a reificação e a consciência de classe. No caso específico de Horkhei-
mer e Adorno, haveria uma vontade de combater a ascensão teórica 
da Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim e do Positivismo 
Lógico, que então começara a ser popularizado dentro da Filosofia. Por 
último, a ascensão do nazismo contribui decisivamente para a escrita 
da Dialética do Esclarecimento, já com Adorno e Horkheimer exilados 
nos EUA. O livro começa com a análise conceito de Esclarecimento e 
termina com uma análise do antissemitismo na Alemanha, numa clara 
tentativa de construir uma narrativa que começa nos inícios do Ilumi-
nismo e culmina na análise histórico-social do nazismo alemão. 

Tanto Adorno como Horkheimer consideravam a autonomia sub-
jetiva o ideal máximo do Esclarecimento. O carácter marcadamente 
ideológico da autonomia subjetiva – que é verdadeira como abstra-
ção, mas falsa como realização prática – coloca-a no centro da sua 
crítica. Esta autonomia é reivindicada pelo Esclarecimento como uma 
conquista da sociedade moderna, pese embora a sua realização não 
seja efetiva. A autonomia tratada por Adorno e Horkheimer é subje-
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tiva, não sendo meramente a autonomia em sentido lato. Ou seja, os 
autores identificam no Esclarecimento a reivindicação da autonomia 
do sujeito, do indivíduo enquanto tal. Essa autonomia não representa 
somente a liberdade de ação do indivíduo, mas representa também a 
liberdade do indivíduo de se desfazer de normas objetivas, remetendo 
para si a decisão de lhes dar ou não importância. Representa, no fundo, 
a atomização moral e normativa do indivíduo na sociedade moderna.

Não obstante a importância da autonomia subjetiva, esta não está 
isolada como desígnio principal da ideologia dominante. O próprio 
conceito de Esclarecimento remete para o exercício da razão, da ilumi-
nação racional, da clareza do pensamento lógico. No entanto, a razão 
instrumental distingue-se dessa razão entendida num sentido mais lato: 
a razão instrumental procura dominar e subjugar a natureza às vontades 
do homem, configurando um tipo específico de razão. A razão instru-
mental é, para os nossos filósofos, a marca distintiva da racionalidade 
iluminista. Em termos ideológicos, representa a legitimação da lógica 
mercantil, bem como a defesa intransigente de uma visão positivista 
da ciência. 

Um terceiro aspeto da ideologia dominante prende-se com a liber-
dade individual. Segundo Adorno e Horkheimer, “a liberdade na socie-
dade é inseparável do pensamento esclarecedor” (Adorno & Horkhei-
mer 1947: 13), da mesma maneira que eram os conceitos de autonomia 
e razão. No entanto, à semelhança do que acontece com os outros dois 
aspetos aqui mencionados, os autores não lhe dão um sentido lato: li-
berdade, à luz da Dialética do Esclarecimento, não é um conjunto dos 
vários tipos de liberdade política ou uma mera liberdade de expres-
são. A liberdade como pensada por Adorno e Horkheimer diz respeito 
à liberdade de escolha dos indivíduos na sociedade – por exemplo, 
a liberdade de escolher um grupo religioso. Esta liberdade tem uma 
conotação ideológica, na medida em que esconde uma falsa ideia de 
variedade e empurra os indivíduos para a mesmice, apesar de se apre-
sentar como decisão inteiramente dependente da vontade individual.  

A meu ver, é na conjugação destes três aspetos que está a base 
da ideologia dominante presente no Esclarecimento. Baseando-me na 
conceptualização de Adorno de ideologia, penso ser possível caracte-
rizar para cada um destes aspetos as dinâmicas de verdade-falsidade 
e de pensamento identitário. Como um todo, estes aspetos correspon-
dem a uma abstração proclamada pelo Esclarecimento como verda-
deira – i.e., o Esclarecimento pensa-se a si mesmo enquanto pensa-
mento autónomo, racional e liberal. No entanto, a caracterização de 
Adorno e Horkheimer destes conceitos fá-los cair nas suas próprias 
limitações: a autonomia é limitada pela subjetividade, a razão é limita-
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da pela instrumentalidade e a liberdade pela mera escolha. Ainda que 
pudessem manter-se verdadeiros dentro destas definições, a sua rea-
lização concreta está repleta de contradições, tornando estes aspetos 
falsos. A autonomia não é plenamente realizada numa sociedade onde 
existem enormes desigualdades sociais; a razão não é suficientemente 
realizada num contexto político irracional, pejado de guerra e de ódio; 
a liberdade não é inteiramente realizada num cenário em que as opções 
de escolha já estão limitadas à partida. Logo, é falso acreditarmos que 
estes aspetos são tão verdadeiros quanto a ideologia e as narrativas 
dominantes os fazem parecer.

 Começo esta dissertação com um capítulo dedicado à caracte-
rização do pensamento iluminista e da ideologia dominante presente 
no Esclarecimento. Este primeiro capítulo assenta fundamentalmen-
te numa análise do primeiro capítulo da Dialética do Esclarecimento, 
onde procuro justificar a existência de uma crítica da ideologia na obra. 
Esta análise é complementada com um estudo de bibliografia secundá-
ria acerca dos conceitos de ideologia, crítica da ideologia e de crítica 
imanente, procurando explorar a relação entre estes e as principais te-
ses de Adorno e Horkheimer.

 No segundo capítulo da dissertação, procuro virar as minhas 
atenções para a indústria cultural, como pensada pelos autores no quar-
to capítulo da Dialética do Esclarecimento. Começo por caracterizar 
este conceito na generalidade e por relacioná-lo com a ideologia do-
minante. Seguidamente, argumento que a indústria cultural serve de 
intermediário ideológico do pensamento social dominante, divulgan-
do para as massas os ideais do Esclarecimento. Por último, analiso as 
consequências práticas da influência ideológica da indústria cultural, 
nomeadamente o esbatimento de fronteiras entre o trabalho e o lazer.

 No terceiro e último capítulo, volto a trazer os conceitos do pri-
meiro capítulo, procurando caracterizar a crítica de Adorno e Horkhei-
mer como uma crítica imanente da ideologia. Para tal, volto-me a ser-
vir de bibliografia secundária e da obra principal como um todo. Na 
segunda parte deste capítulo, afasto-me da Dialética do Esclarecimen-
to para averiguar como podemos pensar a crítica imanente da ideo-
logia na pós-modernidade. Para isso, sirvo-me das teses de Adorno e 
Horkheimer que penso serem as que conservam uma maior atualidade, 
bem como os argumentos de autores secundários que intentam trazer o 
pensamento destes filósofos para o século XXI.
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1. O pensamento iluminista e os seus aspetos ideológicos 

Logo desde o início da Dialética do Esclarecimento1 ficamos com 
uma ideia muito concreta de que esta obra procura criticar os elementos 
mais fundamentais do pensamento iluminista – i.e., do pensamento do-
minante entre as elites intelectuais desde a Revolução Científica. Não 
é coincidência que o primeiro capítulo comece com uma citação do 
filósofo renascentista Francis Bacon e o último capítulo termine com 
referências explícitas ao Holocausto Nazi. Adorno e Horkheimer pro-
curavam, pois, perceber como é que a sociedade ocidental europeia foi 
das Luzes do século XVIII às Trevas do século XX. Como era possível 
que a mesma sociedade que colocara a razão como autoridade máxima 
tenha degenerado ao ponto de permitir duas guerras mundiais e um 
monstruoso genocídio? Adorno e Horkheimer viam a chave para per-
ceber esta questão na relação histórica entre o Esclarecimento e o Mito. 
Ou seja, na relação entre, por um lado, aquilo que associamos à ciên-
cia, à razão, ao progresso e à autonomia e, por outro lado, os elementos 
que associamos à religião, à metafísica, ao costume e à tradição. Sendo 
que no período Iluminista o Esclarecimento triunfou sobre o Mito, a 
crítica de Adorno e Horkheimer recai sobretudo nas contradições que 
os autores identificam como imanentes ao próprio Esclarecimento.

  Na obra aqui analisada, os autores procedem àquilo que po-
deríamos designar como uma crítica da ideologia presente no Escla-
recimento – ou seja, uma crítica aos elementos ideológicos presentes 
no período iluminista. Estes elementos são os da ideologia burguesa. 
I.e., são os elementos da ideologia dominante do capitalismo industrial 
e mercantil. Com ideologia burguesa, Adorno e Horkheimer estão a 
resgatar diretamente um conceito de Marx, mas não o estão simples-
mente a reproduzir na sua asserção mais clássica. Utilizam ideologia 
burguesa para definir um conjunto de ideias de dominação do homem 
em relação à natureza e do homem em relação ao próprio homem. Mais 
do que aludir à dinâmica capitalista, é meu entender que os autores 
pretendem ser mais abrangentes, procurando criticar igualmente a di-
nâmica industrial, que instrumentaliza os recursos naturais e torna os 
indivíduos peças de maquinaria, bem como a dinâmica mercantil, que 
relega a existência social dos indivíduos para a esfera dos bens transa-
cionáveis, do negócio e do consumo.

Esta é uma crítica de base imanente, porque identifica as contra-
dições internas da ideologia e do modo como esta faz valer as suas 
ideias. Ou seja, nesta obra temos uma crítica feita a partir de dentro 
do próprio Esclarecimento. Importa, por isso, começar por identificar 
1. Ao longo desta dissertação, utilizarei Esclarecimento e Iluminismo como sinónimos, dado que ambos 
remetem para a mesma palavra em alemão: Aufklãrung. 
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os principais elementos ideológicos internos ao Esclarecimento, com 
vista a estabelecer-se a base imanente que dá corpo à crítica de Adorno 
e Horkheimer. Na primeira parte deste capítulo, procuro explicar a ma-
neira como os autores concebem o pensamento do período iluminista, 
bem como a relação entre Esclarecimento e Mito. Por outras palavras, 
procuro estabelecer as bases da crítica de Adorno e Horkheimer através 
dos métodos usados pelos autores no primeiro capítulo da obra – no-
meadamente, a analogia com uma passagem da Odisseia, de Homero, 
e a análise histórica acerca do surgimento do nazismo.  Na segunda 
parte deste capítulo, procuro explicitar como é que Adorno e Horkhei-
mer pensam o sistema ideológico presente no Esclarecimento e de que 
modo desenvolvem uma crítica imanente ao longo da Dialética do Es-
clarecimento.

