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RESUMO

EXPERIÊNCIA E RACIONALIDADE: INSPIRAÇÕES PARA UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA

Essa pesquisa traz como objeto de estudo as articulações entre os conceitos de
experiência e racionalidade, presentes nas obras de Theodor W. Adorno e Max
Horkheimer, com o objetivo de discorrer sobre as possibilidades de constituição dos
espaços socioeducativos como âmbitos de crítica e de formação do indivíduo
autônomo. Foram privilegiados os espaços da família e da escola, dada a importância
desses âmbitos para a constituição do indivíduo na sociedade atual. O marco teórico
dessa pesquisa está fundamentado nesses pensadores da Teoria Crítica da Sociedade,
especificamente em um conjunto de obras e textos que trazem os conceitos citados
por dentro da crítica do conhecimento, do estudo das instituições socioeducativas e
da estética. Para a constituição do marco temático/teórico, foram selecionados artigos
de pesquisadores brasileiros que trazem noções acerca da educação como atualização
e contribuição ao estudo das instituições socioeducativas realizado por Adorno e
Horkheimer. Com isso, foram analisados os elementos que permeiam os conceitos de
experiência e razão⁄racionalidade e permitem sua articulação para o desenvolvimento
de uma educação crítica. Pôde-se perceber que a articulação entre as capacidades que
esses dois conceitos revelam é impedida na sociedade organizada sob a ameaça
perpetrada pelo enfrentamento estrito da autoconservação – o que historicamente
reduziu a razão a instrumento e impediu a experiência enquanto movimento de
abertura sensível aos objetos. Entretanto, a família e a escola são consideradas pelos
autores estudados como possíveis âmbitos de resistência à racionalidade instrumental
e à conformidade com a realidade existente. Isso parece ser possível desde que
nesses espaços haja certo distanciamento da realidade e de suas exigências, o que
vem sendo ameaçado pela queda da autoridade na família e pelo avanço do
pragmatismo na escola. Buscou-se na crítica do conhecimento e nas elaborações
sobre a arte dos autores estudados, a sobrevivência dos conceitos de experiência e de
racionalidade enquanto possibilidade objetiva. A mimese como identificação e
apropriação do externo, a abertura da sensibilidade às tensões e contradições dos
objetos, e a presença da fantasia, que inaugura uma relação potencial com o
existente, são elementos de articulação entre razão e experiência na arte que a tornam
uma crítica imanente aos produtos da cultura. Com base nesses elementos presentes
no âmbito da arte e que permeiam o conhecimento crítico, delineiam-se inspirações à
práxis educativa que permitam o exercício da experiência e da racionalidade crítica e
emancipatória nesse espaço.

Palavras-chave: teoria crítica; educação; emancipação; fantasia; práxis.
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ABSTRACT

EXPERIENCE AND RATIONALITY: AN INSPIRATION FOR A CRITICAL EDUCATION

The object of this study is the connections between the concepts of experience and
rationality in the Theodor W. Adorno and Max Horkheimer works, in order to
discuss about the possibilities of creating spaces and areas of socio-critical and an
autonomous individual formation. The spaces of family and school were privileged
in this study, in a way to recognizing the importance of these areas for the
constitution of the individual in society. The theoretical framework of this research is
based on these thinkers of Critical Theory of Society, specifically a set of texts and
works that bring the concepts mentioned inside the criticism of knowledge, the study
of social and educational institutions and aesthetics. For the making of the theme in
theoretical ways, articles were selected by Brazilian researchers who bring ideas
about how to upgrade education and contribution to the study of social and
educational institutions conducted by Adorno and Horkheimer. It were analyzed the
elements that underlie the concepts of experience and reason/rationality and its
relationship to allow the development of a critical education. It could be seen that the
combination of the capabilities that these two concepts show is prevented in an
organized society under threat perpetrated by the strictest of self-confrontation -
which historically reduced the reason to prevent the instrument and experience while
opening movement in sensitive objects. However, the family and the school are
considered by these authors as potential areas of resistance to instrumental rationality
and compliance with the existing reality. This seems possible since in these spaces
there is a certain detachment from reality and its requirements, which has been
threatened by the collapse of authority in the family and for the advancement of
pragmatism in school. Sought in the critical knowledge and in the elaborations on the
art, the authors studied the survival of the concepts of experience and reason, while
objective possibility. The Mimesis as identification and appropriation of the external
opening of sensitivity to the tensions and contradictions of objects, and the presence
of the fantasy, which opens a potential link with the existing elements are the link
between reason and experience in the art that make it an immanent critique to the
products of culture. Based on these present elements in the art and in the knowledge,
which permeate the critical, to delineate the inspiration to the educational praxis for
the critical rationality and emancipatory experience performance in that space.

Keywords: critical theory, education, emancipation; fantasy; praxis.
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Se tivéssemos que falar de uma doença que

afeta a razão, tal doença não deveria ser

entendida como algo que tivesse abalado a

razão em um determinado momento histórico,

mas como algo inseparável da natureza da

razão dentro da civilização (...) e sua

“recuperação” depende da compreensão interna

da doença original (...).

MAX HORKHEIMER

A práxis seria a totalidade dos meios de reduzir

a penúria, um meio com prazer, com felicidade,

e com autonomia em que aqueles se sublimam.

Isso é impedido pelo praticismo, que não

permite, segundo a expressão corrente, chegar

ao prazer, agindo assim como a vontade de uma

sociedade em que o ideal do pleno emprego se

substitui ao da supressão do trabalho.

THEODOR W. ADORNO
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INTRODUÇÃO

A noção de indivíduo nesta pesquisa nutre-se da concepção de indivíduo autônomo

e autodeterminado como possibilidade tratada por Max Horkheimer e Theodor

Wiesengrund Adorno, expoentes pensadores da Teoria Crítica da Sociedade ou da

chamada Escola de Frankfurt e herdeiros da tradição iluminista. No entendimento destes

autores, o indivíduo, como singularidade humana, constitui-se na sociedade, adquire sua

forma e conteúdo por meio e dentro dela, através de mediações que são desempenhadas em

grande parte pelas instituições sociais.

A autonomia e autodeterminação do indivíduo, por sua vez, dependem do quanto a

sociedade permite o desenvolvimento deste enquanto singularidade, garantindo pela

organização material, não só a satisfação de suas necessidades prementes como também a

possibilidade deste em determinar a si próprio, percorrendo um caminho que o diferencia e

o forma em sua humanidade. Contudo, a formação deste indivíduo autônomo vem sendo

impedida na sociedade que, no decorrer dos séculos, se pauta pela dominação material e

por relações heterônomas que dela resultam, uma vez que o projeto da cultura de proteção

e de satisfação do homem vem sendo constantemente negado na história.

O conceito de cultura aqui tratado não se opõe ao conceito de civilização, nem

designa uma esfera espiritual independente do desenvolvimento material da sociedade. Ao

contrário, ambos os conceitos se referem mutuamente, uma vez que a esfera espiritual e

interior do homem depende da organização material e esta depende daquela. Assim, um

conceito está contido no outro de modo que o que toda a cultura nada mais fez, até hoje,

que prometer, será realizado pela civilização quando esta for tão livre e ampla que não

exista mais fome sobre a Terra (Horkheimer & Adorno, 1956/1973d, p. 99). A cultura se

refere aos anseios da civilização em se organizar para proteger os homens da natureza e

satisfazer suas necessidades. Segundo Crochík (1998), a possibilidade da autonomia se

funda no projeto da cultura, no quanto essa possibilita a realização do indivíduo, ao

protegê-lo frente às ameaças e realizar sua natureza.
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Adorno (1932/1991) no texto La idea de historia natural esboça uma articulação

entre os conceitos de natureza e história, pensando-os numa unidade concreta, a partir de

uma perspectiva intra-histórica. Com isso, postula o conceito de história natural,

compreendendo a natureza como histórica, considerada um processo que se transforma, e a

história como natural até mesmo onde se pode observar a máxima determinação da

história. Segundo Ramos-de-Oliveira (2001), os traços básicos da cultura são a

maleabilidade, a flexibilidade e a ampliação, que permite a renovação constante,

incorporando elementos para que se possa cumprir com a realização do indivíduo. Assim o

movimento de mudança é o percurso natural da história, que, no entanto, encontra-se

enrijecido, constituindo a segunda natureza como sentido paralisado, como história não

realizada que se sedimentou, retornando ao mítico.

Esse conceito de segunda natureza vem traduzir a atual situação de não realização

da história, uma vez que a cultura historicamente construída pelos homens encontra-se

envolta em contínua ameaça e sentimento de angústia, podendo ser tomada como

continuidade da primeira natureza, isenta de sentido humano e desfigurada. Uma história

que se sedimentou e que, por fim, mostra-se paralisada quando sua verdadeira natureza,

compreendida como movimento que traz a possibilidade de mudança, de engendramento

do novo e de realização do diferente está longe de se realizar conquanto se mantenha a

disparidade entre o indivíduo e a cultura. Segundo Crochík (1998) a cultura se opõe ao

indivíduo porque se pauta pela ameaça e, com isso, adquire o mesmo caráter da natureza

que se buscou primeiramente enfrentar, sobrando então poucos espaços ao indivíduo para a

crítica e enfrentamento dessa situação. Desse modo, quando se fala em natureza, não se

refere a um estado anterior à história, mas na verdade, a natureza transformada pela cultura

na história, seja a natureza externa ao homem como também a própria natureza humana,

em todo seu potencial desenvolvido pela história ou, ao contrário, em seu estado

petrificado pelo caráter de ameaça que impede sua realização.

Verificou-se em estudos precedentes (Moura & Franciscatti, 2008)1 que a educação

pode se constituir, por meio do fenômeno da experiência, como âmbito de potencialidade

1 Pesquisa de Iniciação Científica realizada no período de agosto de 2007 a julho de 2008, intitulada
Educação e arte: o logro da experiência? (PIIC/UFSJ), e contou com a orientação da Profa. Dra. Kety
Valéria Simões Franciscatti. Nesta pesquisa investigou-se o conceito de experiência nas obras de Adorno e
Horkheimer, e a relevância desse conceito para a constituição da educação e da arte como âmbitos de
potencialidade crítica e de formação do indivíduo autônomo, tomando como base as teorizações destes dois
autores. Nessa pesquisa, foi investigada a relação estabelecida com o tempo, com os objetos, com o
conhecimento e a espontaneidade como referência para a possibilidade ou não da experiência nesses âmbitos.
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crítica ao que vem impedindo a formação de um indivíduo autodeterminado e

autoconsciente na sociedade. A experiência, enquanto momento de abertura aos objetos, tal

como é descrita por Adorno e também por Horkheimer, é capaz de romper

momentaneamente com a dicotomia paralisante entre sujeito e objeto, que os tem reduzido

à situação de domínio e expropriação na sociedade, tornando clara a tensão historicamente

não reconciliada entre o homem e a cultura na história. Dentro dessa perspectiva, os

estudos realizados por Moura e Franciscatti (2008) mostraram que a experiência parece ser

possível quando, no âmbito da educação, é permitido aos indivíduos estabelecerem uma

relação com o conhecimento que escape à lógica da troca que rebaixa sujeito e objeto a

uma situação de expropriação de suas qualidades e potencialidades. Ou seja, a experiência

ocorre quando é possível estabelecer uma relação de continuidade e reflexão com os

produtos da cultura.

Como necessário movimento de mergulho sobre o objeto, a experiência se funda

em uma relação de espontaneidade e flexibilidade, de modo que, na elaboração da verdade

histórica do objeto, torna-se possível ao sujeito se reconhecer como mediado, avançando

para além de um pensamento preso à busca de identidade, em direção à crítica. Assim, uma

educação que favoreça a autorreflexão crítica, ao possibilitar ao sujeito experiências com

os produtos da cultura, tornaria claras as tensões entre a parte e o todo, fazendo então

justiça à natureza humana duramente reprimida na constituição do sujeito na história.

Se a penetração intelectual imanente ao fenômeno da experiência estiver presente

na educação como possibilidade da parte refletir sobre o que vive, remetendo às

determinações que provêm do todo social, então a razão se incumbiria da crítica à práxis

dominante, que vem reduzindo tudo a uma cadeia de meios e efeitos e pela qual o

pensamento se conformou com a realidade existente. Foi possível constatar que a

experiência aciona no âmbito educativo uma razão substancial, crítica, que se pauta como

critério de escolhas e ações morais, sensível às relações entre a particularidade e a

totalidade. Por outro lado, é possível dizer que, por dentro de uma sociedade marcada pelo

domínio, se interpõe a todo o momento obstáculos ao exercício dessa racionalidade na

educação.

Nesse entendimento, utiliza-se aqui o termo racionalidade como o que melhor

traduz a razão enquanto função ou faculdade, uma vez que não se trata de uma entidade

provedora de princípios fixos para o conhecimento e tampouco uma sede da verdade

absoluta sobre o homem e as coisas. A Ilustração trouxe, sobretudo com Kant, a revisão na
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filosofia do conceito de razão, que passou a ser compreendido em sua atividade, em seu

exercício, dada a valorização no século dezoito da discussão sobre os valores e o

questionamento de todo princípio (Spencer & Barros, 1993). Se Adorno (1931/1991)

critica a razão idealista no quanto esta pretende identificar o pensamento com a realidade,

o conceito de racionalidade parece ter uma conotação mais apropriada, ainda que seja

necessário sempre recorrer ao conceito de razão em seu dilema na história2 realizando a

crítica à racionalidade nele presente, tal como os frankfurtianos fizeram.

Portanto, esta pesquisa traz como objeto as articulações entre os conceitos de

experiência e racionalidade, tal como são discutidos por Theodor W. Adorno e Max

Horkheimer, com o objetivo de discorrer sobre as possibilidades de constituição dos

espaços socioeducativos como âmbitos de crítica e de formação do indivíduo autônomo.

Privilegia-se aqui a análise destas articulações nas elaborações que estes autores trazem

sobre os âmbitos da educação formal e da família, considerando a centralidade destas

instituições para a constituição do indivíduo na sociedade.

A teoria dialética, na apropriação realizada por esses autores, tende a não se

satisfazer com a constatação dos fatos, mas se volta à estrutura – entendida como

tendências que decorrem de elementos históricos da totalidade – que produziu o fato e que

nele se manifesta (Adorno, 1969/1994). A análise consiste em tensionar elementos da

particularidade com a totalidade da qual provêm para que se evite tratar os conceitos de

forma isolada, sob o risco de se legitimar no pensamento a configuração do que vem

ocorrendo na realidade, o que levaria, no afã de ordenar os fatos, à paralisia do que poderia

se encontrar em movimento. Assim, o movimento dos conceitos só pode fluir na análise se

esta é orientada pela tentativa de superação da tensão existente entre a parte com sua

racionalidade e espontaneidade e o todo com suas relações de produção e traços de um

processo social cuja racionalidade vem se imbuindo de irracionalidade, como será visto

adiante. A espontaneidade seria o momento subjetivo da história, o movimento da parte

que também se constitui no contato com os objetos, sendo esse seu movimento natural

numa cultura que permite seu desenvolvimento e realização.

2 O dilema histórico da razão é discutido no decorrer dos capítulos e se refere às transformações pelas quais o
conceito passa desde os auspícios da civilização, quando, segundo Horkheimer e Adorno (1947/2006a) na
superação do mito, o pensamento domina os objetos e se empobrece na dificuldade de reflexão e mediação
com a realidade. Disso resulta uma razão presa à realidade imediatamente dada. Esse processo parece ser
levado às últimas consequências com o positivismo e a proscrição na sociedade de todo conhecimento que
não seja prático e aplicável, como será visto no Capítulo 2.
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Afinal, os conceitos de uma teoria crítica tanto para Adorno como para Horkheimer

não constatam o real, mas impulsionam a sua transformação – a análise destes autores é

histórica e dirigida pelo interesse num futuro de autodeterminação e de relações orientadas

para a construção de uma humanidade melhor (Jay, 1984/1988). Tanto Adorno quanto

Horkheimer recusam a decifração de uma suposta alternativa utópica para a sociedade

presente, porém ambos mantêm a crença na possibilidade de se atingir um estado de

redenção, alimentando assim certa crença nessa utopia (Jay, 1984/1988).

A teoria dialética não busca ordenar fatos em estruturas ordenadoras, isentas de

contradição, mas ao contrário, tensiona elementos da realidade com a intenção de irromper

da mesma, não a justificando. Assim, é evidente o reconhecimento da impossibilidade de

se elaborar conceitos aplicáveis aos objetos, recusando-se a estruturação de um sistema

dedutivo de ideias, uma vez que a capacidade do pensamento de transcender a realidade se

encontra na articulação e no confronto entre os conceitos, de tal modo que a própria

realidade possa ser percebida como inadequada, mas nunca justificada ou elevada à ideal.

Em outras palavras: trata-se de rastrear o que se mostra contraditório até alcançar a própria

estrutura social que se mostra antagônica e que, problematizada no pensamento, exige por

fim resolução última na práxis3 (Adorno, 1969/1994).

Aguilera (1991) conjectura que talvez esse procedimento filosófico de Adorno –

que também é o proceder de Horkheimer, o de se dirigir ao objeto se recusando a tomá-lo

em sua positividade – traga certas dificuldades à compreensão do método deste autor, que

não se sustenta como sistema total e fechado, mas se assemelha a uma constelação de

conceitos que relacionados mutuamente devem fazer saltar o objeto, de modo a qualificá-

lo. Para Aguilera (1991), provavelmente tenha sido em um modelo inspirado pela arte que

Adorno tenha pensado as imagens históricas como possibilidade de coordenar os conceitos

dando à teoria possibilidade de transcender a realidade.

Aguilera (1991) se refere a um conceito trazido por Adorno (1931/1991) em La

actualidad de la filosofía e que parece permanecer, posteriormente, na filosofia deste

pensador. Por imagens históricas Adorno designa as possíveis ordenações da realidade,

que constituem uma verdade histórica para a qual não se pode justificar nem atribuir

sentido em si, uma vez que essas imagens trazem a descoberto configurações da realidade

3 Quando Adorno e também Horkheimer referem-se ao conceito de práxis insistem em sua diferença em
relação à teoria e também indicam, segundo Jay (1973/1986), possibilidades já alegadas por Marx da práxis
como uma ação orientada e refletida. As considerações de Adorno e de Horkheimer sobre esse conceito estão
explicitadas no Capítulo 2 e também no item 3.2 do Capítulo 3.
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com o qual o pensamento deve se confrontar para a superação do que se encontra

contraditório (Aguilera, 1991). Por meio dessas imagens da realidade, os conceitos nela

envolvidos podem, então, numa constelação dissolver o que se encontra problemático na

realidade. Pode-se dizer que já nesse texto de 1931, Adorno indicava o potencial da teoria

em eliminar o que se encontra enigmático através da elaboração da pergunta, o que é

empreendido pelo materialismo que exige, em sequência, a resolução do enigma na práxis4.

Nesse entendimento, o método que se propõe nesta pesquisa é o confronto e a

articulação de conceitos de modo que possam emergir brechas de resistência em meio à

realidade que vem se mostrando contraditória e permeada de irracionalidade. Uma vez que

à formação do indivíduo vêm se interpondo obstáculos na realidade existente, é necessário

recorrer a diferentes campos do conhecimento tendo em vista que a tensão e o confronto

produzidos em suas especificidades iluminam o objeto eleito e podem trazer inspiração

para a reflexão acerca das possibilidades de uma educação crítica na atualidade.

Considerando a arte5 e a epistemologia como conhecimentos diferentes, que

refletem a cisão de seus objetos, propõe-se o confronto destes conhecimentos para se

iluminar as facetas do objeto aqui estudado – as articulações entre os conceitos de

racionalidade e de experiência tal como formulados por Adorno e Horkheimer, tendo em

vista as possibilidades de constituição dos espaços socioeducativos como âmbitos de

crítica e de formação do indivíduo autodeterminado, analisando então como ocorrem essas

articulações na família e na educação formal. Assim, não se propõe esboçar uma educação

ideal, normativa, mas se nutrir das contribuições da crítica do conhecimento e da estética

para pensar as possibilidades de uma educação crítica e inconformista nos dias atuais.

Desse modo, a pesquisa que se empreendeu teve como caminho percorrido a leitura

e seleção da bibliografia de dois autores da Teoria Crítica da Sociedade, Theodor W.

Adorno e Max Horkheimer, com foco na análise materialista empreendida por eles acerca

de fenômenos sociais como as instituições, os grupos e o próprio conhecimento (entenda-

se a estética também como um conhecimento, embora peculiar). Portanto, nesta

investigação, de cunho teórico, realizou-se a análise do que estes pensadores trazem em

seus textos sobre os conceitos de razão/racionalidade e experiência, privilegiando seus

4 O conceito de imagens históricas será retomado no Capítulo 4 dedicado às articulações entre os conceitos
de experiência e razão na arte.
5 Não se trata de designar a arte como filosofia ou ciência, mas com base em Franciscatti (2007), reconhecer
a constituição da arte como saber que, confrontado com outros saberes, pode iluminar as facetas do objeto e
trazer sua verdade que é histórica.
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escritos sobre o conhecimento, sobre as instituições educativas e a arte. Na seleção do

referencial teórico que aborda os conceitos de experiência e razão/racionalidade, foram

privilegiados textos e/ou obras que tratam desses conceitos por dentro da crítica do

conhecimento, da análise das instituições educativas e da estética. Foi realizada a leitura

exploratória e seleção de textos de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, com atenção

na articulação dos conceitos citados para pensar o desenvolvimento dos espaços

socioeducativos como espaços de crítica e formação.

De acordo com a ordem de primeira publicação, foi realizada a leitura dos ensaios

e/ou obras de Horkheimer e Adorno, listados a seguir. Quanto às contribuições de Max

Horkheimer, foram lidos os ensaios Autoridade e família (1936/1990), Teoria tradicional e

teoria crítica (1937/1989); a obra Eclipse da razão (1946/2000); e o ensaio Sobre el

prejuicio (1961/1976). Já das formulações de Theodor W. Adorno, foram lidos os ensaios

La actualidad de la filosofía (1931/1991), La idea de historia natural (1932/1991); a obra

Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada (1951/1993); os ensaios Acerca de

la relación entre sociología y psicología (1955/1986), Teoria da Semicultura (1959/1996),

Opinión, locura y sociedad (1963/1969), Engagement (1965/1991), Educação – para quê?

(1967/1995); os ensaios Educação após Auschwitz (1969/1995a), Sobre sujeito e objeto

(1969/1995b), Notas marginais sobre teoria e práxis (1969/1995c) todos da obra Palavras

e Sinais: modelos críticos 2 (1969/1995*); Capitalismo tardio ou sociedade industrial?

(1969/1994); e a obra Teoria estética (1970/1988). No que se refere à produção conjunta

dos dois pensadores, foram lidos os capítulos O Conceito de esclarecimento (1947/2006a),

Excurso II – Juliette ou esclarecimento e moral (1947/2006b), Indústria cultural: o

esclarecimento como mistificação das massas (1947/2006c), Elementos do anti-semitismo:

limites do esclarecimento (1947/2006d) e Notas e esboços (1947/2006e) todos da obra

Dialética do esclarecimento (1947/2006*); o ensaio Prejuicio y carácter (1952/1976); e os

capítulos Sociedade (1956/1973a), Indivíduo (1956/1973b), O grupo (1956/1973c),

Cultura e civilização (1956/1973d), Família (1956/1973e), Ideologia (1956/1973f) da obra

Temas básicos de sociologia (1956/1973*)6.

6 Foi privilegiada a referência a cada ensaio de Horkheimer, de Adorno ou de ambos, ainda que estes
estivessem reunidos em um mesmo livro ou até que fosse parte de uma dada obra. Nesse caso, a referência da
obra/livro que contenha um ensaio trabalhado e incorporado na dissertação aparece escrita com a data de
publicação original da obra seguida da data da publicação da obra consultada acrescida com um asterisco (*).
Referências literais a termos provenientes de obras lidas no idioma espanhol, dada a falta de traduções destas
obras para o português, trazem em algumas notas de rodapé a citação no idioma lido, como forma de
cotejamento entre o conteúdo lido e o entendimento transposto para esta pesquisa.
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Para o foco deste estudo, foram escolhidos os textos La actualidad de la filosofía

(1931/1991) de Theodor W. Adorno e Teoria tradicional e teoria crítica (1937/1989) de

Max Horkheimer, considerando-se que ambos os ensaios, apesar da publicação póstuma do

primeiro em 1973, foram escritos na década de 30, sendo inaugurais no que concerne ao

projeto de uma teoria crítica empreendida por estes autores e, portanto, pontuais no que se

refere à crítica do conhecimento e da razão inscritas na tradição filosófico-científica. Os

demais textos lidos constituíram em sua maioria fontes essenciais para o desenvolvimento

do problema estudado como os textos Opinión, locura y sociedad (1963/1969), e aforismos

do livro Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada (1951/1993) de Adorno

para a elaboração do segundo capítulo; o ensaio Autoridade e família (1936/1990) de

Horkheimer, e o texto Família (1956/1973e) de Horkheimer e Adorno para a confecção da

primeira parte do terceiro capítulo; os textos Teoria da semicultura (1959⁄1996), e Notas

marginais sobre teoria e práxis (1969/1995c) de Adorno para a elaboração da segunda

parte do terceiro capítulo; e a obra Teoria estética (1970/1988) de Adorno para a

elaboração do quarto capítulo.

Os demais ensaios ou obras lidas contribuem também para o desenvolvimento do

texto, ainda que mais discretamente, bem como alguns textos introdutórios a algumas obras

acima citadas (Aguilera, 1991; Giner, 1976) e textos que trouxeram esclarecimentos

necessários sobre a trajetória dos pensadores que constituem o cerne desta pesquisa, bem

como sobre a crítica e o pensamento apresentados por eles como Jay (1973/1986;

1984/1988), Freitag (1986/1993), e Wiggershaus (1986/2010). Também foram lidas outras

fontes, clássicas ou contemporâneas, (Marx, 1867/1998; Canevacci, 1976/1984; Mandel,

1977/1978; Matos, 1989; Nóbrega, 2005; Wanderley, 2006; Scruton, 2011) que puderam

iluminar algumas questões debatidas em torno do objeto de estudo, auxiliando na

composição do texto e na contextualização do problema na história.

Assim, optou-se por escrever a data de publicação original seguida da data da

publicação consultada, no caso das obras ou ensaios mais antigos como forma de situar os

mesmos na história e na trajetória de produção de Horkheimer e de Adorno. Também nos

casos de obras mais recentes, utilizou-se o mesmo procedimento a fim de se dispor

temporalmente as produções e contribuições trazidas para o texto e para o objeto de estudo.

A seguir, realizou-se a seleção do referencial temático/teórico que se refere aos

pesquisadores no Brasil que tomam como base de suas reflexões os pensadores da Teoria

Crítica da Sociedade, especificamente Max Horkheimer e Theodor Adorno. Além de
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alguns textos estudados anteriormente, foram selecionados artigos que trazem noções

acerca da educação, na tentativa de atualização ou contribuição ao estudo dos grupos e das

instituições socioeducativas realizado pelos autores da Teoria Crítica da Sociedade,

podendo ser artigos que empreendem uma discussão estritamente teórica ou cuja

investigação tenha se inserido em algum momento na empiria. Estes artigos constituem a

revisão temática da área, contribuindo nessa pesquisa também como base teórica para a

análise dos processos socioeducativos na contemporaneidade.

Entre os artigos encontrados nos indexadores7, foram excluídos os que continham

em seu título e/ou que apresentavam como foco em seu resumo as seguintes

especificações: educação para surdos, educação especial, formação de professores,

educação do corpo, educação ambiental, educação física e educação de conteúdos

escolares específicos (línguas, matemática, etc.), considerando que, por sua especificidade,

não respondem diretamente ao tema tratado nesta pesquisa, uma vez que esta pesquisa tem

como foco a análise das articulações entre racionalidade e experiência nos espaços

socioeducativos: a família e a educação formal tomadas, na elaboração realizada pelos

autores dos artigos, em sua generalidade. Também foram excluídos artigos que tomam

como cerne de suas discussões os demais autores da Teoria Crítica da Sociedade, aqui não

estudados, ou quaisquer outros pensadores da tradição filosófica ou científica, uma vez que

trazem discussões que não seriam abarcadas dentro dos limites estabelecidos pelo recorte

desta pesquisa, que tem como referência as obras e ensaios de Theodor W. Adorno e Max

Horkheimer, centrando-se no pensamento destes dois autores.

A seleção de artigos ocorreu pela leitura dos títulos seguida, preferencialmente, da

leitura dos resumos, para os quais se aplicaram os critérios de exclusão acima citados, e

pelos quais se verificou se o artigo traria contribuições ao problema pesquisado: as

articulações entre experiência e racionalidade para a constituição de uma educação crítica e

de formação do indivíduo autônomo. Ressalta-se que a seleção de artigos realizada para a

confecção dessa investigação não tem a pretensão de se mostrar exaustiva no que se refere

ao conjunto da produção teórica/temática dos pesquisadores brasileiros que se debruçaram

7 Na seleção destes artigos, foram utilizados como descritores de busca estes seguintes termos: Adorno,
Horkheimer, teoria crítica, educação, experiência, razão e racionalidade. A busca de artigos foi realizada
nos indexadores BVS Psicologia, por meio do qual foram selecionados seis artigos, e também no Portal
Capes Periódicos, selecionando-se quatro artigos. A fim de buscar mais resultados, procedeu-se a busca pelo
Google Acadêmico, pelo qual foram selecionados quatorze novos artigos. Dados os limites de uma pesquisa
de mestrado, foi realizada uma leitura exploratória desses artigos a fim de escolher os que mais poderiam
trazer contribuições à pesquisa, de modo que do total de vinte e quatro artigos selecionados por meio dessas
bases de dados, foram incorporados e movimentados, nessa dissertação, dezessete artigos.
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sobre o foco ou os aspectos que cercam o problema de pesquisa desse mestrado. Portanto,

a seleção dos artigos aqui apresentada, em seu caráter não conclusivo, cumpre o papel de,

como exposto, aprofundar e ao mesmo tempo atualizar o objeto de estudo eleito.

Em seguida, foi realizada a sistematização dos conceitos de racionalidade e

experiência nos textos que constituem o marco teórico e nos artigos que constituem a

revisão temática/teórica, descrevendo-se os elementos que permeiam esses conceitos e que

permitem a sua articulação frente ao problema estudado: a possibilidade de crítica e

formação do sujeito autônomo nos espaços socioeducativos. Diante disso, foi realizada a

análise dos elementos que mediam os conceitos estudados, e que podem apontar para a

constituição da família e da educação formal como espaços de crítica e de formação, como

também para as dificuldades que se impõe à realização dessa possibilidade nos âmbitos

estudados.

Para esta pesquisa foi preciso confrontar os conceitos de experiência e

razão/racionalidade que articulados constituiriam potencialmente a família e a educação

formal como espaços de crítica e formação, ao seu contrário, a sua negação na atualidade,

o que ocasiona a conversão desses espaços em âmbitos de semiformação (Adorno,

1959⁄1996). Pretendeu-se expor as dificuldades que vêm se interpondo à formação do

indivíduo autônomo nesses âmbitos, já que nos encontramos em meio a uma sociedade

administrada8, na qual todas suas instituições se encontram integradas sob a mesma

racionalidade que preza a adaptação, o que segundo Horkheimer e Adorno (1956/1973c)

vem modificando o caráter da experiência que as mesmas podem proporcionar aos sujeitos.

Privilegiaram-se os âmbitos da família e da educação formal, dada a importância desses

espaços socioeducativos para o estabelecimento de condições objetivas e subjetivas à

formação do indivíduo autônomo.

