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Introdução

Contra a corrente

Pouco antes de morrer, em 1969, Theodor Adorno disse a quem o entre‑

vistava: “Eu estabeleci um modelo teórico de pensamento. Como poderia sus‑

peitar que pessoas quisessem implementá‑lo com coquetéis molotov?”.1 Este 

foi, para muitos, o problema com a Escola de Frankfurt: ela nunca se curvou à 

revolução. “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diversas manei‑

ras; a questão é transformá‑lo”, escreveu Karl Marx.2 Mas os intelectuais da 

Escola de Frankfurt viraram de cabeça para baixo a 11a tese de Marx sobre 

Feuerbach.

Desde sua criação em 1923, o instituto de pesquisa marxista que ficou 

conhecido como Escola de Frankfurt esteve acima de partidos políticos e era 

cético quanto à luta política. Seus principais membros — Theodor Adorno, 

Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Franz 

Neumann e Jürgen Habermas — foram exímios na crítica à brutalidade do 

fascismo e ao impacto socialmente eviscerante e espiritualmente esmagador 

do capitalismo nas sociedades ocidentais, mas não tão bons a ponto de mudar 

aquilo que criticavam.

A aparente inversão de Marx feita pela Escola de Frankfurt exasperou ou‑

tros marxistas. O filósofo György Lukács uma vez atacou o fato de que Adorno 

e outros membros da Escola de Frankfurt tinham fixado residência no que ele 
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chamou de Grande Hotel Abismo. Esse belo hotel, ele escreveu, era “equipado 

com todo o conforto, à beira de um abismo, o da vacuidade, da absurdidade”. 

Entre residentes anteriores incluía‑se aquele primevo e pessimista filósofo de 

Frankfurt, Arthur Schopenhauer, cuja obra, sugeriu Lukács, refletia sobre o so‑

frimento do mundo a uma distância segura. “A contemplação diária do abismo 

entre excelentes refeições ou entretenimentos artísticos”, escreveu Lukács sar‑

casticamente, “só pode aumentar a fruição dos sutis confortos oferecidos.”3

Os pensadores da Escola de Frankfurt não eram diferentes, alegava Lukács. 

Assim como Schopenhauer, os hóspedes seguintes do Grande Hotel Abismo 

usufruíam do perverso prazer de sofrer — no caso deles, no entanto, com o 

espetáculo do capitalismo de monopólio que estava destruindo o espírito hu‑

mano lá embaixo, enquanto eles se reclinavam no terraço. Para Lukács, a Esco‑

la de Frankfurt tinha abandonado a necessária conexão entre teoria e prática, 

em que esta última significa a realização da primeira por meio da ação. Se 

qualquer uma delas fosse justificável, deveriam estar unidas, uma reforçando a 

outra, numa relação dialética. Não sendo assim, argumentava ele, a teoria tor‑

nava‑se  meramente um exercício elitista de interpretação — como toda a filo‑

sofia antes de Marx.
Quando fez sua observação sobre coquetéis molotov, Adorno estava justi‑

ficando o recuo da Escola de Frankfurt para a teoria numa época em que mui‑
tos em torno dele e de seus colegas clamavam por ação. O movimento estu‑
dantil e a Nova Esquerda estavam em seu auge, e muitos estavam convencidos, 
erroneamente como depois se constatou, de que uma mudança política radical 
era iminente graças a essa prática. Foi com certeza um período de grande tur‑
bulência política. Estudantes se revoltavam, de Berkeley a Berlim; os que pro‑
testaram contra a guerra norte‑americana no Vietnã durante a convenção do 
Partido Democrata em Chicago foram atacados pela polícia; tanques soviéti‑
cos rolaram em Praga para derrubar a experiência tchecoslovaca do “socialis‑
mo com um rosto humano”.