1.1. De Odisseu a Hitler: a repressão e a exaltação do irra-
cional 

Começando pela caracterização do pensamento iluminista, Ador-
no e Horkheimer argumentam que este dá lugar à dominação da na-
tureza. Ao negar os aspetos metafísicos da religião, para logo depois 
apresentar o naturalismo como chave para o entendimento do mundo, o 
pensamento iluminista remete para a ciência a compreensão do mundo 
natural. A natureza deve ser explicada através da razão e do empirismo, 
sendo a mitologia e a especulação religiosa descartadas como meras 
fantasias. Tanto Esclarecimento como Mito procuram formular expli-
cações acerca da natureza. No entanto, o Esclarecimento matemático 
procurou anular o Mito religioso, colocando o conhecimento empírico 
e racional como superior ao conhecimento especulativo e espiritual. 
Ao colocar o ónus do conhecimento no racionalismo e no empirismo, 
o pensamento iluminista procurou sublevar a ação do homem em re-
lação à natureza – a única natureza que passou a existir é aquela que 
pode ser compreendida. A especulação acerca de Deus ou da alma foi 
remetida para a esfera do particular, do subjetivo, ao passo que a ra-
zão foi elevada à categoria por excelência do entendimento universal. 
Ao colocar a razão, o traço mais distintivo do homem em relação ao 
animal, como centro do entendimento acerca do mundo, o pensamento 
iluminista reivindica uma distinção entre homem e natureza e coloca o 
primeiro como o poder dominante da relação entre ambos. 

O conteúdo que serve ao Esclarecimento é primeiramente encon-
trado no Mito: “a explicação de todo acontecimento como repetição, 
que o Esclarecimento defende contra a imaginação mítica, é o princí-
pio do próprio Mito” (Adorno & Horkheimer 1985: 23). A explicação 
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da natureza através da repetição pode ser facilmente observada tan-
to nas dinâmicas do Mito como nas dinâmicas do Esclarecimento: no 
Mito, a repetição é dada através do ritual e do costume, ao passo que 
no Esclarecimento a repetição surge como processo empírico e como 
racionalização dos ciclos da natureza. Este fundamento comum a am-
bas as dinâmicas não é mera coincidência – o Esclarecimento e o Mito 
na cultura ocidental são indissociáveis historicamente.

Ao longo da Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer 
referem-se diversas vezes aos elementos do Esclarecimento que conti-
nham já em si elementos do Mito. Um dos exemplos mais prementes 
desta relação na cultura europeia é, segundo os autores, a Odisseia, de 
Homero. A epopeia misturava, num estilo literário próprio, elementos 
mitológicos com a história real da Grécia Antiga, conferindo um inte-
ressante cruzamento entre a apologia heroica e o logos, dois elementos 
definidores da cultura grega. Através da análise de uma passagem par-
ticular da Odisseia, na qual Odisseu se sacrificava para ouvir as sereias 
enquanto estava amarrado ao mastro do barco, Adorno e Horkheimer 
encetam uma explicação sobre a relação dialética entre Esclarecimento 
e Mito. Na minha perspetiva, esta analogia serve como base para a 
compreensão das várias nuances da crítica de Adorno e Horkheimer, 
sendo por isso fundamental para compreender o âmago de uma inves-
tigação que percorre toda a obra aqui em análise.

O Esclarecimento visa a aniquilação do Mito por via da ciência 
e da razão. Apesar da aparente oposição, Mito e Esclarecimento têm 
uma base comum: visam a explicação da natureza. Nesse sentido, o 
Esclarecimento moderno procura afirmar-se como o verdadeiro meio 
de conceber a natureza, objetificando-a e dominando-a (Adorno & 
Horkheimer: 18). Numa clara inspiração marxista, os autores reconhe-
cem a génese do pensamento iluminista no contexto socio-histórico 
do mercantilismo europeu, mas reconhecem igualmente que a relação 
dialética entre Mito e Esclarecimento está presente já desde a Grécia 
Antiga (Adorno & Horkheimer: 31).

Nas sociedades da Antiguidade já era possível observar a inter-
secção entre Mito e Esclarecimento. Se pensarmos nos filósofos do 
período Pré-Socrático, conseguimos identificar elementos do Mito e 
elementos do Esclarecimento nas suas descrições cosmológicas. A fi-
losofia de Heraclito é um bom exemplo dessa associação: as suas es-
peculações em torno da unidade dos opostos e da transformação da 
matéria carregam em si dimensões mitológicas muito próprias do seu 
tempo, assim como dimensões empíricas que advinham da sua própria 
observação de fenómenos naturais. Podendo ser a própria filosofia con-
siderada como elemento racional do Esclarecimento, esta surge numa 
sociedade profundamente identificada com a mitologia, com tradições 
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e costumes sociais fortemente enraizados. Adorno e Horkheimer en-
contrarão a expressão mais visível desta intersecção na poesia homéri-
ca, em que elementos da narrativa heroica se confundem com elemen-
tos da história militar.

 Numa das passagens mais famosas da Dialética do Esclare-
cimento, os autores analisam uma conhecida parte da Odisseia, o 
episódio das sereias, em que as medidas de Odisseu “pressagiam ale-
goricamente a dialética do Esclarecimento” (Adorno & Horkheimer: 
40). Odisseu, o herói da trama, ao aproximar-se das sereias, manda 
os remadores do barco cobrirem os ouvidos com cera, de modo a que 
possam remar sem ouvir os cânticos mágicos daquelas criaturas. Mas 
Odisseu quer ouvir os cantos, então amarra-se ao mastro do barco com 
os ouvidos destapados para que não possa deixar-se levar pelo encanto 
das sereias. Este episódio confere, na ótica de Adorno e Horkheimer, 
uma metáfora que antecede a dialética entre natureza e razão que iden-
tificam na modernidade. Ao mesmo tempo, existe nela também uma 
metáfora para a dialética tipicamente hegeliana entre mestre e escravo 
e para a divisão social do trabalho.

 Na minha interpretação, Adorno e Horkheimer descrevem este 
episódio à luz de três fenómenos dialéticos: 1) a dialética hegeliana 
entre mestre e escravo, em que Odisseu desempenha a figura do mestre 
e os remadores a posição do escravo. Ambos devem a sua existência 
ao outro: os remadores precisam que o mestre lhes confira existência 
através do trabalho, ao passo que Odisseu precisa que os escravos lhe 
confiram existência através da sua subjugação; 2) a dialética marxista 
da divisão social do trabalho, em que Odisseu assume a forma do capi-
talista, dono dos meios de produção e que se pode permitir uma precá-
ria contemplação, e em que os remadores assumem a figura dos prole-
tários, que vendem a sua força de trabalho e aos quais não é permitida 
uma vida além do trabalho; 3) a dialética entre natureza e sociedade, 
em que as sereias representam o mundo encantado da natureza não 
compreendida, ao passo que Odisseu e os seus homens representam a 
atividade dominadora e autossacrificada da sociedade esclarecida.

 Sendo este episódio um presságio do antagonismo entre Mito 
e Esclarecimento, esta dinâmica triplamente dialética aponta no sen-
tido da dominação social da natureza: tanto Odisseu quanto os seus 
homens distanciam-se das sereias, embora de modos distintos. Aos re-
madores, impede-se que as ouçam através da dominação pelo trabalho, 
ao passo que Odisseu se sacrifica para contemplar as sereias ao longe, 
exercendo uma dominação de si próprio. De semelhante modo, a do-
minação social da natureza da Modernidade conserva simultaneamente 
estas diferentes formas de dominação: a exploração do homem pelo 
homem, a exploração da natureza pelo homem e a alienação do homem 
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em relação a si mesmo. Esta dominação tem como método a razão:
A essência do Esclarecimento é a alternativa que torna inevitável a dominação. Os 
homens sempre tiveram de escolher entre submeter-se à natureza ou submeter a na-
tureza ao eu. Com a difusão da economia mercantil burguesa, o horizonte sombrio 
do Mito é aclarado pelo sol da razão calculadora, sob cujos raios gelados amadu-
rece a sementeira da nova barbárie. Forçado pela dominação, o trabalho humano 
tendeu sempre a se afastar do Mito, voltando a cair sob o seu influxo, levado pela 
mesma dominação. (Adorno & Horkheimer: 38).

 A razão iluminista, para Adorno e Horkheimer, é indissociável 
do contexto histórico em que esta surge. O período do Iluminismo tem 
início durante a ascensão do cálculo económico das trocas mercantis 
e das cidades portuárias. A razão iluminista é, por isso, profundamen-
te influenciada por um tipo de pensamento economicista e utilitário. 
Com a ascensão da burguesia mercantil e das reivindicações da Re-
forma Protestante, as ideias de autonomia e de liberdade começaram 
a ganhar cada vez mais força no seio do continente europeu. Mas esta 
autonomia dependia do poder do homem de conseguir ser autónomo 
da própria natureza: o homem via na ciência a maneira de se afirmar 
enquanto verdadeiro agente, não precisando de estar dependente dos 
processos naturais para ir ao encontro das suas vontades. O homem 
moderno adotou, portanto, a racionalidade como afastamento da natu-
reza. Nesse sentido, Adorno e Horkheimer consideram que o homem 
moderno reprimiu os seus impulsos irracionais, procurando afastar-se 
o mais possível do Mito, elemento primordial de uma relação religiosa 
para com a natureza. 

No entanto, essa repressão voltou na forma de barbárie, nomea-
damente no antissemitismo alemão: as massas reprimidas projetaram 
no judeu as suas próprias frustrações, servindo para isso as posições 
sociais identificadas com a comunidade judaica: “O banqueiro e o in-
telectual, o dinheiro e o espírito, expoentes da circulação, são o sonho 
renegado daqueles que a dominação mutilou e de que ela se serve para 
sua própria perpetuação.” (Adorno & Horkheimer: 143). O Esclareci-
mento reverteu para o Mito. A dominação da natureza exacerbou-se 
até chegar às teorias da eugenia e da “purificação da raça”, conceitos 
amplamente usados pelos nazis e que teriam uma suposta metodologia 
científica. A dominação da natureza é também a dominação da natureza 
humana – representa o controlo artificial de todas as vertentes bioló-
gicas, incluindo a genética. Esse controlo obsessivo da natureza “im-
pura” é marca distintiva do processo do Iluminismo. Da racionalidade 
científica ao Holocausto, o Esclarecimento encarregou-se sempre de 
submeter a natureza às vontades dos homens.

James Schmidt identifica a crítica da razão instrumental como o 
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âmago da Dialética do Esclarecimento (Schmidt 1998: 807). O con-
ceito de “razão instrumental” é principalmente desenvolvido por Max 
Horkheimer na sua obra posterior O Eclipse da Razão e Schmidt resu-
me-o da seguinte maneira: “[a] razão instrumental reduz a verdade ao 
‘sucesso’ e, no processo, rouba à razão todo o conteúdo substantivo” 
(Schmidt: 821). Tendo a estar de acordo com Schmidt na sua aceção de 
que Adorno e Horkheimer concebem a razão instrumental na Dialética 
do Esclarecimento, embora este conceito esteja implícito ao longo da 
obra. 

 É importante denotar que, quando os autores se referem à razão 
ou à racionalidade, não estão com isso a referir-se a qualquer tipo de 
razão. Antes, estão a apontar para uma razão própria da modernidade: a 
razão influenciada pelos processos socioeconómicos do mercantilismo 
e do capitalismo; a racionalidade da ciência positiva e da técnica. Essa 
razão é, para Adorno e Horkheimer, instrumental – na medida em que 
serve o propósito da dominação da natureza. Não é razão pura, pois 
está preocupada com resultados empíricos, mas também não é razão 
prática, pois não tem o propósito de pensar como agir. Ao invés disso, 
tem como objetivo a subjugação do mundo natural ao mundo social. 