Portanto, no Capítulo 1 – Horkheimer e Adorno: da crítica do conhecimento aos

esboços de uma teoria da arte – descreveu-se o caminho percorrido pelos dois pensadores

da Teoria Crítica da Sociedade aqui estudados, passando pela crítica do conhecimento até

elaborações realizadas por Adorno no fim de sua vida sobre o âmbito da arte. Buscou-se

contextualizar historicamente as denominações circunscritas a esses autores como Teoria

Crítica e como Escola de Frankfurt, bem como suas elaborações na tradição filosófica até

8 Crochík (2003) indica que a atual sociedade pode ser qualificada de administrada à medida que a relação de
trabalho torna-se formal e se distancia da relação com as necessidades humanas e passa a se pautar pela
técnica, tomada como solução única a todo entrave da sociedade. Esse conceito será retomado no Capítulo 1
e em diversas passagens adiante.
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então existente, apresentando algumas influências iluministas em suas obras. Para isso,

foram apresentados conceitos fundamentais que permitem contextualizar suas elaborações

sobre os conceitos aqui estudados por dentro da filosofia e no contexto vivido por eles. Foi

descrita a trajetória que estes autores empreenderam passando pelas obras e textos elegidos

nessa pesquisa que reflete, em um período de quarenta anos, a coerência crítica aos

produtos e manifestações da cultura existente.

No Capítulo 2 – Razão e experiência: reflexões sobre o conhecimento orientado

pela emancipação – foram analisados os elementos que vêm enredando a racionalidade e a

experiência à justificação da realidade existente e, desse modo, à reprodução de condições

aprisionadoras, impedindo a reflexão. Para isso, a relação entre razão e realidade foi

problematizada no conhecimento filosófico-científico com base na crítica do conhecimento

elaborada por Adorno e por Horkheimer e que permite insistir na possibilidade do

conhecimento crítico e orientado pela emancipação. Por fim, discorreu-se sobre indícios de

sobrevivência da experiência e da razão crítica por dentro do conhecimento e foram

lançados alguns desafios ao seu exercício na educação.

No Capítulo 3 – A instrumentalização da razão e seus impactos nos processos

socioeducativos –, na primeira parte intitulada Educação esclarecedora e autoridade:

reflexões sobre a família, procedeu-se à descrição e à análise das transformações pelas

quais vem passando a família enquanto âmbito de socialização e formação, tomando como

eixo de análise a relação entre racionalidade e autoridade, e as consequências dessa relação

para a configuração da família como espaço que permite ou não a experiência na relação

entre seus membros. Para isso, foram analisadas as modificações pelas quais vêm passando

a família no século vinte, já tematizadas por Horkheimer e Adorno como resultantes da

tensão entre as instituições e o crescente processo de socialização e integração, em que as

variadas instituições tomam o mesmo aspecto e perdem suas diferenças qualitativas, de

modo que a racionalidade presente nestas se modifica concomitantemente à possibilidade

de experiência oferecida aos seus membros. Já na segunda parte do mesmo capítulo, O

rebaixamento da razão e da experiência: impasses ao conhecimento na educação formal,

foi analisado o impacto causado pelo avanço do pragmatismo na educação formal e, em

especial, no âmbito da escola, discorrendo sobre as consequências dessa tendência na

práxis educativa e, sobretudo, seu impacto no fenômeno da experiência. Desse modo,

foram retomados argumentos de Adorno e de Horkheimer sobre a possibilidade de um

conhecimento crítico e, com isso, apontadas brechas para o exercício da racionalidade
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crítica na educação formal e de uma práxis emancipatória em tempos de frieza e proscrição

da reflexão.

Em seguida, no Capítulo 4 – Arte e racionalidade: inspirações em meio à educação

danificada – recorreu-se ao campo da arte na tentativa de se amparar a uma racionalidade

crítica, resistente à práxis dominante calcada sob o domínio, e que possa, nesse sentido, ser

inspiradora a uma educação que, por meio da experiência, constitua-se como âmbito de

crítica a toda racionalidade que oprime e que trai a possibilidade de realização do indivíduo

autônomo. Pela articulação com o campo da estética, foram abordadas as articulações entre

experiência e racionalidade no âmbito da arte, propondo-se, a partir daí, contribuições para

a constituição da educação como âmbito de crítica e formação, respeitadas as diferenças

entre ambos os espaços.

Nas Considerações Finais, foram retomadas as argumentações centrais dos

capítulos, trazendo as contribuições desses autores sobre a possibilidade do conhecimento

crítico, bem como retomando os elementos que eles descrevem como presentes no âmbito

da arte e que a tornam um momento privilegiado de reflexão e de experiência. Assim,

como os âmbitos aqui problematizados são a família e a educação formal que tem como

instituição principal a escola, foram problematizadas as inspirações provenientes da arte ao

exercício da experiência e da razão crítica nesses espaços socioeducativos, ciente dos

limites a que esses espaços estão enredados na sociedade, porém insistindo em seu

potencial de crítica e de formação do indivíduo autônomo.

A todo o momento, buscou-se tematizar o papel da teoria como crítica à

racionalidade, enfatizando-se o papel das ciências, em especial, o da psicologia para a

busca da emancipação humana, devendo para isso, fazer a crítica ao quanto a racionalidade

na sociedade e nos espaços socioeducativos se converte muitas vezes em justificação da

dominação e em impedimento da autonomia à medida que obsta a experiência.
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CAPÍTULO 1

HORKHEIMER E ADORNO: DA CRÍTICA DO CONHECIMENTO
AOS ESBOÇOS DE UMA TEORIA DA ARTE

Com esse capítulo, pretende-se introduzir a trajetória dos dois pensadores da Teoria

Crítica da Sociedade aqui estudados, Max Horkheimer e Theodor W. Adorno,

apresentando em linhas gerais a produção desses autores dentro do contexto vivido e

problematizado por eles: a emergência de sistemas políticos totalitários e da sociedade de

consumo. Por sua vez, esses fenômenos provêm de um processo de longa data e se refere

às origens da civilização em que se estabeleceu a razão como órgão de dominação. Num

processo levado às últimas consequências, o século vinte assiste ao horror racionalizado e à

modificação profunda do caráter de mediação das instituições sociais.

A produção teórica destes dois pensadores elegida nesta pesquisa para a discussão

da problemática da articulação entre racionalidade e experiência, abarca um período de

cerca de quarenta anos do pensamento destes autores. Pode-se perceber, nos limites das

referências utilizadas neste trabalho, que a crítica à racionalidade inscrita na sociedade e na

tradição filosófico-científica é uma constante em suas produções assim como o indício da

sobrevivência da razão crítica e da experiência como autorreflexão. Assim, busca-se

contextualizar a concepção de experiência e de razão desses pensadores dentro da filosofia,

no que eles puderam avançar no desenvolvimento desses conceitos.

Pode-se arriscar a dizer que a trajetória desses autores passa pela crítica ao

conhecimento até elaborações específicas sobre a arte como reduto em que a experiência e

a razão crítica parecem sobreviver – tal trajetória será explicitada no final desse capítulo a

partir dos textos elegidos para discussão nessa pesquisa.

1.1. TEORIA CRÍTICA E ESCOLA DE FRANKFURT

A chamada Escola de Frankfurt designa o conjunto de filósofos alemães da cidade

de Frankfurt que constituíram o Instituto de Pesquisa Social, fundado em 1923, dirigido

inicialmente por Carl Grüngerg e na década de 30 por Max Horkheimer. As teorias dos
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pensadores ligados ao Instituto foram muito marcadas pelo combate à barbárie, presente

tanto no autoritarismo que levou ao genocídio da Segunda Guerra como nos traços da

sociedade de consumo que emergia neste tempo (Quintal, 2009). Segundo Jay (1973⁄1986),

a fundação do Instituto partiu da iniciativa de Félix Weil que, insatisfeito com a rigidez

acadêmica alemã, juntou-se a Pollock e Horkheimer e, com o investimento de seu próprio

pai que era um rico comerciante, pôde realizar o seu projeto de um instituto independente e

direcionado à investigação social com base numa colaboração interdisciplinar.

Para Freitag (1986/1993), o termo Escola de Frankfurt sugere uma homogeneidade

epistemológica, ética e política e também uma unidade de tema que jamais existiram entre

seus membros em qualquer período. Para ela, o que há de comum entre seus representantes

é a competência crítica, a reflexão radical de toda postura e sistema conceitual. Entretanto,

Wiggershaus (1986/2010) indica que houve traços que permitem qualificar a Escola de

Frankfurt de “escola”, ainda que tais traços tenham sido intermitentes. A existência

ininterrupta do Instituto de Pesquisa Social, um manifesto inaugural do Instituto que

demarca sua fundação, o surgimento de um novo paradigma caracterizado pela teoria

materialista da vida social e, por fim, a existência de uma revista e meios de publicação das

produções, constituíram traços que dão a ideia de uma “escola”. Apesar da multiplicidade

de teorias e até da existência de variadas concepções entre os seus expoentes sobre o que é

uma “teoria crítica”, para Wiggershaus (1986/2010), nunca houve um paradigma único que

pudesse ser contradito por pensadores das gerações seguintes, o que sugere, para ele, que o

termo “escola” nesse caso não possa ser tomado de forma estrita, na acepção de um

movimento homogêneo e linear. Assim, a Escola de Frankfurt foi um movimento

intelectual heterogêneo, passando, além disso, por diferentes períodos e transferências de

sua sede a diferentes países.

Segundo Matos (1989), o termo Escola de Frankfurt foi empregado depois dos anos

50 e parece sugerir muitas vezes uma unidade de pensamento entre os teóricos ligados ao

Instituto que reuniu obras de orientações teóricas e políticas diversas. Para ela, a utilização

do termo Escola se refere muitas vezes à existência do Instituto, porém, por considerá-los

entidades diferentes, a autora parece preferir a utilização do temo Teoria Crítica, recusando

um núcleo teórico comum a seus pensadores, ainda que lhes atribua uma característica

predominante: a de constituir elaborações sobre a vida moderna do ponto de vista da

emancipação.
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Assim, o termo Teoria Crítica parece traduzir a crise política e teórica do século

vinte, designando a preocupação destes pensadores com a sociedade em que viveram –

marcada pela barbárie institucionalizada e pela massificação da cultura –, o que os

impulsionaram a realizar a crítica à cultura existente e à razão não emancipada. Com isso,

a Teoria Crítica rompe epistemologicamente com a tradição do racionalismo metafísico e

com o paradigma da ciência positiva (Freitag, 1986/1993). Esse termo empregado

primeiramente por Horkheimer na década de trinta indica também a crítica ao marxismo

ortodoxo que se reduziu à análise da superestrutura e da ideologia como fontes únicas da

reprodução do capital (Wiggershaus, 1986/2010). O termo Teoria Crítica remete, assim, a

uma geração de pesquisadores e intelectuais marxistas não ortodoxos, que se reservaram

do marxismo ideológico e do partidarismo muito comuns a essa época (Freitag,

1986/1993).

Segundo Freitag (1986/1993), a teoria proposta no Instituto de Pesquisa Social em

sua primeira fase dirigida por Horkheimer era de se nutrir das contribuições da sociologia e

da historiografia através de uma teorização freudo-marxista com raízes na dialética. Ainda

de acordo com essa autora, a teoria desses pensadores pode ser demarcada historicamente

em três eixos temáticos: a dialética da razão iluminista e a crítica da ciência; a dupla face

da cultura e a discussão acerca da Indústria Cultural; e, por fim, a questão do Estado e suas

formas de legitimação. Para Matos (1989), apesar da pluralidade de teorias e motivações

de seus expoentes, apenas a título de exposição, o movimento da Teoria Crítica pode ser

dividido em três momentos característicos. Nos anos 30, houve um predomínio de um tom

marxista e com isso a predominância de teorias do conhecimento, em que se buscou

discorrer sobre a possibilidade de uma teoria materialista do conhecimento; os anos 40

foram marcados pelas investigações sobre o fascismo; e enfim, os anos 50 com a crítica à

sociologia empírica e a renúncia à ação política direta.

Para Wiggershaus (1986/2010), houve tendências e transformações diversas na

Teoria Crítica, que tornam impossível dividi-la em fases, porém considera possível dizer

de tendências que se referem às diferentes concepções de seus representantes sobre a

relação entre teoria e práxis, filosofia e ciência, entre a crítica da razão e o resgate da razão,

entre intransigência e perseverança. A despeito das diferenças no que se refere à concepção

de teoria por esses pensadores, pode-se dizer que na concepção de Adorno, de Horkheimer

e também de Marcuse a teoria deveria se fundamentar na crítica marxiana da reprodução

da sociedade e, ao mesmo tempo, representar também a ruptura com esse estado de coisas
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que se impõe ao homem e às suas relações. No aparente pessimismo de suas formulações,

havia a esperança de realização do homem, dando à teoria papel central nesse

empreendimento.

Segundo Jay (1973⁄1986), a Teoria Crítica, como o próprio termo sugere, constituiu

a tentativa de seus expoentes de retomar diversos pensadores e tradições filosóficas, num

diálogo constante em que puderam tecer elaborações marcadas por um caráter inconcluso,

aberto e avesso a todo sistema fechado, como será visto a seguir.

1.2. HORKHEIMER E ADORNO: HERDEIROS E CRÍTICOS DO ILUMINISMO

Adorno e Horkheimer se inserem na tradição filosófica do Iluminismo, pois longe

de abandonarem a pretensão de autonomia do homem, insistem no potencial da razão como

propulsora da autonomia. No entanto, partem do problema de como a razão que tornaria o

homem emancipado levou ao predomínio da dominação e da incapacidade do homem de se

servir do seu entendimento. Segundo Matos (1989) a relação desses pensadores com a

tradição filosófica do Iluminismo não é clara. Porém, é possível perceber nas obras de

Adorno e Horkheimer a insistência nas aporias deixadas pelos filósofos dessa tradição, o

quanto em suas formulações corroboraram com a dominação e o quanto a denunciaram

também. O objetivo do esclarecimento – permitir ao homem a autonomia pelo

conhecimento – não foi alcançado, o que levou Adorno e Horkheimer a discutirem que

entraves se opuseram à autonomia do homem e à capacidade de fazer uso da razão. Como

discutido anteriormente, o termo Teoria Crítica da Sociedade se refere a um movimento

intelectual que estabelece uma relação crítica com filósofos e tradições do pensamento

(Jay, 1973⁄1986). Dessa maneira, seus expoentes estabelecem diálogo com as tradições

filosóficas da modernidade, debatendo seus problemas fundamentais.

Segundo Severino (1984/n.d.), o problema da correspondência entre a realidade e a

representação que temos dela é o que constituiu o problema da filosofia moderna até Kant,

tendo como pano de fundo a busca da certeza que se tem sobre a realidade. A dúvida é

inaugurada por Descartes, de modo que, em seguida, racionalismo e empirismo se

defrontam nos séculos dezessete e dezoito colocando à prova, cada vertente sob sua

perspectiva, o conhecimento seguro que se poderia obter da realidade.
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O racionalismo aposta no conhecimento estabelecido a priori como fonte da

verdade, enquanto o empirismo toma o dado sensível como legítimo para o conhecimento

do mundo, negando com isso a metafísica. Para Severino (1984/n.d.), o racionalismo

apresenta o fulcro de se esquivar da experiência e do quanto essa exprime a realidade,

insistindo no conhecimento que estaria além dela; e o empirismo contém a falha de, ao

insistir nos dados da experiência e da sensação, evitar qualquer reflexão sobre os limites do

conhecimento que se atêm estritamente à experiência.

Ainda segundo Severino (1984/n.d.), com o advento da dúvida sobre a

representação que se tem da realidade, debatida por racionalistas e empiristas, Kant

nomeou as dificuldades e limites da razão humana em apreender as coisas em si mesmas. E

assim inverteu o problema da filosofia ao problematizar não mais como a consciência

apreende a realidade, mas como a realidade é apreendida pelas categorias que constituem o

entendimento (Severino, 1984/n.d.; Scruton, 2011).

Horkheimer e Adorno são em certa medida herdeiros da tradição filosófica

kantiana, de quem tomam a solução dada ao dilema entre o racionalismo e o empirismo,

dilema resolvido pelo filósofo de Königsberg pela postulação de uma condição a priori

para a experiência, em que o entendimento fornece categorias à experiência, permitindo-se

em seguida a emissão de juízos sobre o mundo. Segundo Scruton (2011), Kant postulou

que as faculdades da intuição ou sensibilidade devem estar articuladas à faculdade do

entendimento para que os dados recebidos no contato com o mundo sejam ordenados e

adquiram forma por meio das categorias dadas pelo entendimento. Essa tese implica que

todo juízo sobre a realidade, portanto, somente é possível por meio da experiência do

mundo que, por sua vez, é mediada pelas categorias de tempo, espaço, causalidade e

substância.

O conceito kantiano de experiência adquiria aspectos mais complexos que supõem

uma articulação com a sensibilidade e com categorias que tornam possível a afirmação

sobre a existência da realidade e de si próprio. Assim, conforme Scruton (2011), torna-se

clara a diferença da concepção sobre a experiência em Kant e nos empiristas, pois para

Kant não se trata mais de negar a razão e nem conceber a experiência como simples

sensação que permitiria um conhecimento somente subjetivo. Por outro lado, em sua

filosofia há a negação da tese racionalista de que a razão obtém conhecimento da realidade

independente da experiência, sem ligação com o tempo e com o espaço possíveis, que, para

ele são fundamentalmente as formas de percepção. Assim, as categorias do entendimento
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postuladas por Kant derivam do mundo experimentado e ao mesmo tempo oferecem

condições para o conhecimento empírico da realidade tomada em sua objetividade

(Scruton, 2011).

As elaborações de Adorno e de Horkheimer têm como base a concepção de Kant

sobre a experiência e o entendimento na tensão entre a percepção subjetiva da realidade e a

objetividade do mundo. Em passagens do Excurso II – Juliette ou esclarecimento e moral,

Horkheimer e Adorno (1947∕2006b) trazem a teoria de Kant sobre a unidade da percepção,

que supõe que o entendimento forneça objetividade ao próprio ato de perceber os objetos,

o que torna possível à percepção se ligar ao conceitual e tomar cada particular como

derivado do universal.

Porém, a teoria do entendimento de Kant é também entendida por Adorno e

Horkheimer como expressão do esclarecimento, da tentativa de se estabelecer pela unidade

do pensamento a unidade do sistema conceitual, próprio à lógica científica em que cada

particular deve ser exemplo do geral, cada dado sensível recebe um lugar e classificação no

entendimento generalizante. Afinal esse é o objetivo da ciência que visa a melhor maneira

de tomar os fatos num esquema e dominá-los, o que reduz a razão a aparelho funcional.

Horkheimer e Adorno (1947∕2006*) analisam o processo do esclarecimento ou

iluminismo, como um processo que de longa data empreendeu o domínio da natureza ao

almejar seu controle, reduzindo o conhecimento à constatação do factual. Segundo Matos

(1989), a crítica desses autores ao iluminismo ou esclarecimento se refere não só ao

período histórico das Luzes, o século dezoito, mas também a uma tendência

epistemológica, ética e política que transcende esse período: trata-se do processo de

constituição do sujeito no qual a razão foi reduzida à autoconservação, processo este que

não está limitado a um período específico do pensamento, mas que diz das origens da razão

e não somente da racionalidade moderna9.

O esclarecimento (Aufklärung), na definição de Horkheimer e Adorno

(1947∕2006*), é o processo de emancipação humana empreendido para o enfrentamento do

9 Segundo Almeida (1985∕2006), tradutor da obra Dialética do esclarecimento de Horkheimer e Adorno
(1947/2006*) para a edição brasileira, o termo esclarecimento designa melhor o processo analisado pelos
autores em que, na busca da emancipação pelo conhecimento, o que não se refere somente ao iluminismo, o
homem empreende o domínio da natureza e de si próprio, o que atinge seu ápice no sistema científico
organizado. Por isso, a preferência por se traduzir o termo alemão Aufklärung por esclarecimento, uma vez
que Horkheimer e Adorno analisam o conceito no sentido mais amplo, não se referindo somente a um
período específico do pensamento, mas sim à racionalização do mundo pela filosofia e pela ciência (Almeida,
1985∕2006). Assim, o termo esclarecimento será utilizado nas passagens seguintes em conformidade com a
tradução brasileira consultada e com o sentido mais amplo atribuído por esses autores ao termo.
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medo, mas que, por não superá-lo, culminou em um processo de aprisionamento que diz de

uma cultura que, embora contenham potencialidades de fortuna, vem se instituindo como

condição do infortúnio que se abate sobre os homens. Nesse sentido, ainda que o

esclarecimento tenha sido empreendido como movimento para a busca da autonomia e

superação do desconhecido e do medo dele decorrente, recaiu, entretanto, na alienação e na

regressão ao incorporar o elemento de dominação como componente de todas as relações e

de todas as produções que constituem, até o momento, as realizações humanas10.

Nessa argumentação, entre os bens culturais objetivados no processo de

esclarecimento, destaca-se o conhecimento produzido no decorrer dessa trajetória que

identifica a verdade à mera autoconservação. Tal processo, que já se inscrevia

objetivamente nos mitos e nos sistemas filosóficos, atinge seu ápice em um sistema

científico que visa o controle total dos meios para a conservação da vida. Contudo, como

esse processo traz também elementos contraditórios de emancipação e de aprisionamento,

ainda para Horkheimer e Adorno (1947∕2006b), a própria teoria kantiana em suas

contradições e ambiguidades, ao postular a possibilidade de uma razão transcendental ao

sujeito empírico deixa entrever a utopia contida no conceito de razão, a ideia de que a

oposição entre razão pura e empírica teria resolução num todo verdadeiro, na convivência

em liberdade.

Torna-se evidente que Horkheimer e Adorno (1947∕2006b) concebem a teoria do

esquematismo kantiano por dentro da crítica da sociedade, e tomam a unidade sintética da

apercepção, ou seja, a possibilidade de se referir o percebido às categorias do

entendimento, como produto e condição da existência material. Assim apontam que essa

capacidade de referir o sensível aos conceitos fundamentais vem sendo realizado às

avessas pela ciência ligada à indústria e pela produção do entretenimento, que poupa essa

capacidade ao sujeito que não precisa mais refletir sobre o que percebe, uma vez que a

produção cultural já o antecipa apresentando o dado previsto, o clichê, a repetição que não

exige classificação nem reflexão11. Para eles, Kant já havia descrito uma situação

proporcionada pelo esclarecimento e que se agravou na sociedade do mercado em

detrimento da possibilidade do juízo fundado na reflexão.

10 Ver também Franciscatti (2005).
11 No texto Indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas, Horkheimer e Adorno
(1947∕2006c) tomam a teoria kantiana não só como expressão do esclarecimento, da busca em se tomar o
particular como derivado do geral, mas também como indicativa da capacidade de reflexão do homem sobre
o percebido, o que, por sua vez, é evitado pela configuração estereotipada dos produtos da indústria cultural.
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Segundo Duarte (2003), na teoria kantiana o que permite ao pensamento a

capacidade de receber as impressões externas e referir as mesmas às categorias do

entendimento, seria o esquematismo como capacidade de síntese do que é percebido.

Segundo o mesmo autor, há poucas referências na obra de Horkheimer e Adorno ao

esquematismo, nas poucas aparições desse termo kantiano, ele é problematizado no

contexto da cultura de massa que o antecipa em sua organização e impede, pelas

configurações de seus produtos, que essa capacidade seja exercida pelo pensamento.

Segundo Horkheimer e Adorno (1947∕2006b), encontra-se em Kant a ideia de que a

sensibilidade, como faculdade da intuição, é responsável por organizar a experiência para a

síntese de apercepção, realizada pela junção entre sensibilidade e entendimento que

permite se emitir juízos sobre o percebido. Horkheimer e Adorno (1947∕2006b) interpretam

essa proposição numa crítica materialista e problematizam o quanto os sentidos já estariam

condicionados pelo aparelho da produção, anteriormente à própria percepção, o que

elimina de antemão a possibilidade de um contato genuíno e paciente com os objetos, que

parece fundar a razão crítica, como será visto adiante12. Contudo, os filósofos

frankfurtianos não deixam de mencionar que a razão em Kant adquire contornos que vão

além de sua função operacional, função a que a razão foi reduzida na sociedade e que o

próprio Kant como filósofo esclarecido havia constatado13.

Essa tensão dialética na incorporação de conceitos da tradição filosófica marca os

pensamentos de Horkheimer e de Adorno. Essa dialética de inspiração hegeliana está

presente nas suas teorias, e resguarda a possibilidade de que um objeto seja igual e

diferente de si mesmo. Na análise da teoria de Kant sobre a relação entre experiência e

razão, há o movimento de acolhimento e de crítica de sua teoria, pois nas elaborações de

Kant já estava inscrito o processo de instrumentalização da razão, reduzida a órgão de

autoconservação que identifica os elementos da realidade e os dispõe num sistema

generalizante. Mas também havia o indício de que a razão não era simples órgão de

dominação e nem se isolava da experiência, mas na tensão com essa, fornecia o

entendimento sobre o mundo que não se restringia à manipulação. A tensão é explicitada

12 A relação do pensamento com os sentidos na concepção de Adorno e de Horkheimer será explicitada no
decorrer do Capítulo 2.
13 Horkheimer e Adorno (1947⁄2006b) em passagens do Excurso II- Juliette ou esclarecimento e moral –
como também Adorno (1951⁄1993) em diversos aforismos de Minima Moralia: reflexões sobre a vida
danificada – tecem críticas à teoria moral de Kant, uma vez que esse filósofo fundamenta a ética como fato.
Essa tentativa constituiria um malogro de sua filosofia esclarecida que compactua com o poder e com a
alienação da realidade material. Essa e outras críticas às reflexões de Kant estão presentes nessas obras e em
outras, uma vez que o filósofo iluminista é um dos grandes interlocutores de Adorno e Horkheimer.
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por Horkheimer e Adorno (1947∕2006b) num movimento dialético de acolhimento das

contradições e aporias do pensamento filosófico.

Apesar da influência hegeliana ao incorporarem esse procedimento, os

frankfurtianos discordam acerca da possibilidade de uma resolução do movimento dialético

da realidade em que a síntese se daria pela identificação entre espírito e realidade, sujeito e

objeto, concebidos no sistema hegeliano como partes do universal do qual se originam

(Nóbrega, 2005). Nesse sentido, aproximam-se mais de Kant no que se refere à relação do

cognoscente com a realidade, concebendo que o conhecimento se dá por meio da

articulação entre a razão e a experiência sensível, sendo possível um conhecimento

objetivo da realidade, mas não absoluto como pretende Hegel, para quem os objetos só

existem enquanto dispostos ao conhecimento. A resolução das tensões culminando num

estado absoluto e universal de onde procedem todos os objetos, não se encontra no

pensamento de Adorno e Horkheimer, ambos marcados pelo materialismo, pois, como

explicitou o próprio Adorno (1931/1991), a tensão contida na história não é resolvida por

meio de uma simples operação lógica, mas sim exige a resolução na práxis do que se

encontra problemático na realidade e que foi apreendido pelo pensamento.

A concepção marxiana do trabalho que constrói a sociedade e possibilita todo

progresso na civilização, mas que ao mesmo tempo se encontra permeado pela lógica do

equivalente que transforma o diferente em igual e passível de troca, permeia as elaborações

de Adorno e Horkheimer. Segundo Imbrizi (2005), Marx analisa a transformação da

mercadoria em dinheiro e como consequência, a percepção distorcida que a forma

fetichizada da mercadoria imprime no mundo do trabalho e das relações humanas. A crítica

de Horkheimer e Adorno (1947∕2006*) a essa realidade permeada pelo equivalente e seus

impactos na experiência humana extrapola a sociedade capitalista e se refere aos auspícios

da civilização, desde já marcada pela dominação que transforma o distinto em igual e

passível de controle. Para Marx (1867/1998) é com o advento da mercadoria como forma

abstrata que rege a troca dos produtos, que as atividades sociais perdem sua

heterogeneidade, pois são reduzidas a valor inscrito nos produtos, que passa a controlar a

própria atividade humana. Assim, a crítica ao capitalismo é uma constante em suas teorias,

uma vez que com o advento desse sistema econômico, a relação de troca tenha se tornado o

protótipo de toda e qualquer relação do sujeito com os objetos, condicionando a

experiência humana. Segundo Jay (1973/1986), esses pensadores retomam as raízes

hegelianas do pensamento de Marx, recusando o materialismo mecanicista que considera a
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infraestrutura da sociedade o determinante único de seus fenômenos, ao contrário,

consideram a dialética entre infra e superestrutura, ainda que a infraestrutura, a

determinação da materialidade seja crucial também em suas elaborações.

Assim, esses dois pensadores da Teoria Crítica da Sociedade, como visto, trazem

elaborações sobre os conceitos de experiência e razão∕racionalidade num diálogo constante

com a tradição filosófica, sobretudo representada por Kant, Hegel e Marx. No

tensionamento das proposições desses filósofos, Adorno e Horkheimer atualizam os

conceitos de experiência e razão em várias de suas obras, partindo do pressuposto de que,

para além da busca da certeza sobre a realidade, é preciso insistir na análise da relação que

se estabelece com essa realidade que, por sua vez, constitui o indivíduo enquanto mediação

social, e inclusive a própria razão como faculdade humana que se desenvolve na história.

1.3. A CRÍTICA MATERIALISTA DA EXPERIÊNCIA E DA RAZÃO

Segundo Maar (1995), a experiência (Erfahrung) para esses autores é um processo

de mediação contendo dois momentos: o contato com o objeto, o momento empírico em

que se faz necessário o contato da sensibilidade com o objeto e o momento, seguido a este,

em que se torna possível uma elaboração da verdade dos objetos, junto ao entendimento,

mas rompendo com as limitações de qualquer sistema que identifica e captura os objetos.

Com base em Adorno (1969/1995b), pode-se dizer que há no conhecimento a primazia do

objeto, ou seja, a elaboração pelo sujeito do conteúdo dos objetos, em suas tensões,

sentidos e contradições. A primazia do objeto não pode ser tomada como eliminação do

sujeito, mas pelo contrário, o próprio sujeito deve se tomar como objeto de reflexão, uma

vez que ele também se constitui como mediação social. Esse movimento está implícito na

experiência que pressupõe a reflexão sobre o objeto junto à autorreflexão do sujeito.

Portanto, uma vez que o sujeito também é objeto – se constitui como objetividade

na sociedade – nesse processo de abertura e de contato com os objetos e com si próprio, a

experiência torna possível ao sujeito se defrontar com o estado de sua realização, suas

potencialidades desenvolvidas ou não na história, uma vez que a experiência, por envolver

a comunicação diferenciada entre sujeito e objeto, confronta a figura da autonomia com a

limitação a que o sujeito e objeto estão enredados na realidade (Adorno, 1969/1995b).

Nisso reside seu caráter de autorreflexão crítica e inadequação.



Experiência e racionalidade: inspirações para uma educação crítica
Claudia Helena Gonçalves Moura – PPGPSI/UFSJ – 2011

24 |

Se Adorno e Horkheimer retomam as elaborações kantianas que supõem uma

articulação entre experiência e razão, esses conceitos são tratados em suas diversas obras

com uma mudança de perspectiva: sob a crítica à cultura que em sua organização impede a

autonomia do indivíduo. É sob categorias que realizam a mediação entre o particular e o

coletivo que estes pensadores realizam a crítica da cultura, não se desfazendo dessa última,

mas ao contrário, denunciando o quanto o caráter de dominação, que se inscreveu na

cultura, arrasta-se na história da civilização e oprime a formação do particular como ser

autônomo.

A formação cultural, como conceito desenvolvido mais especificamente por

Adorno (1959⁄1996), designa a apropriação subjetiva da cultura como realização de uma

cultura sem exploração e direcionada à emancipação, de modo que a autonomia da parte e

a autonomia do todo estivessem conjugadas. Contudo, a possibilidade da formação cultural

foi descartada na sociedade que não deu bases para a autonomia da parte, submetida às

exigências de uma organização heterônoma. Nesse sentido, pode-se dizer da existência de

uma semicultura (Halbbildung), que não se realizou como lugar de satisfação e de

realização da parte e vem se organizando, na verdade, ao contrário dessa promessa.

A despeito das divergências quanto à tradução que melhor define o termo

Halbbildung14, sabe-se que ele se refere a uma cultura que se fechou a novas

possibilidades, perdeu o que de fato a caracterizaria como tal, que é a flexibilidade e a

incorporação do novo. A semicultura não seria um estado intermediário para a

concretização da cultura organizada como espaço de proteção e de formação diferenciada

do sujeito, mas justamente o contrário, o seu substituto que se fecha a qualquer

questionamento e oferece aos sujeitos uma formação danificada, que também pode ser

denominada como semiformação.