Na Universidade de Frankfurt, o próprio Adorno, esse barrigudo, como 
ele mesmo admitia ser, professor de 65 anos e figura mais proeminente da Es‑
cola de Frankfurt na Alemanha, foi visado pelos líderes da Sozialistische Deut‑
sche Studentenbund (sds) [União dos Estudantes Socialistas Alemães por não 
ser suficientemente radical. Suas aulas eram interrompidas por alunos que 
protestavam, e um deles escreveu no quadro‑negro: “Se Adorno for deixado em 
paz, o capitalismo nunca vai deixar de existir”.4
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Num ato emblemático, o Departamento de Sociologia da universidade foi 

brevemente ocupado por manifestantes e renomeado Departamento Espárta‑

co, por causa do movimento liderado por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, 

revolucionários alemães assassinados cinquenta anos antes. A mudança de no‑

me serviu como censura e como lembrete: censura no sentido de que os espar‑

taquistas de 1919 tinham feito o que a Escola de Frankfurt de 1969 aparente‑

mente não ousara fazer; lembrete no sentido de que a Escola de Frankfurt fora 

criada em parte devido às tentativas dos teóricos marxistas de entender o fra‑

casso dos espartaquistas em emular na Alemanha o que os bolcheviques ti‑

nham conseguido na Rússia dois anos antes.

Em 1969, líderes estudantis como Rudi Dutschke e Daniel Cohn‑Bendit 

acreditavam que já era hora de juntar teoria e prática, revolucionar as univer‑

sidades e destruir o capitalismo. Definitivamente não era a hora para a intelli‑

gentsia alemã falhar mais uma vez em seu momento de reflexão. Adorno vaci‑

lou. Suas compunções explicam em grande parte o que a Escola de Frankfurt 

era, com o que se parece e por que foi e ainda é às vezes vista com tanto ceticis‑

mo por muita gente da esquerda. Em seu ensaio “Marginália sobre teoria e 

prática”, de 1969, Adorno observou que um estudante teve seu quarto destruí‑

do porque preferira ficar trabalhando a participar de protestos estudantis. Al‑

guém chegou a rabiscar em sua parede: “Quem se ocupa com teoria sem agir 

na prática é um traidor do socialismo”.

Para Adorno, esse estudante era claramente uma alma gêmea sua — um 

crítico teórico e não um combatente de rua —, e procurou defendê‑lo. Ele o fez 

opondo a teoria ao tipo de práxis que discernia no movimento estudantil e na 

Nova Esquerda. “Não é apenas contra ele [o estudante que tivera seu quarto 

arrasado] que a práxis serve como pretexto ideológico para exercer constran‑

gimento moral”, escreveu Adorno.5 Esse paradoxo, a conclamação opressiva a 

uma ação libertária, deixou Adorno e outros pensadores da Escola de Frank‑

furt confrangidos. Jürgen Habermas chamou isso de “fascismo de esquerda”, e 

Adorno, seu ex‑professor, via nisso a ascensão de uma nova e medonha muta‑

ção da personalidade autoritária que tinha prosperado na Alemanha nazista e 

na Rússia stalinista.

Adorno e o restante da Escola de Frankfurt sabiam algo sobre personali‑

dades autoritárias. Se você fosse um intelectual marxista judeu obrigado a fu‑

gir para o exílio para não ser assassinado pelos nazistas, e esse era o caso da 
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maioria dos membros da Escola de Frankfurt, então você seria um bom espe‑

cialista nesse assunto. Todos os principais luminares da Escola de Frankfurt 

passaram um bom tempo teorizando o nazismo e tentando achar uma expli‑

cação de por que o povo alemão, em particular, chegou a querer sua própria 

dominação em vez de se erguer numa revolução socialista contra seus opresso‑

res capitalistas.