1.2. Para uma crítica da ideologia no Esclarecimento

Distanciando-se das críticas românticas, os autores criticam que 
o Esclarecimento como sistema aponta para uma tautologia (Adorno 
& Horkheimer: 34), uma mera identidade definida à partida que pro-
cura a todo o tempo a sua própria confirmação. Ora, segundo Ador-
no, a ideologia pode ser conceptualizada como pensamento identitá-
rio (Cook 2001: 1)2 – surge como confirmação-legitimação do que é 
dado, ignorando o que poderia ser. Nesse sentido, é meu entender que 
o Esclarecimento é tanto um sistema totalitário quanto ideológico, na 
medida em que procura legitimar a dominação que exerce e, simul-
taneamente, pretende apresentar-se como realidade única e imutável. 
A razão iluminista afirmou-se contra a irracionalidade, contra os ele-
mentos da mitologia e da metafísica religiosa, remetendo estes para a 
esfera da subjetividade. O sistema do Esclarecimento procurou anular 
os elementos não-racionais como explicações do mundo, passando a 
somente admitir a objetificação total do que pode ser conhecido. Essa 
objetificação opera tanto ao nível do mundo natural como ao nível do 

2.  Há que dar nota, no entanto, de que a expressão “pensamento identitário” é uma tradução minha a partir 
do inglês “identity thinking”.
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mundo social. A natureza é pensada como recursos naturais a serem 
explorados com fins industriais; os indivíduos são considerados me-
ramente como trabalhadores e peças da engrenagem capitalista, tanto 
num contexto de fábrica como num contexto de guerra.

Outro aspeto da ideologia, para Adorno, é que reverte para a natu-
ralização social. Isto é, a ideologia encarrega-se de tornar natural aqui-
lo que é historicamente contingente. Segundo Cook, se nos focarmos 
na ideologia neoliberal contemporânea, encontramos esta naturaliza-
ção social na ideia de que “não existe alternativa” ao sistema capitalista 
(Cook: 9). Ou seja, estabelece-se o sistema vigente não apenas como 
o mais desejável, mas como o único possível. Essa naturalização atua 
obscurecendo os limites entre mundo social e mundo natural. Nesse 
sentido, Gante e Schneider dão como exemplo a contradição lógica 
presente em frases como “só o capitalismo funciona por causa da natu-
reza humana”, em que se confunde (propositadamente ou não) o neces-
sário com o contingente: o capitalismo é contingente, mas visto como 
necessário (Gante & Schneider 2020: 225).

Na Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer procedem 
a uma crítica que podemos denominar, à luz da conceptualização de 
Rahel Jaeggi, de crítica imanente (Jaeggi 2009: 75-76). Esta distingue-
-se de outros tipos de crítica, como a crítica normativa ou a crítica 
transcendental, tendo uma metodologia muito própria. A crítica ima-
nente pode ser caracterizada como sendo uma crítica reconstrutiva feita 
a partir de dentro. Isto é, não é uma mera crítica interna, pelo que ado-
ta como critério o próprio horizonte ideológico que é veiculado pelas 
dinâmicas de poder. Quando aplicada à sociedade, a crítica imanente 
pressupõe um engajamento real do crítico. O crítico não deve analisar 
a situação de um modo “neutro” ou demasiadamente “objetificante” 
– deve, antes, considerar a sua própria posição nessa dada sociedade. 
No caso de Adorno e Horkheimer, isto significou colocarem-se como 
intelectuais exilados, que fugiam do pesadelo nazi que encobria a Ale-
manha dos anos 30 e 40 do século passado.

 A crítica imanente pressupõe também que as ideias veiculadas 
pelo aparelho ideológico sejam contrastadas com a sua realização. Por 
exemplo, se analisarmos o conceito de liberdade como pensado à luz 
do neoliberalismo contemporâneo, teremos de o contrastar com a li-
berdade efetiva que os indivíduos experienciam na sua vida diária. No 
caso de Adorno e Horkheimer, os autores procuravam investigar se o 
Esclarecimento (com as suas ideias de racionalidade, autonomia do in-
divíduo e de libertação religiosa) correspondia efetivamente às condi-
ções dos indivíduos da sociedade europeia e ocidental. Isso significa 
que, se o Esclarecimento postula a autonomia do indivíduo, devemos 
tentar perceber se o indivíduo é ou não autónomo. De um ponto de vis-
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ta hegeliano, este contraste gerará uma contradição. Segundo Horkhei-
mer, é através desta contradição que a Teoria Crítica3 se pode afirmar 
como ferramenta ao serviço da emancipação social.

 Segundo Horkheimer, existe na ideologia o espaço para a críti-
ca imanente: “Se levarmos a sério as ideias através das quais a burgue-
sia explica a sua ordem – comércio livre, competição livre, harmonia 
de interesses, etc. – e se as levarmos à sua conclusão lógica, estas ma-
nifestam as suas contradições internas e, deste modo, a sua oposição 
real à ordem burguesa.”4 (Horkheimer 1975: 215). Isto é, se conside-
rarmos as ideias postuladas pelo poder dominante e se verificarmos 
a sua concretização, apresentam-se-nos contradições – por exemplo, 
os indivíduos têm uma suposta autonomia, mas essa autonomia não 
é efetiva. O Esclarecimento opera nestes moldes: as ideias veiculadas 
do indivíduo totalmente racional, autónomo e livre chocam de frente 
com a concretização destes aspetos na vida prática. É até risível ao 
ponto que, por exemplo, certos economistas contemporâneos vão para 
defenderem que todo o indivíduo é capaz de tomar decisões económi-
cas puramente racionais. É facilmente comprovável que isso acontece 
raramente, pelo que os aspetos não-racionais desempenham um papel 
fulcral na tomada de decisão dos indivíduos, mas que é prontamente 
ignorado pela ciência económica hodierna.

Podemos, portanto, considerar a obra de Adorno e Horkheimer 
como postulando uma crítica imanente ao Iluminismo. Os autores 
não se limitam a “atirar o bebé com a água do banho”, pelo que não 
desconsideram o Esclarecimento na sua totalidade, nem tão-pouco 
consideram que este é algum tipo de “erro”. Ao invés disso, analisam 
o Esclarecimento à luz da história e da dialética hegeliana. No entanto, 
não o fazem de um ponto de vista neutro ou meramente descritivo. 
Consideram que o Esclarecimento é dominante no pensamento con-
temporâneo ocidental, mas não o diabolizam. Se assim fosse, teriam 
que abandonar as suas pretensões teóricas que são inspiradas por al-
guns dos maiores expoentes intelectuais do Iluminismo, como Kant e 
Hegel. A sua crítica pode, pois, ser enquadrada na tradição marxista. 
Marx escreveu, nas Teses sobre Feuerbach, que “os filósofos têm ape-
nas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, 
é transformá-lo” (Marx 1982). Ou seja, os filósofos devem fornecer 
ferramentas que sejam úteis à emancipação social.

Para Titus Stahl, Adorno argumenta que a promessa principal do 
3.  Há que atender ao facto de que Teoria Crítica e crítica imanente não são conceitos permutáveis. No 
entanto, os seus objetivos podem ser considerados, na minha interpretação, como coincidentes.
4.  “If we take seriously the ideas by which the bourgeoisie explains its own order—free exchange, free 
competition, harmony of interests, and so on—and if we follow them to their logical conclusion, they man-
ifest their inner contradiction and therewith their real opposition to the bourgeois order.”, tradução minha.
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Iluminismo é a autonomia subjetiva, que nunca se realizara na sua to-
talidade (Stahl 2013: 10). Nesse sentido, Horkheimer também conside-
ra como “ilusória” esta autonomia, presente no pensamento iluminista 
desde os tempos de Descartes (Horkheimer: 211). O carácter ideológi-
co desta autonomia não assenta na sua ilusão, mas no facto de se pre-
tender afirmar como realidade (Cook: 9). É aqui que entra a conceção 
adorniana de ideologia como, simultaneamente, verdade e falsidade. A 
autonomia é verdadeira na medida em que é postulada como objetivo, 
mas é falsa na medida em que não é realizada no plano concreto. É 
verdadeira como abstração e falsa como realização concreta. Ao passo 
que esta contradição gera a possibilidade de crítica imanente, ela é tam-
bém dissolvida pela naturalização social própria dos aparelhos ideoló-
gicos. Essa naturalização opera no sentido de considerar a autonomia 
subjetiva como um ideal comum a qualquer indivíduo, um elemento 
imutável da natureza humana. Apesar do ideal de autonomia subjetiva 
ser historicamente contingencial, o Iluminismo tornou-o necessário. 
Comportamo-nos como se tivéssemos autonomia, mas essa autonomia 
não é efetiva, daí o seu carácter ideológico.

Assim, podemos verificar como o Esclarecimento pode ser carac-
terizado à luz das ideologias que promove e que naturaliza. O próprio 
pensamento iluminista desemboca nas tautologias matemáticas e no 
positivismo científico, nas crenças de que tudo o que existe é veri-
ficável empiricamente ou sistematizável numericamente. O Esclare-
cimento age, portanto, com vista à confirmação e legitimação de si 
mesmo. Não precisamos de explicar o porquê de agirmos por via da 
razão calculadora – carece de justificação porque é parte do sistema de 
pensamento dominante. A crítica é substituída pela falsificação; a nor-
matividade do dever-ser é anulada pela suposta inevitabilidade do ser 
atual. Podemos, portanto, concluir em que medida o Esclarecimento 
pode ser analisado à luz da crítica da ideologia. No próximo capítulo, 
procurarei explicar o modo como o Esclarecimento cria a veiculação 
da sua ideologia através da indústria cultural. 

2. Indústria cultural, o veículo primordial da ideologia

No quarto capítulo da Dialética do Esclarecimento, Adorno e 
Horkheimer fazem uma análise daquilo a que chamam indústria cul-
tural (Kulturindustrie). Este conceito tem um duplo significado: por 
um lado, remete para o processo industrial aplicado aos bens culturais 
– isto é, a produção e a mercantilização em massa de objetos culturais 
(filmes, canções, livros, etc.); por outro lado, remete também para a 
cultura da própria indústria – a cultura da racionalidade calculadora, 
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da eficiência e da técnica – que infiltra formas mais tradicionais de cul-
tura e afirma os fins da indústria como semelhantes aos fins da cultura 
(como ser lucrativa, por exemplo). 

O capítulo de Adorno e Horkheimer procura desvendar o que está 
para lá da aparência dos fenómenos culturais. Nesse sentido, os auto-
res empregam uma análise social da maneira como são produzidos os 
objetos culturais. Para a primeira geração da Escola de Frankfurt, os 
meios de comunicação eram vistos como uma “libertação” da arte bur-
guesa, que passava a estar disponível no rádio (por exemplo, as óperas 
clássicas), ao invés de estar a ser exibida apenas a uma elite. Nalgumas 
das passagens em que os autores se referem ao cinema, a semelhança 
com o século XXI começa-se a vislumbrar. Falam de como cada filme 
é a antevisão da sua sequela5, algo que conseguimos facilmente atestar 
no cinema de massas deste milénio. Tivesse este livro sido escrito nos 
últimos anos e teria que ter em consideração o surgimento da televisão 
como entretenimento de massas, assim como da explosão da internet.