Por dentro desse entendimento, Crochík (1998) indica que em seu projeto a cultura

traz implícita a possibilidade dos homens, ao se adaptarem a ela, também realizarem sua

crítica à medida que a cultura esteja organizada para a liberdade, o que permite pensar

sobre o quão diferente ela poderia ser. Segundo Franciscatti (2007), o sistema social que

exige a adaptação estrita e, com isso, constantes renúncias em meio à insegurança material

14 Utiliza-se aqui o termo semicultura em consonância com a tradução brasileira do texto de Adorno que em
alemão se chama Theorie der Halbbildung. Essa tradução verteu o termo Halbbildung por semicultura ou
semiformação, dependendo do emprego do termo nas passagens do texto. Já o tradutor Víctor Sánchez de
Zavala, que verteu esse texto para o espanhol, preferiu traduzir a mesma palavra por seudocultura ou
seudoformación – como pode ser confrontado com a publicação desse texto que integra o livro Sociológica
da Taurus Ediciones (Adorno, 1959/1986).
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– caraterístico do fracasso da cultura – traz consigo um quantum de ameaça que já poderia

ter sido superada, mas na medida em que a ameaça perpassa a organização social existente

é, assim, apropriada pelos homens, propagando neles a necessidade de domínio. Portanto, a

possibilidade de crítica, em meio à ideologia que reafirma a cultura existente e força a

adaptação à mesma, vem ocorrendo no entremeio dessa mesma solicitação de adaptação,

nas poucas brechas em que se fazem visíveis as contradições do real.

Horkheimer e Adorno (1956/1973f) entendem a ideologia como um produto

espiritual que surge do processo social com suposta autonomia. A ideologia historicamente

surgiu em substituição à violência direta, atenuando o que se mostra conflitante e levando

com isso à conformação da consciência com a realidade. Porém, com as transformações da

sociedade burguesa no século vinte, Horkheimer e Adorno (1956/1973f) apontam que a

ideologia contemporânea parece ter perdido o conteúdo que indica a autonomia, e se

reduziu ao aspecto formal, de simples justificação da realidade permeada por relações de

poder e violência.  A ideologia que paira sobre esses tempos tem sido desde então uma

mentira manifesta, transparente, que requer a estrita conformação com a cultura existente.

Nesse contexto, o juízo que percebe a realidade como agregado de fatos,

recebendo-os passivamente, toma o real antes mesmo do próprio ato perceptivo que, em

suma, exige não só o momento objetivante e assertivo da afirmação sobre a realidade, mas,

como constitutivo da experiência, o trabalho da reflexão que tenta estruturar a realidade,

negando a princípio o que se oferece de imediato (Rouanet, 1978/1989).

Segundo Rouanet (1978/1989), este sujeito expropriado do conhecimento é o

mesmo sujeito do capitalismo monopolista que, como assalariado, esqueceu há muito

tempo o que gera o processo da mais-valia e, sob a realidade delirante, lhe restou projetar o

que se apresenta como imediato. Este sujeito esclarecido impõe os conteúdos de que

necessita em cada âmbito, numa espécie de projeção falsa, pois o que projeta é o desespero

por tentar controlar o que, em meio à cultura heterônoma, não consegue apropriar,

persistindo na ilusão de poder.

O esclarecimento, assim tomado nesta argumentação, tem levado à

instrumentalização do juízo, da razão que reduzida à escolha de meios, deixou de refletir

sobre a existência, então considerada imutável, a qual aparentemente o pensamento nada

pode acrescentar. Com isso, tudo o que se apresenta como obstáculo a essa operação astuta

da razão foi duramente reprimido, como os impulsos miméticos, considerados como o que
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recorda o vínculo entre o homem e natureza e nos lembra que a natureza humana está

longe de se realizar.

Segundo Horkheimer e Adorno (1947/2006d), os impulsos miméticos ou mimese

pressupõem um processo de identificação com o externo, com o outro, que imitado num

primeiro momento, torna-se em seguida apropriado. A mimese impulsionaria assim o

processo pelo qual ao perceber o mundo e na necessária projeção das impressões recebidas

para a reconstituição do que é externo, se possa, no controle desta projeção, diferenciar o

que é próprio do que é externo, numa espécie de projeção refletida, que constitui a vida da

consciência autodeterminada.

Horkheimer e Adorno (1947/2006d) diferenciam mimese de projeção irrefletida,

considerando que a primeira compreende um processo em que o exterior é o modelo com

que se ajusta o interior, num movimento em que o estranho se torna familiar, próprio, e o

familiar se transforma em estranho – um outro de si. Para os autores, isso pressupõe a

projeção refletida, enquanto legado da espécie como forma de reação, que deve ser

aprimorada e inibida na formação do indivíduo, movimento em que se possa distinguir o

interno do externo de modo a se identificar com este último e se constituir a partir da

diferenciação que disso resulta.

Porém, como movimento oposto, na projeção irrefletida, o interior salta para fora

(Horkheimer & Adorno, 1947/2006d, p. 154), ou seja, o familiar é atribuído ao estranho,

uma vez que a consciência não se movimenta até o externo na tentativa de se apropriar,

restando a confusão entre o que é próprio e do outro. A projeção irrefletida parece ser

consequência da proscrição dos impulsos miméticos na sociedade coercitiva, em que sob a

premência do desenvolvimento de um eu idêntico e imutável estando em meio a constante

ameaça, no processo de percepção, o sujeito não se entrega às impressões recebidas, não se

identifica e nem se apropria das mesmas, projetando esta defesa que traz como

consequência da não distinção entre si e o mundo externo.

A razão em sua constituição na história proscreveu a mimese, bem como rejeitou o

mito, este tomado como uma busca de explicações dos fenômenos por meio da criação e

projeção de poderes ocultos de divindades. Entretanto, a própria razão recaiu ao mito à

medida que o esclarecimento trouxe historicamente a mesma ambiguidade que o mito

outrora também apresentava: o de, ao constituir explicação sobre o mundo, impor a

adaptação ao mesmo, impedindo com isso qualquer possibilidade de diferenciação.
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Contudo, para Jay (1984/1988), os frankfurtianos não abrem mão da razão nem consideram

o esclarecimento como processo estritamente regressivo, mas insistem na tensão

permanente da razão naquilo que ela resguardou enquanto possibilidade de se constituir

como reflexão sobre a existência e naquilo que ela cedeu à tendência de

instrumentalização, de modo que se possa refletir em direção à reconciliação dessas

dimensões conflitantes.

Portanto, os conceitos de razão e experiência em Adorno e Horkheimer são

mediados pela materialidade das relações sociais estabelecidas na cultura existente. A

crítica à cultura que se organizou sob a ameaça e sob a necessidade de autoconservação é

essencial para se entender porque o movimento de experiência é um momento de formação

do indivíduo autônomo, pois é um momento privilegiado de contato com as rupturas

impostas na história e de reflexão sobre as mesmas. Por isso, esse conceito remete ao

contato empírico com a realidade, em que o indivíduo se movimenta até ao externo, ao

outro, na apropriação do diferente.

Ao tratarem dos conceitos de experiência e de razão, Adorno e Horkheimer

elencam outros conceitos, como o de mimese e de projeção refletida, que são movimentos

que o homem empreendeu na história em que a razão não só visa um fim único, que é o da

pura sobrevivência, mas pode refletir sobre a realidade, tomá-la em sua objetividade.

Portanto, ao trazerem os conceitos de experiência que resgata o contato com os objetos e

de razão em que se estabelece uma relação com a realidade, esses autores insistem na

determinação material e histórica desses conceitos, no quanto são produtos da cultura que,

contudo, ao estar organizada sob a heteronomia, impede a experiência paralisando o

contato com os objetos e reduz a razão ao caráter instrumental.

1.4. A ATUALIDADE DA CRÍTICA DE ADORNO E HORKHEIMER

Nesse item, busca-se delinear as trajetórias de Adorno e Horkheimer, passando por

algumas obras e textos elegidos para discussão nesta pesquisa. Não se pretende descrever

exaustivamente suas trajetórias, o que extrapolaria os limites desta pesquisa, mas elucidar,

por meio de obras e textos estudados, a preocupação constante desses autores com o
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exercício de uma racionalidade crítica e emancipatória como caminho para a formação do

indivíduo autônomo15.

Segundo Jay (1984/1988), Adorno parece ser o que mais se recusa a pensar

modelos de reconciliação quando comparado a outros pensadores frankfurtianos, pois se

esquiva de esboçar qualquer síntese acerca da racionalidade, entretanto, indubitavelmente

considera que o desequilíbrio que tendeu à preponderância da racionalidade instrumental

tem marcado o logro da civilização.

Adorno e Horkheimer como pensadores da Teoria Crítica da Sociedade viveram

um período em que a razão pagou seu maior preço, que é segundo Rouanet (1978/1989) a

sua autodissolução na loucura, no delírio, expressa na antiexperiência do fascismo. Este foi

o momento em que a razão esclarecida, para se conservar como tal, atinge o ápice do

desespero e da tentativa de a tudo abranger e organizar, levando aos limites o seu traço

totalitarista, do qual o esclarecimento parece não ter se desprendido, propagando-se na

atualidade.

Estes traços totalitários que permeiam a civilização e suas instituições são

analisados pelos frankfurtianos na dialética implícita da própria ideologia. Se a cultura se

perpetua sob o signo da dominação, sua ideologia traz a marca da repressão e da violência,

porém a introjeção dessa mesma cultura, segundo Rouanet (1978/1989), também traz

aspectos emancipatórios que podem ser entendidos como brechas de reconciliação que

deixam entrever as promessas da cultura de satisfação e realização humanas.

Esta análise peculiar é realizada por Adorno e Horkheimer quando ao analisar a

instituição da família e a educação formal trazem uma visão sutil do processo de

perpetuação da ideologia, dado que a família bem como a educação formal atua na

sociedade não só como perpetuadoras das relações de poder estabelecidas na cultura, mas

também na contramão destas.

A perda da função educadora da família, que aos poucos delega sua função ao

Estado (e nesse sentido, à sociedade de massa) é analisada por Adorno e Horkheimer

15 Como Adorno e Horkheimer se preocuparam com diversos temas e assuntos que dizem respeito à crítica da
sociedade em geral, os mais variados temas são recorrentes em diversas de suas obras ao longo de suas vidas.
Assim, a trajetória que aqui se explicita e com base em alguns comentadores de suas produções, refere-se a
algumas obras⁄textos que são trabalhados nesta pesquisa e que, dispostos temporalmente permitem dizer que
suas trajetórias passam da crítica do conhecimento, da análise das instituições socioeducativas até
elaborações específicas sobre a arte. Porém, sabe-se que esses temas aparecem recorrentemente em toda
produção desses autores em diversos períodos, não havendo uma linha temporal exata entre eles, mas sim
tendências de foco de investigação.
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(1956/1973e) no texto Família do livro Temas básicos de sociologia de 1956, algumas

décadas após Autoridade e família de Horkheimer (1936/1990) publicado em 1936,

período em que talvez não fossem tão visíveis as transformações pelas quais passou essa

instituição no século vinte, modificando definitivamente seu papel.

Similar análise é empreendida por Adorno (1969/1995a; 1967/1995) acerca da

educação formal em Educação após Auschwitz e em Educação – para quê?, nos quais se

pergunta sobre uma possível educação após o holocausto da Segunda Guerra Mundial. A

desesperança que marcou o pós-guerra alimenta a esperança de se perguntar sobre o papel

da educação numa sociedade ainda perpassada pela barbárie e por formas tantas de

opressão configuradas por um capitalismo tardio, quando as condições objetivas e

subjetivas que propiciaram o horror parecem permanecer intocadas.

Adorno (1969/1994) discute, numa conferência intitulada Capitalismo tardio ou

sociedade industrial?, qual destes dois conceitos melhor traduz a sociedade de meados do

século vinte, caracterizada pelo enorme avanço técnico e produtivo. Este debate surge em

meio a boatos de que a sociedade já não seria mais capitalista e que a regulação da

economia poderia assegurar por si própria o desenvolvimento econômico, o bem-estar e o

pleno emprego. De acordo com Wanderley (2006), Ernest Mandel, ao tratar do conceito de

capitalismo tardio em suas obras, considera que o período desta fase do capitalismo

emergente no pós-guerra – período marcado pelo estado do bem-estar social e pelo

crescimento assustador de investimentos a nível internacional – passou por crises, como a

do petróleo em 1973, que abalou sua sustentabilidade. Nesse período, a fenda que separa

os países desenvolvidos e subdesenvolvidos aumentou enquanto consequência da

centralização do capital produtivo16.

Preocupado com a melhor maneira de designar o sistema econômico vigente e suas

contradições, Adorno (1969/1994) afirma que, de acordo com o estágio atingido pelas

forças de produção nos países desenvolvidos, a sociedade pode ser designada industrial,

considerando ser este o modelo preponderante que abarca todos os setores sociais. Mas por

outro lado, no que se refere às relações de produção, estas não acompanharam o avanço

das forças de produção de bens para as necessidades humanas, e continuam estruturadas do

mesmo modo quando Marx analisara a sociedade do século dezenove. Isso configurou, no

século vinte, um sistema capitalista assentado sobre os mesmos princípios de outrora, ainda

16 A discussão sobre as transformações do capitalismo no século vinte e as considerações de Adorno sobre
esse processo serão retomadas no item 3.1 do Capítulo 3.
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que o nível das forças produtivas atingido pudesse garantir um estado qualitativamente

superior à organização social existente, o que constitui uma contradição explícita. Disso

resultou uma sociedade em que o trabalho é elevado como ideal num estado de abundância

e as necessidades são geradas pelo interesse no lucro, atendidas sob este viés que ignora as

condições mais objetivas dos homens.

Por isso que Adorno (1969/1994) considera que uma sociedade irracional não pode

ser teorizada coerentemente, uma vez que a dominação ao operar por processos

econômicos leva os homens a depender de um instrumental que escapa à sua consciência,

tornando-se impossível considerar essa organização razoável. Segundo Maar (1995), desse

estado de contradição, tem-se o conhecimento científico-tecnológico transformado em

força produtiva. E, por fim, todo o conhecimento, que deveria estar direcionado à busca de

uma vida mais satisfatória, encontra-se submetido em maior ou menor grau à produção, o

que modifica o caráter das instituições que o transmitem17.

O avanço das tendências positivista e pragmática no campo da educação,

fomentando nesse espaço uma racionalidade aplicada e imediata, parece exigir que se faça

nos dias atuais a mesma pergunta que Adorno se fez após o holocausto, com especial

referência à Auschwitz. Afinal, a educação que se distancia da experiência e da reflexão,

negando-se à autocrítica, é o que também corroborou com Auschwitz e ainda parece

perdurar como conformidade com a cultura, em que os conteúdos são assimilados sem

crítica ou resistência, o que leva à perpetuação pela educação das condições geradoras da

barbárie.

Tais tendências que se adentram na educação formal como exigências do sistema

têm suas bases dissecadas e criticadas em Teoria tradicional e teoria crítica de

Horkheimer (1937/1989), texto de apresentação de seu projeto de uma teoria crítica, e em

Sobre sujeito e objeto (1969/1995b) e Notas marginais sobre teoria e práxis (1969/1995c)

de Adorno, dada a crítica social e histórica do conhecimento realizada por eles nesses

textos.

O positivismo e o pragmatismo se apresentam como tradições do pensamento

instrumentalizado e, mesmo sendo tradições diferentes, ambas se limitam ao aspecto

17 Esta discussão também será retomada e aprofundada no Capítulo 3.
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imediato dos objetos e impedem, com isso, o movimento do sujeito até o objeto, o que

dificulta a autorreflexão crítica necessária ao conhecimento que visa a emancipação18.

Dessa maneira, o pensamento de Adorno e de Horkheimer é marcado pela busca da

emancipação, recusando a todo o instante a totalidade dos sistemas, das explicações sem

contradição, sem aporias, dada a aversão de todo sistema fechado à reflexão e ao

pensamento. O próprio estilo de escrita destes autores, bem como a preferência explícita

dos mesmos pela forma ensaística, mostra a não conclusão de seus pensamentos, o não

fechamento, que, enquanto forma, incorpora o conteúdo de um pensar que tenta dizer das

contradições da realidade na qual os objetos estão inseridos.

Segundo Giordano (2004), nesse proceder que nega a necessidade de um sistema

filosófico abrangente e unívoco, encontra-se o germe do projeto de filosofia desses

pensadores, que insiste na pergunta mais que nas respostas que podem ser refratárias ao

pensamento.

A crítica à instrumentalização da razão que permeia as obras desses autores está

presente na obra de 1946, intitulada Eclipse da razão, escrita por Horkheimer (1946/2000),

na qual esse autor explora a dialética inscrita na razão, que historicamente perdeu a tensão

contida em sua faceta emancipatória, reduzindo-se a caráter de instrumento. Horkheimer

(1946/2000) ao descrever a dialética da razão na história, conceitua a razão na cisão entre

objetiva e subjetiva, a fim de trazer o movimento histórico do conceito que pode ser

entendido como critério de escolhas e ações morais para além de sua redução a instrumento

para a autoconservação. E também, contemporâneo a esta obra, o livro Dialética do

esclarecimento, escrito por Horkheimer e Adorno (1947/2006*), traz a investigação da

dialética pela qual historicamente passou o processo de esclarecimento que, ao ser

empreendido para a realização da autonomia humana, levou à forçada identificação entre

saber e poder que reduz o pensamento à necessidade de apreensão imediata dos objetos

num sistema coerente e sem contradição. Isso tornou impedida a abertura aos objetos como

também o ato de se tomar como objetividade que se constitui nesse contato, movimento

próprio à experiência. Essa razão esclarecida assim se converteu em uma nova

mistificação, incapaz de se tomar como objeto.

18 As críticas às tradições positivista e pragmática serão esclarecidas por dentro da crítica de Horkheimer às
teorias tradicionais no Capítulo 2 e, sob a perspectiva de Adorno e também de Horkheimer, no item 3.2 do
Capítulo 3, no qual se aprofunda a crítica ao avanço da tradição pragmática no âmbito da educação.
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Desde a fundação do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, sobretudo a partir

da direção de Horkheimer nos anos 30, era evidente a preocupação dele e dos demais

filósofos incorporados ao Instituto de investigar a configuração do sistema capitalista e a

maneira como a classe operária enfrentava as transformações da mesma época, na tentativa

de articulação entre os fenômenos macro e micro estruturais, como forma de entendimento

do sistema social (Freitag, 1986/1993).

Para Freitag (1986/1993), a burocratização dos movimentos operários, o

surgimento do estado fascista e a elasticidade das democracias em fundar uma completa

junção entre forças produtivas e relações de produção, gerou uma sociedade integrada,

impossibilitada de realizar uma revolução proletária como Marx previra enquanto resultado

do avanço das forças de produção e do processo de conscientização das massas. Crochík

(2003) retoma um termo utilizado por esses autores, o de sociedade administrada, que

indica o processo em que o trabalho e toda atividade na sociedade passam a se pautar pela

técnica, pela ordem e pelo progresso, ou seja, pela administração calculada, tomada como

solução para todo e qualquer problema da sociedade e capaz de garantir seu pleno

funcionamento. Nessa sociedade administrada, a atividade humana se distancia das

necessidades, torna-se formal e os homens deixam de refletir sobre os fins de suas ações

previstas e organizadas.

Segundo Freitag (1986/1993), é possível observar que Adorno e Horkheimer, a

partir dos anos quarenta, se confrontam com fenômenos que emergiam no entre e pós-

guerra como a não revolução da classe proletária e a cooptação da consciência da mesma

pela maquinaria do consumo imediato, do que resultou uma ideologia mais visível e

transparente, porém mais irracional19. A ideologia que surge com a realidade dos

monopólios no período entre guerras prevê a adaptação maciça ao que existe, uma vez que

afirma a realidade simplesmente. Essa ideologia exige a estrita conformidade com a

ameaça irracional da sobrevivência, não afirmando nada para além dessa configuração da

19 Segundo análise de Horkheimer e Adorno (1956/1973f), a ideologia da sociedade industrial monopolista
difere da ideologia burguesa que, como dito, continha uma ambiguidade. No entanto, segundo suas
formulações, na sociedade administrada não subsistem mais ideias que, ainda que afirmassem como vigente
um estado de realização que não existisse de fato, apontaria no mesmo movimento para a possibilidade dessa
outra ordem. Por isso, trata-se de uma ideologia irracional e transparente, isenta de qualquer conteúdo
razoável, pois prevê a conformidade até quando se percebe a miséria e a desumanidade. Essa configuração
transparente da ideologia exigiu um olhar mais apurado desses autores para se entender porque os sujeitos
nos mais variados espaços vêm se adaptando duramente à realidade, mesmo quando percebem que a
ideologia que afirma o existente é uma mentira cínica. Essa discussão retorna no Capítulo 3.
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cultura rebaixada à configuração do sacrifício do trabalho, o que justifica denominá-la de

irracional.

Nesse período, segundo Jay (1973⁄1986), os frankfurtianos retiram certa ênfase da

práxis como ação revolucionária e se debruçam sobre a perpetuação da ideologia nos

processos sociais. Dessa mesma época, resultam as obras já mencionadas Dialética do

esclarecimento (1947/2006*) e Temas básicos de sociologia (1956/1973*), nas quais a

maior radicalidade da crítica empreendida pelos frankfurtianos reflete um período em que a

configuração das instituições e da ideologia lhes exigia um novo olhar.

De acordo com Freitag (1986/1993), é ainda por volta da década de sessenta que

estes pensadores retiram a ênfase sobre a crítica da ciência e do conhecimento para se

aproximarem da crítica da cultura e, sobretudo, da Indústria Cultural que avançava –

principalmente, segundo Franciscatti (2005), como uma aprimorada ideologia da sociedade

industrial – aos mais recônditos espaços que pareciam se resguardar da lógica de domínio e

expropriação da organização social. Especialmente para Adorno, a arte se apresentaria

como um possível espaço de crítica e utopia frente a uma sociedade totalmente alienada.

Assim, a teoria estética constituiria para Adorno um conhecimento capaz de sistematizar e

fazer emergir o conteúdo crítico das obras de arte, uma vez que esse pensador considerou

as obras de arte como formas privilegiadas de crítica à realidade.

Entretanto, antes mesmo dos anos sessenta, pode-se considerar que estes

pensadores vinham delineando reflexões sobre a arte, em que esta se configuraria como

possível espaço de crítica e utopia em meio a uma sociedade heterônoma. Horkheimer e

Adorno em O conceito de esclarecimento (1947/2006a) trazem considerações sobre a arte

como conhecimento que se constituiu na história através da renuncia à práxis imediata e

por trazer a seu âmbito particular a manifestação da totalidade da sociedade e de suas

relações. Por sua vez, Horkheimer em Eclipse da razão (1946/2000) chega a ponderar que

tanto a linguagem artística como a filosófica parece liberar os impulsos miméticos,

possibilitando a experiência e a memória. Para ele, estas linguagens refletiriam os anseios

dos oprimidos e a condição da natureza humana até então expropriada pela relação de

dominação que vem perpassando a civilização – assim sendo, nessas linguagens

prevaleceria uma relação de experiência, em que tanto sujeito e objeto não são meramente

submetidos a quaisquer fins.
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Também segundo Freitag (1986/1993), a teoria estética se apresentou para Adorno

como possibilidade de decodificar a arte, podendo trazer à tona os elementos críticos nela

presentes e que impulsionam a crítica à organização social existente. Como a arte se fecha

à conceituação direta, a possibilidade de uma teoria estética estaria em, ao entrar em

sincronia com a obra, compreender seu conteúdo, a representação nela contida da realidade

e o seu caráter utópico na qual se resguarda a possibilidade de uma humanidade realizada.

Em Teoria estética, obra reunida e publicada após seu falecimento em 1969,

Adorno (1970/1988) buscou, nos fragmentos que constituem essa obra, confrontar a arte e

a racionalidade por meio da experiência estética. Segundo Jay (1984/1988), Adorno insiste

em retirar a arte de uma categorização inferior do conhecimento, considerando que a

recusa da arte de projeção sobre o objeto, de modo que a pretensão de domínio é

substituída pela sensualidade, torna a arte e, consequentemente, a experiência que se pode

estabelecer com as obras, um momento privilegiado de reflexão sob a primazia do objeto.

Se a racionalidade que é acionada na experiência estética se difere da racionalidade

que preza o domínio e que se reduz à manipulação astuta dos meios, torna-se claro que a

preocupação com uma racionalidade que se difere do domínio, tal como pode ser vivida no

contato com a arte, não foi para estes pensadores um projeto tardio. Já nos anos 30, Adorno

em um de seus primeiros ensaios no qual esboça seu projeto de filosofia insiste na

interpretação do que se encontra problemático, de modo que o objeto deve ser clareado por

constelações de conceitos que não justifiquem nem busquem um sentido por detrás da

realidade que se mostra contraditória. O esforço do pensamento em não dominar nem

perscrutar, mas busca revelar o problemático por meio de outros conceitos, de modo a não

aprisioná-lo, mas permitir a emancipação da realidade, já era preocupação desde o início

das trajetórias desses expoentes da Teoria Crítica da Sociedade, marcando o caminho da

filosofia destes pensadores da primeira geração aqui estudados. Desde o início de suas

formulações, em especial no ensaio La actualidad de la filosofía20, Adorno (1931/1991) já

esboçava sua filosofia materialista, na qual se recusa toda síntese para a realidade e toda

justificação do existente, como forma de se abrir possibilidades para se inaugurar uma

20 Adorno (1931/1991), neste texto, ao apresentar sua filosofia materialista e a relação desta com o objeto
indica que la auténtica interpretación filosófica no acierta a dar con un sentido que se encontraría ya listo y
persistiría tras la pregunta (p. 89); e complementa afirmando que la respuesta al enigma no es el “sentido”
del enigma de modo tal que ambos pudiesen subsistir al mismo tiempo, que la respuesta estuviese contenida
en el enigma, que el enigma lo constituyera exclusivamente su forma de aparición y que encerrara la
respuesta en sí mismo como intención (p. 93; grifos no original).
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nova realidade que, quem sabe, nos reserve algo melhor, onde a cultura finalmente poderia

cumprir suas promessas.

Assim, a análise que estes autores empreendem dos conceitos de razão e de

experiência se insere no projeto do esclarecimento da formação cultural, que se refere à

possibilidade de formação do indivíduo autônomo pelo estabelecimento de uma cultura

que se realize como espaço de satisfação e de proteção e que, por sua organização,

viabilize a autonomia humana.

A razão é analisada por Adorno e por Horkheimer tanto da perspectiva do que se

tornou na sociedade e no conhecimento, quanto dentro do projeto do esclarecimento que

insiste no potencial de emancipação desse conceito, com a ressalva de que, para eles, como

visto, esse potencial só se realiza na articulação à experiência e aos sentidos, que permite

uma relação crítica com os objetos. A análise da racionalidade é permeada pela crítica ao

processo de esclarecimento que reduziu a razão a instrumento, crítica essencial para que se

possa resgatar as possibilidades da razão crítica como exercício do conhecimento

verdadeiramente esclarecido, o que será discutido no próximo capítulo.



Experiência e racionalidade: inspirações para uma educação crítica
Claudia Helena Gonçalves Moura – PPGPSI/UFSJ – 2011

36 |

CAPÍTULO 2

RAZÃO E EXPERIÊNCIA: POSSIBILIDADES DO CONHECIMENTO
ORIENTADO PELA EMANCIPAÇÃO

No capítulo anterior foi possível perceber que as trajetórias de Adorno e de

Horkheimer trazem a crítica às transformações pelas quais passa a sociedade e que a

tornam integrada, bem como a crítica ao esclarecimento que tem reduzido a razão a mero

aparelho social, o que os levou a buscar na arte e na filosofia a sobrevivência da

racionalidade crítica. As elaborações desses autores sobre a dialética inscrita no conceito

de razão traz atualizações das reflexões de Kant sobre a articulação entre a razão e a

experiência no conhecimento, estabelecendo diálogo com a tradição filosófica por meio de

uma análise materialista da sociedade e do conhecimento.

Nesse capítulo, busca-se, com base nas reflexões dos pensadores citados,

aprofundar suas críticas à relação vigente entre indivíduo e sociedade e à racionalidade que

foi possível de se exercer por dentro dessa realidade. Com isso, serão analisados os

elementos que vem enredando a razão à reprodução do existente, impedindo a experiência,

inclusive no desenvolvimento do próprio conhecimento filosófico e científico. Por fim,

serão apresentadas possibilidades de se resgatar a razão enquanto reflexão e crítica, o que

permite ainda, com base nos pensadores aqui estudados, insistir na atualidade desse

conceito e na possibilidade do conhecimento (filosófico e científico) e, inclusive, do

conhecimento da psicologia, orientado pela emancipação.

Dentro dessa perspectiva, Adorno (1955/1986) problematizou os caminhos que a

ciência psicológica tem tomado ao conceber o originado (a particularidade, o sujeito) como

objeto que deve se harmonizar com a sociedade da qual provém. Por essa via que a

psicologia, para ele, tem se tornado uma ciência que reafirma muitas vezes a falsa

consciência da sociedade, ao negar a possibilidade de um espaço interno diferenciado.

Nesse sentido, o culto a tal ciência complementa a desumanização que se dá na realidade,

ao forjar como humano o que é inumano e controlar o surgimento do novo em meio à ratio

dominante (Adorno, 1955/1986).
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Como uma das origens da palavra razão, ratio pode significar a correspondência

entre razão humana e racionalidade do real, ou seja, a possibilidade da razão humana em

atribuir compreensão à realidade, considerando esta organizável e racional por si própria

(Chauí, 2006). Ao rever a posição da filosofia na atualidade e em relação à ratio, Adorno

(1931/1991) critica as filosofias que consideram o real em sua racionalidade – filosofias

que retomam o princípio idealista de uma ratio autônoma que fundaria por si própria o

conceito de toda realidade21 –, quando justamente a configuração do real, ao contrário, não

se mostra minimamente razoável. Para Adorno (1931/1991) a filosofia – e, pode-se dizer

também a ciência, já que para ele, nesta estão contidos problemas filosóficos fundamentais

– que se aferra a tal ratio acaba por legitimar e dar continuidade à situação em que se

encontra a humanidade.

Todavia, parece ser próprio da impotência da verdade em meio à realidade existente

que, para se constituir enquanto verdade, esta deva se desvencilhar deste momento

coercitivo que tem caracterizado a relação da sociedade com o indivíduo e, por

consequência, as ciências aplicadas a esta sociedade. A psicologia, enquanto ciência

parcelar, pode acolher questões filosóficas fundamentais, aspecto que foi pensado por

Adorno (1931/1991) como papel da ciência, que não deve buscar um sentido por detrás do

existente, assemelhando-se ao mesmo, mas sim iluminá-lo, clareando o que se apresenta

enigmático, a ponto de fazê-lo emergir em diferentes ordenações das quais possa aparecer

sua solução. Assim, deve se iluminar o real por meio da interpretação do que se manifesta

como fenômeno histórico e por isso merece a atenção do conhecimento, pois, do contrário,

a filosofia e a psicologia podem se paralisar em uma arbitrariedade formal ou recair em

afirmações ideológicas de justificação da realidade22.

Desse modo, se toda adaptação a esse mundo pode ser considerada como

participação na loucura objetiva (Adorno, 1955/1986), a racionalidade do indivíduo que

nele vive não é transparente, mas ao contrário, heterônoma e forçada. Dado que a

racionalidade social se baseia na coerção, no tormento corporal, a todo o momento é

acionado um sentimento de angústia e impotência ao mesmo tempo em que a capacidade

21 Segundo Adorno (1931/1991, p. 74): la ratio autónoma, tal fue la tesis de todo sistema idealista, debía ser
capaz de desplegar a partir de sí misma el concepto de la realidad y toda realidad.
22 Adorno (1931/1991) ao debater a atualidade da filosofia frente ao avanço das ciências, considera que o
trabalho da filosofia estaria centrado no seu potencial de interpretação, na tentativa de converter em texto o
que se apresenta cifrado. Para isso, não se trata de buscar um sentido para a realidade que estaria por detrás
dessa, oculto e pronto, mas por dentro da investigação realizada pelas ciências parcelares, dissolver o
enigmático pela pergunta – o que deve ser realizado por um pensamento dialético, antitético à realidade.
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de resistência dos indivíduos é diminuída para viver nesta organização. Nesse estado,

segundo Adorno (1955/1986), a razão então se mistura a um quantum de irracionalidade

para que se torne funcional neste todo falso.