O que surpreende no pensamento crítico de Adorno em 1969 é que ele 

considerava que o tipo de personalidade autoritária que prosperara sob Hitler 

e seu concomitante espírito de conformismo estavam vivos e bem, tanto na 

Nova Esquerda como no movimento estudantil. Ambos posavam de antiauto‑

ritários, mas replicavam as estruturas repressivas que ostensivamente procura‑

vam derrubar. “Os que protestam com mais veemência”, escreveu Adorno, “se 

assemelham às personalidades autoritárias em sua aversão à introspecção.”6

Apenas um membro da Escola de Frankfurt não jogou água fria nas am‑

bições dos radicais no final da década de 1960. Herbert Marcuse, então traba‑

lhando na Universidade da Califórnia em San Diego, dedicou‑se à militância 

política, mesmo sob a zombaria de seus colegas da Escola de Frankfurt. Embo‑

ra desdenhasse do título honorífico de pai da Nova Esquerda, Marcuse deixou‑

‑se cativar por um momento pelos entusiasmos do movimento, ousando ima‑

ginar que uma utopia não repressiva estava próxima e a seu alcance. Por isso 

era venerado pelos estudantes, mas também foi obrigado a se esconder após 

receber ameaças de morte. Em Paris, estudantes em seus protestos levavam um 

estandarte com as palavras “Marx, Mao, Marcuse”, aclamando uma nova trin‑

dade revolucionária.

Nos termos da Escola de Frankfurt, no entanto, Marcuse foi excepcional. 

Adorno tinha como maior característica alegar, às vezes em ensaios sobre te‑

mas específicos, às vezes numa raivosa correspondência com Marcuse, que 

aquele não era o momento para uma fácil postura de ação, mas para o difícil 

trabalho de pensar. “O pensamento, conspurcado pelos partidários da ação, 

aparentemente exige demasiado e indevido esforço: requer muito trabalho, é 

prático demais”, ele escreveu.7 Contra uma práxis tão fora de lugar, a teoria não 

era um recuo reacionário para um Grande Hotel Abismo, mas uma retirada, 

por princípio, para uma fortaleza de pensamento, uma cidadela da qual, perio‑

dicamente, se emitiam jeremiadas. Para Adorno, o pensamento, mais do que 

manifestações e barricadas, era a verdadeira ação radical. “Qualquer um que 
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pense está oferecendo resistência; é mais confortável nadar com a corrente, 

mesmo quando alguém se declara estar contra a corrente.”8

Ainda mais significativamente, Adorno detectou no movimento estudan‑

til aquele mesmo componente que a Escola de Frankfurt era acusada de ter 

— impotência. “As barricadas são ridículas contra os que administram a bom‑

ba”, ele alegou.9 É uma observação arrasadora, sugerindo que a Nova Esquerda 

e os estudantes revolucionários tinham tomado emprestadas, ineptamente, as 

táticas revolucionárias que haviam funcionado em 1789, 1830 e 1845, mas que 

em 1969 só poderiam ser irrelevantes em qualquer esforço efetivo para des‑

truir o avançado capitalismo ocidental. Ora, como dissera Marx em outro con‑

texto, a história estava se repetindo como farsa. Se a Nova Esquerda tivesse se 

equipado com armas nucleares, talvez a análise de Adorno pudesse ter sido 

diferente.

Porém, só como possibilidade, talvez houvesse método naquilo que Ador‑

no tomou como sendo uma postura ridícula dos estudantes. Certamente, para 

quem se interessa pelo tipo de teoria crítica da Escola de Frankfurt, há mais a 

ser dito sobre a apropriação por estudantes radicais da herança revolucionária 

das barricadas no final da década de 1960. Aquele que foi uma grande influên‑

cia para a Escola de Frankfurt, o filósofo e crítico Walter Benjamin, nas teses 

“Sobre o conceito de história”, seu derradeiro ensaio, observou como os revo‑

lucionários, de maneira semiconsciente, inspiram‑se em heróis do passado. 

Fazer isso é recuar no tempo para expressar solidariedade com modelos de 

atuação anteriores, honrar suas lutas cooptando sua iconografia para um novo 

serviço revolucionário.