Não obstante, a indústria cultural não significa apenas uma vira-
gem comercial das formas de arte. Representa também a divulgação da 
ideologia da ordem social dominante, no sentido em que estabelece um 
pensamento unitário e identitário, com vista à afirmação e legitimação 
das condições existentes. Este processo é ideológico, não porque a in-
dústria cultural queira deliberadamente ludibriar os consumidores para 
um qualquer projeto político, mas porque a própria lógica mercantil faz 
a indústria cultural concorrer para a simples repetição do que é dado e 
do que aparenta ser tido como verdadeiro. A indústria cultural afirma-
-se como a libertação das formas burguesas de arte, da liberalização da 
cultura e do entretenimento para as massas, porém reproduz as dinâ-
micas da dominação capitalista e apresenta-as aos espectadores como 
realidade imutável.

Ao longo deste capítulo, procuro analisar o peso da indústria cul-
tural nas dinâmicas culturais contemporâneas, descrevendo algumas 
das suas principais características. Seguidamente, procuro argumen-
tar como a indústria cultural opera enquanto veículo da ideologia do-
minante, naturalizando e uniformizando as formas de pensamento na 
esfera cultural. Por fim, tenciono averiguar o modo como a indústria 
cultural contribui para a consolidação de um sistema ideológico mais 
vasto – o Esclarecimento –, reproduzindo as dinâmicas do pensamento 
identitário que analisei no primeiro capítulo desta dissertação.

5.  “Cada filme é um trailer do filme seguinte, que promete reunir mais uma vez sob o mesmo sol exótico 
o mesmo par de heróis; o retardatário não sabe se está assistindo ao trailer ou ao filme mesmo.” (Adorno 
& Horkheimer: 135).
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2.1. A relação entre a indústria cultural e a ideologia domi-
nante

Poder-se-ia resumir um dos pontos principais deste capítulo da 
obra de Adorno e Horkheimer na seguinte frase: a indústria cultural 
é a publicidade e a publicidade é a indústria cultural. A forma como 
ainda hoje estamos tão expostos à publicidade e de modo tão explícito, 
parece dar alguma razão à tese de que grande parte da produção do en-
tretenimento cultural depende diretamente dos meios publicitários e do 
seu financiamento para poder chegar às massas. A produção em grande 
escala é típica da indústria cultural, mas essa produção massificada só 
por si não garante que os objetos culturais sejam consumidos. Torna-
-se necessário que existam modos de divulgar os produtos, nomeada-
mente através da publicidade e do marketing. No entanto, os meios de 
divulgação da indústria cultural não se esgotam aí. Segundo Adorno e 
Horkheimer, a indústria cultural vai mais longe: ao mesmo tempo que 
publicita os produtos, os próprios produtos são tornados na publicidade 
deles mesmos. Daí que seja necessário que o filme de uma dada saga 
se torne o trailer da sua sequela. Ao esbater as fronteiras entre arte e 
publicidade – entre filme e trailer –, a indústria torna a criação artística 
num processo puramente mercantil. E tal como no processo de fábrica, 
a cultura torna-se padronizada, massificada e mecanicamente reprodu-
zida. 

Toda a indústria cultural assenta na repetição de fórmulas já gas-
tas, com vista a vender sempre mais do mesmo. Este processo leva 
a uma homogeneização dos objetos culturais e, em última análise, à 
anulação da liberdade do próprio processo artístico: “O que é novo na 
fase da cultura de massas em comparação com a fase do liberalismo 
avançado é a exclusão do novo. A máquina gira sem sair do lugar. Ao 
mesmo tempo que já determina o consumo, ela descarta o que ainda 
não foi experimentado porque é um risco.” (Adorno & Horkheimer: 
111). O risco de fazer algo novo enche a indústria cultural de “mesmi-
ce”, havendo pouco espaço para ruturas estéticas ou para experimentar 
novas fórmulas (Adorno & Horkheimer: 110). O propósito é reprodu-
zir as fórmulas bem-sucedidas, para que os produtos sejam lucrativos 
e rentáveis, minimizando as chances de um mau investimento. Este 
processo confere aos produtos da indústria cultural um fortíssimo pro-
pósito comercial, assemelhando-se a qualquer outra esfera mercantil. 
Da mesma maneira que é mais rentável a uma fábrica de mobiliário 
produzir todas as suas cadeiras com os mesmos materiais, as mesmas 
cores e a mesma ergonomia, também é mais rentável ao estúdio de ci-
nema produzir longas-metragens com os mesmos enredos, os mesmos 
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atores e os mesmos cenários. A indústria cultural repete os mesmos 
padrões, pois, à semelhança da indústria do mobiliário, o seu propósito 
é única e exclusivamente o lucro.

A indústria cultural, ao massificar os seus produtos, consegue che-
gar a todo o lado. Ao fazê-lo, traz consigo uma série de pressupostos, 
de ideias e de asserções acerca da realidade dos indivíduos. Segundo 
Deborah Cook, a indústria cultural serve também como veículo para a 
realidade duplicada da ideologia (Cook: 13). Isto é, através da indús-
tria cultural, a realidade não é verdadeiramente realidade, mas pseudo-
-realidade: “Apesar de parecer espelhar o mundo existente de modo 
imparcial e objetivo, a indústria [cultural] acaba por impor conceitos 
gerais e abstratos, normas e padrões nos objetos [culturais].”6 (Cook: 
13). Ou seja, a indústria cultural, pelo modo como mediatiza a rea-
lidade, cria uma realidade alternativa. Nessa realidade alternativa, a 
ideologia é expressa através das normas e padrões de que nos falam 
Adorno e Horkheimer, pelo que se confunde aquilo que é imparcial e 
aquilo que é ideológico. A imparcialidade reivindicada pela indústria 
cultural é a afirmação da sua própria fantasia, da realidade alternativa 
por si criada. Reivindicando para si a imparcialidade, a realidade alter-
nativa estabelece-se como mais real do que a realidade existente fora 
de si. O mundo, como nós pensamos que o conhecemos, é na verdade 
o mundo dos media globalizados. A realidade da guerra, por exem-
plo, confunde-se com a realidade do documentário, da reportagem e do 
analista convidado. A indústria cultural faz fechar sobre si mesma as 
conceções possíveis do mundo, afirmando-se como o meio mais obje-
tivo de conceber a realidade.

Face a esta distorção da realidade, a ideologia opera de modo des-
comprometido. Tendo em conta que a indústria cultural se afirma como 
neutra e imparcial, a ideologia por ela veiculada não precisa de fazer 
grandes esforços para legitimar o estado existente. Basta-lhe, pois, pro-
curar afirmar a realidade mediada pela indústria cultural. A este propó-
sito, os autores escrevem: 

Os juízos de valor são percebidos ou como publicidade ou como conversa fiada. 
A ideologia assim reduzida a um discurso vago e descomprometido nem por isso 
se torna transparente, e tampouco, mais fraca. Justamente sua vagueza, a aversão 
quase científica a fixar-se em qualquer coisa que não se deixe verificar, funciona 
como instrumento de dominação. Ela se converte na proclamação enfática e sis-
temática do existente. (...) A nova ideologia tem por objeto o mundo enquanto tal. 

6. “Although it appears to mirror the existing world impartially and objectively, the industry ends by im-
posing abstract and general concepts, norms and standards on objects.”, tradução minha.
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Ela recorre ao culto do fato, limitando-se a elevar – graças a uma representação 
tão precisa quanto possível – a existência ruim ao reino dos fatos. (Adorno & 
Horkheimer: 122).

A ideologia veiculada pela indústria cultural limita-se a legitimar 
o existente. A ideologia não permite, portanto, pensar além dos limites 
da afirmação contínua da ordem existente. O discurso vago da ideolo-
gia da sociedade industrial remete, em última instância, para a legiti-
mação do que é dado. A contingência inerente a qualquer ordem social 
é naturalizada e tornada lei natural: aos indivíduos é-lhes apresentada 
uma ordem social estanque e imutável, o que torna a hipotética mudan-
ça desnecessária ou, na melhor das hipóteses, num exercício fútil. O 
que é é o que sempre foi. Desconsidera-se a história para logo depois 
submeter a história a uma adequação ao existente – a ideologia torna-se 
um mero exercício dogmático.

Por não permitir juízos de valor, a ideologia anula o poder norma-
tivo do dever-ser – isto é, pensar o que deveria ser feito de outra forma 
é anulado pela afirmação do existente, incapacitando qualquer discus-
são sobre alternativas sociais e políticas. O dever-ser, classicamente 
considerado como ponto a partir do qual se podem formular normas e 
valores, desaparece para dar lugar ao ser. Desaparece um entendimento 
histórico das normas, para dar lugar a uma naturalização das mesmas. 
As normas de hoje são dadas como naturais, como imutáveis. Portanto, 
pensar em alternativas normativas é visto como uma mera fantasia, 
algo inatural e condenado à partida como não sendo passível de apli-
cação.

A indústria cultural não se limita, portanto, a mercantilizar as 
obras de arte e os objetos culturais – também traz consigo elementos 
ideológicos que extravasam os limites do mundo artístico. Estes ele-
mentos ideológicos conferem uma realidade alternativa, mediada pelos 
meios através dos quais a indústria cultural procura lucrar. Não ha-
vendo, no meu entender, um projeto ideológico definido pela indústria 
cultural, esta limita-se a legitimar a dominação existente, estreitando as 
possibilidades de criar algo diferente e remetendo essas vãs tentativas 
à repetição padronizada de uma pseudo-realidade. Considero, assim, 
que a indústria cultural tem um papel de intermediário da ideologia 
dominante. No próximo subcapítulo, procuro relacionar a intermedia-
ção da indústria cultural com um dos desígnios mais importantes do 
Esclarecimento: a liberdade.
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2.2. A indústria cultural como intermediário ideológico

Segundo Adorno e Horkheimer, podemos ver a indústria cultural 
como um instrumento na veiculação de aspetos ideológicos do Escla-
recimento. Não se trata, a meu ver, da promoção de uma “agenda” 
política, como é o caso de certos jornais ou blogs. Tratam-se, sim, de 
aspetos ideológicos mais profundos e que caracterizam as tendências 
do pensamento coletivo como totalidade. Nesse sentido, para fazermos 
uma crítica da ideologia não teremos como objeto de estudo um discur-
so tipicamente liberal, mas sim os fenómenos culturais de um dado país 
no qual se tenham desenvolvido um conjunto de crenças partilhadas 
pela esmagadora maioria dos seus habitantes. A indústria cultural não 
procura incessantemente promover a ideologia por meio de um brain-
wash, mas sim afirmar aquilo que ela mesmo considera como realidade 
imutável. 

