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“Adorno foi uma das maiores figuras intelectuais do século XX. 
Dialética negativa é sua obra maior, na qual busca libertar o 
pensamento crítico das ortodoxias cegantes do capitalismo.

 Leitura essencial para os estudiosos de Adorno e uma arma vital
 na tarefa de dar sentido aos tempos modernos.”

Times Literary Suplement

Dialética negativa poderia ser classificada como a obra-prima 
de Adorno, se o seu pensamento permitisse o conceito tradi-
cional de obra-prima. Nesse livro, o autor se opõe à filosofia 
dialética inspirada em Hegel – que ressalta a superação dos 
conflitos entre opostos por meio de um sistema de lógica com 
a tríade tese, síntese e antítese – cedendo lugar a uma razão 
antagônica na qual contradições não são superadas.  

Adorno rechaça o pensamento sistemático, admitindo o           
irracional, a negação, as contradições, o diferente. Ele justi-
fica seu procedimento filosófico pondo as cartas na mesa e 
explica sua metodologia de trabalho. “Nos debates estéticos 
mais recentes, as pessoas falam de antidrama, de anti-herói”, 
escreveu o autor em 1966; “analogamente, a dialética negati-
va poderia ser chamada de antissistema.”

O livro, que expõe o conceito de experiência filosófica, oferece 
uma crítica imanente da ontologia, com base na qual chega 
à ideia de dialética negativa. Por fim, desenvolve modelos de              
dialética, que apresentam esboços de uma nova filosofia mo-
ral e de uma nova filosofia da história.

THEODOR ADORNO (1903-69), um dos mais importantes 
críticos e intelectuais do século XX e marxista por formação, 
abordou questões sobre a sociedade de consumo, formulan-
do o conceito de “indústria cultural”, e tentou interpretar a 
psicanálise na perspectiva da teoria crítica. Junto com Max 
Horkheimer, fundou a Escola de Frankfurt e escreveu uma de 
suas principais obras, Dialética do Esclarecimento, publicada 
pela Zahar em tradução de Guido de Almeida.