Por exemplo, a Revolução Francesa de 1789 apropriou‑se dos aspectos e 

das instituições da Roma antiga. Benjamin chamou isso de “um salto de tigre 

em direção ao passado”. Esse salto era dado através do tempo para um momen‑

to histórico que agora ressoava com atualidade. “Assim, para Robespierre, a Ro‑

ma antiga era um passado carregado com o tempo do agora, que ele fez irrom‑

per do continuum da história.”10 O continuum, ou o que Benjamin descreveu 

como “tempo homogêneo e vazio”, era a ordem temporal das classes dominan‑

tes, e era negado por esses saltos de viagem no tempo, de radical solidariedade.

De forma similar, talvez, os enragés que ocuparam as ruas e construíram 

barricadas na Paris do final da década de 1960 expressavam com isso sua soli‑

dariedade para com os revolucionários de quase dois séculos antes. Mas o salto 
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do tigre era perigoso, plausível de acabar em fracasso. Benjamin explicou: “Es‑

se salto, no entanto, ocorre numa arena comandada pela classe dominante”. E 

esse salto, ele acrescentou, foi como Marx entendeu a revolução. O salto era 

dialético, já que por meio dele o passado era redimido pela ação do presente, e 

o presente pela associação com sua contrapartida no passado.

Isso sugere que, se não tivesse morrido em 1940 e sobrevivesse para teste‑

munhar as rebeliões estudantis do final da década de 1960, Walter Benjamin 

bem poderia ter sido um paladino daqueles que assumiram as barricadas, com 

tudo que supostamente tinham de ridículo. Talvez ele tivesse sido mais recep‑

tivo à ideia de implementar teoria com bombas do que seu amigo Theodor 

Adorno. Seria provavelmente uma simplificação excessiva dizer que Benjamin 

romantizava a práxis enquanto Adorno romantizava a teoria, mas existe algo 

nessa afirmação. Decerto a Escola de Frankfurt, sobre a qual Adorno prevale‑

cia como a principal força intelectual, venerava a teoria porque ela ofereceria 

o único espaço no qual a ordem dominante podia ser denunciada, se não der‑

rubada. A teoria conservava — ao contrário de tudo que estava contaminado 

pela exposição ao mundo real e decaído — seu brilho e seu espírito indomável. 

“A teoria fala para o que não é tacanho”, escreveu Adorno. “Apesar de toda a 

sua carência de liberdade, a teoria é o fiador da liberdade em meio à falta de 

liberdade.”11

Era aí que a Escola de Frankfurt sentia‑se mais confortável — em vez de 

se deixar levar por uma ilusória euforia revolucionária, eles preferiram retirar‑

‑se para um espaço intelectual não repressivo onde poderiam pensar livremen‑

te. Esse tipo de liberdade é, com certeza, um tipo melancólico, já que está car‑

regado da perda da esperança em uma mudança real. Mas explorar a história 

da Escola de Frankfurt e da teoria crítica é descobrir como esses pensadores, 

não obstante Marcuse, se sentiam cada vez mais impotentes ao pensar em si 

mesmos como sendo contrários a forças que detestavam, mas que se achavam 

incapazes de mudar.

Eis aqui, no entanto, uma outra história, rival, da Escola de Frankfurt, 

uma contrapartida a essa narrativa de impotência programática. É uma teoria 

conspiratória que alega que um pequeno grupo de filósofos marxistas alemães 

chamado Escola de Frankfurt desenvolveu uma coisa chamada marxismo cul‑

tural que subverteu valores tradicionais ao estimular o multiculturalismo, a 

correção política, a homossexualidade e as ideias econômicas coletivistas.12 Os 
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principais pensadores do Instituto de Pesquisa Social ficariam surpresos de 

saber que eles tinham tramado a queda da civilização ocidental, e ainda mais 

de constatar como tinham sido bem‑sucedidos nisso. Mas eles eram então na 

maior parte sobreviventes do Holocausto, e como tal sabiam alguma coisa so‑

bre como teorias conspiratórias que atendem a necessidades psíquicas têm 

consequências desastrosas no mundo real.