A indústria cultural estabelece os limites do que é imaginável, 
apodera-se do concreto e transforma-o em mercadoria transacionável. 
As nossas metáforas para o relacionamento amoroso vêm das sitcoms 
norte-americanas; os nossos provérbios são adotados a partir de slo-
gans publicitários, chegando a indústria publicitária a cooptar para si 
mesma o uso de expressões idiomáticas próprias das línguas de cada 
país. Ao nível político, cada vez mais somos confrontados com a rea-
lidade de que quem decide em última instância as opções que podem 
ser tomadas são os meios de comunicação social, com recurso a son-
dagens, ao comentário superficial e aos dramas fabricados. A política 
como telenovela e como reality show está presente um pouco por todo 
o Ocidente, indistinguível de um programa de domingo à noite. 

A indústria cultural também opera na consolidação e legitimação 
de poderes dominantes. No tempo de Adorno e Horkheimer, este as-
peto era bem visível devido à II Guerra Mundial e à Alemanha Nazi, 
chegando os autores a falar do rádio como o instrumento preferencial 
de comunicação do Führer (Adorno & Horkheimer: 132). No entanto, 
podemos ver como esta característica da cultura de massas não é so-
mente observável no mundo dos anos 40: sempre que as elites dos paí-
ses mais industrializados precisaram, apoderaram-se direta ou indire-
tamente dos meios de comunicação para difundir as suas mensagens e 
“manufaturarem consensos”7. Isso não significa que a indústria cultural 
seja sempre um instrumento da ordem política dominante, mas mostra 

7.  Referência ao livro de Edward Herman e Noam Chomsky de 1988, Manufacturing Consent: The Politi-
cal Economy of the Mass Media.
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bem as potencialidades que esta oferece a poderes autoritários ou com 
forte necessidade propagandística. 

 A ideologia limita-se a repetir para as massas o discurso vago e 
autoafirmativo da ordem social dominante. A meu ver, isso não signifi-
ca que hoje haja uma qualquer ordem secreta que imprima na indústria 
cultural mensagens subliminares para o controlo dos espectadores (a 
menos que fosse o Estado a fazê-lo, e aí tornar-se-ia evidente). Nem 
tão-pouco significa que haja da parte dos produtores da indústria cul-
tural uma intencionalidade manipulatória para a defesa intransigente 
da ordem liberal. A intencionalidade manipulatória começa e acaba no 
marketing e na publicidade: os consumidores são levados a consumir 
para que as empresas possam obter lucro. A manutenção dos lucros, em 
si, pode ser associada à existência de uma ordem liberal que procure 
beneficiar as empresas (através de redução dos impostos, liberalização 
do mercado de trabalho, etc.), mas seria arriscado concluir daqui que a 
ideologia propagada pela ordem liberal advenha de um qualquer poder 
centralizado. Ao invés disso, considero que a ideologia propagada pela 
indústria cultural parte de uma posição de mera identidade do que exis-
te: é assim e não podia ser de outra maneira. 

O verdadeiro efeito de opacidade da indústria cultural é o poder de 
desresponsabilizar os detentores de capital, convencendo os consumi-
dores de que o consumo lhes traz mais benefícios do que desvantagens. 
Os produtos são falsamente apresentados como dirigidos pessoalmente 
a cada indivíduo e cabe ao consumidor final tornar verdadeira a sua 
posse do produto. O consumidor escolhe e sente nessa escolha o seu 
poder, mas desresponsabilizado, pois apenas escolheu (entre as alter-
nativas disponíveis). Assim, a pretensa liberdade de escolha torna-se 
simultaneamente verdadeira e falsa: é verdadeira no sentido em que o 
indivíduo age como se fosse efetivamente livre, mas é falsa na medida 
em que o indivíduo não pode ir além do que lhe é dado, estando confi-
nado a escolher “o que é sempre a mesma coisa”: 

Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pio-
neiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os 
desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo 
que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qual-
quer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete 
sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de 
escolher o que é sempre a mesma coisa. (Adorno & Horkheimer: 138)

Escolher o que é sempre a mesma coisa significa a anulação da 
liberdade de escolha. Sobre este aspeto, Adorno e Horkheimer voltam 
a empreender uma crítica imanente: existe uma contradição entre o que 
a ideologia transmite (a liberdade de escolha, que implica a existência 
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de coisas diversas) e a realidade concreta (a ausência de variedade para 
que possa existir uma liberdade de escolha). A crítica advém de colocar 
a liberdade de escolha contra ela própria, de definir como critério o 
que a ideologia proclama como verdade. Através da falsificação dessa 
afirmação, a crítica imanente abre uma brecha entre duas asserções 
contraditórias: a de que há liberdade de escolha e a de que a liberdade 
de escolha é ilusória. E de facto essa liberdade pode existir até um certo 
ponto, da mesma maneira que os indivíduos norte-americanos do sécu-
lo XIX eram livres de escolher a sua seita cristã protestante. Contudo, 
essa liberdade pretensamente heterogénea esconde uma homogeneiza-
ção mais profunda: o indivíduo pode escolher, mas no fim de contas 
está a participar num processo limitado à partida. Face a isto, o indiví-
duo pode “participar ou omitir-se” (Adorno & Horkheimer: 122). Isto 
é, ao ser confrontado com essas limitações, a sua única escapatória é 
não participar no processo de todo, o que é penoso e quase impraticável 
no mundo ocidental. 

Partindo do pressuposto de que a vasta maioria dos indivíduos 
vai continuar a participar nas dinâmicas da indústria cultural, resta-
-nos olhar para os efeitos que esta participação terá e de que modo a 
vida dos indivíduos é afetada. Para tal, pretendo agora analisar como a 
ideologia mediada pela indústria cultural molda as conceções contem-
porâneas de liberdade e de autonomia.

2.3. O lazer como prolongamento do trabalho: efeitos cul-
turais da dominação

Uma das principais críticas de Adorno e Horkheimer à cultura de 
massas prende-se com o esbatimento das fronteiras entre a vida profis-
sional e a vida recreativa: 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é pro-
curada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr 
de novo em condições de enfrentá-lo. (...) Ao processo de trabalho na fábrica e 
no escritório só se pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio. (Adorno & 
Horkheimer: 113).

 Os produtos da indústria cultural servem como distração para 
o indivíduo fora do ambiente de trabalho. No entanto, estes produtos 
funcionam em articulação com o próprio mundo do trabalho: servem 
não só para “escapar” ao trabalho mecanizado, mas servem igualmente 
para perpetuar ideias de dominação. Do self-made man do filme norte-
-americano ao perspicaz inspetor da série policial europeia, a indústria 
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cultural tem à sua disposição uma vasta coleção de mitos e de heróis. 
Esta mistificação é a mistificação da própria vida profissional dos per-
sonagens: o homem pobre que se torna rico, o homem esperto que re-
solve qualquer crime, etc. No entanto, se nos ativermos à realidade 
concreta, é muitíssimo difícil alguém que nasceu pobre ser milionário 
e é improvável que até o melhor polícia não desista de algumas das 
suas investigações. O businessman e o polícia são os potenciais heróis 
óbvios de uma sociedade capitalista e do controlo. As suas posições 
alimentam os desejos reprimidos dos indivíduos por riqueza e seguran-
ça.

A liberdade como pensada pelo Esclarecimento é a pretensa liber-
dade burguesa de afirmação individual, de escolher que produto com-
prar, em que partido votar ou a que religião aderir. Mas esta liberdade 
transcende falsamente a existência do indivíduo como trabalhador as-
salariado: tem a liberdade de escolher que produto comprar com o seu 
salário, mas não tem a liberdade de poder não vender a sua força de tra-
balho. A ditadura do escritório é dourada pela mitologia do centro co-
mercial; submeter-se à dominação socioeconómica capitalista é condi-
ção necessária para aceder à pseudo-liberdade consumista. A indústria 
reduziu os indivíduos à sua relação com a divisão social do trabalho, 
estabelecendo com eles diversas formas de comunicação adaptadas à 
sua situação concreta:

A indústria só se interessa pelos homens como clientes e empregados e, de fato, re-
duziu a humanidade inteira, bem como cada um de seus elementos, a essa fórmula 
exaustiva. (...) Enquanto empregados, eles são lembrados da organização racional 
e exortados a se inserir nela com bom senso. Enquanto clientes, verão o cinema 
e a imprensa demonstrar-lhes, com base em acontecimentos da vida privada das 
pessoas, a liberdade de escolha, que é o encanto do incompreendido. Objetos é que 
continuarão a ser em ambos os casos. (Adorno & Horkheimer: 121).

Muito embora a ideologia veiculada pela indústria cultural procla-
me a liberdade e a autonomia dos indivíduos, estes não são vistos fora 
da sua dimensão mercantil. Têm que estar de alguma maneira associa-
dos ao processo industrial capitalista, seja enquanto produtores, seja 
enquanto consumidores. A sua existência é parte da engrenagem da 
máquina e só se podem rever através dela – apenas se podem identifi-
car enquanto elementos ora da função que desempenham no trabalho, 
ora da função que desempenham no lazer. Sendo que na sociedade in-
dustrial as fronteiras entre trabalho e lazer tendem a ficar cada vez mais 
esbatidas, o indivíduo é sempre, simultaneamente, cliente e emprega-
do, espectador e funcionário, consumidor e trabalhador.

A autonomia individual do Esclarecimento é necessariamente, 
e ao mesmo tempo, falsa e verdadeira. É falsa no sentido em que o 
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indivíduo não existe autonomamente em relação à divisão social do 
trabalho; por outro lado, a autonomia de consumir o que se quiser é 
afunilada por uma falsa escolha entre produtos pouco distinguíveis. 
Isto é tanto verdade para o consumo de produtos como para a escolha 
de um partido político: a divisão social do trabalho condiciona estas 
escolhas, na medida em que cada indivíduo só pode escolher aquilo 
que lhe é possível obter (por exemplo, eu posso dizer que sou livre de 
comprar um iate, apesar de não ter dinheiro para o fazer); a “mesmi-
ce” das opções existentes condiciona a escolha na medida em que, ao 
escolher, estamos já a aceitar uma série de características que todas 
as opções partilham (por exemplo, ao escolher entre cinco filmes de 
Hollywood num dado cinema, estamos a aceitar implicitamente que 
o filme escolhido vá ser em inglês, com um enredo padronizado, com 
atores recorrentes, etc.).  

No entanto, a autonomia individual é verdadeira, no sentido em 
que o indivíduo considera, para si mesmo, que é autónomo. Ainda que 
não se separe da sua condição social, aparenta fazê-lo: hoje, um tra-
balhador e um empresário frequentam os mesmos espaços de lazer, os 
mesmos bares, os mesmos concertos. Não existe já uma divisão entre 
“alta cultura” e “cultura popular”, pois a indústria cultural centralizou 
ambas. O indivíduo do século XXI pode assistir, por exemplo, à ópera 
na internet, algo que seria impensável há cem anos. Nesse sentido, o 
indivíduo possui de facto um certo grau de autonomia face ao que exis-
tia no passado, mas depende da indústria cultural para obtê-la. Além 
disso, a escolha que pode fazer entre várias opções, ainda que todas 
parecidas, confere ao indivíduo a possibilidade de construir uma iden-
tidade cultural com base no seu aparente poder decisório. Aquilo que 
durante séculos era determinado pelo sítio onde se nasceu e pelos cos-
tumes nos quais se cresceu é delapidado pela possibilidade de adquirir 
produtos culturais no grande mercado mundial. A autonomia revela-se, 
pois, pretensamente verdadeira no sentido em que é afirmada ideologi-
camente pela lógica liberal da indústria cultural globalizada.

