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2. EMENTA 

Estudo aprofundado da Teoria Crítica da Sociedade elaborada pela Escola de Frankfurt.

3. JUSTIFICATIVA 

A disciplina se adéqua ao Plano Pedagógico do Curso (PPC), pois é destinada ao aprofundamento de 
disciplinas obrigatórias, oferecendo ao discente a possibilidade de aprofundamento nos conteúdos não 
tratados na disciplina obrigatória. Ela é destinada sobretudo àqueles cuja orientação de pesquisa está voltada 
para a filosofia contemporânea, em especial para a Escola de Frankfurt, e contempla conteúdos inéditos. 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  
Introduzir o aluno na leitura da Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer. 
 

Objetivos Específicos:  

Compreender a polissemia do conceito de esclarecimento, a discussão da indústria cultural, do 
antissemitismo e do preconceito em geral. 

5. PROGRAMA 

1. Introdução à Dialética do esclarecimento 

2. O conceito de esclarecimento 

3. A indústria cultural: o esclarecimento como engodo das massas 

4. Elementos do antissemitismo
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6. METODOLOGIA 

O curso será oferecido através de aulas expositivas (em que se utilizam quadro e giz) que visam situar e 
contextualizar o pensamento de Adorno e Horkheimer no tocante à redação da Dialética do esclarecimento. 
Cada unidade programática será precedida de aulas expositivas, cujo objetivo é levar o aluno ao 
entendimento dos conceitos centrais. Essa etapa metodológica visa preparar o aluno para a parte mais densa 
de cada unidade que é a identificação dos conceitos nos textos dos filósofos a serem estudados e o 
entendimento de como eles fundamentam e conduzem a discussão do tema. A maior parte da carga horária 
será destinada à leitura crítica e comentários da obra Dialética do esclarecimento. Essa etapa será 
completada com o debate das ideias entre o professor e os alunos. 

A fixação dos conteúdos será feita através de estudos dirigidos com consulta, que os alunos realizarão em 
casa ou em sala de aula. Dada a dificuldade das ideias dos filósofos apresentadas na obra de referência, não 
haverá provas avaliativas nem seminários. 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita por meio de cinco relatórios de leitura, no valor de 20 pontos cada realizados durante 
o decorrer do semestre. 

Os alunos que, no decorrer do processo avaliativo, não atingirem a nota mínima para aprovação (60 pontos), 
mas tiverem rendimento entre 40 e 59 pontos terão direito a uma prova substitutiva avaliada em 100 pontos. 
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9. APROVAÇÃO 
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