Um dos que aceitaram essa conspiração foi o terrorista de extrema direita 

norueguês Anders Breivik. Quando planejou seu ataque assassino que resultou 

na morte de 77 noruegueses em julho de 2011, ele deixou um manifesto de 

1513 páginas intitulado “2083: Uma declaração europeia de independência”. 

Nele, Breivik punha a culpa pela suposta islamização da Europa no marxismo 

cultural. As ideias de Breivik, se a palavra “ideias” não for demasiado forte nes‑

se caso, se baseavam numa teoria da conspiração que se originava num ensaio 

chamado “A Escola de Frankfurt e a correção política”, escrito por Michael 

Minnicino na revista Fidelio, do Instituto Schiller.13 Mas Minnicino perdeu 

uma oportunidade de dizer como [supostamente] a Escola de Frankfurt des‑

truiu o Ocidente. Como alguns membros da Escola de Frankfurt tinham tra‑

balhado em serviços secretos durante a Segunda Guerra Mundial, esses ho‑

mens poderiam ter aprendido lá a serem virtuoses não apenas em teoria crítica, 

mas em ocultar suas intenções diabólicas. Isso, também, parece improvável.

A verdade sobre a Escola de Frankfurt é menos espetaculosa do que aque‑

la que os teóricos da conspiração apregoam. Ela foi criada, em parte, para ten‑

tar compreender o fracasso, especificamente o fracasso da Revolução Alemã 

em 1919. À medida que evoluía, durante a década de 1930, a Escola de Frank‑

furt combinou a análise social neomarxista com as teorias psicanalíticas freu‑

dianas para tentar compreender por que os trabalhadores alemães, em vez de 

se libertarem do capitalismo mediante uma revolução socialista, foram seduzi‑

dos pela sociedade consumista moderna e, fatidicamente, pelo nazismo.

Quando estava no exílio em Los Angeles, na década de 1940, Adorno aju‑

dou a desenvolver a escala F [de fascismo], um teste de personalidade projeta‑

do para descobrir quem é suscetível a se deixar levar por ilusões fascistas ou 

autoritárias. Breivik teria sido o exemplo perfeito da personalidade autoritária 

sobre a qual Adorno escreveu: alguém que era “obcecado pelo aparente declí‑

nio dos padrões tradicionais, incapaz de lidar com mudança, preso na armadi‑

lha do ódio a todos que não são considerados como parte do grupinho e pre‑
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parado para agir para ‘defender’ a tradição contra a degenerescência”.14 Em sua 

introdução ao livro The Authoritarian Personality [A personalidade autoritá‑

ria], Adorno faz soar uma nota de advertência:

Padrões de personalidade que foram rejeitados por serem “patológicos” porque 

não combinavam com as tendências mais comuns e manifestas ou os ideais mais 

prevalentes numa sociedade, numa análise mais profunda mostraram ser nada 

mais que manifestações exageradas daquilo que era quase universal sob a super‑

fície daquela sociedade. O que hoje é “psicológico” pode, com a mudança nas 

condições sociais, tornar‑se a tendência dominante de amanhã.15

Sua experiência com o nazismo fez com que ficasse especialmente sintonizado 

com essas tendências tão trágicas.

Não é preciso ser Anders Breivik para se equivocar quanto ao que foi a 

Escola de Frankfurt. “O marxismo cultural causa tão tremendo dano porque, 

enquanto fantástico em sua análise, é fraco no que concerne à natureza huma‑

na, e assim deixa de antecipar consequências — quando instituições (país, 

Igreja, famílias ou a lei) caem aos pedaços, comumente é o mais fraco que so‑

fre.”16 Assim escreveu Ed West no Daily Telegraph, jornal de direita britânico. 