Revelando as contradições imanentes aos ideais da liberdade e da 
autonomia, a sua pretensão de verdade é posta em causa, pelo que pode 
assim surgir uma crítica da ideologia que confronte os desígnios ideo-
lógicos dominantes. A pretensão de verdade é afirmada e legitimada 
pela indústria cultural, que a todo o momento reproduz uma defesa 
intransigente das condições sociais existentes. Ao longo deste capítu-
lo, procurei mostrar como a indústria cultural funciona como veículo 
de propagação da ideologia dominante. Através dos objetos culturais 
massificados, os ideais do Esclarecimento são afirmados como verda-
des autojustificadas. A liberdade e a autonomia são dados adquiridos 
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e, apesar da sua deficiente realização prática, são abstratamente tidas 
como verdadeiras. Assim, a indústria cultural opera no sentido da legi-
timação da ordem social dominante, reafirmando a sua identidade e im-
primindo-lhe uma necessidade histórica. No terceiro e último capítulo 
desta dissertação, analisarei em maior profundidade de que modo é que 
é possível desenvolver uma crítica imanente desses ideais dominantes.

3. Para uma crítica imanente da ideologia no Esclareci-
mento

Tendo já visto anteriormente nesta dissertação como o Esclare-
cimento pode ser considerado um sistema ideológico e de que modos 
veicula essa ideologia, resta-me agora analisar como a crítica imanente 
pode ser usada para confrontar as convicções do pensamento iluminista 
com a sua realização concreta. Para Adorno e Horkheimer, essa reali-
zação estaria bem visível no antissemitismo alemão, através do qual “o 
próprio Esclarecimento, em plena posse de si mesmo e transformando-
-se em violência, conseguiria romper os limites do Esclarecimento” 
(Adorno & Horkheimer: 171). O Esclarecimento caíra na barbárie do 
Holocausto. Como poderíamos, com este pano de fundo, pensar nos 
valores democráticos e liberais propagados pelo pensamento iluminis-
ta? Onde estaria, então, a autonomia e a liberdade? Certamente, não 
estaria nas câmaras de gás, nas palavras do Führer ou na Guerra mais 
sangrenta da civilização humana. Convém, por isso, refletir acerca dos 
próprios desígnios internos ao Esclarecimento. Nesse sentido, a meu 
ver, a crítica imanente surge como a metodologia mais adequada. Não 
só porque não se serve de elementos exteriores, como ideias transcen-
dentais ou conceções utópicas, mas também porque não afirma os ele-
mentos interiores como dados adquiridos – ao invés disso, explora as 
contradições internas e estabelece como critério a realização prática 
dos ideais analisados.

Apesar de a crítica presente na Dialética do Esclarecimento dizer 
respeito a uma época histórica aparentemente ultrapassada – a socieda-
de industrial, a modernidade e a Guerra Fria são frequentemente vistos 
como processos que já só figuram nos livros de História –, a meu ver os 
problemas evidenciados por Adorno e Horkheimer não sofreram uma 
rutura, mantendo-se essencialmente semelhantes em vários aspetos. 
Se, por um lado, a indústria cultural continua a exercer um poder de-
cisivo na legitimação da ordem social dominante, por outro, os ideais 
da autonomia e da liberdade continuam a ser tidos como fundamentais 
no mundo ocidental. Ainda que as dinâmicas político-económicas te-
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nham sofrido alterações, a ordem dominante não deixou de apontar no 
sentido da prossecução do lucro, da mercantilização das várias esferas 
sociais e, a um nível mais profundo, da dominação da natureza. Do 
lado cultural, ainda que tenhamos entrado numa “pós-modernidade”, 
isso não significa que se tenha dado uma quebra face aos desígnios da 
modernidade. Os objetos culturais são hoje, talvez mais ainda do que 
nos anos 40 do século passado, produzidos em massa e para as massas. 
Apesar do esbatimento das fronteiras entre os vários tipos de cultura, 
a autonomia e a liberdade artísticas continuam a ser meras pretensões. 
No fim do dia, continuamos presos às fórmulas da indústria cultural, à 
mesmice de um processo que cada vez é mais global e totalizante.

Na primeira parte deste capítulo, procuro enquadrar a Dialética do 
Esclarecimento na metodologia desenvolvida por autores mais recen-
tes de Teoria Crítica, argumentando que na obra de Adorno e Horkhei-
mer estamos perante uma crítica imanente da ideologia. Acompanho, 
nomeadamente, a caracterização de crítica imanente descrita por Ra-
hel Jaeggi, que penso ser a que mais se aproxima dos objetivos dos 
autores da Escola de Frankfurt aqui tratados. Seguidamente, procuro 
ainda argumentar que, apesar desta obra se afigurar como uma crítica 
à modernidade e ao capitalismo industrial, o processo descrito pelos 
autores encontra uma continuidade na pós-modernidade e no capita-
lismo financeiro. Para isso, desenvolvo uma breve análise dos desen-
volvimentos ideológicos dominantes mais recentes e de como estes se 
relacionam com a crítica presente na Dialética do Esclarecimento. 

3.1. A crítica imanente como metodologia

Raymond Geuss começa por enunciar, logo na introdução do seu 
livro The Idea of Critical Theory, que a crítica da ideologia é o “cora-
ção” da Teoria Crítica da sociedade, sendo a ideologia “o que impede 
os agentes de perceber corretamente a sua situação”8 (Geuss 1981: 3). 
Esta conceção de Geuss atira-nos para uma das grandes problemáti-
cas da época de Adorno e Horkheimer: A ideologia estaria a impedir 
a emancipação das massas? Se sim, bastaria colocar em evidência as 
contradições inerentes a esse processo, na esperança de que houvesse 
uma tomada de consciência dos oprimidos em vista da revolução so-
cial. A meu ver, é erróneo achar-se que uma desconstrução das ferra-
mentas ideológicas dominantes servirá como rastilho para esse ganho 

8.  “Their ideology is what prevents the agents in the society from correctly perceiving their true situation 
and real interests; if they are to free themselves from social repression, the agents must rid themselves of 
ideological illusion”, tradução minha.
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de consciência. Não obstante, considero que a crítica da ideologia co-
loca em evidência um outro aspeto importante acerca da emancipação 
social: se olharmos para a ideologia burguesa, vemos que nela estão 
presentes ideais de emancipação política como é o caso da autonomia 
e da liberdade. Que estes ideais venham da Revolução Francesa, do 
pensamento moderno ou de outros fatores históricos não é meu objeti-
vo determinar. O que me parece fulcral é perceber que a emancipação, 
mais do que reivindicada como uma necessidade por alguns autores 
(nomeadamente, os da tradição marxista), é uma promessa imanente ao 
Esclarecimento. Nesse sentido, se queremos fazer uma crítica da ideo-
logia dos ideais da autonomia e da liberdade, devemos confrontá-los, 
não com uma qualquer necessidade histórica da sua afirmação, mas 
com o modo como efetivamente foram postos em prática.

Ao realizar uma crítica da ideologia, Adorno e Horkheimer fazem-
-na à luz de uma crítica imanente. Isto é, o método que desenvolvem 
na Dialética do Esclarecimento não é o de procurarem critérios norma-
tivos externos e de os compararem com a situação concreta. A crítica 
imanente procura, ao invés disso, começar a análise a partir de dentro: 
os critérios que define são os ideais da narrativa dominante. A com-
paração dá-se quando a crítica imanente confronta estes ideais com a 
sua realização concreta. A partir deste confronto, surgem contradições 
internas à própria sociedade. Estas não são contradições face a um pla-
no ideal ou utópico – a crítica imanente rejeita estabelecer critérios em 
algo que não a realidade social imanente. 

Segundo Rahel Jaeggi, ao desenvolvermos uma crítica da ideo-
logia de forma imanente, encontraremos paradoxos (Jaeggi: 66). Um 
desses paradoxos é precisamente o mesmo que é levantado por Adorno 
quando se refere à dinâmica entre o que é verdadeiro e falso na ideolo-
gia. Jaeggi alude à inspiração marxista desta tese de Adorno: a própria 
narrativa que se afirma como verdadeira (e é, na verdade, falsa), contri-
bui para a intensificação das contradições. Sendo a narrativa veiculada 
para as massas e declarada como verdadeira, isso terá um impacto real 
nas instituições e na sociedade em geral. Jaeggi argumenta que esta 
maneira como a ideologia se apresenta acaba por levar a uma consciên-
cia social necessariamente falsa (Jaeggi: 68). Tendo em vista que é, ao 
mesmo tempo, verdadeira e falsa, a ideologia não é uma mera dissimu-
lação da realidade. A ideologia é verdadeira em si mesma, na medida 
em que se autoconfirma. Porém, ao ir contra a realidade concreta na 
qual se insere, é também falsa. Assim, não existe para Jaeggi uma falsa 
consciência no sentido de um “engano” (Jaeggi: 68) – a sociedade não 
está a ser enganada ou ludibriada por uma narrativa. Em vez disso, 
existe uma falsa consciência socialmente induzida, que mantém con-
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traditoriamente o ideal social e a sua realização insuficiente dentro de 
uma mesma sociedade. O indivíduo dessa sociedade age como se a 
ideologia fosse verdade – posto de outra maneira: agimos como se o 
ideal social fosse realizado. 

Para Jaeggi, a contradição fundamental da ideologia dominante é 
entre o ideal social e a sua deficiente realização no plano concreto. Se 
nos ativermos à ideologia burguesa, conseguimos perceber essa defi-
ciente realização dos ideais da autonomia, da liberdade e da raciona-
lidade. É para essa realização insuficiente que nos remetem Adorno e 
Horkheimer. A crítica destes autores não é meramente uma enumeração 
de problemas do Iluminismo – é, antes, uma análise do que o Esclare-
cimento apregoa, mas não realiza. A crítica também não é meramente 
uma descrição histórica e neutra da sociedade esclarecida – ao invés 
disso, desenvolve-se como crítica da dominação social que subjuga a 
natureza às vontades do homem, que aliena o próprio homem e que 
reprime o Mito e o irracional. Para Adorno e Horkheimer, importa, 
pois, identificar a contingência histórica destas condições, procurando 
anular o lado ideológico que as legitima. Eliminar este lado ideológi-
co significa confrontar, por exemplo, a asserção de que as condições 
históricas que vivemos são assim devido à “natureza humana” – tantas 
vezes usada de modo vago e autojustificativo – e que remete para uma 
mera identidade entre o que existe e o que poderia existir.

Jaeggi define este elemento da crítica da ideologia como crítica da 
naturalização (Jaeggi: 65). Ao desconstruir o que é apresentado como 
natural e revelando a sua contingência histórica (ou a sua construção 
social), é possível ver as incongruências da ideologia dominante. Aqui-
lo que a ideologia pretende apresentar como verdade imutável é, na 
verdade, meramente contextual e contingencial. Os postulados da ideo-
logia apenas encontram realização abstrata, na medida em que são pro-
pagados como verdades tautológicas. Essa vertente tautológica, repeti-
damente criticada por Adorno e Horkheimer, leva à naturalização dos 
próprios postulados, na medida em que os solidifica e lhes atribui uma 
existência independente do contexto. Ao criticarmos a naturalização, 
estaremos a fazer a ideologia depender desse contexto, o que faz cair a 
suposta verdade imutável que a própria ideologia reivindica.