Portanto, a particularidade acaba por se encontrar afetada pela dialética

racionalidade-irracionalidade, uma vez que pela adaptação às enrijecidas condições da

realidade, torna-se endurecida, coisificada, de modo que acaba por prescindir da

experiência. A parte passa a viver um realismo destruidor no qual atua uma razão

conservadora que torna o sujeito ainda mais distante da possibilidade de uma vida para

além destas limitações em que tem se enredado nessa organização social.

Em meio a esta irracionalidade se formam a opinião e o preconceito, entendidos por

Adorno (1963/1969) como formulações limitadas de uma consciência também limitada na

qual se reproduz a falsa consciência de uma sociedade já incapaz de refletir sobre os rumos

que tem tomado. Nesse processo, a própria razão acaba por se converter em desrazão, ou

ainda, se dispõe a serviço da racionalização.

Abbagnano (2007) considera a racionalização como tendência a se procurar

argumentos e justificações para crenças cuja força não se encontra em processos racionais,

mas em emoções, crenças, preconceitos e hábitos. Já Adorno (1963/1969) a concebe como

um mecanismo imanente à razão que vem sendo possível de se exercer. A racionalização

se dá quando o espírito subjetivo sustenta e reforça seu próprio engano – por isso, na

racionalização, manifesta-se o caráter falso da sociedade, à medida que essa última vem

negando a possibilidade de realização da parte, de modo que a racionalização se torna uma

mentira objetiva impedindo qualquer questionamento sobre o quanto de absurdo e de

irracionalidade se reproduz neste estado (Adorno, 1963/1969).

Crochík (2003) considera que a negação do que é percebido se dá devido à ameaça,

o que gera um conflito que endossa a mesma negação, fazendo não ver o que é

contraditório. Portanto, por racionalização, compreendem-se cicatrizes na particularidade

da ratio em seu estado de irracionalidade, ou seja, mais que trama psicológica, resulta do

impacto no plano subjetivo do fracasso da cultura em que se vive, fracasso em não proteger

e nem satisfazer as necessidades do sujeito (Adorno, 1963/1969).

Nesse sentido, para Adorno (1963/1969), enquanto o mundo se constituir como

uma ameaça aos indivíduos, o movimento do pensamento até os objetos, torna-se

impedido, de modo que o sujeito, ao perder a capacidade de entrega ao esforço da reflexão,
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distancia-se da busca da verdade que se desenvolveria criticamente pela mediação

recíproca entre sujeito e objeto.

Todavia, Adorno (1963/1969) dá indícios do que permite que a opinião, que contêm

como germe a capacidade de julgar – diferente da racionalização em que se reforça o

engano –, possa se tornar enfim conhecimento: o estabelecimento de uma possível relação

com o objeto. Se o pensamento se ocupa do objeto, satisfazendo-se com o mesmo e se

modifica nessa relação com o não-idêntico pode, então, elaborar o conteúdo de verdade

deste, num movimento em que os dois polos se determinam, para além de qualquer

reafirmação generalizante. Ao contrário, enquanto permaneça a razão separada do seu

objeto (Adorno, 1963/1969, p. 143), a opinião e a racionalização ficam a vagar obedientes

às forças cegas da economia psíquica e social, a despeito das consequências que geram.

Horkheimer (1937/1989), em Teoria tradicional e teoria crítica, problematiza o

quanto a teoria tradicional se compõe como parte do processo social existente por elaborar

hipóteses que visam à explicação de mecanismos e processos de um determinado universo

de objetos e por se pautar pela exigência de estarem todas as partes de sua explicação

conectadas entre si e livres de contradição. A preferência por explicações simples e

convenientes, por procedimentos científicos guiados pelo caráter utilitário dos resultados e

pela possibilidade de previsão, mostra o quanto a ciência e a teoria, sobretudo de

orientações positivista e pragmática23, encontram-se atreladas à reprodução do existente e à

sua autopreservação.

Horkheimer e Adorno (1947/2006b) consideram o positivismo como a escória do

esclarecimento, a tradição do pensamento que reduz a razão à vida imediata, levando ao

extremo a tentativa do esclarecimento de repor coerência e sentido à vida restrita ao estado

atual das condições sociais, sentido esse da própria reposição do que existe. Segundo os

mesmos autores, o esclarecimento pretende lidar de modo eficaz com os fatos e construir

23 Segundo Abagnano (2007), o positivismo foi empregado primeiramente por St. Simon que designava um
método sociológico que se estendeu também para a filosofia. A partir de Comte, o positivismo torna-se uma
grande corrente na filosofia do século dezenove que preconizava a ciência como guia da sociedade e da vida
dos indivíduos, considerado como um sistema que provê um conhecimento unívoco e uma moral segura.
Essa filosofia acompanha o avanço técnico-industrial, sendo expressão do otimismo gerado pela expansão do
progresso material – sua influência nas ciências sociais levou à tendência ainda hoje visível de se prezar a
descrição de relações entre fatos para a previsão e o controle dos mesmos bem como a explicação de relações
mais simples das quais se supõe derivar as complexas. Já o pragmatismo, segundo esse mesmo autor, foi um
termo utilizado pela primeira vez por Willian James no fim do século dezenove e desde então se referia ao
alcance que determinada proposição obtinha sobre a vida – a essa filosofia não interessa a busca da verdade,
mas utilizar procedimentos que definem o significado de uma proposição por meio de suas consequências
visíveis.
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sistemas para dar ao homem domínio sobre a natureza, sendo esse o princípio da ciência

que se desenvolveu e que o positivismo identifica como princípio de todo conhecimento. Já

Horkheimer (1937/1989) aprofunda a crítica a todo o conhecimento que elabora hipóteses

que sejam úteis ao funcionamento da sociedade o que, segundo ele, parece ser realizado

efetivamente pelo pragmatismo que submete a teoria ao processo social.

Essas tradições do pensamento conferem exagerada ênfase na experiência imediata,

retomam o empirismo de modo acrítico, pela negação da razão e insistência na experiência

imediata e isenta de pensamento, propondo, no caso do positivismo, a identificação do

procedimento científico com a verdade e, no caso do pragmatismo, ao recusar a

objetividade da realidade, submetendo a verdade aos efeitos práticos das proposições.

Segundo Jay (1973/1986), ao tecerem diversas obras críticas ao positivismo e ao

pragmatismo, Horkheimer e Adorno se referiam a essas tradições do pensamento de forma

ampla. Por positivismo abarcaram vertentes filosóficas que igualavam a filosofia ao

método científico e, ainda segundo Jay (1973/1986) a crítica de Horkheimer ao positivismo

se dirige ao fetichismo dos fatos prezado por essa tradição do pensamento. Enquanto o

empirismo continha um elemento crítico, de subversão à tradição e à superstição e ênfase

no quanto o conhecimento deriva da experiência, o positivismo ao desconsiderar o

potencial reflexivo do pensamento (que ocorre, como visto, inclusive na articulação à

percepção), representa a absolutização dos fatos e a reificação do existente.

Por teorias tradicionais, Horkheimer (1937/1989) parece conceber as elaborações

no campo filosófico-científico que prezam a coesão e evitam qualquer contradição pela

preferência por proposições facilmente demonstráveis e observáveis. Essa tendência é

crescente no campo das ciências sociais que, como ele próprio descreve, por se adequar aos

paradigmas das ciências naturais, preza por estudos mais descritivos que se separam de

qualquer desenvolvimento teórico, considerado dispendioso e evitado a todo custo. O

objetivo prezado é o controle e também a previsão por meio da formulação de hipóteses a

serem controladas ou aplicadas aos fatos.

Horkheimer (1937/1989) conclui que a teoria tradicional se refere claramente à

concepção de ciência fundada no método cartesiano, que se assenta no princípio de

identidade e de não-contradição, por meio de um proceder dedutivo ou indutivo, que visa

perscrutar e dissecar a realidade existente e as relações nela presentes. Isso é realizado e

justificado sob uma suposta neutralidade e objetividade que se esquiva, em última
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instância, de pensar sobre as relações de troca e de dominação que determinam a posição e

a função da ciência na sociedade, impedindo por fim toda reflexão sobre seu fazer.

A crítica em seu caráter de negatividade é o que permeia a teoria de Horkheimer e

dos demais pensadores da Teoria Crítica da Sociedade e caracteriza, não só o método, mas

também todo arcabouço teórico. Afinal, a preocupação de uma teoria que se pretende

crítica, estende-se para além da coerência interna da teoria, preocupação que também

perpassa a teoria tradicional, mas passa a se referir ao objeto estudado, à relação

estabelecida entre o sujeito conhecedor e o objeto que está dentro da história e se configura

num processo social contínuo tal como a própria percepção do sujeito. A crítica se insere

na teoria como caminho necessário ao projeto político desses pensadores por um futuro de

realização. Neste texto de 1937, Horkheimer abre uma discussão acerca dos paradigmas

científicos, apresentando a dialética e o projeto de uma teoria crítica como um proceder

que visa à emancipação humana (Freitag, 1986/1993). A partir de então, passou a se

discutir não mais sob a dicotomia entre neutralidade da ciência e juízo de valor, mas se

avançou na discussão em termos de um juízo existencial (Freitag, 1986/1993), em que a

necessidade da teoria se justifica tendo em vista a autonomia humana, compromisso do

qual a teoria não pode mais se esquivar.

Cabe observar, como o próprio Horkheimer (1937/1989) já apontava, que postular

unidade e coerência, ainda que a realidade se mostre contraditória em suas facetas de

miséria perceptíveis, é atribuir racionalidade à realidade que exige e força a adaptação

estrita, realidade que produz os sentidos humanos de modo enrijecido e passivo, tornando-

os pré-formados por uma práxis social da qual a ciência e a teoria também fazem parte.

Com isso se produz constantemente a insensibilidade, alimentando a dualidade também no

conhecimento entre ser e pensar, perceber e entender, produzida pela racionalização do

saber que se conforma com o que há de desumano na realidade.

Horkheimer (1937/1989) entende por práxis social a prática submissa a forças

externas ao homem e que, por isso, tende à reprodução do status quo. Como a ciência e a

teoria são atividades, ações humanas contextualizadas na história e orientadas por uma

determinada ideia, são, portanto, uma determinada práxis. Porém, a posição da teoria e da

ciência tradicionais, como ele próprio define, tem sido marcada por uma suposta

neutralidade em relação à sociedade, consistindo então em uma práxis delimitada por

forças sociais da quais a teoria que a fundamentaria se esquivou da reflexão. Entretanto,

vale registrar que tanto Horkheimer como Adorno insistem no potencial da teoria em
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relação à práxis, pois como indica Franciscatti (2007), para eles, a teoria guarda a

autonomia de compreensão e reflexão sobre possibilidades que estão além da vida

imediata, essa orientada pela premência em agir pela sobrevivência.

Segundo Jay (1973/1986), o conceito marxiano de práxis já significava uma ação

que se cria em constante relação com a teoria, o contrário da ação resultante de forças

externas ao homem. Esse conceito é resgatado por Adorno e também por Horkheimer que

insistem na crítica ao marxismo partidário que igualou teoria e práxis. Para Adorno

(1969/1995c), o conceito de práxis se refere à ação que pretende dar condições para a vida,

e não somente reproduzi-la em suas condições aprisionadoras. Assim, a relação entre teoria

e práxis deve ser descontínua, mediada, uma vez que, segundo Adorno (1969/1995c), por

estar relacionada à vida imediata, essa enredada às necessidades de sobrevivência a que a

cultura ainda se encontra prisioneira, a práxis tende a ser predominantemente obtusa,

enredada ao trabalho e, por isso, avessa ao pensamento. Dentro dessa argumentação acerca

da diferença entre teoria e práxis, Adorno (1969/1995c) considera que essa cisão, ainda

que aponte para a diferença entre teoria e práxis, necessária a uma relação mediada e

potencial entre ambas, guarda, porém, traços da história da sobrevivência do homem.

Adorno (1969/1995c) indica que o trabalho intelectual só foi possível quando se atingiu

um estágio de abundância de bens materiais que provêm a vida, o que libertou alguns

sujeitos da premência da sobrevivência. Contudo, apesar do estado de abundância hoje

alcançado, em meio a uma sociedade organizada sob a desigualdade, a grande maioria se

encontra privada dessa possibilidade e todos, frente à ameaça da sobrevivência, inclusive

os que se dedicam ao trabalho intelectual, encontram-se submetidos à necessidade de dar

respostas práticas a essa organização.

Nesse sentido, o caráter obtuso e fechado da práxis deriva da separação histórica

entre trabalho manual e trabalho intelectual, de modo que a práxis ainda lembra a

seriedade animal (Adorno, 1969/1995c, p. 206), a necessidade de dedicação ao trabalho

como fim único ao qual deve estar direcionada a vida – elementos que enredam a cultura

na manutenção de seu fracasso. Por esse motivo, a teoria desempenha papel crucial de

orientação da práxis, uma vez que contêm a liberdade de reflexão sobre o quanto a

atividade social tende à reprodução. Se a teoria se isenta desse momento, como parece

ocorrer com as teorias tradicionais, segundo a denominação de Horkheimer (1937⁄1989),

estará em certa medida contribuindo para a continuidade da situação da sociedade e,
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inclusive para a dificuldade do pensamento em se deparar com o conflitante e enxergar

possibilidades para além do existente.

Segundo Horkheimer (1937/1989) a simplificação e a eliminação de qualquer

contradição vêm sendo realizadas pela consciência em todos os âmbitos da vida social, o

que mostra o caráter obscuro e deformado da vida social e da maneira como os sentidos

humanos se defrontam com os objetos: submisso ao aspecto imediato da realidade,

tomando-se os objetos estritamente como parte da produção social e com a qual é preciso

operar, o que colabora para a manutenção das relações estabelecidas. Nessa conjuntura, a

teoria é igualada ao seu valor potencial de aplicação frente às demandas da produção,

portanto, reduzida ao papel único de perpetuar o existente. O seu contraponto, a

possibilidade de uma teoria crítica, se encontraria na recusa às categorias de utilidade,

produção e conveniência que submetem a teoria e as ciências às mediações opressivas da

realidade existente. E esta recusa implica para Horkheimer (1937∕1989) a condenação

dessas categorias dominantes do pensamento, que vem a obstar a transformação e

emancipação do todo, do qual o sujeito é parte.

Assim a possibilidade da razão em meio a essa situação estaria em (...) retirar o

sujeito de si, em vez de confirmá-lo em uma convicção passageira (Adorno, 1963/1969, p.

146), e adquire seu conteúdo específico, segundo Adorno, na crítica da opinião falsa, das

racionalizações, pelas quais se sustenta uma falsa consciência e, ainda, pode-se dizer,

configura-se também na crítica de todo conhecimento que se pretende conveniente e útil.

A problemática do contato possível com o real por meio da razão, ou seja, a questão

da veracidade da realidade apreendida, tal como foi discutido anteriormente, é o que,

segundo Mola (1999) originou diferentes concepções sobre a razão na antiguidade,

ramificando-a em dialética e em aristotélica – para a primeira, em suas origens, o conhecer

se referia à busca da verdade e se, acaso não se estivesse a vivendo na realidade, fazia-se

necessário subverter o real para realização do verdadeiro. Com a lógica aristotélica, no

entanto, fez-se necessário à razão constatar o real, adquirindo com isso o aspecto

formalizado, de modo que qualquer lacuna ou contradição percebida deveria ser corrigida

no próprio pensamento que apenas ratifica o existente, o que parece constituir, em sua

origem, a teoria em sua faceta tradicional nos termos de Horkheimer. Ainda segundo Mola

(1999), essa lógica aristotélica atravessa toda história da epistemologia e chega à

modernidade, período em que se buscou estabelecer os limites da razão, colocando à prova

a evidência do conhecimento por meio dela obtido.
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De acordo com Silva (1997), para obtenção de um conhecimento seguro, a partir de

Descartes, Bacon e Galileu foram esboçados métodos que garantissem um conhecimento

evidente. Entretanto, com isso se estabeleceu o pensamento unívoco que abstrai da

diversidade a unidade, tendo como modelo a matemática que, calcada na abstração torna

estático o que é dinâmico, capturando o objeto que se torna submetido à manipulação por

uma razão técnica e formal.  Seguindo a argumentação desse autor, ao se forjar a unidade

da razão como trabalho sistemático e que deve fornecer uma certeza inquestionável, todo

objeto foi submetido à homogeneidade para operação de um método unívoco, o do

conhecimento físico-matemático que se tornou o paradigma vigente e, com isso, tendo em

vista a preponderância dessa racionalidade instrumental, à razão caberia apaziguar as

tensões que envolvem os objetos, não para se inaugurar uma comunicação com os mesmos,

mas tornar os objetos inanimados, inertes, próprios ao domínio.

Assim, segundo Silva (1997), o conhecimento técnico que descreve o existente e o

manipula para fins imediatos do progresso, no qual se faz ausente qualquer questionamento

sobre os fins de tal conhecimento e sua relação com as necessidades humanas, tornou-se o

único exercício legítimo da racionalidade no conhecimento. Para Adorno (1951/1993), o

juízo absoluto que se forja nesse processo guarda uma tendência paranoica, ao

desconsiderar a experiência com os objetos e o próprio caráter mediado do sujeito que

nessa relação se constitui – a isso se opõe a própria concepção de experiência desses

autores, o mergulho nos objetos seguido da diferenciação como enriquecimento substancial

do sujeito. Dessa maneira, o esclarecimento chega à modernidade, substituindo a

capacidade de identificação pela ratio, identificando o animado ao inanimado num

movimento em que os objetos só podem ser conhecidos enquanto parte um sistema coeso e

isento de contradição, enfim, preparados para o domínio e subjugação (Horkheimer &

Adorno, 1947/2006b; Barros, 2009).

Para Adorno (1951/1993), a inteligência, identificada como faculdade de julgar,

guarda o potencial de romper com a imediaticidade do interesse próprio e formal, de modo

que se lança em direção à utopia. Horkheimer (1937/1989) considera esta utopia necessária

à teoria que tenha como proposta se livrar de todo lastro especializado e espiritualista que

lhe foi destinado na divisão de trabalho e que a torna estéril, incapaz da crítica que aponte

para a transformação das condições sociais. Desse modo, Adorno (1963/1969) já indicava

que todo pensamento contêm algo de exagero, de ir além dos fatos que o justificam e, ao

romper com a heteronomia, guarda a esperança enquanto possibilidade de surgimento do
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novo. Essa argumentação torna claro porque para ele, em meio à desrazão do todo, talvez a

razão sobreviva somente no desespero e no excesso, como única forma de não ceder à

irracionalidade objetiva (Adorno, 1951/1993).

Jay (1984/1988) considera que os frankfurtianos realizam uma metacrítica da

epistemologia à medida que o conhecimento é analisado por eles a partir de seus

fundamentos históricos e sociais, mas sem recair numa sociologia vulgar e simplista.

Adorno (1969/1995b, p. 189) considera que crítica da sociedade é crítica do conhecimento

e vice-versa, ressaltando que somente ao se atentar à sociedade e às suas relações o

conhecimento pode adquirir objetividade e crítica, e não se deixar guiar por forças alheias.

Pode-se dizer que Horkheimer (1937/1989) realiza semelhante metacrítica uma vez que a

análise que faz da ciência e da filosofia, na qual se incluem as tradições positivista e

pragmática, refere-se à relação entre racionalidade e realidade instituída por essas tradições

filosóficas enquanto necessidade de aceitação da realidade em caráter ameaçador, pois, ao

se isentarem da reflexão sobre as contradições objetivas que atingem a particularidade,

assumem, segundo ele, um papel positivo na sociedade. Essas tradições do pensamento

filosófico-científico desempenham um papel de renovação da vida da totalidade, numa

relação não transparente com as necessidades humanas que se tornam, então, subjugadas

pelas relações de poder vigentes.

Cabe à teoria e à ciência que se propõem críticas a busca pela superação da miséria

existente e, desse modo, não possuindo a imagem do estado racional almejado, devem

exprimir o segredo contido na realidade atual por meio de conceitos que não se conformam

à realidade e nem a justificam. Uma vez que, segundo Horkheimer (1937/1989), a

possibilidade de estruturação de uma organização social que responda aos interesses da

parte é real, diferenciando-se de qualquer utopia puramente abstrata, a teoria deve se lançar

à busca da transformação. Para isso ele já indicava nesse texto, que marca o início de sua

trajetória, a necessidade da fantasia enquanto elemento impulsionador do pensamento.

Adorno (1951/1993) também dizia da necessidade que tem o pensamento de se

articular à fantasia, que parece permitir àquele o contato e proximidade com o objeto, uma

vez ligado ao que o motiva. Somente por meio desse contato, torna-se possível ao

pensamento escapar da repetição a que está submetido dentro dos limites da sociedade

administrada que proscreve constantemente a fantasia e o prazer. Em meio a essa

proscrição vigente na sociedade, que a ciência que corrobora em seus princípios com essa

organização não pode emancipar o homem desse aprisionamento da realidade, restando
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como consolo à subjetividade o caminho do consumo de produtos e práticas que sustentam

a todo tempo o consenso e conformidade (Mola, 1999).

A fantasia, contudo, adquire seu conteúdo no que não se realizou no passado, mas

que pode se realizar no futuro, recusa assim o estado definitivo da realidade dada. De

acordo com Mola (1999), fantasia e imaginação têm a mesma origem etimológica que

significa o que se mostra, é visível ou irradia, traz assim uma possível relação com a

realidade, sendo mais que mera função psicológica que nada se relacionaria com a razão. A

historicidade contida na fantasia ao resistir aos ditames do pensamento manipulador, pode

dar um tom de inacabado ao conhecimento – oferece a possibilidade de buscar as lacunas,

os ocultamentos e as contradições que não são problemas que requerem uma estrita

operação lógica, mas questões da objetividade com as quais a consciência deve se

confrontar para assim se buscar construir uma realidade melhor (Mola, 1999). De acordo

com Franciscatti (2007), para esses autores compreender o passado é trazer o que não foi

cumprido, ou seja, resgatar esperanças que ainda não se realizaram e pedem por sua

concretização na realidade. Nisso reside a importância da fantasia⁄imaginação que imbui o

conhecimento de historicidade e o investe de uma relação potencial com a realidade.

Nesse sentido, Adorno (1951∕1993) pontua que todo pensamento frente à sociedade

administrada é de fato um excesso e encontra esperança somente por meio da fantasia – a

falta desta vem implicando na incapacidade do juízo, na mera opinião em sua

superficialidade, em que a consciência passa a carecer da autorreflexão necessária para o

conhecimento dos objetos. A capacidade de julgar, da qual a parte se encontra em muito

expropriada, funda-se na percepção que, ao reconstituir o objeto percebido pelo que este

deixa em cada um, torna possível projetá-lo refletidamente, conhecendo o mundo como

outro, não o confundindo consigo – este refletir é a vida da própria razão e a possibilidade

de reconciliação com a natureza expropriada24 (Adorno & Horkheimer, 1947/2006d).

Assim, a razão se torna possível somente na experiência, que permite a abertura aos

objetos e a consequente reflexão sobre o quanto o sujeito se determina nessa relação.

Na retomada de argumentos kantianos, é possível admitir que a razão se

fundamenta na organização dos dados recebidos pelos sentidos que, na concepção desses

autores, não deve se esgotar na estruturação de um sistema, o que levaria a razão à pura

repetição da realidade, mas deve estar acompanhado da reflexão sobre a mediação

24 O conceito de projeção refletida, e sua diferença em relação à projeção irrefletida, encontra-se explicitado
no Capítulo 1. Já o conceito de natureza e sua tensão com a história estão apresentados na Introdução.
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recíproca do sujeito e do objeto em suas condições históricas. A possibilidade de contato

efetivo com o objeto em suas tensões históricas e sociais só se torna possível no fenômeno

da experiência que, como abertura ilimitada aos objetos, seguido da diferenciação do

sujeito em relação aos mesmos, torna possível não submetê-los a quaisquer fins, evitando-

se que a razão seja veículo da heteronomia e do delírio (Adorno & Horkheimer,

1947/2006d; Adorno, 1951/1993).

No entanto, a incapacidade dessa projeção consciente, ou ainda, a tendência à falsa

projeção, de modo que ao pensamento se torna impossível se apropriar e se diferenciar do

mundo numa relação crítica com este, ocorre como um esquema de autoconservação e, sob

o desespero da sobrevivência, projeta-se e se infringe violência aos objetos numa práxis

forçada. No desespero que é constantemente acionado, os sentidos se tornam embotados de

tal modo que o sujeito é incapaz de se entregar aos objetos, de refletir sobre os mesmos e

diferenciá-los de si. Nas palavras de Horkheimer e Adorno (1947/2006d, p. 156) que

traduzem a tensão entre a razão e o fenômeno da percepção ao qual está articulado: a

profundidade interna do sujeito não consiste em nada mais senão a delicadeza e a riqueza

da percepção externa, percepção essa que se qualifica conforme as condições que lhe são

dadas na sociedade.

Estando numa sociedade que privou o sujeito das bases materiais para a formação

cultural, substituída pela semiformação, não somente o espírito se encontra prejudicado,

com uma falsa apropriação dos conteúdos que não passa de seu aspecto imediato e

afirmativo, mas também a própria vida sensorial que se depara com uma sociedade

irracional (Adorno, 1959⁄1996). Progressivamente o sujeito se distancia da liberdade de

contato com os objetos, contato esse próprio ao fenômeno da experiência, que indicaria

para a superação da indiferença e da frieza características do estado de autoconservação.

No entanto, segundo Silva (2006), paga-se um preço alto por se viver sob esse princípio

civilizatório, pois constantemente privados do contato com a diferença que permitiria

elaborar o vivido como momento constitutivo da experiência, os sujeitos se restringem à

necessidade de sobrevivência, adaptando-se ao existente.

A distância do pensamento em relação ao imediatamente dado, segundo Adorno

(1951/1993), ocorre como tensão, em que os conceitos pretendem a verdade, mas para isso

o pensamento, em vez de persegui-la, deve tatear fragilmente sabendo que deve ir além do

objeto para refleti-lo, uma vez que não o atinge ao todo. Esse limite deve ser tocado pelo

pensamento, que só assim pode ultrapassá-lo e superar a necessidade de ser total e
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conveniente, características que o tem tornado manipulador e enredado à produção. Esse

mesmo limite é o que parece haver entre a teoria e a práxis. Se o pensamento estiver preso

às necessidades imediatas da vida prática, perde seu potencial de refletir sobre o objeto e,

como dito anteriormente, no aprisionamento do objeto, o conhecimento não avança em

relação à configuração do mesmo na realidade.

Para Giordano (2004), a necessidade historicamente forjada pelas filosofias em se

constituírem como proposições que tomam a totalidade da realidade, apresentando-se

como verdades únicas e excludentes, é o que também tornou a razão enrijecida e

impossibilitada do contato com a diferença.  Dessa maneira, o pensamento só se realiza

quando, na distância necessária que toma da realidade, pode se mover com a autonomia da

crítica sobre a mesma – seu momento de exagero e excentricidade, citado por Adorno

(1951/1993), está justamente na diferença que mantêm do que é meramente factual e que o

propulsiona a avançar para além do fato, ganhando com isso o caráter de reflexão sobre o

determinado.

Contudo, ainda segundo Adorno (1969/1995c), não se pode separar a racionalidade

que foi possível de se desenvolver historicamente do processo de autoconservação a que a

sociedade ainda se encontra aprisionada, o que torna o sujeito fixado à identidade e

reduzido à projeção dessa situação conflitante. O eu tornado instrumento da ratio se refere,

em última instância, ao malogro da sociedade que determinou a razão como meio,

desligada dos fins e sem consciência destes.

Portanto, deve-se realizar a crítica ao quanto se reproduz no conhecimento e nos

espaços das instituições, em que se dá o contato da particularidade com a totalidade, a

adaptação à racionalidade da autoconservação a que se aprisionou a sociedade e que

dificulta a formação do indivíduo autônomo. Sob essa racionalidade, que tem como base a

coerção que torna extrema a angústia da parte e diminui sua capacidade de resistência,

impera a dificuldade de contato que rebaixa a capacidade dos homens de sentir e pensar a

realidade dado seu caráter de ameaça constante. Com essa obliteração da realidade pela

ameaça, o próprio esforço do pensamento se torna malogrado, dissociado dos sentidos e da

fantasia, perdendo com isso a capacidade de crítica e de busca da verdade.

Pelo potencial dessas formulações, Adorno (1931∕1991), em seu projeto de

filosofia, já concebia que o conhecimento filosófico e científico – e, pode-se refletir aqui

sobre o papel da psicologia como ciência parcelar dentro da qual operam questões
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filosóficas fundamentais – deve estar confrontado com a realidade, num movimento em

que a razão se articula a uma fantasia exata25. A fantasia pode ser entendida como

elemento essencial para que o conhecimento e a interpretação não se restrinjam ao dado

imediato, mas avance, a partir da empiria, em busca da resolução do que é enigmático.

Afinal, a fantasia pode qualificar o pensamento para que este não se atenha à reprodução

do real, mas estabeleça relação potencial com o mesmo.

Até aqui, torna-se importante atualizar a crítica realizada por Adorno e Horkheimer

à razão que se desenvolveu historicamente e por dentro do conhecimento que se insere na

reprodução da sociedade, ao corroborar em sua própria lógica com o existente. O

conhecimento que se pretende conveniente e útil é carente de crítica e, portanto, reduz-se a

um momento de reposição da sociedade existente. São expressões desse conhecimento as

tradições positivista e pragmática, que ao submeterem o esforço do pensamento à realidade

imediata e se esquivarem do contato com qualquer contradição, reduzem a razão à

operação astuta de meios e à legitimação da ratio da autoconservação.

A razão, entretanto, só sobrevive na articulação com a fantasia que permite a

reflexão sobre o que se mostra oculto, contraditório e que, por isso, pede pela reflexão

crítica da situação histórica de dominação e de expropriação da parte, reflexão essa

orientada pela ideia de uma realidade melhor, de uma sociedade justa. Somente pelo

contato com os objetos, numa proximidade em que se preserva a diferença e a

comunicação, torna-se possível à razão, pela experiência, superar seu caráter estritamente

conservador em direção à transformação da realidade. Por meio desse contato do

pensamento com o objeto, o que é proporcionado pela abertura dos sentidos, supera-se a

racionalização e a opinião que são expressões de uma razão conflitante que projeta sem

reflexão, incapacitada de se tomar como objeto.

Desse modo, uma educação que permita aos sujeitos a autorreflexão crítica, por

meio da experiência, tornaria possível a autocrítica da razão, em que esta, ao deixar de ser

reduzida a simples instrumento, pudesse aceder à objetividade que torna possível refletir

sobre toda práxis social. A razão nesse âmbito poderia ultrapassar a necessidade de

25 Em La actualidad de la filosofía, Adorno (1931/1991, p. 99) escreve: Una fantasía exacta; fantasía que se
atiene estrictamente al material que las ciencias le ofrecen, y sólo va más allá em los rasgos mínimos de la
estructuración que ella establece: rasgos que ciertamente ha de ofrecer de primera mano y a partir de si
misma. Si es que la idea de interpretación filosófica que me había propuesto tiene alguna vigencia, se puede
expresar como la exigencia de dar cuenta en todo momento de las cuestiones de la realidad con que
tropieza, mediante una fantasía que reagrupe los elementos del problema sin rebasar la extensión que
cubren, y cuya exactitud se controla por la desaparición de la pregunta.
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justificação da realidade e se orientar pela busca da realização do indivíduo, o que só se

efetiva num todo verdadeiramente racional e justo.