Na verdade, quase todas as instituições que West acusou o marxismo cultural 

de estar solapando, a Escola de Frankfurt buscou defender. Adorno e Horkhei‑

mer defenderam a instituição da família como sendo uma zona de resistência 

contras as forças totalitárias; Habermas buscou na Igreja católica um aliado 

para seu projeto de fazer funcionar sociedades modernas multiculturais; Axel 

Honneth, atual diretor da Escola de Frankfurt, destaca a igualdade perante a lei 

como precondição do florescimento humano e da autonomia individual. Sim, 

Habermas tem esperança de que o Estado alemão se dissolva em favor de uma 

política de dimensão europeia, mas principalmente porque este ex‑membro 

da Juventude Hitlerista teme o retorno do tipo de nacionalismo maléfico que 

prosperou em sua pátria entre 1933 e 1945.

A Escola de Frankfurt, em suma, merece ver‑se livre de seus detratores, 

daqueles que, conscientemente ou por outros motivos, interpretaram mal suas 

ações e o fizeram para seus próprios fins. Também merece ser redimida da 

ideia de que não tem nada a nos dizer no novo milênio.
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Essas são algumas das coisas que tento fazer neste livro. Embora haja mui‑

tas excelentes histórias sobre a Escola de Frankfurt e a teoria crítica e muitas 

boas biografias sobre seus principais pensadores, espero que este livro ofereça 

uma abordagem diferente e frutífera, uma nova e talvez, só talvez, persuasiva 

incursão em sua distinta visão de mundo.

Grande Hotel Abismo é em parte uma biografia de grupo que tenta descre‑

ver como as figuras que lideraram a Escola de Frankfurt se influenciaram e se 

confrontaram mutuamente, e como suas experiências similares de terem sido 

criados, em sua maioria, por ricos comerciantes judeus contribuíram para sua 

rejeição a Mammon e para abraçarem o marxismo. Mas também espero que o 

livro refaça uma narrativa que se estende de 1900 até agora, da era do trans‑

porte puxado a cavalo à era da guerra travada por drones não tripulados. A 

narrativa atravessa as mimadas infâncias alemãs daqueles pensadores à medi‑

da que eram criados e se rebelavam contra seus pais; suas vivências na Primei‑

ra Guerra Mundial; sua exposição ao marxismo na fracassada Revolução Ale‑

mã e a teoria neomarxista que desenvolveram como explicação desse fracasso; 

a intensificação da produção industrial e a cultura de massa produzida duran‑

te a década de 1920; a ascensão de Hitler; o resultante exílio nuns Estados Uni‑

dos que os nauseavam e os seduziam; seu amargo regresso a uma Europa pós‑

‑Segunda Guerra Mundial eternamente marcada pela cicatriz do Holocausto; 

sua desagradável confrontação, na década de 1960, com a euforia revolucioná‑

ria juvenil; e a luta da Escola de Frankfurt no novo milênio para compreender 

o que poderia impedir o colapso das sociedades multiculturais do Ocidente.

É uma história que oferece alguns improváveis contrastes e paradoxos, ao 

abranger, como abrange, um jovem Herbert Marcuse em Berlim em 1919 como 

membro de uma força de defesa comunista disparando contra atiradores da 

extrema direita; Jürgen Habermas encontrando um aliado espiritual no com‑

panheiro ex‑membro da Juventude Hitlerista, Joseph Ratzinger, mais conheci‑

do como papa Bento xvi, nos primeiros anos do novo milênio; pensadores 

marxistas trabalhando para o precursor da cia durante a Segunda Guerra 

Mundial; Adorno tocando piano para Charlie Chaplin em festas de Hollywood 

enquanto arrasava com a obra do comediante em seus livros; a Escola de Frank‑

furt apagando a “palavra com M” [marxismo] de seus documentos de pesquisa 

para não afrontar seus anfitriões norte‑americanos e potenciais patro cinadores.
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O que me atraiu para a Escola de Frankfurt, em primeiro lugar, foi como 