Na Dialética do Esclarecimento, esta crítica da naturalização está 
presente sobretudo na análise da indústria cultural. Ao veicular a ideo-
logia dominante junto das massas, a indústria cultural cria um con-
senso social tácito acerca das verdades abstratas do Esclarecimento. A 
autonomia, a racionalidade e a liberdade são entendidas como naturais 
e necessárias. A sua existência é legitimada de modo vago pela ideolo-
gia, que não permite uma descrição exaustiva destes conceitos. Antes, 
a ideologia desenvolve-se numa narrativa plástica e adaptável que ape-
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nas confirma o que já existe, da maneira que existe. No entanto, cabe 
ao crítico da ideologia analisar o espaço imanente ignorado por essa 
narrativa. Por exemplo, a autonomia, se for levada à letra, implica que 
todos os indivíduos devem ter autonomia suficiente para se emancipa-
rem socialmente. No entanto, a autonomia existente não é suficiente 
para a emancipação plena dos indivíduos. O que a ideologia faz é en-
cobrir essa insuficiência, apresentando a autonomia existente como o 
horizonte máximo de possibilidades. Pensar na autonomia além da au-
tonomia já existente é descartado como fantasia ou quimera. O crítico 
da ideologia deve, por isso, alargar esse horizonte através do plano da 
imanência, expondo as condições de possibilidade que decorrem dos 
critérios da própria ideologia.

Ao colocar em confronto os ideais sociais com a sua realização 
insuficiente, a crítica da ideologia é capaz de expor as contradições 
internas de um dado contexto socio-histórico. No entanto, o crítico de 
ideologia deve estar ele próprio dentro desse contexto para o poder 
analisar. Assim, no caso da Dialética do Esclarecimento, temos uma 
análise do contexto dos meados do século XX e da ideologia domi-
nante desse tempo. Se, por um lado, esta se afigura como uma possí-
vel limitação da análise empreendida por Adorno e Horkheimer, por 
outro, esta necessidade de se cingir historicamente à época em que se 
vive configura uma maior coerência com a análise imanente. Por outras 
palavras, se queremos fazer uma crítica a partir de dentro, temos nós 
mesmos de estar por dentro daquilo que queremos analisar.

Deste modo, podemos ver como a Dialética do Esclarecimento 
pode ser entendida enquanto um exercício de crítica imanente da ideo-
logia. Ao longo de toda a obra, os autores procedem a uma identifica-
ção das contradições internas do período moderno, ao passo que criti-
cam os elementos da dominação que lhe está subjacente. Os ideais do 
pensamento iluminista são postos em oposição à realidade da indústria 
cultural e do antissemitismo. A razão como desígnio último é desacre-
ditada, revertendo para o irracional – a autonomia reverte para a sub-
missão, a liberdade reverte para o controlo. Os ideais do Esclarecimen-
to, pretensamente libertadores, tornam-se instrumentos de dominação. 
A sua realização não é apenas insuficiente, é também dialeticamente 
oposta ao que é pretensamente afirmado. No próximo subcapítulo, ten-
tarei mostrar como ainda podemos observar estas tendências passados 
setenta e cinco anos desde a publicação da obra de Adorno e Horkhei-
mer.
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3.2. A crítica do Esclarecimento na pós-modernidade

A Dialética do Esclarecimento fora escrita no fim da II Guerra 
Mundial, com o trauma do Holocausto muito próximo e numa altura 
em que as economias mais desenvolvidas ainda dependiam fortemente 
do setor industrial. Herbert Marcuse caracterizava a ideologia deste 
período como a “ideologia da sociedade industrial avançada”9. Ora, 
fica bastante claro para qualquer leitor dos autores da Escola de Frank-
furt que este contexto se alterou: houve uma reascensão do liberalismo 
(neoliberalismo), terminou a guerra fria, a indústria do armamento foi 
perdendo relevância e as economias mais desenvolvidas abandonaram 
o foco no setor industrial para o colocar no setor dos serviços e nos 
investimentos financeiros. Não obstante, isto não significou uma rutura 
profunda, nem em termos político-económicos, nem em termos cultu-
rais. A meu ver, existe uma continuidade entre os processos observados 
por Adorno e Horkheimer e aqueles que podemos observar hoje em 
dia. Esta continuidade não significa que continue tudo igual. Significa, 
sim, que os elementos ideológicos do Esclarecimento se mantêm es-
sencialmente inalterados.

 As dinâmicas do capitalismo industrial foram subsumidas pelas 
do capitalismo financeiro. No entanto, os propósitos continuam a ser os 
da dominação da natureza, da mercantilização e da instrumentalização. 
Por um lado, continuamos a ter uma indústria cultural em expansão, 
que em quase tudo se limita a prolongar os processos que Adorno e 
Horkheimer observavam: do rádio passámos para a televisão, da sala 
cinema para a plataforma de streaming, do jornal para o website de no-
tícias. Ainda que o meio se tenha alterado, a essência mercantil e ideo-
lógica da indústria cultural mantém-se. A publicidade continua a ser o 
foco principal dos produtores culturais, ao passo que toda a indústria 
permanece presa à repetição de padrões e à mesmice. Por outro lado, a 
ideologia dominante mantém-se num mesmo discurso vago, talvez ain-
da mais vago do que na época de Adorno e Horkheimer. A mera con-
firmação do existente é o seu desígnio último. Ao mesmo tempo que 
se pretende afirmar como imparcial, a ideologia na pós-modernidade 
conserva do passado a naturalização que já imprimia nos meados do 
século XX.

 Nesse sentido, parece-me útil olharmos para a perspetiva de 
Gante e Schneider, que enquadram o fenómeno ideológico da natu-
ralização como tendo uma relevância atual. Segundo estes autores, a 
ideologia dominante atual procura cada vez mais afirmar-se como ine-

9.  Refiro-me, nomeadamente, à obra de Marcuse de 1964, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology 
of Advanced Industrial Society.
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vitável (Gante & Schneider: 229). É conhecida a expressão “não há 
alternativa”10 para descrever a ideologia do neoliberalismo – pensado-
res contemporâneos como Mark Fisher11 referem-se a esta expressão 
como sendo a pedra angular da narrativa dominante desde os anos 80 
do século XX. Ao afirmar que não existe alternativa, a ideologia neoli-
beral encerra para si o horizonte de possibilidades. De nada vale pensar 
acerca de uma alternativa ao sistema existente, pois este é o único pos-
sível. Além de fechar as portas à discussão do que seria possível existir, 
a ideologia dominante naturaliza a sua própria existência, atribuindo-
-lhe causas necessárias. Este processo fica evidente quando pensamos 
nos argumentos que procuram justificar o sistema político e económico 
dominante com base em premissas vagas (por exemplo, quando se diz 
que só o capitalismo é compatível com a natureza humana). Nestes ar-
gumentos, confunde-se (propositadamente ou não) o necessário com o 
contingente: o capitalismo é contingente, mas é visto como necessário 
em função de uma mera asserção vaga do que é a natureza humana. 
Esta última carece de justificação – é simplesmente dada como exis-
tente e toma a forma do que melhor se adaptar às condições existentes. 
Se no capitalismo existe desigualdade, é porque as sociedades são na-
turalmente desiguais.

 Também para Deborah Cook, a ideologia liberal afirma e con-
firma a liberdade existente num mero exercício tautológico (Cook: 
16). Embora se referisse ao liberalismo como presenciado por Ador-
no, ficava já clara a confirmação identitária que a ideologia dominan-
te tenta imprimir. No entanto, dado que a liberdade como postulada 
pelo liberalismo não é realizada na sua plenitude, existe espaço para 
a crítica imanente. No período neoliberal, segundo Cook, é mais difí-
cil de encontrar esse espaço para a crítica imanente: a ideologia atual 
apresenta-se ainda mais unidimensional do que no contexto de Adorno 
e Horkheimer. Não obstante, a meu ver, o espaço para a crítica imanen-
te continua a existir dentro da ideologia neoliberal: podemos continuar 
a identificar ideais de liberdade que estão muito longe de estarem rea-
lizados no plano concreto. O neoliberalismo continua a tendência de 
afirmar os ideais da autonomia (do consumidor), da racionalidade (dos 
agentes económicos) e da liberdade (dos indivíduos) sem os realizar 
efetivamente. Ainda que tenha mudado algumas das suas narrativas, a 
ideologia dominante atual tem diversas semelhanças com a ideologia 
dominante do tempo de Adorno e Horkheimer.

A naturalização continua a ser outra tendência muito forte na ideo-
10.  “There is no alternative” – expressão popularizada pela ex-Primeira Ministra do Reino Unido, Marga-
ret Thatcher, e que foi usada pela primeira vez num discurso proferido pela ex-Chefe de Estado em 1980.
11.  A este respeito, veja-se, por exemplo, o livro de Mark Fisher de 2009, Capitalist Realism: Is There 
No Alternative?.
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logia atual, tal como o era no liberalismo do século XX. Desse modo, 
ainda é possível fazer-se uma desconstrução do que é dado por inevi-
tável. O neoliberalismo afirma-se como inevitabilidade, como neces-
sidade histórica, e nesse momento o crítico da ideologia pode intervir 
para reiterar a contingência do que é dado como necessário. A ideolo-
gia, como pensada por Adorno, baseia-se precisamente na confirma-
ção vaga e autojustificativa do status quo existente. Considero que este 
ainda é o modus operandi da ideologia atual: o neoliberalismo é assim, 
porque é assim e não poderia ser senão assim.

Finalmente, há que não esquecer o papel da veiculação da ideolo-
gia por parte da indústria cultural. É certo que nos tempos atuais esta 
dinâmica de veiculação se alterou em parte, devido à digitalização e 
à aceleração da globalização. Não obstante, considero que a indústria 
cultural como cultura de massas continua a exercer um forte papel de 
legitimação da ideologia dominante. No cinema, na televisão ou na in-
ternet ainda é possível encontrar a difusão de uma narrativa neoliberal. 
Esta presença de narrativas nos meios culturais atuais está plasmada na 
obra de filósofos como Slavoj Žižek12 que, apesar de não fazer o mes-
mo tipo de crítica da ideologia de Adorno e Horkheimer, volta-se para 
os produtos da indústria cultural para neles identificar traços ideológi-
cos dominantes. Importa, por isso, não perder de vista alguns métodos 
usados por Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento se 
queremos analisar criticamente o mundo contemporâneo.