Se a educação tem como uma de suas funções na sociedade a transmissão do

conhecimento, a crítica do conhecimento é essencial para avaliar se na educação formal

são dadas condições para o exercício da experiência e da racionalidade crítica enquanto

insubordinação ao existente. A possibilidade da experiência e da razão se articularem nos

espaços socioeducativos será o próximo tema problematizado no Capítulo 3

respectivamente nos âmbitos da família e da educação formal, espaços que ocupam

posição central na formação do indivíduo na sociedade contemporânea e que também por

isso foram objetos de reflexões de Adorno e de Horkheimer em algumas de suas obras,

como será visto a seguir.
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CAPÍTULO 3

A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA RAZÃO E SEUS IMPACTOS
NOS PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS

Até aqui, sabe-se que na perspectiva de Adorno e de Horkheimer a racionalidade

crítica só se torna possível no distanciamento da realidade em seu caráter de ameaça que

permeia a vida material dos sujeitos, exigindo-lhes a adaptação constante. A racionalidade

crítica se funda na experiência que, como abertura sensível aos objetos, permite ao sujeito

se perceber como mediado na relação com os objetos, confrontando a limitação de sua

condição atual com a figura de sua formação, de sua autonomia. Nesse capítulo, mais

especificamente na primeira parte que o compõe, empreende-se a análise do papel de

formação desempenhado pela família, no quanto essa instituição permite a experiência e,

com isso, a emergência de uma racionalidade crítica.  Completando as argumentações em

torno dos espaços socioeducativos, na segunda parte desse capítulo, busca-se examinar a

articulação possível entre experiência e racionalidade no âmbito da educação formal, bem

como apontar elementos que vêm impedindo o fenômeno da experiência e a emergência da

racionalidade crítica nesse espaço.

3.1. EDUCAÇÃO ESCLARECEDORA E AUTORIDADE:
REFLEXÕES SOBRE A FAMÍLIA

Nesta parte, busca-se descrever as transformações pelas quais passa a família na

sociedade contemporânea e que alteram seu papel de mediação, o que foi objeto de

reflexões de Adorno e de Horkheimer. O enfraquecimento da autoridade paterna e o

fenômeno da integração entre as instituições na sociedade do capitalismo monopolista

tardio, analisado por esses pensadores, como será visto a seguir, modificou a configuração

da família e enfraqueceu seu potencial de resistência frente à onipotência das leis de

mercado que regem a economia. A transformação da economia acarretou transformações

na racionalidade da sociedade que, por fim se propaga na família exigindo a submissão de

seus membros à ideologia da adaptação e da autoconservação. Possíveis brechas na
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configuração dessa instituição que parecem apontar para a resistência a essa ideologia

também serão exploradas adiante.

Nos ensaios intitulados Prejuicio y caracter, este em colaboração com Adorno, e

Sobre el prejuicio, escritos respectivamente nos anos de 1952 e 1961, Horkheimer26

empreende uma análise dos fatores que levam à adesão dos indivíduos a valores irracionais

e à manifestação de comportamentos preconceituosos. No primeiro ensaio, discute os

fatores sociopsicológicos que levam ao comportamento preconceituoso, considerado como

fenômeno social que impulsiona os sujeitos a agirem contra seus próprios interesses. No

segundo ensaio, debruça-se sobre o fenômeno do preconceito enquanto forma enrijecida de

reação e pensamento, gerida numa sociedade que se reduziu à necessidade da

autoconservação em detrimento da realização da promessa da cultura de liberdade e de

felicidade, exigindo assim dos sujeitos o domínio de sua sensibilidade e emoções para nela

se adaptar.

Horkheimer e Adorno (1952/1976) expõem, como estudo importante acerca do

preconceito antissemita, a pesquisa A personalidade autoritária27, na qual se investigou a

qualidade da estrutura do caráter totalitário na população e seu papel no desenvolvimento

do preconceito e da perseguição de grupos minoritários. Longe de expor amplamente os

resultados desta pesquisa no ensaio citado, eles apontam como uma das grandes conclusões

da pesquisa a localização do caráter totalitário por dentro de um pensamento rígido, sujeito

incondicionalmente à autoridade vigente e à hierarquia que a sustenta, bem como a

exaltação de valores que expressam convenção com o poder, de modo que não causa

estranheza notar que, tomando as palavras de Horkheimer e Adorno (1947/2006e, p. 179):

os homens são suaves, quando desejam alguma coisa dos mais fortes, e brutais, quando o

solicitante é mais fraco que eles.

Se ainda for possível distinguir à primeira vista o caráter totalitário do caráter não

totalitário, este último mais flexível e com certa possibilidade de diferenciação,

26 Horkheimer & Adorno, 1952/1976; e, Horkheimer, 1961/1976.
27 Esta pesquisa contou com a participação de vários pesquisadores que buscavam refletir sobre a interação
entre a dinâmica psíquica dos indivíduos e as condições sociopolíticas em que estes viviam. Entendeu-se
personalidade como instância de mediação entre a base econômica e a ideologia da sociedade capitalista
moderna. A partir do material coletado empiricamente, foram investigadas as diversas configurações da
personalidade em relação à ideologia do nazifascismo. Esse estudo é posterior aos Estudos sobre autoridade
e família, realizado sob a coordenação de Max Horkheimer e Erich Fromm na década de 30, do qual deriva o
texto aqui analisado Autoridade e família de Horkheimer (1936/1990), escrito também na mesma época e
resultante dessa pesquisa, também empiricamente orientada, que visava compreender a formação da
personalidade em relação à autoridade na sociedade burguesa (Freitag, 1986/1993).
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Horkheimer (1961/1976), por outro lado, aponta o quanto, a despeito desta diferenciação,

todos os homens se encontram vulneráveis à esquematização, ao desenvolvimento de um

pensamento enrijecido, à tendência em emitir juízos estereotipados, nos quais predomina o

aspecto formal do pensamento. Se estes fatores estão presentes no mundo todo, são

decorrentes de um clima cultural vigente, possível de ser caracterizado como a

mentalidade à base do ticket: em que a mecanização e a burocratização, ao invadir todos os

âmbitos da vida dos sujeitos, acabam por exigir destes que também se mecanizem como

única forma de responder às exigências que lhes são feitas, sobretudo se sua dependência

das instituições e dos poderes sociais estiver mais arraigada, restando-lhe pouco espaço

para a possibilidade de formação de seu juízo próprio (Horkheimer, 1961/1976).

Esse mecanismo se faz presente, contudo, não só no mundo da produção, mas

permeia as instituições que, por sua vez, vêm exercer o papel de reprodutoras das relações

de autoridade e poder que embasam a sociedade burguesa, imprimindo desde cedo na

formação dos sujeitos a predisposição a aceitar o existente e justificá-lo como racional.

Segundo Freitag (1986/1993), Horkheimer foi um dos pensadores da Escola de

Frankfurt que mais deu ênfase à superestrutura em suas análises, ao buscar entender como

a classe operária vivia as transformações do capitalismo do século vinte e afinal porque a

mesma não acedeu à revolução, tornando-se cúmplice da organização social que em todos

os sentidos se dirigiu contra os seus interesses vitais. Para isso, Horkheimer empreende a

análise das macroestruturas capitalistas conjuntamente à análise das microestruturas como

o faz claramente no estudo sobre a família e sua relação com a autoridade e o sistema

político do nazifascismo.

Segundo Horkheimer (1936/1990), a família historicamente colaborou na formação

do caráter autoritário, ou seja, do sujeito que se acomoda às relações de poder e as toma

como naturais. Uma vez que esta instituição antecipa em sua própria estrutura e dinâmica

as relações hierárquicas da sociedade burguesa, desde cedo os sujeitos aprendem a se

subordinar ao princípio mais “racional” para se manterem vivos. Assim, a estruturação da

família em torno da autoridade paterna – autoridade que representa o poder uma vez que é

o seu provedor, mostrando-se como a figura mais forte à qual são aliadas várias qualidades

do “superior” – impulsiona filhos e mulher ao respeito incondicional à sua figura. E, mais

que isso, leva à subordinação à sua vontade, para a qual se aprende a controlar os próprios

impulsos e a direcioná-los em conformidade com a hierarquia.
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Canevacci (1976/1984), ao introduzir o texto Sociologia da família ou Família de

Adorno e Horkheimer no seu livro Dialética da família, considera ser central ao

pensamento destes autores a consideração de que a relação entre os homens historicamente

foi perpassada pelo domínio. A família, nesse processo, apresentou-se como essencial à

reprodução destas relações por se constituir como matriz dos mecanismos que levam à

internalização da submissão e da obediência.

À medida que se reproduzia tal hierarquia na família, a criança ia imbuindo sua

imaginação, seus desejos, impulsos e juízo pelo princípio de dominação ali existente, de

modo a atribuir racionalidade e naturalidade ao que vê e vive, tornando-se cada vez mais

difícil que alguma contradição penetre em sua consciência (Horkheimer, 1936/1990).

Assim, a posição econômica do pai lhe garantiu por muito tempo o papel de

educador na família, exigindo respeito e obediência como uma necessidade social, da qual

era difícil separar seus elementos irracionais, estando por dentro de uma educação

direcionada para a justiça da realidade (Horkheimer, 1936/1990, p. 215), realidade esta

marcada pelo poder e submissão “racional” ao mesmo. A má consciência que então se

formava era caracterizada pela incapacidade de se ir além do factual, que se torna aceito

como necessidade contínua e justificada de sacrifício para a manutenção da sociedade.

Contudo, se por um lado Horkheimer (1936/1990) indica ser a família em sua

forma de estruturação burguesa um núcleo fundamental na perpetuação do que há de

opressor na realidade, por outro, ela pode ser entendida como lugar de resistência, na qual

ainda se fazia possível agir como pessoa, refugiando-se das mediações de mercado que

atingem toda sociedade. Essa resistência se resguardava, sobretudo, no amor sexual e no

carinho materno que, por conterem algo do imediato e não cederem à necessidade de

relações autoritárias podia, já na família, apontar para a ideia de uma condição humana

melhor (Horkheimer, 1936/1990, p. 226). Para Canevacci (1976/1984), a tensão voltada à

emancipação humana, inerente ao pensamento de Adorno e Horkheimer, encontra na

figura da mulher o momento não utilitário, ou ainda o sujeito negativo, que podia oferecer

à família momentos de libertação contrapostos à repressão que esta reproduzia.

Segundo Horkheimer (1936/1990), esta resistência, todavia, já se encontrava

ameaçada pelas relações de poder que tornava a mulher prisioneira do marido e

impossibilitada de manifestar seu amor, agindo, ao contrário, muitas vezes a favor do

mesmo princípio que a oprimia. Nesse núcleo familiar burguês, restava à criança a
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identificação com o mais forte e a desconsideração pela mãe em sua determinação

concreta: uma vez que esta, historicamente, mostra a fragilidade que deve ser evitada, a

criança tende a direcionar seus impulsos para a confirmação da hierarquia social, que se

refletia na própria estrutura da família burguesa, perdendo, de acordo com Horkheimer

(1936/1990), parte de suas forças psíquicas que poderiam atuar na construção de uma vida

mais satisfatória.

Horkheimer e Adorno (1956/1973e) já apontavam, contudo, que as relações de

parentesco que instituem a família burguesa tornavam-na anacrônica na sociedade da troca

e da oferta e da procura, o que passou a ameaçar o seu conteúdo mais substancial. Nesse

tipo de família, já se encontrava a contradição entre traços conservados desde o regime

aristocrático e o princípio racional do individualismo e da troca justa, de modo que essa

tensão se resolveu como ideologia do trabalho e da necessidade de se conformar com a

realidade existente, racionalizando o elemento irracional da força entre seus membros. Para

esses autores, somente a família com sua autoridade assim racionalizada pôde inculcar nos

sujeitos a obediência necessária para a reprodução da sociedade burguesa desigual,

suscitando a identificação com a autoridade, o que fez substituir a relação senhor e servo

do antigo regime feudal.

Horkheimer em Autoridade e família (1936/1990) já observava o início do

esfacelamento do núcleo enrijecido da família, esfacelamento que talvez parecesse ainda

prematuro na década de 30 quando escreveu este texto como parte da pesquisa Estudos

sobre autoridade e família. Na verdade, segundo Jay (1986/1973), na década de trinta já

ocorria a integração do proletariado na sociedade do capitalismo monopolista e, com isso a

modificação das instituições sociais em seu caráter de mediação, porém esse fenômeno e

todos seus desdobramentos parecem ter se tornado mais claros aos membros da Escola de

Frankfurt depois da emigração aos Estados Unidos no fim da mesma década.

Entretanto, pode-se dizer que, pelos seus escritos dos anos trinta, desde essa época

Horkheimer (1936/1990) percebia que a tendência da sociedade industrial é a de dissolver

os valores e instituições burguesas, tendo em vista as circunstâncias geradas por um

capitalismo produtivo e integrado que levou à diminuição da efetiva importância que as

instituições como a família estruturada em torno da autoridade paterna tinha na vida do

sujeito, uma vez que esta já não podia, nesse momento histórico, prover conforto e

segurança por si própria a seus membros, dado o nível de integração social e o

enfraquecimento da propriedade burguesa. Ele alertava com isso a necessidade de se
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pensar sobre o papel educativo que desempenhavam outras instituições, uma vez que a

família ia deixando de exercer papel mais central na formação dos sujeitos, que passava à

incumbência do Estado e outras instituições e grupos.

Contudo, a crescente crise da família no século dezenove não trouxe como

consequência somente a libertação de certas tiranias patriarcais, trouxe por outro lado a

dissolução de seu caráter de microgrupo: o de se constituir como espaço de relações

imediatas entre seus membros, com os quais é possível se ter experiências de si próprio

como pessoas particulares, simultaneamente vinculadas a outras pessoas, mas

insubstituíveis por estas (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, p. 71). A decadência da

família parece levar à atomização e dissolução mais rápidas do sujeito na coletividade,

perdendo-se a possibilidade dessa experiência de contato imediato e humano entre seus

membros.

Para Horkheimer e Adorno (1947/2006b), a entrada da mulher no mercado de

trabalho oferece a ela mais possibilidades, mas também a encerra na esfera do trabalho e

em seu caráter unívoco, com o qual a família não representa mais oposição. A libertação da

mulher do jugo do patriarca e da relação de dominação pelo pai e marido é mencionada,

nos textos selecionados para esta pesquisa, em diversas passagens que trazem

considerações sobre a família (Horkheimer & Adorno, 1956/1973c, 1947/2006b;

Horkheimer, 1936/1990), mas não se constituem no foco principal da teoria desses

pensadores que, ainda que reconheçam a libertação dessa figura no fenômeno da crise da

família e da propriedade média, parecem dar certa ênfase no caráter mediador dessa

instituição que, no capitalismo tardio, vem se enfraquecendo. Ainda que nos limites das

referências utilizadas nesta pesquisa, sugere-se a necessidade de outras investigações que

se atentem mais à posição da mulher na nova configuração econômica e as consequências

dessa mudança para essa figura e não só para a dinâmica da família. Pois, a libertação da

mulher da tutela do homem devido à sua entrada no mercado de trabalho, ainda que essa

esfera esteja permeada por contradições, parece ser um fator importante para que sejam

dadas condições a ambos os sexos à busca de autonomia e realização. Não obstante, nessa

mesma brecha que parece trazer possibilidades de autonomia, a inserção da mulher no

mercado de trabalho significou, contudo, a perda da resistência que esse membro oferecia,

no âmbito da família, às exigências da esfera da produção.

Se a família sobrevive neutralizada, como aponta Horkheimer e Adorno

(1956/1973e), ela já perdeu há muito tempo o que a resguardava do exterior e a constituía
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enquanto espaço de conforto e proteção da vida externa. Assim, a família já não é capaz de

suscitar a identificação com a autoridade paterna nem com a figura materna que, no

conteúdo de resistência desta última e nas diferenças entre ambas as figuras, podiam

impulsionar a crítica ao poder – a família era núcleo de tensões com a sociedade, o que

levava a reflexão sobre esses dois âmbitos. Com o declínio da média propriedade, a família

já não é mais a célula da sociedade, a autonomia do pai é enfraquecida e também a

possibilidade de se opor a ele, resistir à sua autoridade, ainda que em outros espaços não se

encontrasse a liberdade (Horkheimer & Adorno, 1947/2006b). Por mais que a família

contivesse aspectos repressivos, era possível interiorizar as exigências e, por conseguinte,

tentar se diferenciar das mesmas, o que de certo modo, impulsionava a formação do

indivíduo autônomo, de sua capacidade de crítica e de escolha (Horkheimer & Adorno,

1956/1973e).

Isso, no entanto, não ocorre quando é suscitada a identificação com a totalidade por

meio de grupos com objetivos utilitários e usualmente heteronômicos (Horkheimer &

Adorno, 1956/1973e, p.71), designados por esses autores como macrogrupos. Nesses

grupos é prezada uma adaptação forçada e impessoal, com esquemas de identificação

enrijecidos, em que impera uma autoridade abstrata, com a qual se torna difícil se

confrontar. Horkheimer e Adorno (1956/1973e) acreditam que a crise da família não

significa a superação da autoridade, mas talvez seu contrário, uma vez que a autoridade

perde uma figura de representação concreta, diluindo-se e, por isso, podendo se tornar mais

implacável e desumana (p. 146).

Esta autoridade diluída parece se apresentar mais imediata quando, sob essa

aparência, tornou-se mais mediada pelo caráter opressor da totalidade social, que integra

todas suas partes, segundo Horkheimer e Adorno (1956/1973c), de acordo com um plano

estabelecido, diminuindo as diferenças qualitativas entre os grupos que, nivelados em seus

conteúdos, passam a requerer dos sujeitos a adaptação maciça e ostensiva à totalidade.

Para Adorno (1969/1994) é devido à preponderância do princípio de troca, que a

totalidade ganha aspecto abstrato e, ainda devido à racionalidade técnica, adquire uma

aparência organizada. Porém, o poder desta sociedade continua concreto, imbuído ainda de

um caráter cego e irracional que não provém da técnica isolada, mas do enredamento desta

na perpetuação da realidade marcada pelo domínio e exploração. Ainda segundo Adorno

(1969/1994), a dominação continua sendo exercida pela esfera econômica, só que

atualmente de forma anônima.
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De acordo com Horkheimer (1936/1990), a função da autoridade e a relação de

obediência a ela devem ser analisadas em sua tensão com a sociedade. A despeito das

diferenças entre períodos históricos, as maneiras de reação, disposições de caráter e

impulsos mais íntimos dos homens parecem ser determinados pela relação de dominação

que estes vivem e que, internalizada, passa a ser aceita e até muitas vezes requerida por

aqueles que obedecem.

Se o pensamento burguês apostou na razão e na liberdade como direito universal

em oposição à autoridade religiosa, acabou por sustentar a “mera autoridade”, a autoridade

como fim em si mesmo, à medida que seus conceitos de razão e liberdade se tornaram

vazios de conteúdo, uma vez que a realidade de competitividade instaurada pela burguesia

resultou contrária a esses ideais. A concepção metafísica burguesa de um indivíduo que se

realizasse por si mesmo, bastando abdicar da autoridade, recaiu na conformidade daquele

com forças sociais sobre as quais não tem poder, restando a aceitação e justificação das

mesmas.

Se já no liberalismo se prenunciava um mascaramento da autoridade, uma vez que

o contrato livre já pressupunha relação de desigualdade e exploração sob um suposto

consentimento e acordo, com o surgimento dos grandes trustes e monopólios, os homens se

submetem a uma realidade que está fora de controle, que se encontra à deriva de decisões

de grandes oligarquias numa espécie de destino cego, do qual todos dependem e a cada um

resta uma maneira de melhor se adaptar. Segundo Rouanet (1978/1989), na etapa

monopolista do capitalismo, o que rege as relações é a administração centralizada da

economia, seja por parte do Estado ou por parte das grandes empresas internacionais,

inexistindo mecanismos de livre-concorrência, que sequer existiram de fato na anterior

etapa do capitalismo liberal marcada pela desigualdade de condições e pela dominação. A

obediência assim se perpetua para cada um sob a aparente compreensão dos fatos externos

(Horkheimer, 1936/1990).

Segundo Wanderley (2006), o capitalismo da livre concorrência se inicia em 1848 e

está assentado no comércio de bens entre as nações, sendo caracterizado pela concorrência

entre produtos para consumo que competiam pelo menor preço. Já o capitalismo

monopolista começa segundo Wanderley (2006) exatamente em 1897, e para Mandel

(1977/1978), na década de 1880, período em que ocorre a segunda revolução tecnológica

da descoberta da energia elétrica e da eletrônica – inicia-se a partir daí a expansão do

capital produtivo de países desenvolvidos a países não desenvolvidos, que se tornaram
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fonte de matérias-primas, mercados em potencial não só de bens, mas também de

máquinas e geradores de lucro. Inaugura-se o fluxo internacional de capital produtivo,

aplicável e, dado o crescente custo da inserção das novas tecnologias na produção, o

capital tendeu a se concentrar em grupos financeiros que, por meio de trustes e cartéis,

passaram a constituir monopólios de extensão mundial. O capital excedente nos países

desenvolvidos então passou a penetrar, por meio desses monopólios, nos demais países que

se tornaram submetidos à centralização da economia, minando quaisquer possibilidades de

concorrência e de resistência. Apesar das transformações pelas quais passou a economia no

pós-guerra com a independência das colônias e nas últimas décadas com as novas

tecnologias de produção, caracterizando uma economia globalizada, a concentração do

capital já existente no final do século dezenove parece perdurar ainda nos dias atuais.

Nesse sentido, a autoridade, cuja função deve ser analisada em seu contexto

histórico e social, vem adquirindo uma nova configuração na sociedade atual onde há

obediência aos mecanismos anônimos da economia e ausência de uma figura concreta de

autoridade. Contudo, se a obediência significa certo nível de internalização da autoridade,

isto implica a racionalização de um quantum de irracionalidade contido em sua

justificativa. Mas Horkheimer (1936/1990) nos diz que nem por isso devemos abdicar da

autoridade, posto que sua função seria outra, completamente diferente e possivelmente não

regressiva, se a organização do trabalho não fosse baseada na exploração entre as classes e

tampouco na submissão ao mecanismo cego da economia, mas na disciplina do trabalho

direcionado à autonomia dos homens e ao bem do coletivo.

Se o próprio Horkheimer (1936/1990) no prefácio de reedição de seu livro que

reúne textos escritos na década de 30 – como o próprio texto Autoridade e família –, vem

dizer que o valor de seus escritos deve ser pensado na atualidade, posto que contêm

representações políticas que talvez já não sejam mais imediatas, cabe aqui perguntar sobre

a qualidade do papel educativo que exerce a família em meio a uma sociedade cada vez

mais administrada e permeada de tensões que, como o próprio filósofo indicou, abalaram a

família enquanto núcleo fechado e enrijecido, ainda que traços e tendências da família

burguesa se mostrem relativamente permanentes, sendo inerentes à sociedade que a

mantêm.

De qualquer modo, segundo Horkheimer e Adorno (1956/1973e) a família se

encontra intrinsecamente ligada à realidade social, até mesmo sua estrutura aparentemente

mais íntima é mediatizada socialmente, de modo que no mundo de ameaça e coerção, a
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família serve de recuo a seus membros ao mesmo tempo em que os disciplinam para esse

mundo. Não podendo escapar dessa dicotomia que vem se tornando mais acirrada, dado o

nível de socialização e pressão, a família enquanto instituição acaba transmitindo mais esse

componente da realidade, a premência da socialização, com a qual perde a qualidade da

experiência que poderia proporcionar a seus membros, resultando a atomização rápida e

linear dos sujeitos na sociedade. Isso leva à conclusão dada por Horkheimer e Adorno

(1956/1973e) de que somente numa sociedade livre a família poderia se emancipar da

totalidade opressora que a aprisiona.

Porém, é preciso considerar também o que Horkheimer (1936∕1990) indica no final

de seu texto sobre a família, ao dizer que a segregação dessa instituição enquanto célula da

sociedade burguesa poderia levar, por outro lado, a uma união dos indivíduos para além da

necessidade de perpetuação da propriedade privada. Isso indica que é preciso se atentar às

mudanças pelas quais passa a família na história, nesse movimento de tensões que indica

haver momentos em que podem ser superadas algumas contradições e talvez reveladas

brechas de busca de autonomia por seus membros. A libertação dos filhos e da mulher das

tiranias da figura paterna parece ser um fenômeno que indica também, por outro lado, a

brecha para relações distintas dessa necessidade de domínio entre seus membros, a que a

família burguesa esteve aprisionada.

A possibilidade desses momentos privilegiados não pode ser descartada, ainda que

a configuração predominante da família atualmente aponte para a dissolução de relações

diferenciadas e particulares nessa instituição, relações que dificilmente são encontradas

fora dela. Assim, é preciso ser coerente com o método materialista dos autores trabalhados

que, como dito anteriormente, não busca constatar fatos, mas insistir na tensão do que se

encontra contraditório e trazer brechas de sobrevivência do diferenciado. Porém, na atual

configuração da sociedade, a decadência da instituição familiar como grupo em que se

faziam possíveis relações particulares pode indicar dificuldades de formação do indivíduo

diferenciado e autônomo, como será visto a seguir.

Retomando a concepção materialista, para Horkheimer e Adorno (1956/1973b), o

indivíduo adquire seu conteúdo e forma por meio da sociedade em que vive. Em diálogo

com Hegel e Marx, eles indicam que, enquanto autoconsciência da singularidade, o

indivíduo se constitui como tal por meio da vinculação com outras autoconsciências, num

movimento de identificação com o outro com quem se vincula enquanto membro de um
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grupo. Só assim se constitui em sua humanidade, no que toca à diferença das simples

relações naturais.

Entretanto, este caráter de humanidade que constitui o homem a partir da relação

com o outro vem sendo ameaçado pela socialização total que de modo ostensivo integra os

grupos sociais sob a mesma racionalidade da adaptação, pouco se podendo resistir a este

processo. Para Horkheimer e Adorno (1956/1973a), a socialização no mundo pós-

liberalista envolve o homem em sua pretensa individualidade, atinge-o em seu interior,

reforçando seu caráter de mônada28, que supostamente se tornaria indivíduo, mas que por

não encontrar bases na sociedade, não pode fazê-lo.

As próprias instituições reproduzem a contradição entre o anseio de liberdade e a

obediência cega, a autonomia e a heteronomia no caráter dos homens, em que persiste a

dificuldade de transpor essas dualidades uma vez que ao acreditar que age livremente, o

indivíduo fica ainda mais à mercê das forças sociais que o atingem para além de sua

existência (Horkheimer, 1936/1990).

Portanto, após a economia liberalista e devido a uma maior subdivisão e

racionalização do trabalho, as atividades no mundo se tornaram mais assemelhadas,

perdendo o momento qualitativo específico a cada uma, do qual resulta menor

diferenciação entre os grupos nos quais o indivíduo se insere, comportando-se de forma

isolada na totalidade social em que está imerso. Assim, com a socialização total, ou seja,

com os momentos de formação substituídos pela onipresença da adaptação social,

aprofunda-se a queda da cultura na barbárie, pois o sujeito ao não suportar tamanha

pressão para se adaptar cegamente, age na destruição da sociedade, manifestando

comportamentos de preconceito e violência (Horkheimer & Adorno, 1956/1973a).

Afinal, a sociedade vem mantendo um caráter integrado à medida que esferas

diferentes tais como a distribuição, a administração e a própria cultura passam a responder

a exigências econômicas integradas e que se referem à premência da produtividade

justamente quando isso não seria mais necessário (Adorno, 1969/1994). Assim, as relações

28 Leibniz utilizava o conceito de mônada para dizer de uma unidade real espiritual indivisível (aplicável a
homens e animais), que constitui o universo. Cada mônada é diferente das outras e possui sua visão de
mundo, estando em harmonia no particular e todas entre si (Abbagnano, 2007). Este conceito muito utilizado
na metafísica sugere um caráter autárquico do espírito, pelo qual se acredita na total independência do
indivíduo em relação à sociedade, uma vez que cada ser conteria em si a verdade. Assim, o conceito de
indivíduo monadológico refere-se ao desconhecimento das determinações sociais que o atingem e o
constituem (Crochík, 1999).
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nas variadas esferas perdem a tensão entre si, o que suprime na sociedade momentos do

qualitativamente diferente.

Para Marx (1867/1998), em determinado estágio de desenvolvimento da sociedade

capitalista, as forças produtivas entrariam em contradição com as relações de

trabalho/produção existentes que se organizam segundo a distribuição da propriedade, uma

vez que essas relações, que em princípio constituem a estrutura econômica social, passam

então a se apresentar como um entrave ao avanço das forças da produção. Assim, frente a

essa contradição inscrita no modo de produção, para Marx, as próprias forças produtivas

desenvolvidas, a abundância de bens materiais, já criaria a possibilidade de superação do

sistema de trabalho existente, o que adquiriria resolução por meio da revolução proletária.

Entretanto, segundo Adorno (1969/1994) a despeito de todo desenvolvimento das

forças produtivas, elevado pelo avanço da técnica, as relações de produção se mostraram

mais elásticas em relação ao que Marx pensara. Ao mesmo tempo em que se tornaram mais

flexíveis, as relações de trabalho continuaram estáticas, anacrônicas em sua organização,

submetendo o avanço das forças produtivas à manutenção do existente e à sua

autoconservação. Para Crochík (2003), é visível a maior racionalização da divisão de

trabalho, que adquire aspecto formal e técnico dado o distanciamento das relações de

produção das forças produtivas, o que forja as relações de trabalho como independentes e

suas contradições passíveis de solução pela técnica que invade todos os âmbitos.

No debate, já apresentado, em que Adorno (1969/1994) discute se a sociedade deve

ser considerada industrial ou se esta se configuraria como capitalismo tardio29, suas

formulações indicam que a sociedade pode ser designada industrial à medida que este é seu

modelo preponderante de desenvolvimento, modelo estendido a todos os âmbitos que então

se pautam pelo primado técnico. Porém, no que se refere às relações de produção

existentes, essas persistem tal como na sociedade liberal que Marx criticara, em que ainda

há divisão de classes, que o próprio fenômeno da integração entre a economia e a cultura

ajuda a reproduzir, uma vez que os sujeitos integrados em todos os âmbitos estão mais

adaptados a ponto de se moldarem pela maquinaria. O sistema existente pode ser

considerado uma fase do capitalismo em que as relações de produção se petrificaram com a

racionalidade técnica, que as molda em conformidade com o avanço técnico, perpetuando a

29 Essa temática é apresentada em linhas gerais no Capítulo 1, em que se apresentam as trajetórias de Adorno
e de Horkheimer e suas preocupações com problemáticas que emergiam na sociedade de meados do século
vinte.
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desigualdade na integração. Por sua vez, o avanço técnico, problematizado por esses

autores, encontra-se, em meio a essa conjuntura social, enredado à dominação e à

necessidade de se manter o status quo.

Ernest Mandel (1977/1978), em Introdução ao marxismo, considera o capitalismo

tardio como uma segunda fase do capitalismo monopolista, posterior ao imperialismo que

alcança o período do entre guerras. De acordo com esse autor, o capitalismo tardio é

marcado pela acelerada inovação tecnológica, pela obrigação das empresas em planificar

seus custos e benefícios e pela intervenção do Estado para garantir lucro aos monopólios

por meio de subsídios e subvenções. Ocorre maior investimento externo pelos monopólios

e oligopólios devido à superprodução do capital nas nações industrializadas, impulsionada

pela terceira revolução tecnológica da robótica, da automação e da biotecnologia, o que

acarreta uma produção que excede em muito a capacidade de consumo local (Mandel,

1977/1978).

Essa configuração do capitalismo em que as inovações técnicas devem imprimir

nos produtos vantagem competitiva, também exige do trabalhador maior qualificação,

maior conhecimento tecnológico e maior flexibilidade, bem como o controle pelas

empresas de patentes e de know-how numa nova economia dirigida por fluxos financeiros

(Wanderley, 2006). Essa configuração soterra, de vez, qualquer possibilidade de resistência

dos setores à tecnologia que se inova continuamente, o que parece exigir do trabalhador

maior disposição em se moldar pela maquinaria como condição de sobrevivência no

mercado.