seus pensadores desenvolveram um persuasivo sistema crítico para compreen‑

der a época na qual viviam. Eles reconceituaram o marxismo ao trazer ideias 

da psicanálise freudiana para melhor entender como o movimento dialético da 

história em direção da utopia socialista parecia ter empacado. Eles se engaja‑

ram na ascensão do que chamaram de indústria cultural e, a partir daí, explo‑

raram uma nova relação entre cultura e política, na qual a primeira servia co‑

mo um lacaio do capitalismo e ainda assim tinha o potencial, na maior parte 

não realizado, de ser o seu coveiro. Em particular, refletiam sobre como a vida 

cotidiana poderia tornar‑se o teatro da revolução e, apesar disso, o que de fato 

acontecia era geralmente o contrário, envolvendo um conformismo que frus‑

trava toda vontade de derrubar um sistema opressor.

Sem dúvida, ainda vivemos num mundo similar àquele que a Escola de 

Frankfurt condenava — conquanto seja um mundo no qual temos mais liber‑

dade de escolha do que jamais tivemos antes. Adorno e Horkheimer pensavam 

que a liberdade de escolha, que foi a grande vanglória das sociedades capitalis‑

tas desenvolvidas do Ocidente, era uma quimera. Tínhamos a “liberdade de 

escolher o que era sempre a mesma coisa”, eles alegaram em Dialética do Escla‑

recimento.17 Lá eles alegam também que a personalidade humana estava tão 

corrompida por uma falsa consciência que quase não havia nada que ainda 

justificasse o nome. “Personalidade”, escreveram, “dificilmente significa algo 

mais do que dentes brancos e brilhantes e estar livre de cheiros de corpo e de 

emoções.” Os humanos tinham sido transformados em mercadorias desejá‑

veis, facilmente permutáveis, e tudo que restava para escolha era a opção de 

saber que se estava sendo manipulado. “O triunfo da publicidade na indústria 

cultural é que consumidores sentem‑se compelidos a comprar e usar seus pro‑

dutos mesmo enxergando perfeitamente o que eles são.”18 A Escola de Frank‑

furt é relevante para nós porque essas críticas da sociedade são ainda mais ca‑

bíveis hoje, quando estas palavras estão sendo escritas.

Por quê? Inegavelmente porque a dominação do homem pela indústria 

cultural e pelo consumismo é hoje mais intensa do que nunca. Pior, o que uma 

vez foi um sistema de dominação das sociedades europeia e norte‑americana 

agora expandiu seu alcance. Não vivemos mais num mundo em que as nações 

e o nacionalismo são a chave para seu significado, e sim num mercado globa‑
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lizado onde somos ostensivamente livres apenas para escolher o que é sempre 

o mesmo, livres apenas para escolher qual é a espiritualidade que nos apeque‑

na, que nos mantém obrigatoriamente submissos a um sistema opressor.

Em 1940, Max Horkheimer escreveu a um amigo: “Tendo em vista o que 

agora ameaça engolfar a Europa e talvez o mundo, nosso trabalho visa essen‑

cialmente transmitir coisas através da noite que se aproxima: uma espécie de 

mensagem numa garrafa”.19 A noite à qual ele se referia era, evidentemente, a 

Segunda Guerra Mundial e o Holocausto.