Assim, considero que a pós-modernidade mais recente conserva 
muitos dos problemas evidenciados por Adorno e Horkheimer ao nível 
ideológico. Apesar das mudanças ocorridas em termos de contexto his-
tórico, penso que se mantenham atuais várias teses presentes na Dia-
lética do Esclarecimento. A ideologia dominante continua a exercer 
a sua influência através da naturalização de fatores contingentes e da 
expansão da indústria cultural, resultando na afirmação tautológica das 
condições sociais existentes. Havendo evidentes mudanças, estas não 
representam, no meu entender, uma quebra profunda com as dinâmicas 
dos meados do século XX. No fim de contas, as estruturas políticas, 
económicas e culturais do Ocidente também não sofreram ruturas pro-
fundas, o que faz com que seja possível analisá-las através de uma 
lente semelhante à que fora utilizada por Adorno e Horkheimer. 

12.  A este respeito, veja-se, por exemplo, o filme de 2012 realizado por Žižek, The Pervert’s Guide To 
Ideology, no qual o filósofo analisa a ideologia por detrás de diversas peças cinematográficas relevantes 
no mundo ocidental.
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Considerações finais

Nesta dissertação defendo a seguinte tese: no Esclarecimento, 
como caracterizado por Adorno e Horkheimer, podemos encontrar um 
sistema ideológico de dominação, na medida em que este procura afir-
mar a sua própria identidade, legitimando a sua existência de modo 
tautológico e promovendo ideais cuja realização prática não é verifica-
da. Isto é, para estes autores, o período do Iluminismo tem associado 
a si uma série de ideais sociais, tais como a autonomia e a liberdade, 
que, apesar de se apresentarem como emancipadores, podem acabar 
por tornar-se instrumentos de dominação social. Esta tese advém de 
uma crítica imanente aos desígnios do Iluminismo: ao confrontar os 
ideais sociais que o sistema promulga com a sua deficiente realização 
prática, podemos perceber a contradição interna ao próprio sistema. 
A dominação social é legitimada através da ideologia burguesa, que é 
veiculada pela indústria cultural e que se apresenta a todo o momento 
como neutralidade. Sendo a ideologia um discurso vago, é moldável a 
vários cenários e opera enquanto mera asserção das condições existen-
tes naquele determinado momento. A ideologia torna-se mera identida-
de: é assim e não podia ser de outra forma. 

 No primeiro capítulo desta dissertação, procurei mostrar os 
contornos fundamentais do Esclarecimento como teorizado na Dialéti-
ca do Esclarecimento. Sendo o Esclarecimento o processo de anulação 
do Mito começado na Modernidade, este representa a dominação da 
natureza e está intimamente ligado ao processo industrial europeu. A 
sua razão é a razão do cálculo contabilístico e da instrumentalização do 
meio envolvente. Tendo o período iluminista começado como proces-
so potencialmente emancipador, este terminou na barbárie do nazismo 
alemão. Na conceção de Adorno e Horkheimer, isto significou a ultra-
passagem dos limites do Esclarecimento e a queda na barbárie. Os de-
sígnios do Esclarecimento reverteram para os seus opostos dialéticos, 
sendo que o próprio Esclarecimento reverteu para o Mito. Neste capí-
tulo, procurei igualmente mostrar como podemos analisar o Esclareci-
mento à luz da crítica da ideologia. Nesse sentido, procurei enquadrar o 
pensamento de Adorno e Horkheimer na tradição da Teoria Crítica. Se, 
por um lado, podemos encontrar a inspiração destes autores em filóso-
fos como Hegel e Marx, por outro lado, autores mais recentes como Ti-
tus Stahl e Rahel Jaeggi desenvolvem as suas considerações com base 
no pensamento de Adorno e Horkheimer. Nesse sentido, empenhei-me 
em demonstrar que a Dialética do Esclarecimento parte de uma matriz 
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hegeliana e marxista e que esta pode ser enquadrada enquanto crítica 
das ideias iluministas, como a autonomia e a liberdade.

 No segundo capítulo, procurei argumentar que a indústria cul-
tural, como caracterizada na obra aqui tratada, serve de veiculação da 
ideologia dominante. Primeiramente, procurei descrever o que os au-
tores entendem por indústria cultural e como esta afeta o mundo social 
onde está presente. Esta não é um mero processo de mercantilização 
da cultura e da arte. É, além disso, um instrumento de divulgação e 
legitimação da ideologia dominante caracterizada no primeiro capítulo 
desta dissertação. A indústria cultural cria uma realidade duplicada, na 
qual imprime a sua marca ideológica. No entanto, não o faz com um 
propósito necessariamente político nem manipulatório: como qualquer 
indústria, a indústria cultural age na prossecução do lucro e na busca de 
rentabilidade. O que interessa à indústria cultural é vender os seus pro-
dutos. No entanto, ao fazê-lo, reproduz fórmulas padronizadas e torna 
os produtos na publicidade deles mesmos. Assim, a indústria cria uma 
mesmice que chega ao consumidor final como pretensão de liberdade 
de escolha. Na verdade, essa liberdade é a liberdade de escolher entre 
várias opções iguais, anulando o ideal inicialmente tido como verda-
deiro. Também a autonomia se revela, através da indústria cultural, 
como falsamente verdadeira (ou verdadeiramente falsa): existe uma 
autonomia que é condicionada pela divisão social do trabalho, mas que 
é encoberta pela ilusão do livre acesso ao mercado cultural. Apesar da 
falta de autonomia face às suas condições socioeconómicas, o con-
sumidor final da indústria cultural crê-se autónomo o suficiente para 
escapar ao mundo do trabalho através do entretenimento. Na verdade, 
a indústria cultural reproduz no entretenimento a mesma lógica capita-
lista que o indivíduo encontra no local de trabalho: o entretenimento é, 
portanto, um mero prolongamento da jornada de trabalho. 

 No terceiro capítulo, procurei mostrar como a Dialética do Es-
clarecimento pode ser entendida como uma obra de crítica imanente 
da ideologia. Isto é, primeiramente, pode ser concebida enquanto uma 
crítica da ideologia, pois foca-se em elementos ideológicos da narra-
tiva dominante do período iluminista. Seguidamente, pode ser conce-
bida enquanto uma crítica imanente, pois é feita a partir de dentro das 
próprias condições do período iluminista – os critérios da crítica são 
os próprios desígnios reivindicados abstratamente pela narrativa domi-
nante. A obra de Adorno e Horkheimer conjuga ambos estes aspetos, 
criticando o Esclarecimento à luz dos seus ideais e da sua deficiente 
realização no plano concreto. A suposta liberdade do Esclarecimento 
reverteu para o autoritarismo político, a suposta racionalidade reverteu 
para a irracionalidade do antissemitismo, a suposta autonomia reverteu 
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para a dominação social. No entanto, também nas sociedades democrá-
ticas estes efeitos eram visíveis: a indústria cultural dissolveu a capa-
cidade de rutura com o existente, encostando todas as formas de arte à 
mera defesa vaga e intransigente da ordem dominante. A ideologia por 
ela veiculada perpetua as condições existentes, naturalizando aquilo 
que é contingente e afirmando como imutável o status quo atual. Nes-
se sentido, procurei também mostrar que a época pós-moderna mais 
recente herda vários dos traços ideológicos identificados por Adorno e 
Horkheimer. Apesar das mudanças socioeconómicas e culturais, consi-
dero que não houve uma rutura entre a modernidade como pensada pe-
los autores e a pós-modernidade na qual nos encontramos atualmente. 
As narrativas dominantes do século XXI pouco se distinguem daquelas 
que permeavam a paisagem ocidental dos meados do século XX. A 
autonomia, a liberdade e a racionalidade continuam a ser os desígnios 
fundamentais do mundo social contemporâneo e a crítica da ideologia 
continua a ser utilizada para desconstruir a naturalização levada a cabo 
pelas narrativas dominantes.

 Como procurei demonstrar ao longo da dissertação, é meu en-
tender que a Dialética do Esclarecimento deve ser compreendida à luz 
da crítica imanente da ideologia, pelo que considero este enquadra-
mento como o mais próximo das teses e dos objetivos a que se propu-
nham Adorno e Horkheimer. Não obstante, estas considerações têm 
certamente diversas limitações. Em primeiro lugar, uma investigação 
mais aprofundada acerca destas questões deveria ter em conta uma pes-
quisa bibliográfica mais alargada, que chegasse a autores que se encon-
tram fora da tradição da Teoria Crítica, como é o caso de Paul Ricoeur 
e de Karl Mannheim. Em segundo lugar, discutir uma obra de Adorno 
e Horkheimer deve ter em conta uma pesquisa mais aprofundada das 
considerações destes autores posteriores à publicação da obra aqui tra-
tada. Sendo esta uma obra anterior a outras bastante influentes, como 
a Dialética Negativa, no caso de Adorno, e o Eclipse da Razão, no 
caso de Horkheimer, o pensamento dos autores expresso na Dialética 
do Esclarecimento deve ser compreendido contextualmente e devida-
mente enquadrado como fazendo parte de uma fase inicial/intermédia 
da carreira dos autores. Por outras palavras, este livro pode-se afigurar 
enquanto “obra de juventude” de Adorno e Horkheimer. Em terceiro 
lugar, esta dissertação agrega teses defendidas pelos autores em dife-
rentes fases das suas carreiras: são consideradas teses de Horkheimer 
de 1937 e teses de Adorno de 1966. Fi-lo no sentido de conferir uma 
maior solidez aos argumentos que procurei aqui defender. Uma inves-
tigação mais aprofundada necessitaria de comparar o pensamento dos 
autores nas suas diferentes fases, ao invés de unificar as várias teses 
aqui analisadas. Em quarto lugar, considero que mais atenção devia ter 
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sido dada às várias interpretações que surgiram após a publicação da 
obra aqui analisada. Sendo este um livro de enorme impacto tanto na 
filosofia quanto na sociologia e áreas afins, faltou uma discussão maior 
em torno do que é possível interpretar a partir do texto original e as 
implicações que advêm dessas mesmas interpretações. Por último, jul-
go ser importante assinalar que uma investigação futura acerca destas 
matérias deve ter em conta as possíveis pontes entre o pensamento de 
Adorno e Horkheimer e a época atual. Embora tenha tentado analisar a 
atualidade da obra no último capítulo, esta minha interpretação carece 
de um tratamento mais aprofundado, que considero ser essencial para 
não fechar a Dialética do Esclarecimento na redoma da História. Ler 
a obra à luz dos desenvolvimentos recentes é uma tarefa árdua, mas 
indispensável para quem procure desenvolver estes temas na filosofia 
contemporânea.

 Em suma, com esta dissertação procurei argumentar que o Ilu-
minismo trouxe consigo narrativas ideológicas que legitimam a domi-
nação da natureza pelo homem e a dominação do homem pelo próprio 
homem. Indistinguível do contexto socioeconómico mercantil e indus-
trial, o Iluminismo opera no sentido de retirar peso às dimensões mito-
lógicas e religiosas para no seu lugar colocar a razão instrumental. Os 
indivíduos passaram a ser vistos como potencialmente livres e autóno-
mos, mas essa liberdade e essa autonomia não foram verdadeiramente 
realizadas. Debaixo de um manto ideológico, as narrativas dominan-
tes procuraram justificar as condições existentes com discursos vagos. 
Os ideais que apregoaram desembocaram na sua realização deficiente, 
mantendo a dominação intacta. A suposta emancipação do Iluminismo 
desembocou na barbárie.
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