Isto contribui para maior decadência das possibilidades de formação cultural que

somente se realizaria numa sociedade justa que, ao sucumbir ao capitalismo monopolista

do século vinte, deixa ver que a sociedade burguesa que inaugurou aquele mesmo conceito

se encontra longe de realizá-lo de fato (Quintal, 2009). Como visto, a formação cultural,

segundo Adorno (1959⁄1996), seria a apropriação subjetiva da cultura e diferenciação da

mesma, o que só se daria numa sociedade cujos espaços pudessem, com suas

particularidades preservadas, oferecer aos sujeitos possibilidades de diferenciação em

relação à sociedade e, assim, a realização de sua autonomia.

Tendo em vista essas transformações do capitalismo que desembocam no fenômeno

da socialização total ou integração, pela qual as instituições se assemelham umas às outras,

a ideologia da sociedade se propaga, segundo Crochík (2003), mais diretamente sob a
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ameaça à sobrevivência, dada a maior transparência que essa racionalidade adquire. Tal

racionalidade, por sua vez, contém em si a irracionalidade, por visar à manutenção das

relações de produção dadas e que estão aquém do que a base material da sociedade poderia

proporcionar.

Se um caminho possível para a liberdade se encontra no reconhecimento consciente

dos fatores que vem levando à sua ausência na atualidade, Horkheimer e Adorno

(1952/1976) pensam ainda ser o esclarecimento desses fatores já um caminho para se

retirar seu caráter fatalista para, quem sabe um dia, superá-los. Segundo Horkheimer e

também Adorno, para esse intento é que devem estar dirigidos os planos educativos para a

primeira infância, apostando, tal como Adorno (1969/1995a) em Educação após

Auschwitz, na capacidade que guarda a educação de restabelecer experiências vívidas e

espontâneas com o mundo, como forma de resistência à violência generalizada e à

alienação presentes na sociedade que, na configuração do capitalismo tardio, se impõe pela

obediência, a todo o custo, ao ciclo da produção e do consumo irrefreáveis.

Contudo, se a família é uma instituição intimamente ligada à realidade social até em

sua estrutura mais íntima, pode-se dizer que, frente às transformações do capitalismo tardio

que levam a uma maior integração entre as instituições e esferas da sociedade, modifica-se

o caráter da experiência que a família pode proporcionar aos seus membros. Com isso,

enquanto âmbito educativo, a família corre o risco de se tornar mais uma instituição a

endossar a mesma racionalidade da adaptação e coerção vigente na sociedade. Ainda que

esta função, a de educar para a conformidade com a realidade, exercida antes pela

autoridade paterna, nunca tenha deixado de permear a família, esta corre o risco de exercer

estritamente este papel ao legitimar a realidade de sobrevivência e ameaça da sociedade, à

medida que não mais se apresenta em nenhum aspecto como oposta à esfera da produção

social.

Por fim, a crescente socialização representa um risco à formação, uma vez que

todos os âmbitos, inclusive a família, ao entoarem o mesmo elogio à racionalidade técnica,

não permitem mais ao sujeito o distanciamento necessário do mundo do trabalho, capaz de

permitir a reflexão crítica sobre o mesmo. Enquanto nela se podia – e, se acaso, ainda esta

possibilidade estiver acessível – estabelecer experiências contínuas e profundas, sentindo-

se insubstituível, a família representa, ainda que em meio às contradições, a possibilidade

de formação da consciência como trajetória para a emancipação. Entretanto, não se pode

desprezar o estado atual das condições sociais, o desnível entre as forças produtivas e as
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relações de produção, a instauração de uma sociedade cada vez mais administrada em que

se perde o necessário distanciamento da práxis social, como resultado do crescente

processo de socialização e integração. Nessas condições, as instâncias intermediárias entre

o todo social e a parte, especialmente a família, têm seu potencial educativo submetido

integralmente à realidade existente. Com isso, empobrecem-se as possibilidades de

experiência enquanto contato com o diferenciado, que permitiria confrontar o existente

com a ideia de um mundo melhor (Moura & Franciscatti, 2008). Nestes termos, a família,

ao contrário, torna-se mediadora de uma racionalidade autoconservadora, endurecida e

incapaz de refletir e se opor ao que a oprime.

Portanto, a experiência na família se daria por poucas brechas, quando nela ainda se

puderem estabelecer relações diferenciadas que, ao realizarem a mediação do indivíduo

com a sociedade, resguardem certa distância em relação à sociedade. Dessa maneira, a

família poderia proporcionar à consciência a inadequação perante forças sociais que

impedem sua autonomia, fomentando uma racionalidade crítica.

Porém, tendo em vista as dificuldades de se estabelecer experiências na família e,

com isso, de se tornar possível uma racionalidade crítica nesse âmbito que se dilui na

sociedade do capitalismo tardio, faz-se urgente examinar essa articulação no espaço da

educação formal, que tem como instituição mais central a escola. Em tempos em que cada

indivíduo se torna uma parte da maquinaria organizada, constituindo-se para a economia

de mercado vigente da qual depende sua sobrevivência, faz-se necessário saber em que

medida é possível a articulação da experiência com a racionalidade crítica na educação,

enfim, se e quando são dadas condições para o movimento de formação do indivíduo

autônomo nesse âmbito.

3.2. O REBAIXAMENTO DA RAZÃO E DA EXPERIÊNCIA: IMPASSES
AO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO FORMAL

Problematiza-se nesta parte o conhecimento que, enquanto objeto de transmissão

das instituições formais de educação, pode fomentar a experiência e a racionalidade crítica

e/ou sustentar o aprisionamento do sujeito à realidade existente e à sua reprodução.

Primeiramente, será aprofundada a discussão sobre as relações entre teoria e práxis, já

apresentadas no Capítulo 2, a fim de se discutir em seguida a possibilidade de uma práxis

educativa emancipatória. Para tanto, serão retomados argumentos presentes naquele
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mesmo capítulo que se referem às críticas de Horkheimer acerca das teorias filosófico-

científicas que visam a reposição das relações existentes, porém analisadas aqui sob a

perspectiva do impacto dessas orientações teóricas na educação formal, em especial, na

escola que é sua instituição central. A análise da racionalidade inscrita em teorias e

métodos que adentram a escola é essencial para se compreender que práxis vem sendo

possível de se exercer nesse âmbito e, então, avaliar o quanto a educação permite a

experiência e se orienta pela emancipação da parte.

É preciso então retomar o conceito de experiência dos autores aqui estudados. A

experiência compreende dois momentos: o contato com os objetos, em que se faz

necessária a abertura aos mesmos, e, por fim, a elaboração do conteúdo desses objetos em

suas tensões e contradições. Nesse momento que rompe as barreiras entre sujeito e objeto,

torna-se possível se entregar com confiança aos objetos, num movimento de reflexão em

que o sujeito se perde no objeto, uma vez que se percebe também como tal (Adorno,

1969/1995b). De acordo com Galuch (2007), a experiência é uma atividade reflexiva que

exige proximidade e distanciamento do sujeito com os objetos, de modo que o sujeito

possa se tomar como objeto também mediado na realidade. Com esse momento de

autorreflexão, o sujeito supera a necessidade irrefletida de domínio dos objetos, o que tem

marcado a instrumentalização da razão.

Adorno (1969/1995c) nos diz o quanto o bloqueio ou impossibilidade da

experiência coincide com o soerguimento da práxis, pois quando a experiência se encontra

impedida pela racionalidade do sempre-igual (p. 203), que impede esse movimento de

entrega aos objetos e de autorreflexão capaz de oferecer ao sujeito a dimensão de sua

determinação na realidade, é comum que se aclame pela práxis forçada, pela adaptação a

fins práticos. Se a práxis perde suas verdadeiras referências – que se situariam no

pensamento que emerge da relação de experiência com os objetos – torna-se vazia de

conceitos, pelos quais se daria o contato com a realidade e, então, se reduz à sua própria

medida. Assim, de acordo com esse autor, somente a autorreflexão – que emerge da

experiência como atividade reflexiva – poderia interromper a cegueira da práxis que se

submeteu a quaisquer fins, o que permitiria superar a dicotomia entre teoria e práxis, que

vem aprisionando essa última à reprodução do existente enquanto não liberdade.

Para Adorno (1969/1995c), a práxis tem sua origem no trabalho como forma de

manutenção da vida e, ao mesmo tempo, indica a tentativa de superação desse estado ao

tentar dar condições para a vida e não somente mantê-la. Esse conceito desenvolvido na
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filosofia por Marx indicava uma atividade orientada pela reflexão que pudesse superar as

penúrias da sociedade pela ação orientada do homem na realidade (Jay, 1973⁄1986).

Contudo, para Adorno (1969/1995c), apesar dessa tentativa, a práxis parece ainda se

encontrar desfigurada, carente de liberdade ao estar aprisionada ao objetivo de manter a

vida que, por sua vez, está inserida numa realidade permeada pelo domínio. Assim, o

mesmo autor indica que uma relação entre teoria e práxis não deve ser de igualdade, uma

vez que isso paralisaria a teoria na realidade imediata ou, por outro lado, tornaria a práxis

enrijecida num modelo teórico também carente de reflexão – a igualdade seria a anulação

de uma relação potencial.

Assim, com base em Adorno (1969/1995c), Franciscatti (2007) indica que a relação

entre teoria e práxis deve ser necessariamente descontinua e mediada30, o que faz com que

a teoria preserve seu potencial reflexivo e possa, numa relação mediada com a práxis,

orientá-la para além do aprisionamento da existência. Segundo a mesma autora, a teoria

deve repensar a realidade e seus limites, uma vez que nela está contido o potencial de

projetar possibilidades de liberdade para além da realidade dada. De acordo com essas

considerações, pode-se concluir, com base em Giovinazzo Jr. (2007) que o pensamento

desvinculado da experiência, que ofereceria uma relação potencial com o existente, tem

levado ao desenvolvimento de uma práxis que impede o contato e mobilização com os

objetos e se reduz à manipulação de meios dentro da organização existente.

Assim, a racionalidade da práxis embasada na própria incomunicabilidade entre

teoria e práxis se mostra, por sua vez, irracional, pois a razão exercida nessa práxis está

impedida do exercício de reflexão sobre os fins da ação, o que a leva a corroborar para a

lógica da autoconservação a que a sociedade está aprisionada. Como foi dito

anteriormente, a ratio que, segundo Adorno (1969/1995c) se constituiu na história, tenta

dar provas da realidade, harmonizar o que se mostra contraditório, conservando os sujeitos

socializados tal como se encontram e maciçamente adaptados à sociedade e às suas leis.

Vale ressaltar que a necessidade de adaptação do homem moderno vem se operando

num ritmo intenso de modo que, segundo Horkheimer (1946/2000), toda espontaneidade é

perdida para se atender às constantes exigências por tarefas impessoais que são feitas ao

sujeito a todo o momento.

30 A relação entre teoria e práxis e a posição privilegiada da teoria de reflexão sobre a realidade e liberdade
perante a sobrevivência encontra-se também problematizada no Capítulo 2.
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Segundo Horkheimer (1961/1976), o avanço da técnica tem convertido os sujeitos

em autômatos que reagem aos sinais e estímulos que os assaltam constantemente, com seu

pensamento e sua linguagem reduzidos a aparatos desse mecanismo. É possível, de acordo

com o filósofo, observar o quanto a experiência e o juízo vêm se atrofiando sob o

predomínio de conceitos generalizantes e estereótipos que, ao anularem a força do

pensamento, impedem o contato com o novo e a mobilização com o diferente. Em suas

palavras:

Exatamente porque toda a vida de hoje tende cada vez mais a ser submetida à
racionalização e ao planejamento, também a vida de cada indivíduo, incluindo-se
os seus impulsos mais ocultos, que outrora constituíam o seu domínio privado,
deve agora levar em conta as exigências da racionalização e planejamento: a
autopreservação do indivíduo pressupõe o seu ajustamento às exigências de
preservação do sistema. (Horkheimer, 1946/2000, p. 100)

Com isso, a dificuldade da experiência permeia a sociedade administrada e

desqualificada por uma racionalidade que a tudo tornou descartável e substituível. Segundo

Silva (2006), com esse processo que leva à dissociação entre pensamento e sensibilidade,

tem-se como consequência o empobrecimento dos sujeitos, então incapazes de concluírem

experiências. Desse modo, impedidos do movimento livre e sensível do espírito – que

permitiria o contato e a reflexão sobre o objeto e, por conseguinte, sobre si próprio nessa

relação – os sujeitos perduram na contínua expropriação das qualidades do objeto e, assim,

tornam-se empobrecidos no que se refere à constituição de sua subjetividade como

possibilidade objetiva de emancipação.

É por isso que a práxis desenvolvida nessas condições tende a ser fechada, dada a

ausência de imagens de um estado de realização e, ainda segundo Adorno (1959⁄1996), da

dificuldade de se escapar da exigência da adaptação a que se reduziu a cultura existente.

Toda práxis, inclusive a práxis educativa, que se apresenta sob o desespero de harmonizar

o que se encontra em conflito se torna impotente, uma vez que, nessas condições, só a

teoria apresenta a liberdade de reflexão sobre o objeto. Erigir, ao contrário, uma práxis que

se esquive da reflexão sobre a realidade é enrijecer o momento da espontaneidade e

fortalecer a desumanização da sociedade administrada que faz crer que tudo depende da

parte que, então, deve agir irrefletidamente (Adorno, 1969/1995c).

E é por esta via, a da práxis executada sem reflexão, que se oferecem no mercado

sob a constante forma de propaganda as “novas soluções” a antigos problemas que se

referem à formação do sujeito e ao papel que a educação pode (ou deve) desempenhar na

sociedade. O ritmo com que são apresentados e descartados determinados saberes e
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tendências na área da educação já indica o quanto estes vêm sendo orientados pela lógica

do consumo rápido, pois assim se evita de antemão qualquer tentativa, já muito fragilizada,

de formação de juízos próprios acerca de teorias e métodos que nela se adentram. Segundo

Goergen (2006), a escola parece viver a esmo entre a desorientação e o ceticismo de um

lado e a crença numa missão redentora da educação de outro, o que a torna suscetível a

aderir a quaisquer fórmulas que prometam resolver esse dilema. Segundo o mesmo autor,

subsiste na escola uma esperança de que possa surgir uma nova Paidéia, o que oculta a

crise da formação.

Segundo Adorno (1959⁄1996), a crise pela qual passa a educação provém da

decadência dos mecanismos de formação do indivíduo que seriam oferecidos pela cultura

existente. Ou seja, refere-se ao fenômeno, que se tornou mais visível no século vinte, de

massificação da cultura que impede aos sujeitos a diferenciação como momento essencial à

sua formação. Não se trata de um problema estritamente pedagógico, mas é resultado da

decadência da cultura em dar subsídios para uma apropriação dos bens culturais – isso se

reflete nas variadas instituições em que os bens culturais, como o próprio conhecimento, se

encontram neutralizados e privados de crítica. Se a formação cultural exigiria condições

para a apropriação de bens culturais que, no entanto, vem sendo negadas pelo ritmo da

produção que adentra em seus espaços, os mecanismos de mercado atuam como

facilitadores desse processo ao oferecer produtos que em última instância levam a

conformidade dos sujeitos à sociedade existente, como o que parece ocorrer no espaço da

escola.

Com a necessidade de todos os países aderirem a inovações tecnológicas e gerar

conhecimento técnico-científico para a competitividade internacional, à escola tem restado

a exigência de se adequar ao avanço tecnológico a fim de contribuir ao desenvolvimento da

sociedade e modernizar suas relações. A escola se vê então às voltas com tal exigência de

modo que seu espaço se encontra cada vez mais midiatizado, suas comunicações se dão

pela e com a máquina, num fazer cada vez mais operacional e individualizado (Reis,

2004), sem que se possa refletir sobre essa situação.

Há anos é possível observar que o cenário educacional tem tido seu espaço, tempo e

sentidos invadidos por um ativismo cego que busca atender ao mercado, restringindo-se a

uma suposta preparação dos sujeitos para as exigências e urgências do mesmo, sem que se

possa nesse âmbito se discutir sobre essas exigências. Isso remete ao papel de discursos e
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de saberes31 que adentram a escola com uma suposta nova leitura dessa realidade, mas que,

sob o alarde de novidade que busca tanto atrair a atenção, carecem, na verdade, de uma

visão mais profunda das relações entre educação e sociedade (Goergen, 2006).

Goergen (2006) aponta que o crescente estremecimento de valores que por tanto

tempo orientaram o pensamento e a ação do homem moderno, e que por sua vez

fundamentaram a educação – como a crença na razão enquanto caminho necessário na

construção de uma sociedade melhor –, vem levando à busca desesperada por valores

relativistas, efêmeros e funcionais. Isso se traduz no constante apego a tendências e

modismos como uma tentativa de dar alguma orientação ao processo educativo cujos

objetivos se tornaram há muito tempo ofuscados. Com a crise dos valores da razão e da

tradição, que sustentaram a educação por tanto tempo, aqueles que se dedicam a essa

temática se deparam agora com a transformação do espaço educativo em ferramenta de

preparação dos sujeitos para a competitividade mercadológica.

Segundo Leão e Teixeira (2010), a lógica mercadológica compreende os

parâmetros de calculabilidade e utilidade que, como ideologia perpetuada no trabalho, é

propagada nos diversos âmbitos, requerendo dos sujeitos a subordinação a esses princípios.

A invasão dessa lógica na escola vem reduzindo a pedagogia ao estrito desenvolvimento de

habilidades e competências exigidas na esfera da produção. Isso se torna facilmente

observável na escola, segundo Goergen (2006), pelo predomínio de visões particularistas

no lugar de visões articuladoras do real, junto ao culto do efêmero, da busca de soluções

instantâneas, o que contribui para o esfacelamento do sujeito reduzido à conformidade com

o existente.

Assim, é visível que na escola se tornam cada vez mais presentes os métodos e as

teorias que dão primazia a soluções rápidas e fáceis, tomando-se o conteúdo de verdade

desses métodos e teorias por seus potenciais de resolução prática e imediata de problemas

da realidade. Esse movimento traz implícita a racionalidade técnica presente na sociedade

administrada que supõe que toda e qualquer problemática tenha resolução pela aplicação

31 Goergen (2006), em seu texto Questões im-pertinentes para a Filosofia da Educação, discute as
concepções de algumas teorias pós-modernas sobre os pressupostos do iluminismo e, para essa problemática,
recorre às teorias de Horkheimer e Adorno. Como a crise da formação atinge a educação, o autor discute a
necessidade de se pensar os objetivos e as práticas educacionais e, para isso, descreve a coexistência de
determinadas tendências vigentes na prática educacional: uma tendência mais tradicional-conservadora ligada
à igreja, outra de orientação marxista e, ainda, a tendência que ele considera dominante, que é a adequação de
princípios educativos às exigências do mercado. Quando o autor menciona discursos e saberes, refere-se a
tendências que adentram a escola pelo mercado e que visam o ajuste de teorias e métodos às demandas do
mercado de trabalho.
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da técnica como meio fetichizado que promete soluções isentas de qualquer reflexão sobre

seus fins. Essa racionalidade predominante na produção tem sido estendida a todos os

espaços e inclusive vem adentrando a educação, segundo Goergen (2006), pela formação

docente, pela escolha de teorias e métodos educativos, e até pela filosofia da educação, de

modo que, segundo (Loureiro, 2007), a referência objetiva do pensamento vem se tornando

submetida à utilidade prática. Essa lógica instrumental reduz o pensamento/teoria à mera

execução dos meios, impedindo a reflexão sobre os fins de toda práxis, inclusive da práxis

educativa.

Segundo Maar (1995), num momento em que a ciência e a tecnologia se

transformaram em forças produtivas, a crise pela qual passa a educação é consequência da

dinâmica da produção da sociedade capitalista que, em prol do resultado, subjuga o

processo de formação do homem, a constituição de sua subjetividade empreendida nessa

relação. A formação enquanto apropriação da cultura é substituída por sua reificação

(Adorno, 1959⁄1996) de modo que, na necessidade de adaptação forçada, o pensamento se

torna um meio para a continuidade dessa ordem, instrumentalizando-se.

Nesse cenário vem adquirindo força as tendências pragmáticas que, de longa data

se constituem como expressões do pensamento esclarecido que busca construir explicações

coerentes que ofereçam domínio dos objetos, inserindo-se na produção do existente.

Loureiro (2007) analisa as filosofias pragmatistas de Dewey e de Rorty que no

desenvolvimento de suas teorias elaboraram implicações para a educação. O autor realiza

essa crítica partindo da análise de Adorno acerca do pensamento de Dewey como

expressão do instrumentalismo burguês na filosofia. A instrumentalização da razão tem sua

versão filosófica na tradição do pragmatismo que, apesar de relativamente diversa em seus

expoentes, essa tradição filosófica traz como características essenciais o acento na prática

imediata que visa o êxito em detrimento da teoria e a perda da referência objetiva da

verdade que passa a ser circunstancial e somente possível numa esfera intersubjetiva.

Afinal, como indica Loureiro (2007), enquanto pragmatista, Dewey concebia que

toda ideia ou proposição deveria ser útil e julgada por seus efeitos práticos, o que se daria

na experiência direta com a realidade, para Dewey a educação ocupava posição central

para a qual deveria estar direcionada a filosofia. Já para Rorty a linguagem ocupava papel

crucial na sua filosofia, de tal modo que somente por ela seria possível um acesso à

realidade e à verdade concebida como uma convenção social e local – a educação, para ele,
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deveria estar direcionada à apreensão de discursos mais variados sobre o mundo, dando

certa mobilidade e flexibilidade ao sujeito que nele se adapta (Loureiro, 2007).

Assim, a alienação quanto à objetividade da realidade e, com isso, sobre o que se

refere à própria constituição objetiva do sujeito, que estavam presentes nas teorias de

Dewey e Rorty e em suas elaborações sobre a educação, permanecem na tradição

pragmática que nestes termos, segundo Loureiro (2007), ganha novas facetas no

capitalismo tardio. Na atual configuração em que a indústria e a racionalidade da produção

imprimem uma homogeneidade nos produtos da cultura, a educação não passa imune a

essa situação em que a técnica se articula à necessidade da aplicabilidade imediata.

Parece própria a toda tendência pragmática a imposição da utilidade prática como

fim do conhecimento, dificultando, assim, a referência objetiva do pensamento, que se

torna submetida à necessidade da práxis forçada. O pensamento perde sua liberdade

perante a necessidade prática e também perde sua potencialidade que se encontra na

reflexão e por meio desta, na possibilidade de avaliar a verdade que, no pragmatismo,

encontra-se reduzida ao êxito dos fins conquistados (Loureiro, 2007).

Adorno (1969/1995c) indicava o perigo de, ao se igualar teoria e práxis, tal como a

teoria pragmática o empreende32, acabar por se reduzir a teoria, que daria possibilidades de

reflexão sobre os objetos e sobre a realidade dada, a seu efeito imediato. Tornando-se de

tal modo comprometida com a realidade, essa teoria acaba fundando uma práxis que se

eleva como fim em si mesmo, sem referência à objetividade do real e, portanto,

empobrecida enquanto possibilidade de reflexão e transformação da realidade. Sob a aura

do pragmatismo, não há busca da verdade para além de resultados práticos. Tais resultados

práticos levam, em última instância, à adaptação ao existente, uma vez que o pensamento

identificado com a realidade não pode avançar para além do mesmo. Entretanto, nesse

entendimento, ao se referir ao praticismo, Adorno (1969/1995c) mantêm o conceito

marxiano de práxis. Talvez tenha insistido no conceito a fim de manter a potencialidade

contida no mesmo, uma vez que a verdadeira práxis seria orientada pela reflexão e pela

busca de uma vida mais realizada. Ao contrário, a práxis enquanto praticismo é seu

congelamento, a ânsia de agir sem reflexão que recai na projeção do conflito pela

32 Sobre o pragmatismo, no texto Notas marginais sobre teoria e práxis, Adorno (1969/1995c, p. 202)
afirma: desde o princípio, tem-se reprovado e, com razão, o pragmatismo norte-americano que, ao
proclamar como critério de conhecimento a utilidade prática deste, compromete-o com a situação existente.
Ele retoma a crítica ao pragmatismo sob a relação entre teoria e práxis em diversas passagens deste texto,
como se vê a seguir.
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sobrevivência. Assim, o limite entre a práxis orientada pela reflexão e a práxis forçada é

tênue, o que qualifica a primeira parece ser o pensamento crítico sobre a realidade33.

Por desprezar o esforço reflexivo e sustentar a onipresença da prática, o

pragmatismo constitui expressão do estado das forças produtivas técnicas e do quanto esse

processo vem investindo a razão de um caráter instrumental, tornando esta incapaz de

realizar a tensão entre meios e fins, reduzindo-a a execução dos primeiros (Adorno,

1969/1995c). A execução apurada dos meios para a realização de objetivos calculados na

realidade reduz a razão à lógica do equivalente que assim invade os mais diversos âmbitos

na sociedade capitalista, inclusive a própria escola.

Para Silva (2001), uma vez que a experiência é um momento de autorreflexão

crítica, pelo qual sujeito e objeto se modificam qualitativamente por essa mediação – em

que se elabora o conteúdo dos objetos em suas tensões e contradições, e o sujeito se toma

também como objeto dessas tensões –, a suspensão do existente para a sua crítica se

apresenta como movimento imprescindível a essa dialética que constitui o processo de

formação enquanto trajetória que aponta para a emancipação da consciência. No entanto,

quando se está sob a necessidade de soerguer o existente como aceitável e justificado, esse

movimento da experiência de mediação crítica entre sujeito e objeto se torna obstado.

Adorno (1969/1995c) já dizia o quanto pela instrumentalização se impede o pensamento e

a constituição de uma subjetividade sólida e crítica.

Assim, a escola invadida pela lógica mercadológica – endossada pela premência do

conhecimento pragmático, que busca a adaptação da parte a qualquer custo,

desconsiderando a realidade objetiva e suas tensões – tem suas possibilidades de oferecer

experiências cada vez mais ameaçadas (Leão & Teixeira, 2010). A formação técnica ao

ajustar o indivíduo às necessidades do capital fortalece a competição e a dureza, traços que

deveriam ser superados nesse espaço (Crochík, 2003). Se a experiência é um momento no

qual o sujeito, no contato com os objetos seguido da autorreflexão crítica, participa da

elaboração da verdade do objeto e inaugura uma relação de comunicação entre o que é

diferenciado (Moura & Franciscatti, 2008), pode-se dizer que a lógica mercadológica ao

eleger a competitividade, que existe na esfera do trabalho, como princípio a ser seguido

também na escola, submete o diferente ao critério de utilidade e, assim, suprime o distinto

em nome do existente, dificultando a experiência.

33 Tal como se discute no Capítulo 2 e no início desse item.
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Segundo Maar (1995, p. 21), a Indústria Cultural é o mecanismo que determina

toda estrutura da vida cultural pela racionalidade estratégica da produção econômica,

transformando os bens culturais, inclusive o conhecimento, em mercadorias e organizando

sua recepção conforme a organização do mercado. Nesse sentido, as teorias e os métodos

educacionais que tomam como modelo o ritmo e a lógica que perpassam as relações de

trabalho parecem ser expressões da Indústria Cultural que padroniza também o

conhecimento. Afinal, a Indústria Cultural, como face do totalitarismo no capitalismo

monopolista liberal, manipula a consciência com seus produtos, destruindo a esfera pública

e política do exercício coletivo da razão (Reis, 2004). Adorno (1959⁄1996) já indicava que

a Indústria Cultural aproveita da situação existente em que os conteúdos se encontram

reificados e distantes dos sujeitos, para se apresentar como a verdadeira cultura, porém sem

o caráter transcendente próprio dos bens culturais, negado neste caso pela afirmação e

integração maciça de seus produtos à realidade34.

Segundo Reis (2004), a partir dos anos 90 no Brasil as políticas públicas na área da

educação centraram seus esforços para a informatização das escolas e do próprio sistema

educacional, na tentativa de mediação direta e conjunta de toda escola. Por meio dessa

informatização, a práxis educativa se tornou mais isolada e mais passível de controle, o que

abriu caminho a uma relação mais fugidia com o conhecimento que parece ser tomado

muitas vezes como produto de consumo, um bem a ser obtido e utilizado como

prolongamento do mundo do trabalho.

Bueno (2007) considera que existe até uma reconfiguração da terminologia

pedagógica realizada com a finalidade de atender ao mercado, conferindo ao conceito de

empreendedorismo a qualidade de objetivo a ser perseguido. Na mídia brasileira e, em

especial nas revistas veículos do mass media direcionadas aos educadores35, Bueno (2007)

34 Duarte (2003) esboça relações entre a semiformação e a sugestão dada por Horkheimer e Adorno
(1947/2006c) de que a Indústria Cultural antecipa o esquematismo, a capacidade do pensamento de, frente ao
percebido, refletir sobre o mesmo. Assim, segundo esse autor, os bens culturais reificados impedem a
reflexão e, sobretudo, ao se isentarem de qualquer relação com o tempo e o espaço, sustentam uma
consciência rasa, sem profundidade, impedida da internalização da temporalidade que permitiria em seguida
a reflexão sobre o percebido. Essa dificuldade de reflexão caracterizaria a semiformação.
35 Bueno (2007) analisa publicações da Revista Nova Escola, publicada pela Fundação Victor Civita desde
1990 com circulação mensal no Brasil e destinada, especialmente, ao público docente. Segundo Bueno
(2007) essa revista é distribuída em muitas escolas da rede pública brasileira e também vendida com tiragens
que chegam a 700 mil exemplares mensais. Seguindo o modelo das demais revistas publicadas pelo Grupo
Abril e direcionadas cada uma a um público específico, a Nova Escola seria um clássico veículo de massa,
contribuindo em sua forma e conteúdo para a semiformação do docente. Em termos gerais, Bueno (2007)
identifica nesse veículo a estereotipia da profissão docente, o elogio ao voluntarismo e o predomínio de uma
visão pragmática do conhecimento.
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identifica a preponderância do conhecimento instrumental, apto às demandas do trabalho,

numa concepção operacionalizada da pedagogia, destituída de reflexão inclusive sobre sua

práxis, então reduzida ao status quo. Nesses veículos é prezada uma determinada figura do

professor ideal, qual seja, a do professor persistente e incansável, que por sua iniciativa

própria pode suprir todos os entraves presentes na educação, ou seja, um profissional que

não necessita refletir sobre a educação no que se refere às deficiências objetivas do sistema

educacional e às responsabilidades do Estado e da sociedade no apoio à formação.

Assim, segundo a pesquisa realizada por Bueno (2007), na ausência de crítica sobre

a objetividade, esses veículos visam o consumo de teorias e de práticas por professores

que, em sua maioria, sobrevivem no sistema educacional brasileiro à custa do sofrimento

do corpo e da mente. Como produtos da Indústria Cultural, esses veículos oferecem

respostas instantâneas aos problemas do cotidiano escolar, fingindo se orientar pelas

necessidades de seus leitores-consumidores, quando na verdade, reforçam a semiformação

e o desconhecimento dos determinantes objetivos da realidade educacional. De acordo com

suas formulações, as teorias e métodos veiculados nas revistas, um dos focos de sua

investigação, pretendem dar respostas aos desafios da realidade educacional se valendo

inclusive de teorias ditas científicas, quando na verdade repõe, em última instância, a

heteronomia e a ausência de reflexão na práxis educativa. O que se verifica é o

aligeiramento dos conteúdos nesses meios e a reafirmação do conhecimento útil, inclusive

do próprio conhecimento científico que se insere na reposição da realidade em suas

contradições (Bueno, 2007).

Retomando a crítica de Horkheimer (1937∕1989) à teoria tradicional –

compreendida como uma tendência no campo filosófico-científico que preza por

explicações coerentes, livres de qualquer contradição e passíveis de previsão – sabe-se que,

em última instância, tais teorias estabelecem com a realidade uma relação de reposição. Os

princípios de não-contradição e de identidade se encontram, por sua vez, na base da lógica

formal como operação de uma razão que toma a contradição como falha do método que

deve ser superada para, enfim, obter-se um conhecimento seguro e evidente do real.