Mas os escritos da Escola de Frankfurt nos são úteis agora, quando vive‑

mos num tipo diferente de escuridão. Não vivemos num inferno que a Escola 

de Frankfurt criou, mas num que ela pode ajudar a compreender. É um bom 

momento para abrir sua mensagem na garrafa.
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1. Condição: Crítica 

Lá fora, é uma manhã de inverno em Berlim, em 1900. Dentro, a criada 

pôs uma maçã para assar num pequeno forno na cabeceira da cama de Walter 

Benjamin, com oito anos de idade. Talvez você possa imaginar o aroma, mas 

mesmo assim não será capaz de saboreá‑lo com as múltiplas e variadas asso‑

ciações que ele vivenciava quando relembrou a cena, 32 anos depois. Aquela 

maçã assada, escreveu Benjamin em seu livro de memórias Infância em Berlim 

por volta de 1900, extraía do calor do forno

os aromas de todas as coisas que o dia me reservava. Assim, não era de surpreen‑

der que, sempre que aquecia minhas mãos em suas faces brilhantes, eu sempre 

hesitava em lhe dar uma mordida. Sentia que aquela fugidia percepção transmi‑

tida por seu cheiro poderia facilmente me escapar no caminho para minha lín‑

gua. Essa percepção era às vezes tão estimulante que continuava a me confortar 

em minha jornada para a escola.1

Mas o conforto era rapidamente afastado: na escola ele era to mado de 

uma vontade de dormir até me fartar. […] Eu devo ter feito esse pedido umas 

mil vezes, e mais tarde ele efetivamente se realizou. Mas passou‑se um longo 
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tempo antes que eu reconhecesse essa realização no fato de que todas as minhas 

mais acalentadas esperanças de uma posição e de um meio de vida adequado 

tinham sido em vão.2

Há muito de Walter Benjamin nesse relato, a começar com a amaldiçoada 

maçã adâmica, cujos aromas prefiguram sua expulsão do éden da infância, que 

por sua vez prefigura seu exílio da Alemanha, já adulto, para uma vagabunda‑

gem picaresca e para a morte trágica em sua fuga dos nazistas, aos 48 anos de 

idade, em 1940. Essa é a figura vulnerável que luta por se impor no difícil 

mundo que existe além de seu encantador e fragrante quarto de dormir. É o 

melancólico que obtém o que quer (dormir) somente quando se associa irre‑

mediavelmente com a frustração dos outros desejos. Há o súbito salto (da ca‑

ma para a escola para o desencanto da vida de adulto) a ecoar nas técnicas 

modernistas de escrita que ele trouxe a seu livro de 1928, Rua de mão única, e 

prefigurando a defesa, em seu ensaio de 1936, “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”, da montagem cinematográfica e de seu potencial 

revolucionário. Em especial, há nas lembranças que Benjamin tem de sua in‑

fância no início de século xx o mesmo movimento crítico, estranho e con‑

traintuitivo que ele faz repetidas vezes em seus escritos — a saber, arrancar 

eventos do que chamava de continuum da história, olhar para trás e expor sem 

piedade as ilusões que sustentaram épocas anteriores, detonar em retrospecto 

o que, em seu tempo, parecia ser natural, sadio, não problemático. Poderia 

parecer que ele estava se aquecendo nostalgicamente numa infância idílica, 

tornada possível com o dinheiro do papai e o trabalho de empregados, mas na 

verdade ele estava, em sentido figurado, pondo bananas de dinamite em seus 

fundamentos e na Berlim de seus primeiros anos. Há também nessa memória 

de uma infância perdida muito daquilo que fez esse grande crítico e filósofo ser 

tão impressionante e influente para os intelectuais e camaradas judeus alemães 

mais jovens que trabalhavam no Instituto de Pesquisa Social — ou o que ficou 

conhecido como Escola de Frankfurt. Embora Benjamin nunca tivesse perten‑

cido à equipe da Escola de Frankfurt, ele foi seu mais profundo catalisador 

intelectual.

Como muitas das casas de infância dos principais membros da Escola de 

Frankfurt, as residências confortáveis e burguesas na zona oeste de Berlim em 

que moraram Pauline e Emil Benjamin, este um bem‑sucedido comerciante de 
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