Segundo Batista (2000), a adesão ao construtivismo na escola, tão comum nos

últimos anos, como uma espécie de negação de toda postura ou conteúdo tradicionais, é

realizada sem nenhuma crítica aos pressupostos dessa teoria que, por sua vez, estão

assentados no pensamento lógico-formal que busca o que se repete e pode ser classificado,

isentando-se da crítica às condições em que esse pensamento é gerado. Seguindo a
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argumentação dessa autora, o construtivismo piagetiano, ao permitir o conhecimento dos

objetos por meio de categorias lógico-matemáticas, sustenta a aprendizagem do que se

encontra estabelecido e dado. Batista (2000) argumenta ainda que a aplicação dessa teoria

sem restrições na escola parece reduzir a razão ao que só pode ser conhecido pelo

raciocínio lógico, o que impede o movimento da experiência de suspensão do existente –

que, segundo Silva (2001) é movimento imprescindível à experiência, constitutivo de seu

conteúdo crítico – como também enrijece os sentidos que não se vinculam livremente aos

objetos.

Para Crochík (1998), a restrição da crítica ao formalismo da lógica – que conhece

os objetos buscando a identidade e coerência – impede a compreensão das contradições da

realidade, contradições que exigiriam o método dialético e não lógico, uma vez que a

lógica formal corrobora com as cisões que existem no mundo social como as que existem

entre corpo e mente, sociedade e indivíduo. Por meio dessa lógica formal, supõe-se a

independência do sujeito conhecedor em relação ao objeto, o que dificulta ao sujeito se

tomar como objeto e refletir sobre as contradições que nele também se inscrevem – além

das cisões citadas acima, vale mencionar outras, dessas algumas já tratadas nesta pesquisa:

natureza e cultura, trabalho manual e intelectual, sujeito e objeto, teoria e práxis.

Segundo Maar (1995), o conteúdo da experiência formativa supõe uma

inadequação perante a realidade, ultrapassa os limites da relação formal de conhecimento e

se encontra no percurso em que o sujeito se constitui no contato com o objeto, fazendo-se

necessário o tempo de mediação dos conteúdos para que se possa estabelecer uma relação

contínua com os mesmos, diferente do ritmo veloz e fragmentado que vem se impondo na

escola. Adorno (1959⁄1996) indicava que a formação exige tempo e esforço do

pensamento, o que cada vez mais vem sendo raro na sociedade em face de suas exigências

burocráticas e racionalizadas.

Com base em Vasconcelos, Moura e Franciscatti (2009), o tempo tem sido marcado

pela produção e suas exigências de progresso, o que torna os sujeitos submetidos ao

relógio como a marcação de cada minuto frente à exigência de se ser veloz e eficiente. Já o

tempo necessário para a experiência deve romper com essa organização do tempo da

produção, de modo que as dimensões do presente, passado e futuro possam se tornar

articuladas em cada instante vivido e os objetos possam ser tematizados em seu caráter

histórico. Segundo Moura e Franciscatti (2008), o imediatismo na relação com o tempo e

com os objetos de conhecimento impede a experiência, pois a experiência exige tempo
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para o contato contínuo com os objetos, necessário para que possa emergir a reflexão sobre

a situação à qual o sujeito e o objeto estão submetidos na realidade.

Assim, as metodologias de ensino que reduzem o conteúdo à forma de transmissão,

ou que contenham aversão à reflexão e ao trabalho teórico parecem provocar o

aligeiramento da formação, uma vez que dificultam o trabalho, por excelência, paciente e

perseverante do pensamento no contato com os objetos, o que permitiria a elaboração de

seus conteúdos, que não se revelam de imediato (Moura & Franciscatti, 2008).

Se os métodos pedagógicos deveriam ser meios para se atingir o objetivo da

educação de formação e de emancipação, não podem se tornar fins em si mesmos tal como

ocorre nessa aderência acrítica aos modismos e a caricaturas de teorias sociológicas,

psicológicas e filosóficas aplicadas sem nenhum questionamento acompanhado de reflexão

(Pedroso, 2001). Contudo, são grandes os desafios de se propor a crítica como elemento

fundamental à educação, permeando as produções de teorias e de metodologias

pedagógicas. Pois, seria como ‘nadar contra a maré’ do domínio da técnica e da reificação

dos conteúdos impostos pela indústria monopolizada que atinge todos os âmbitos da

cultura, inclusive a escola, seja por meio dos veículos de massa, da tecnologia que nela

adentra, ou pela própria formação acadêmica e continuada de seus profissionais.

Crochík (1992) analisa o célebre texto Educação após Auschwitz de Adorno

(1969/1995a) e se volta aos limites já tematizados pelo filósofo ao buscar alguns métodos

educativos. A exterioridade na transmissão dos conteúdos ou a submissão cega à

autoridade leva à heteronomia e alimenta uma consciência empobrecida – a educação

extremamente realista acaba por prezar a adaptação do sujeito que então deve negar a

fantasia e a imaginação no conhecimento dos objetos, proscrição que impede o pensamento

crítico. Afinal, a cultura tomada como conformidade com a realidade, ou somente como

pura transcendência dissociada da reflexão sobre seus fins, promove uma formação

regressiva ao reduzir a formação a categorias fixas (Adorno, 1959⁄1996). Isso é o que

parece ser realizado pela preponderância da técnica e de conteúdos pautados pela lógica do

mercado.

Por outro lado, Crochík (1992) também alega que a proteção demasiada do

educando também pode ser perigosa, pois estando na realidade permeada pela frieza, tal

educação, ao se esquivar do contato com o que se mostra enrijecido, fracassa por falta de

reflexão sobre a realidade, sobre o quanto essa contêm de miséria e negação do desejo.
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Segundo Batista (2000), os métodos pedagógicos centrados no educando ou no conteúdo

tomado como fim em si mesmo eliminam a tensão entre indivíduo e sociedade e, desse

modo, dificultam a reflexão sobre a barbárie inscrita na civilização. Por sua vez, adequar o

conteúdo ensinado ao suposto nível cognitivo dos educandos ou à sua realidade estrita

acaba por colocar em risco a objetividade do conteúdo a que a consciência deve se

confrontar numa posição crítica.

Assim, se é possível dizer que a educação ainda pode resistir a estes descaminhos,

tornando possível o esclarecimento dos fatores que levam a heteronomia, tal como

Horkheimer (1961/1976) e também Adorno (1969/1995a) propõem como um papel ainda

digno para a educação após o holocausto da Segunda Guerra, faz-se necessário que nesse

âmbito coexistam condições teóricas e metodológicas que fomentem um pensamento e

uma práxis que possam restituir aos sujeitos a capacidade de questionar os valores e

princípios que sustentam os discursos e os saberes consensuais e conformistas, que a cada

dia vêm adentrando esse espaço, bem como a lógica irracional que produz e mantém a

educação como mera mercadoria.

Crochík (1992) considera que a resistência à barbárie, indicada por Adorno

(1969/1995a) como papel primordial da educação, é tarefa da razão que deve se debruçar

sobre a possibilidade do homem universal, pois instrumentalizar o pensamento para cada

circunstância em que se deve obter resultados, significa exigir do homem a obediência e o

conformismo constantes em qualquer situação. Maar (1995) retoma as formulações de

Adorno (1969/1995a), em especial as expostas no texto Educação após Auschwitz, para

frisar que a exigência máxima para a educação de que não se repita o horror é, em última

instância, uma questão social objetiva, que implica uma práxis. Assim, Crochík (1992),

também com base nesse autor frankfurtiano, reafirma que uma tarefa essencial à educação

na atualidade seria a reflexão sobre a constituição da subjetividade: essa reflexão deve

partir do questionamento sobre as práticas da cultura, como a tecnologia e o consumo em

seu conteúdo ambivalente, no quanto estas, muitas vezes, acionam a regressão da

consciência. Nesse sentido, com base em Adorno (1969/1995a), somente ao favorecer a

autonomia, a capacidade de reflexão e a autodeterminação, a educação adquire potencial

contra a repetição do horror e contra a continuidade da barbárie no cotidiano da sociedade.

Uma possível práxis educativa que visa à emancipação deve expor as contradições

do sistema político e social, denunciando o discurso estritamente competitivo que a torna

muitas vezes presa da reprodução do existente (Leão & Teixeira, 2010). Assim, a práxis
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educativa deve passar pelo desafio de problematizar os conteúdos em seu caráter de

produto e de mediação social, questionando a lógica do conhecimento formalizado e isento

de crítica, pois, segundo Vieira (2003), a reflexão sobre os conceitos em suas mediações

históricas e sociais se mostra promissora à experiência e se diferencia da compreensão

lógico-discursiva dos objetos que visa sua instrumentalização imediata.

De acordo com Galuch (2007), a educação abre espaço à experiência quando se

permite a espontaneidade, a inovação e a busca onde a priori não haja respostas. Desse

modo, torna-se necessário que haja nos espaços educativos atividades de reflexão, pois a

experiência requer a elaboração pelo sujeito do conteúdo de verdade dos objetos seguida

da reflexão crítica do mesmo. Retomando os estudos de Moura e Franciscatti (2008), são

elementos que permitem a experiência nos espaços educativos: a relação com o tempo

diferente da ordenação a que é submetido na produção, a vazão à espontaneidade como

movimento subjetivo de ligação com os objetos, e uma relação paciente e perseverante do

pensamento com os conteúdos/objetos.

No entanto, a invasão da tradição pragmática no âmbito da educação parece

impedir a emergência da racionalidade crítica nesse espaço que, por sua vez, seria

decorrente da experiência e da necessária abertura dos sentidos ao contato com os objetos.

Nesse sentido, a experiência se encontra obstada por teorias e métodos que se constituem

como tendências pragmáticas que, por sua vez, exigem a submissão do pensamento à

utilidade prática imediata, o que dificulta a mediação recíproca e contínua da consciência

com os conteúdos e a confrontação do existente com a possibilidade de sua realização. Por

estarem diretamente ligadas e submetidas ao processo produtivo, as tendências aqui

discutidas só vêm endossar a exigência de que a parte atribua racionalidade ao que se

encontra irracional, de modo que perde a espontaneidade na relação com os objetos e se

adapta de forma maciça ao existente, o que elimina qualquer possibilidade de crítica.

Em oposição a essa exigência, somente a reflexão possível por meio da experiência

– em que os sentidos se abrem aos objetos num movimento de reflexão sobre sujeito e

objeto, tornando clara a limitação a que estão reduzidos na realidade – guardaria a

possibilidade de resistência à instrumentalização que se faz presente sob as tendências

pragmáticas articuladas à tecnologia que invadem o âmbito da educação atualmente e

restringem a razão ao domínio dos objetos e à conformidade com a realidade.
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Para isso, é urgente no processo educativo confrontar a consciência com o

incômodo com o que se mostra inevitavelmente contraditório e pede por reflexão, inclusive

sobre o que impulsiona o sujeito a atos de barbárie e de conveniência com o horror. Isso só

é possível na educação se são oferecidas experiências, nas quais o contato com os objetos

se dá paciente e continuamente, de modo a emergir a reflexão sobre a limitação do objeto e

do sujeito na realidade, tensionada com a figura de sua realização possível. Segundo

Ramos-de-Oliveira (2001), a formação exige um trabalho interno em que as ideias vão e

vêm, numa elaboração contínua de conhecimentos que se reformulam. Para ele, o ensino

que busca a emancipação deve impulsionar no sujeito a compreensão do que existe na

contradição entre o que pede por aceitação e que deve ser modificado. A tematização da

contradição, segundo Crochík (2003) deve estar presente até na formação técnica para que

a educação faça justiça a seu nome.

Desse modo, o conhecimento crítico sobrevive somente na possibilidade da

experiência enquanto mergulho sensível, pelo qual o pensamento pode constantemente se

ocupar do que não é, separando-se da necessidade de afirmação para acolher a diferença

(Giordano, 2004) e escapar da repetição a que está enredado na sociedade administrada. A

racionalidade crítica na educação sobrevive se sua práxis se desenvolve com certo

distanciamento das exigências da sociedade e das relações de produção que exigem a

submissão do pensamento à realidade.

Nessa questão, está implícita uma dialética entre pessimismo e otimismo no

pensamento dos autores frankfurtianos. Segundo Matos (1989), há nas elaborações desses

pensadores a recusa à posição otimista que confere sentido por detrás da realidade

contraditória ou que pressupõe que o curso da história e de seus acontecimentos levaria

naturalmente à conciliação. De tal modo, haveria um pessimismo inscrito no método que,

ao manter o apelo do particular que tem suas possibilidades de diferenciação e de

realização negadas na sociedade, deixa claro que o curso da história tem sido um caminho

cego, sobre o qual não se pode atribuir nenhum sentido reconciliador. No entanto, pode-se

arriscar que por trás desse aparente pessimismo, há uma atitude otimista: na inadequação

perante a realidade e na recusa em atribuir sentido à mesma, abre-se a possibilidade de se

mudar o rumo da história e de suas condições aprisionadoras.

Enquanto estiver presa à realidade, a teoria num otimismo ingênuo, só pode

justificar o existente e suas contradições. Essa relação da teoria com a realidade pode ser

estendida à práxis educativa, que muitas vezes veicula um conhecimento que, sem
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qualquer relação crítica com a realidade, sustenta um otimismo cego e exige a adaptação

ao existente. Já a teoria aparentemente pessimista, por insistir na negação da miséria e da

alienação frente ao que se mostra contraditório, resguarda, justamente nessa negação, a

utopia de realização de um estado humano. Assim, a práxis educativa que mantêm a

reflexão sobre as contradições da realidade que exigem a adaptação constante da parte é,

na verdade, mais otimista, uma vez que se encontra direcionada a um futuro de realização

e, como práxis, orienta-se pela superação do existente.

Portanto, a educação emancipatória atualmente parece subsistir na possibilidade da

racionalidade acolher criticamente as contradições que atingem o individuo e a própria

educação enquanto instituição que guarda um papel adaptativo na sociedade – papel que

deve ser tensionado com seu potencial formativo, conquanto ainda seja espaço para a

reflexão alimentada pela ideia de um mundo melhor. Pois, como exposto, a experiência e a

racionalidade se articulam no espaço da educação formal quando se torna possível uma

relação contínua e paciente com o conhecimento, em que os sentidos estão abertos ao

contato com os objetos para que se possa refletir sobre os mesmos.

Entretanto, do paradoxo de conviver com a adaptação e a resistência, segundo

Adorno (1967/1995), a educação não pode escapar sem o risco de, por um lado, recair na

ideologia de justificação do existente ou, por outro, sucumbir na impotência frente à

realidade. Na atual configuração em que a racionalidade da produção articulada à

tecnologia adentra por diversos meios as escolas, é essencial a crítica a tendências teórico-

metodológicas que requerem a estrita adaptação, fazendo a educação perder seu momento

de inadequação que a torna resistente a todo conformismo e a qualifica como espaço

potencial de formação.

Deste modo, apesar das inúmeras exigências que se abatem sobre a escola, a práxis

educativa só alcança seu potencial de ação orientada e refletida se, na resistência a toda

instrumentalização, pode proporcionar o exercício da experiência e da crítica constante.

Para isso, é necessário que na tensão entre adaptar e resistir seja possível, no âmbito da

escola, refletir sobre o conhecimento que nela reside bem como seus recursos, no quanto

favorecem ou não a formação – somente assim a práxis permite o esclarecimento do que

impede a autonomia.

No próximo capítulo, serão discutidos os elementos da arte que constituem a

articulação entre a experiência e a racionalidade nessa esfera, o que fez Adorno buscar
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nesse âmbito a sobrevivência objetiva de uma racionalidade crítica e reflexiva – assim,

serão tratados aspectos que podem inspirar uma educação crítica em tempos de enorme

pressão social e de conformismo presentes na sociedade e no próprio conhecimento que

deveria libertar.
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CAPÍTULO 4

ARTE E RACIONALIDADE: INSPIRAÇÕES EM MEIO
À EDUCAÇÃO DANIFICADA

Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração

E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão

De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído

O operário em construção.

Vinícius de Moraes

Este capítulo traz os elementos que articulam os conceitos de experiência e

racionalidade na arte, na tentativa de resgate da racionalidade crítica que parece subsistir

neste âmbito. Para tanto as elaborações de Adorno são tomadas como base, sobretudo a

obra Teoria Estética (1970⁄1988), publicada postumamente como coletânea de excertos

dedicados à reflexão sobre a arte. Foram buscados, neste livro, os trechos que se referem à

experiência e à racionalidade estabelecidas no contato com a obra de arte, no momento de

sua recepção ou em sua criação, cuja diferenciação não é interesse deste trabalho.

Até aqui, percebe-se que o movimento de uma racionalidade articulada à

experiência, capaz de uma relação de abertura com os objetos e de reflexão sobre a

objetividade, encontra-se muitas vezes obstado na sociedade da sobrevivência, cujo caráter

ameaçador permeia as instituições de mediação, como a família e a escola. Se estes

âmbitos de mediação enquanto espaços particulares e diferenciados se enfraqueceram

demasiadamente, como já era possível de se observar segundo as elaborações de Adorno e

Horkheimer no século vinte, tendo em vista as recentes transformações do capitalismo

tardio que tornam a sociedade ainda mais integrada e total, é necessário buscar inspirações

naquele âmbito considerado pelos filósofos de Frankfurt o reduto em que se fazia possível

o exercício da racionalidade livre da ameaça e da conformidade: a arte.

Segundo Adorno (1951/1993), o contato genuíno do sujeito com o objeto pressupõe

entrar em sua experiência específica, ou seja, para que o pensamento possa emergir nesta

relação, parece ser necessário sofrer o objeto, rompendo com juízos convencionados que se
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antepõem ao seu contato. Nesse sentido, de acordo com o autor, o contato com uma obra

de arte que permita compreender a sua disciplina, suas leis formais e a necessidade de sua

configuração enquanto obra é o que possibilita à experiência subjetiva alcançar maior

objetividade graças à apropriação que ocorre em contato com uma objetividade mais ampla

e não com conceitos categorizadores, muitas vezes, erguidos em detrimento da experiência

com a obra.

Assim, se a obra se torna demasiadamente explicada ou conhecida, elimina-se a

experiência que a mesma poderia proporcionar antes mesmo que seja anunciada, o que faz

minar a tensão necessária ao fenômeno de sua recepção, resultando na impossibilidade de

apropriação definitiva de seu conteúdo. Por isso Adorno (1970/1988, p. 208) nos indicava

que a estranheza ao mundo é um momento da arte, se não se percebê-la como algo

estranho ao mundo, por fim não se percebeu a arte.

Deste modo, a experiência específica da coisa, segundo Adorno (1970⁄1988, p. 60),

possível no contato com a obra de arte, requer necessariamente a reflexão em que o sujeito

se reconhece na relação com a obra, sendo necessária sua participação na elaboração do

conteúdo da obra, de modo a reconhecer o que há de objetivo e subjetivo no objeto –

momentos que necessariamente se inervam e se revelam como objetividade. Assim, para

ser objeto de experiência, a substância histórica da obra de arte deve provir de seu autor

numa criação particular que expressa as tensões contidas na sociedade em seu momento

histórico, sem que o seu fazer se reduza a esta pretensão.

Com base nas reflexões de Adorno sobre a criação artística, Franciscatti e Viana

(2010), indicam que o momento de criação da obra reúne elementos miméticos e

expressivos, capazes de estabelecer uma tensão entre a subjetividade e a objetividade da

qual o artista faz parte, o que faz com que a obra explicite as contradições que atingem os

indivíduos e impedem sua formação, nomeando historicamente o que deforma os

indivíduos.

Os estratos de experiência contidos em cada obra, o conteúdo que esta consegue

transmitir por meio de sua forma, consubstanciados no processo de criação artístico, estão

diretamente relacionados ao período histórico de sua produção. Por isso, os choques e os

gestos de distanciamento característicos da arte contemporânea, segundo Adorno

(1970∕1988), são como sismógrafos de uma forma de reação universal e atual da nossa

sociedade. Estas características são próximas aos sujeitos que vivem nesta sociedade, de
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modo que as obras conseguem estabelecer tensão com um cotidiano cada vez mais veloz e

implacável. Nesse sentido, o conteúdo de verdade da obra de arte é histórico, pois a obra é

objetivada como consciência das contradições, pela qual se pode até visualizar uma

possível reconciliação com o que é conflituoso.

Contudo, segundo Adorno (1970∕1988), por se constituir como unidade que se

afirma perante a realidade e que contêm uma determinada organização, a obra cede, em

certa medida, à racionalidade que prevê o domínio e o controle, participando com isso do

processo de esclarecimento. No entanto, por se constituir como antítese social da

sociedade (Adorno, 1970∕1988, p. 19), ao mesmo tempo em que se legitima na realidade

permeada pelo domínio, sendo produto desta, a arte também a nega por meio do conteúdo

expresso em sua forma.

Deste modo, se a unidade da obra provém de uma razão autoconservadora, a arte

entretanto, consegue conciliar de modo imanente os momentos conflitantes da

racionalidade em suas facetas emancipatória e instrumental. O conflito imposto pela razão,

que prevê o domínio dos objetos a todo custo na sociedade, é reconciliado pela arte à

medida que esta possui um espaço específico capaz de desenvolver certa planificação não

suportada pelas relações de produção. Segundo Adorno (1970/1988), a obra pode

momentaneamente reconciliar o conflito parte-todo, singularidade e coletividade, conflito

este que leva à premência da razão autoconservadora e instrumental. Contudo, a arte deixa

entrever que a realização da parte se daria quando o todo lhe fizesse justiça e permitisse a

autonomia como fim a que a organização da sociedade estaria direcionada. Isto demonstra

que a correção da razão é representada pela correção imanente das obras de arte

(Adorno, 1970/1988, p. 337).

Horkheimer e Adorno (1947/2006a) apontam que a arte ao estabelecer um limite

próprio em que imperam leis particulares, renunciando ao imperativo da práxis, é capaz de

superar os elementos da realidade, à qual não se rende, retendo esses elementos em si de tal

modo que no particular da obra é possível ver manifesto o todo social em sua

irracionalidade.

Para eles, a arte se destaca da realidade afirmativa, uma vez que se constitui como

testemunho particular do sofrimento coletivo. Entretanto, a racionalidade que permeia a

sociedade tolera a arte como um âmbito particular, mas o conteúdo que esta apresenta

enquanto pretensão de ser uma espécie de conhecimento não é assumido como verdade,
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sendo considerado normalmente como desvio ou transgressão (Horkheimer & Adorno,

1947/2006a). O trabalho da reflexão, o aprofundamento do pensamento nos aspectos

mediatizados dos objetos, em suas tensões e desdobramentos, parece lento e dispendioso à

razão que visa a manutenção do existente, razão que se conserva na luta pela sobrevivência

em meio à opressão da parte.

A distância estabelecida pela racionalidade formal entre sujeito e objeto resulta de

um processo em que a mimese foi substituída pela ratio que propõe uma realidade

inteligível e passível de ser captada pelo pensamento que busca a identidade dos objetos

como meio de facilitar o domínio36. Historicamente, todo impulso de imitação foi proscrito

pelo saber racional, recriminando-se tudo o que lembrasse a relação do homem com a

natureza. A própria filosofia positivista, por sua vez, pode ser considerada uma caricatura

da mimese37, uma vez que, ao desejo de identificação com a natureza e seus objetos como

etapa do movimento de formação, é oferecida, em substituição, por meio do controle e da

explicação total, a identificação com o existente que nada mais é que a identificação com a

organização e com as relações de poder nela presentes (Rouanet, 1978/1989).

A razão assim constituída na história não tolerou qualquer conhecimento que não

pudesse se encaixar no pensamento conceitual coeso e isento de contradição. Por isso, no

mundo regido pelo esclarecimento, tudo o que não for idêntico a esse pensar é rechaçado

por lembrar algo da mimese proscrita e por não se curvar à distância imposta entre sujeito e

natureza que leva ao domínio da última e ao empobrecimento de ambos.

Frente a esse enrijecimento da realidade, o movimento de constituição da obra em

direção ao seu conteúdo de verdade, necessita dos elementos da realidade que, num

momento seguinte, irá superar. Para tanto, a arte deve primeiramente se abandonar a essa

mesma reificação que permeia a relação de dominação entre sujeito e objeto, numa mimese

do que se encontra enrijecido e empobrecido, arrancando este mesmo conteúdo petrificado

da imediaticidade da realidade, para depois realizar a objetivação de seu conteúdo crítico,

fazendo seu protesto à civilização (Adorno, 1970/1988, p. 154). Para se tornar inteligível

nessa realidade, deve a arte se abandonar ao morto, para se opor a este por dentro de suas

leis formais.

36 Encontra-se na base da ratio, enquanto uma das origens do termo razão, a afirmação de que o real é
organizável e racional por si mesmo, de modo que seria possível por meio da razão, assim configurada,
apreender a realidade em sua totalidade e justificá-la.
37 Ver outras considerações sobre mimese no Capítulo 1.
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Segundo Adorno (1970∕1988), quanto ao espírito nas obras de arte, a sua

racionalidade se eleva a partir dos impulsos miméticos: a racionalidade se junta aos

impulsos miméticos de modo que a obra constrói sua objetividade ao se deixar dirigir por

estes impulsos, num processo em que os torna espiritualizados. Nesse processo, a estrutura

própria da obra adquire aspecto de uma estrutura lógica, de modo que quanto mais a obra

atinge a racionalidade própria à sua constituição peculiar, mais se diverge do critério da

razão vigente na realidade, da ratio enquanto justificação da realidade (Adorno,

1970/1988). Segundo o mesmo autor, a diferença mantida pela arte entre seu conteúdo

crítico e mimético, diferença que a arte especificamente insiste em não dissolver, é o que a

torna crítica à racionalidade da práxis social que proscreveu a identificação pela pretensão

de domínio dos objetos.

Para Adorno (1970/1988; 1951/1993), o caráter mimético confere à arte

participação no conhecimento, naquilo que dele foi excluída, ao mesmo tempo em que não

satisfaz a exigência do pensamento conceitual por insistir na tensão entre a regressão à

magia38, da qual proveio, e à tentação de oferecer os traços miméticos à racionalidade

coisificante que proscreve a mimese e captura os objetos num sistema. Dessa tensão,

segundo Adorno (1970∕1988), a arte não pode se esquivar nem reconciliar, conquanto se

constitua como racionalidade que faz crítica à razão estando por dentro da mesma.

Se a arte adquire seu conteúdo crítico pela recusa da dominação inerente à práxis,

que exige a dominação do sujeito sobre o objeto, e constitui seu conteúdo ao acolher os

impulsos miméticos, pode-se dizer que a fantasia na obra de arte se constitui como um dos

elementos que a permite rejeitar a configuração deformada da realidade, o que faz com que

o conteúdo da obra se constitua como negação determinada do existente (Adorno,

1970⁄1988, p.197). Segundo o mesmo autor, é a fantasia que oferece liberdade de reflexão

sobre as contradições da realidade, o que permite a constituição da obra enquanto crítica

imanente da sociedade.

A obra de arte, portanto, nega a realidade assim constituída, ao mesmo tempo em

que tem de se legitimar perante a mesma. O seu caráter enigmático, o fato de ao mesmo

tempo dizer e ocultar algo só pode, para Adorno (1970/1988) ser objeto da experiência,

momento que requer não só a fruição, mas o abalo desta última, no que a obra se mostra

38 Também segundo Horkheimer e Adorno (1947/2006a), tal como a magia, a arte estabelece um domínio
particular na natureza, fechado em si mesmo, porém sua diferença com a magia está na renúncia à ação
imediata, o que constitui a arte como acolhimento e superação da realidade.
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incomensurável. Esse caráter de enigma constitui a racionalidade própria da arte, incapaz

de ser perscrutada pelo pensamento utilitário, pela lógica corrosiva que submete os fins aos

meios. Assim, um quadro ou um poema olham todos aqueles que, por assim dizer, não

decalcam a obra segundo sua disciplina, [...] e justamente o olhar vazio e interrogador

deve resultar da experiência e da interpretação das obras (Adorno, 1970/1988, p. 141).

Desse modo, o caráter enigmático que constitui a arte só resplandece sob a profunda

experiência da obra, pela qual se atinge sua estrutura interrogativa, que pede a reflexão ao

mesmo tempo em que se é assaltado mais uma vez por ela e retirado de qualquer conforto

proveniente de alguma explicação. Nas palavras de Adorno (1965/1991, p. 67):

Aquele a quem as rodas de Kafka atropelaram um dia, para ele, a paz com o
mundo está tão perdida como a possibilidade de acomodar-se com a sentença de
que o giro do mundo é ruim: o aspecto confirmativo inerente à comprovação
resignada da supremacia do real é corrompido.

A experiência possível na relação com as obras de arte, capaz de se articular a uma

racionalidade pautada pela reflexão contínua, pode ser pensada como uma espécie de

inspiração a uma possível relação com os objetos nos âmbitos socioeducativos. Os traços

miméticos que a obra contém e que constituem seu conteúdo de verdade, uma vez que

permite a proximidade aos objetos e, ao mesmo tempo, a distância destes para a crítica da

sua situação de domínio e expropriação, inspira uma racionalidade não conservadora, em

que o próprio logro da racionalidade dominante é exposto no atropelo, na tensão que a obra

provoca, exigindo-nos reflexão.

Se a arte, diferente do conhecimento discursivo (filosófico ou científico) de que se

ocupa a educação formal se encontra livre da necessidade de estabelecer uma lógica que

ordena os objetos, os traços miméticos presentes na arte e que ela deixa à mostra, que

constituem seu conteúdo crítico, podem inspirar o conhecimento ao contato genuíno com

os objetos, em que não mais se torna necessário aprisioná-los pela busca do idêntico.

Assim, a arte e o conhecimento filosófico e científico podem ter em comum a busca

pelo não-idêntico, o que não se deixa captar pela unidade falseada, mas aquilo que indica a

diferença e a possibilidade de surgimento do novo. A possibilidade desse conhecimento já

foi explorada por Adorno (1931/1991) em La actualidad de la filosofía. Para ele, cabe ao

conhecimento a interpretação da realidade pela construção de figuras, imagens do real que

não consistem na atribuição de sentido ao existente, mas sim na exigência de resolução dos

conflitos na realidade. Essas imagens, denominadas por Adorno (1931/1991) como

imagens históricas, indicam a tentativa de organizar o material da realidade, não pela
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constatação dos fatos, mas, orientando-se pela superação do que se encontra

contraditório39.

Segundo Aguilera (1991), está presente no projeto filosófico de Adorno a recusa de

todo proceder que atribui racionalidade ao que existe, sejam as ontologias por congelarem

a historicidade dos objetos ou o cientificismo pela aceitação imediata dos dados obtidos

pela ciência. De acordo com Jay (1973⁄1986), Horkheimer recusa a todo o momento um

conhecimento que seja absoluto e, portanto, busca na dialética a possibilidade de nomear o

movimento dinâmico entre sujeito e objeto. Assim, a busca do não-idêntico, a aceitação da

resistência do objeto em se capturar em afirmações lógicas, está intricada na relação

sujeito-objeto que Adorno e Horkheimer problematizam em suas filosofias, insistindo em

dialogar com tradições filosóficas que, ao postularem a identidade forçada entre sujeito e

objeto, legitimam o estado da história, ofuscando o papel da filosofia de interpretação e de

transformação da realidade mediada pela reflexão.

Adorno (1931/1991) dialoga com filosofias de sua época40 consideradas por ele

como concepções que, ao recusarem o idealismo, repetem em suas categorias a mesma

tentativa do idealismo de identificação do pensamento com a realidade considerada

racional por si mesma. Assim, também está presente em diversas passagens de suas obras e

de Horkheimer41 a crítica ao positivismo como uma tradição que submete a filosofia à ânsia

da ciência esclarecida em estabelecer sistemas de explicação coerentes e totais e, por fim, a

crítica ao pragmatismo como filosofia que identifica a verdade à obtenção de resultados

práticos. Em todas essas tradições do pensamento há a suposição de que a realidade é

racional e coerente, prezando-se a identificação do sujeito com a objetividade não

problematizada em suas contradições.

Desse modo, se por um lado o conhecimento deve ser referir à realidade tal como

essa se encontra organizada, pode encontrar seu potencial de resistência, de tornar clara a

tensão não reconciliada entre sujeito e objeto, por meio da fantasia que impulsiona a

39 Ver a apresentação dessas formulações na Introdução.
40 Em La actualidad de la filosofía, Adorno (1931/1991) dialoga com a fenomenologia de Husserl, com o
existencialismo de Heidegger, considerados como ontologias que repetem a mesma tentativa do idealismo de
tomar o real como racional e imbuído de sentido em si.
41 Em alguns aforismos de Minima moralia (1951⁄1993), bem como em partes do texto Notas marginais
sobre teoria e práxis (1969⁄1995d), Adorno esboça críticas sobre o positivismo e o pragmatismo sob o ponto
de vista das relações estabelecidas por essas filosofias entre razão e realidade e entre teoria e práxis. Em
Teoria tradicional e teoria crítica, Horkheimer (1937⁄1989) critica o positivismo e o pragmatismo como
teorias que, sob suposta neutralidade, inserem-se na divisão do trabalho como atividade orientada para
reprodução da sociedade. Essas críticas estão mais bem esclarecidas no Capítulo 2.
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experiência em uma relação potencial com a realidade. A fantasia ou imaginação42

tematizada em diversas obras de Adorno e também de Horkheimer é um elemento que

institui a experiência de abertura na relação com os objetos. Sua presença faz emergir uma

racionalidade que se orienta pela exigência de realização da parte, só possível num todo

mais racional. A presença da fantasia no conhecimento impulsiona uma relação potencial

com os objetos, tornando possível, tal como a mesma opera no âmbito da arte, a crítica ao

existente.

Todavia, não se trata de ignorar as tentativas sistemáticas do conhecimento, mas

frente à impossibilidade de tomar os objetos num sistema, dado as contradições do real,

imbuir a teoria de uma racionalidade mais ampla para abarcar o que não foi aceito

historicamente e recriminado pela dominação do homem e da natureza. Segundo Aguilera

(1991), a razão em sua plenitude superaria as deficiências dessa identidade repressiva que

permeia a cultura e o conhecimento.

Assim, a tensão presente no conhecimento proveniente da arte e que nela constitui

seu enigma indissolúvel – o não se deixar capturar pela racionalidade que a tudo identifica

e perscruta, trazendo à consciência o incômodo com o que pede por realização – pode estar

presente na educação, seja no âmbito da educação formal seja na própria família, como

tensão que impulsiona a reflexão crítica sobre o que foi duramente reprimido na civilização

e ainda subsiste como expropriação.

Porém, nessa perspectiva, não se intenta aqui tomar a experiência possível de se

estabelecer com as obras de arte como norma à experiência nos âmbitos socioeducativos,

uma vez que, diferente da arte, os âmbitos da família e da escola não podem deixar de lado

a necessidade de orientarem os sujeitos na realidade ainda permeada por contradições.

A educação se encontra enredada à adaptação ao existente, seja na escola ou na

família, e Adorno (1967⁄1995a) já indicava que abandonar a tensão entre adaptação e

resistência a faria sucumbir à impotência frente à realidade ou recair na estrita adaptação,

perpetuando-se, desse modo, a frieza. Assim, esses âmbitos socioeducativos necessitam,

em certa medida, fornecer referenciais para os sujeitos viverem nessa realidade e, ao

mesmo tempo não se aterem exclusivamente a esse objetivo, para que então se constituam

como espaços de formação do indivíduo autônomo e emancipado. Devem, portanto,

42 A discussão sobre a presença da fantasia ou imaginação na relação com os objetos e seu papel no
conhecimento crítico foi desenvolvida no Capítulo 2.
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permitir o exercício de uma racionalidade que acolha as contradições e se constitua como

crítica à dominação que impede a autonomia da parte.

Adorno (1951⁄1993), no Aforismo Heliotrópio, narra a surpresa de um menino que

em sua casa vê as visitas chegarem e, de repente, para ele, aquele espaço e aquele dia

comuns tomam um aspecto de um dia festivo. O perfume da visitante já tem um odor de

lembrança, mesmo quando ele o aspirava pela primeira vez (p. 155). Ainda que estivesse

no meio de seus familiares e no mesmo lugar de sempre, foi possível àquele menino se

deparar com a figura do diferente (p. 156) – o visitante trazia o novo e isso, então, se

entrelaçava ao mais familiar e liberava esse do aprisionamento do conhecido, do previsto e

capturado que nada tem a enunciar.

Assim, o elemento do estranho aflorou a fantasia – esta, necessária para o

acolhimento da diferença, que torna o estranho familiar, movimento próprio à formação –

e, sobretudo, possibilitou revelar e transformar o conhecido, aquela vida familiar, em sua

diferença, trazendo a surpresa, o não previsto, que transforma a vida. Essa diferença,

percebida pela criança, da qual ela imbuiu seu pensamento pela realização da felicidade no

cotidiano, é o que parece levar a emergência de uma racionalidade que, por meio da

fantasia, possa acolher o desejo pela busca da felicidade. É por isso que espera a existência

inteira da criança, e é assim que, mais tarde, deverá saber esperar quem não esqueceu o

melhor da infância (Adorno, 1951⁄1993, p. 156).

Os elementos presentes na arte e que constituem seu conteúdo crítico, a mimese

como apropriação do diferenciado e a fantasia que oferece ao pensamento a liberdade para

contato com os objetos, podem inspirar a articulação entre experiência e racionalidade na

família. O contato com o novo, o não-idêntico, é o que permite a experiência já na infância,

indicando a emergência de um pensamento crítico que deve ser preservado pelo adulto,

enquanto seu pensamento seja permeado pela busca de contato com os objetos, a busca

pela realização do desejo e não pela vingança, fúria advinda das frustações da adaptação

estrita que leva os adultos a se voltarem contra o próprio desejo.

Nesse processo, a família desempenha o papel de sustentar a inadequação perante a

realidade, mantendo a intransigente vontade de uma outra sociedade (Adorno, 1951⁄1993,

p. 17) ao permitir que seu espaço seja propício a relações particulares e imediatas, de

contato com o outro para apropriação e diferenciação. Assim, para que a família se

constitua como espaço de formação, esta necessita manter suas relações diretas, não
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mediadas pelo trabalho e, ao mesmo tempo, não totalmente isoladas do mundo, para que ao

acolher a diferença, possa oferecer aos seus membros a capacidade de pensar e imaginar

para além da realidade existente.

Os elementos que permeiam o conteúdo crítico da arte também podem estar

presentes na educação formal que se pretenda emancipatória. Os elementos presentes na

arte, como o acolhimento dos objetos da realidade em sua configuração deformada para a

posterior crítica dos mesmos não cedendo à racionalidade que tudo perscruta e coisifica,

traz reflexões para se pensar uma práxis educativa. A mimese e a fantasia tornam-se

possíveis quando, no contato com os objetos, frente ao que pede pela conformidade, o

pensamento, ao se apropriar dos conteúdos (mimese), possa se movimentar na liberdade

para refletir sobre a configuração da realidade e sobre as possibilidades não realizadas na

cultura existente.

Dessa forma, a práxis educativa, inspirada por esses elementos, pode propiciar o

contato dos sujeitos com a realidade, servindo-se de atividades de reflexão contínua sobre

os objetos. Seu tempo deve ser diferenciado para que possa oferecer um contato contínuo

com os conteúdos, necessário para que a apropriação seja acompanhada da reflexão sobre

os objetos em suas contradições e tensões. Toda teoria, método e recursos que interfiram

diretamente na práxis educativa devem, assim, passar pelo crivo do quanto impedem ou

fomentam esse movimento de reflexão e a formação nesse espaço.

A fantasia, constitutiva à racionalidade presente na arte e no conhecimento crítico,

pode permear o espaço da escola como relação potencial com o existente, trazendo no

confronto com os conteúdos que se conformam segundo a organização social do trabalho, a

reflexão sobre as possibilidades não realizadas na história que impede a autonomia dos

indivíduos. Com isso, toda exigência de se submeter os conteúdos ao primado da produção

e de suas exigências pode ser confrontada com a possibilidade de que, quem sabe um dia o

mundo há de aparecer sob a luz incessante de seu dia feriado, quando não estiver mais

sob a lei do trabalho e quando a quem torna à casa o dever for tão leve quanto o foi o jogo

nas férias (Adorno, 1951⁄1993, p.97).

A práxis educativa inspirada pela fantasia⁄imaginação se emanciparia do que a torna

uma práxis enredada, em maior ou menor grau, na necessidade do trabalho e, então, a

tornaria mais próxima do talento que, segundo Adorno (1951⁄1993), é um modo de

transpor a fúria que seria dirigida aos objetos – enquanto ação constantemente acionada na
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sociedade perpetrada pelo domínio – a uma concentração de uma consideração paciente

(p. 95). O talento, muito próximo da arte e do jogo, é a emancipação da práxis enquanto

necessidade de ação nessa organização social, o que inspira uma práxis educativa que,

ainda que não possa abandonar a dialética entre adaptação e resistência, possa, na fúria

contra o que a tolhe, permitir pelo conhecimento a atividade orientada pela concretização

de um estado humano. Ainda sobre o talento, Adorno (1951⁄1993, p. 95; grifos no original)

indicava que quem exerce uma atividade produtiva não se sente, em meio a seu excesso,

como que embrutecido, “trabalhando furiosamente”? Com efeito, não precisa ele

precisamente dessa fúria para livrar-se do tolhimento e da fúria de estar tolhido?

Assim, somente é possível trazer inspirações a uma práxis educativa, cada vez mais

destituída de autonomia por conta das crescentes exigências de produtividade, desde que

seja possível nomear o que a tolhe e o que a impede de ser constituída como atividade

orientada e reflexiva. Se a arte se constitui como domínio próprio que nega a necessidade

da práxis, tal como essa vem sendo possível na realidade, enquanto reposição da violência,

a racionalidade que emerge na arte como liberdade de reflexão sobre a objetividade, inspira

a práxis educativa de inconformismo, de não violência e de esperança pela modificação

desse estado de coisas que impede a formação do indivíduo autônomo.

A liberdade da arte perante a realidade deve corresponder, na teoria, à possibilidade

de transcender a realidade dada, adquirindo fecundidade enquanto não se rende à exigência

de transparência em relação ao real, mas, pelo contrário, alimenta a esperança de realização

do indivíduo num todo verdadeiramente racional. A possibilidade dessa fecundidade na

transmissão do conhecimento pelas instituições socioeducativas, como visto acima,

alimentaria o potencial crítico das mesmas, necessário enquanto a organização social não

permitir a satisfação das necessidades da parte bem como sua realização – enquanto a

continuidade dessa organização opressiva não cumprir as promessas da cultura por se

manter em seu caráter de ameaça e medo.

Portanto, os elementos que constituem a racionalidade na arte – a sobrevivência da

mimese que torna o conteúdo da obra uma crítica imanente à sociedade e a fantasia como

liberdade em relação à realidade –, indicam a sobrevivência da razão crítica e articulada à

experiência nesse âmbito. Estes elementos podem inspirar a educação a manter a aporia

constante no pensamento, ou seja, a tensão sobre o que não se encontra conciliado e que

poderia ser diferente, enfim, no contato com os objetos enrijecidos da realidade, tornar

presente o olhar insubmisso, questionador, mas ao mesmo tempo nutrido pela esperança
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futura de realização. Esse movimento, por sua vez, mostra-se essencial em tempos em que

o espaço peculiar da educação – aquele propício à formação, espaço este que deveria levar

os sujeitos a alcançarem certa distância da realidade e de todas as exigências que a

permeiam e, com isto, permitir o movimento da experiência e da autorreflexão que dela

provém – vem sendo constantemente ameaçado na atual configuração da sociedade

capitalista tardia, que se rende ao imperativo da produtividade e da adaptação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se o projeto de filosofia de Adorno (1931/1991), descrito em La actualidad de la

filosofía, foi proposto numa época em que a produção do conhecimento vinha deixando de

lado a investigação filosófica, considerada tarefa demasiado intrincada e dispendiosa,

facilmente substituída pela ciência positiva, há que se perguntar acerca da atualidade da

filosofia ainda hoje, oitenta anos após esta obra.

A necessidade, formulada por Adorno (1931/1991), de que se pensem imagens

históricas como forma de conceber os objetos na tentativa de se aproximar do que se

encontra enigmático e pede por solução na realidade existente, indica desde cedo o

compromisso político deste autor que, ao lado de Horkheimer, produziu sua obra para a

transformação da realidade, sem se render à ação imediata na práxis. Segundo suas

ponderações, a preocupação com a reorganização política da sociedade passa pelo

compromisso constante da teoria, uma vez que somente o pensamento viabilizado pela

faculdade da fantasia escapa à violência contida na práxis enquanto herdeira da labuta e da

necessidade de sacrifício, podendo dar a essa última a qualidade de superação dessa

realidade.

Assim, ao pensamento se impõe a tarefa de se ocupar do que se encontra

contraditório e enigmático na realidade, como o presente conflito entre racionalidade e

irracionalidade, em que a razão tem se convertido em desrazão, em delírio objetivo,

submetendo todo pensamento à realidade imediata, essa caracterizada por relações de

dominação e heteronomia.

Enquanto ciência parcelar que se ocupa do indivíduo, à psicologia se impõe a tarefa

de investigar as mediações por que passa o indivíduo e constituem sua subjetividade como

o que há de mais objetivo e substancial, analisando a qualidade da relação deste com a

sociedade que, no entanto, vem sendo de negação das possibilidades de realização da parte.

Se a educação, por um lado, responde à necessidade de socialização dos indivíduos,

contudo, por outro, é necessário fomentar nesse espaço a inadequação perante as

exigências da sociedade que, em última instância, impedem a formação do indivíduo
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autônomo. Se a ciência psicológica pode contribuir para a possibilidade de uma educação

emancipatória, é preciso que, como ciência, abandone a constatação da realidade e, na

busca de uma relação potencial com a mesma, vise o esclarecimento dos fatores que levam

à heteronomia na sociedade e que se propagam também nas instituições de mediação como

a família e a escola. Desse modo, se a realização do indivíduo diferenciado vem sendo

obstada na atual cultura, a psicologia deve trazer à tona o que impede esse de se configurar

como tal na sociedade, inclusive os mecanismos presentes nas instituições que levam à

estrita adaptação da parte à sociedade desfigurada e à impossibilidade da experiência como

momento crítico.

A trajetória desses autores de crítica do conhecimento filosófico-científico,

passando pela análise das instituições socioeducativas até elaborações sobre a arte, é

marcada pela crítica ao que impede a formação do indivíduo autônomo na sociedade e ao

que se opõe à consciência emancipada, que possa se tomar como objeto de reflexão. É por

isso que os conceitos de experiência e de razão aparecem no decorrer dessa trajetória, mas

não são definidos de imediato, pois estão tensionados com as condições objetivas que

favorecem ou impedem sua manifestação. É por isso que se busca na arte a sobrevivência

de uma relação crítica com a realidade, onde seriam dadas condições para a experiência

enquanto autorreflexão.

Uma vez que a cultura tem sido perpassada pela dominação, em que sob o jugo da

sobrevivência se impõe à particularidade a busca estrita pela autoconservação, tornam-se

raros os momentos de experiência, momentos em que se pudesse se entregar aos objetos

sem ter que se defender constantemente em meio a uma sociedade opressora. Assim, são

raros também esses momentos no âmbito da educação que não pode abandonar o seu

caráter de socialização e adaptação a esta sociedade, caráter que vem se tornando mais

premente com a crescente integração entre as instituições no capitalismo monopolista.

A maior centralização da economia no decorrer do século vinte levou à maior

dependência dos indivíduos aos mecanismos de mercado, de modo que todos os setores da

economia se adaptaram às exigências de uma economia regida por fluxos financeiros e

também pela otimização de seus recursos, como a técnica, inserida sem precedentes nesse

processo. Como consequência dessa nova economia, ao trabalhador vem se exigindo maior

qualificação e disposição integral às demandas do mercado, das quais depende sua

sobrevivência. Nessa configuração, todos os espaços e instituições passam então a se

pautar pelas relações de trabalho vigentes, essas permeadas pela técnica e pela necessidade
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de produtividade constante – assim, as instituições e também os grupos cada vez mais

perdem suas diferenças qualitativas e deixam de se constituírem como espaços de

formação do indivíduo diferenciado.

O conceito de formação nos autores aqui discutidos se refere à possibilidade de

constituição de um espaço interno do individuo como decorrência de uma cultura que

oferece proteção e satisfação de suas necessidades, como também permite a esse a

autonomia necessária para, ao saber-se determinado, determinar suas ações. Contudo,

Adorno (1959⁄1996) já indicava que a cultura por meio da organização social baseada na

exploração e desigualdade, tem se convertido em semicultura, pois impede aos indivíduos

sua formação como diferenciação, oferecendo-lhes, ao contrário, a adaptação ao existente.

Assim, a ideologia que permeia essa sociedade integrada prevê a estrita adaptação à

realidade existente e, por mais que as contradições que oprimem os sujeitos estejam às suas

vistas, a integração encobre o sentimento de impotência frente aos mecanismos cegos da

economia atual.

No entanto, tal como foi pensado por Adorno e também por Horkheimer, o âmbito

socioeducativo ainda parece se apresentar como possibilidade de resistência à socialização

total e à integração em condições deveras opressivas, desde que nele se permita certo

distanciamento em relação à sociedade e às exigências práticas impostas pela organização

social do trabalho. Tal distância vem sendo constantemente ameaçada, seja pelo avanço do

pragmatismo na educação formal, que torna o pensamento submisso à utilidade prática e o

destitui da reflexão, seja pelo enfraquecimento do papel dos microgrupos como a família

no processo de formação do indivíduo, deixado o processo socioeducativo sob a

incumbência de grupos anônimos, com o que se perde a possibilidade de tensão com a

organização social.

O enfraquecimento da autoridade na família, de modo que se perde uma figura

concreta de mediação, recai na relação cada vez mais direta do indivíduo com a totalidade

social que, no entanto, torna-se mediada pela racionalidade que preza a adaptação e a

conformidade com os mecanismos cegos da economia monopolista que dessa maneira

atinge mais diretamente os indivíduos.

Com a diluição da autoridade paterna enquanto consequência da queda da

propriedade média frente à concentração da economia em monopólio se perde na família a

tensão que existia entre seus membros, o que fazia o sujeito em formação questionar a
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autoridade e buscar sua autonomia, ainda que dificilmente a realizasse. Assim, a

diminuição da importância dos grupos e das instituições no processo de mediação entre o

indivíduo e a coletividade, como o que ocorre com a própria família, desemboca na

adaptação maciça do sujeito na sociedade. Com a dificuldade de se confrontar diretamente

com os mecanismos econômicos revestidos de um caráter imediato, aos sujeitos resta a

impossibilidade de reflexão sobre os mesmos e a identificação direta com essa ordem.

Como exposto, a escola, por sua vez, vem sendo invadida por tendências

pragmáticas e pela tecnologia que nela instituem uma relação de consumo com o

conhecimento, o que torna esse último destituído de objetividade. Essas tendências

adentram a educação sob o pressuposto de adequar os princípios educativos às exigências

do mercado (Goergen, 2006) e obtêm aceitação em meio às dificuldades de se refletir sobre

seus pressupostos. Tais tendências pragmáticas se inserem na educação por meio de

conteúdos, métodos e pela própria formação de seus profissionais, e reduzem o

conhecimento a mero meio para a obtenção de êxito na realidade, admitindo a razão apenas

em sua faceta instrumental e excluindo do pensamento a reflexão sobre a realidade objetiva

(Loureiro, 2007; Silva, 1997).

Por sua vez, essa racionalidade reduzida à execução de meios se encontra presente

também nas teorias pedagógicas que reduzem o pensamento à operação lógico-formal, para

as quais interessa perscrutar as relações existentes, esquivando-se das contradições que

permeiam a realidade, admitidas como problemas que o pensamento deve contornar. Essas

teorias vêm obtendo crescente aceitação na educação atualmente, como também os meios

tecnológicos que adentram a educação com a finalidade de atender às exigências de

produtividade à qual o conhecimento está submetido (Reis, 2004). Contudo, se inseridos na

educação sem quaisquer restrições, esses aspectos/elementos podem reduzir o pensamento

à relação formal com os conteúdos que se tornam destituídos de seu caráter objetivo e de

suas tensões e contradições, uma vez que estas não se mostram ao pensamento lógico

(Batista, 2000).

Essa tendência que avança sobremaneira na escola, como decorrência da atual

sociedade administrada e integrada, dificulta nesse âmbito a experiência enquanto

mediação recíproca entre sujeito e objeto, pois impede o trabalho paciente e contínuo do

pensamento sobre os conteúdos. E ainda, ao impor a utilidade do pensamento dentro da

organização social presente, na seriedade da tarefa em se manter o cativeiro em seus

aspectos objetivos e subjetivos (Adorno, 1955/1986; 1969/1995b), essa tendência acaba
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por legitimar a realidade, exigindo da parte a aceitação do que se mostra contraditório. A

preponderância desse conhecimento que visa à adaptação ao existente e sua crescente

invasão no campo da educação se mostram, portanto, como fenômeno ideológico de um

capitalismo tardio, no qual se tornou necessário justificar uma realidade irracional,

imbuindo-a de uma falsa “racionalidade” que exige a adaptação ao que faz sofrer.

Assim, essa racionalidade instrumental parece ser resultado da cultura que aciona

no sujeito a autoconservação estrita, dado seu caráter de ameaça constante, o que impede o

movimento de mergulho nos objetos e fomenta a projeção irrefletida nos objetos dos

conflitos por que passa o sujeito na cultura da sobrevivência. A esse sujeito se torna

indiscutível controlar o que está a sua volta, submetendo tudo e também a si próprio aos

propósitos da dominação e do controle irrefreável.

Ao contrário, a experiência, se possível na educação, deve pressupor a mimese que,

como identificação pacificada com o externo, permite o acolhimento sensível das

impressões recebidas do objeto, essa entrega sem reservas é o que impulsiona o segundo

momento, qual seja, o de elaboração da verdade do objeto que rompe com qualquer

limitação de sistemas conceituais que se anteponham a esse contato. O conhecimento

obtido pela experiência adquire maior objetividade, pois nesse movimento é possível

confrontar o estado do sujeito e do objeto com a ideia da realização de ambos –

movimento, porém, permitido em toda sua extensão somente em uma sociedade justa.

Sendo assim, o acolhimento da contradição em algum nível é o que pode permear o

conhecimento crítico que busca uma relação potencial e transformadora da realidade. A

necessidade do pensamento se deparar com o conflitante perpassa as filosofias de Adorno e

Horkheimer em seus projetos iniciais de uma Teoria Crítica, concebendo-se o

conhecimento, a teoria como lugar privilegiado da liberdade no mundo não livre. A

experiência seria momento essencial ao conhecimento e à práxis orientada por aquele que,

nestas condições, poderiam visar à modificação das condições aprisionadoras da sociedade

e possibilitar ao sujeito brechas de resistência. A experiência se constitui, portanto, como

um momento privilegiado de apropriação dos conteúdos dos objetos seguida da

diferenciação em relação àqueles, o que faz emergir uma racionalidade que se estabelece

como reflexão do que se encontra em conflito, superando a instrumentalização a que a

razão foi submetida historicamente.
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Por sua vez, a emergência de uma racionalidade crítica na relação com os objetos e

conteúdos rompe com a necessidade de perscrutar o mundo e determinar-lhe objetivos

cujas razões o próprio sujeito desconhece, uma vez que esse domínio sempre foi acionado

no sujeito sob o ímpeto da sobrevivência em meio à ameaça constante.

À crítica do conhecimento deve corresponder a crítica à crescente socialização e

integração entre as instituições sociais que as torna compactuadas à necessidade do

trabalho e da produtividade, impedindo a formação do indivíduo autônomo em quaisquer

espaços. Esse processo ocorre justamente quando a vida da sociedade se encontra dirigida

por mecanismos anônimos de mercado que exigem que a ideologia irracional que invade

cada instituição mediadora, demande dos sujeitos o sacrifício suficiente para se adaptarem,

sacrifício muitas vezes realizado sob a crença de que dessa forma se age “racionalmente”.

Assim, em todo o momento nas obras e textos de Adorno e Horkheimer, parece

haver uma dialética contida nos conceitos de razão∕racionalidade que muitas vezes designa

o desenvolvimento técnico da sociedade, ou seja, o quanto a sociedade se encontra

dependente da técnica e enredada à sua racionalidade formal de domínio e expropriação;

noutras vezes a racionalidade designa uma faculdade humana desenvolvida, uma

capacidade de relação e mediação com a realidade, com o mundo empírico.

Nesse sentido, Adorno e Horkheimer atualizam a concepção kantiana de uma

racionalidade que se refere ao mundo empírico e se constitui na experiência, concebendo a

experiência por dentro da materialidade da sociedade. A racionalidade desde Kant dá

objetividade ao mundo percebido e, para os filósofos aqui estudados, a razão não só

fornece formas de entendimento, mas institui a relação com os objetos ao mesmo tempo

em que se constitui nessa relação sensível.

Dessa maneira, por dentro da metacrítica do conhecimento empreendida por

Adorno e Horkheimer, é possível dizer que há uma relação de mútua determinação entre

sujeito e objeto do conhecimento, relação histórica que pode se qualificar como

experiência que leva à formação do indivíduo autônomo ou como expropriação dessa

mesma experiência, o que instaura o empobrecimento de suas esferas sensível e intelectual.

Como foi possível expor, a razão é tomada por esses pensadores como movimento

essencialmente dialético: se por um lado o exercício da racionalidade instrumental traz

como consequência o embrutecimento do sujeito e a incapacidade da reflexão, uma vez

que passa pela necessidade de reafirmação da realidade contraditória e injusta, os sentidos
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se tornam embotados e a experiência impedida pela supremacia do existente; por outro, a

razão crítica, como produto da experiência, na sociedade administrada e permeada pela

ameaça, é possível apenas em momentos fugidios de abertura sensível aos objetos.

Se para a busca do objeto dessa pesquisa – a articulação entre experiência e

racionalidade para a constituição da educação crítica – se torna necessário articular e

confrontar conceitos, ao pensamento que não constata o real cabe a função de mediar no

nível teórico o que não vem podendo se articular na práxis enredada na dominação. Para

isso, buscou-se também na arte a possibilidade de uma racionalidade crítica que parece

ainda subsistir objetivamente nesse âmbito.

A arte ao reconciliar momentaneamente o conflito histórico entre particularidade e

todo, conflito que levou ao desenvolvimento de uma racionalidade autoconservadora,

supera, por dentro de suas leis formais, os elementos da realidade enrijecida numa espécie

de crítica imanente. A mimese se apresenta como aspecto essencial à constituição do

conteúdo crítico da arte, pois ao se deixar guiar pelos impulsos miméticos para a

constituição de seu conteúdo que é consubstanciado em sua forma, a obra apresenta sua

racionalidade, sua lógica própria, diferente da racionalidade lograda que busca o domínio

dos objetos. Ao estabelecer proximidade com os objetos da realidade em sua configuração

deformada e enrijecida pela necessidade de domínio, a arte pode realizar a crítica à

situação de expropriação e violência a que sujeito e objeto foram submetidos na história,

inspirando uma racionalidade não mais conservadora do existente. Para isso, a fantasia

desempenha na arte a possibilidade de negação da realidade assim configurada, levando ao

máximo a reflexão e o inconformismo que a constitui como crítica imanente da sociedade.

A potencialidade da arte de se constituir como conhecimento que não perscruta o

idêntico e nem busca construir sistemas de explicação, mantendo seu caráter mimético e se

negando à práxis imediata, pode inspirar a educação a um contato genuíno com os objetos.

A possibilidade de crítica imanente da arte sobre a cultura e seus produtos num movimento

em que a obra retém os elementos da realidade e os supera numa crítica particular da

totalidade, pode na educação se traduzir como inconformismo, fomentando uma razão

sensível às tiranias da cultura, ao que essa historicamente rechaçou e reprimiu com base

numa racionalidade conservadora. Esse proceder próprio à arte, de estabelecer proximidade

aos objetos danificados pela realidade e se distanciar dos mesmos para a crítica da

objetividade – o que na arte constitui seu enigma, enquanto estrutura interrogativa e

possibilidade de experiência –, pode, nos âmbitos socioeducativos, traduzir-se como forma
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de manter a aporia, a constante tensão no pensamento acerca do que não se encontra

reconciliado.

Essa relação parece ser possível na família se esta se constitui como espaço de

relações imediatas e peculiares, no qual seja possível o movimento de apropriação do

outro, da diferença, o que permite a formação enquanto diferenciação. Assim, enquanto

âmbito que resista às relações de mercado, a família, ao permitir a identificação, também

torna possível a fantasia que, também presente na arte, permite na atual configuração da

sociedade, a emergência de uma racionalidade orientada pela ideia de uma sociedade

melhor.

Portanto, a fantasia pode qualificar o pensamento seja na arte e na própria educação

da capacidade de se escapar das amarras da realidade, inspirando uma racionalidade que,

articulada à experiência, abre-se para as possibilidades de uma nova organização,

dispondo-se a um caráter inconcluso, ao não fechamento, que pode ser a brecha para a

construção de um desfecho mais feliz.

A crítica imanente realizada pela obra de arte e que constitui sua racionalidade

própria, distante da práxis social do domínio, traz à práxis educativa na escola inspirações

para o estabelecimento do contato sensível com os objetos danificados da realidade,

insistindo na pergunta sobre essa situação, sobre o que leva a esse dano – o que qualificaria

essa práxis com o potencial de resistência e de emancipação. Para isso, a práxis educativa

deve problematizar o próprio conhecimento, suas contradições, orientando-se pela utopia

de um estado de realização e liberdade. Deve então fomentar a reflexão e a fantasia no

trato com os conteúdos educativos, trazendo um contato preciso e substancial com os

objetos, o que permite a emergência da experiência como caminho para a superação da

semiformação, enquanto consciência reificada e indiferenciada.

Para que os elementos de mimese e fantasia estejam presentes na práxis educativa,

é necessário que essa permita atividades de reflexão sobre os conteúdos através de um

tempo longo para que seja possível ao pensamento elaborar o conteúdo dos objetos em

suas tensões e contradições. As atividades devem ser contínuas para que se possa

estabelecer uma relação potencial com o existente, de emergência da fantasia como

possibilidade de se pensar para além do aspecto imediato dos objetos em direção ao

rompimento com a configuração enrijecida da realidade. A práxis educativa, assim

inspirada por esses elementos, permite com que a educação não se atenha à reprodução do
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aprisionamento que vem se impondo pela organização social do trabalho, no descompasso

entre as forças produtivas e as relações de produção, mas torne clara e constante a reflexão

sobre o que se mostra contraditório nesse mundo e deve ser superado para a realização de

um mundo melhor.

Portanto, por meio da crítica do conhecimento e de elaborações sobre a arte, foi

possível estabelecer elementos de articulação entre a experiência e a razão crítica e trazê-

los como inspirações para os âmbitos da família e da escola. A mimese que permite a

identificação com o objeto na tentativa de apropriação e diferenciação do mesmo, a

abertura dos sentidos que toma contato com as tensões e contradições do objeto e, por fim,

a fantasia como relação potencial com o objeto, são elementos presentes nas elaborações

de Adorno e Horkheimer e indicativos da sobrevivência da experiência e da razão crítica

em oposição à instrumentalização dessa capacidade.

Esses elementos é que podem qualificar a educação como crítica, pois se a

formação do indivíduo autônomo na sociedade se encontra ainda impedida pela

organização da cultura sob a ameaça perpetrada pelo enfrentamento estrito da

autoconservação, somente ao se permitir nos espaços socioeducativos a experiência – o

contato diferenciado e pacificado com os objetos –, a educação, apesar de todos os

entraves, pode oferecer aos sujeitos a possibilidade de crítica e esclarecimento do que o

oprime.

Ao contrário, hipostasiar no plano da teoria e, por conseguinte, na educação, uma

racionalidade lograda e defensiva seria corroborá-la, contribuindo para a alienação humana

e para o empobrecimento da formação enquanto caminho para a emancipação e para a

liberdade. À educação não caberiam paradigmas, mas a crítica constante alimentada pela

utopia de um futuro de realização.
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