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que se esconde de si mesma e viola os vivos se descnvolw atr;1V{'S da tecnologia e da 

psicologia das massas. Diante desta nostalgia do passado torlla-s~' illsi~lliticante, dado 

que nao ajuda a combater 0 esquecimento do esquecilllcllto qm' prcssupöe a me

m6ria industrializada, 0 capitalismo tardio ou uma modernidadc :lValH.:ada que tante 

HO coletivo como no individuo se rende aos püderes dos mortos, a atrayao erotica do 

cadaver, do inorganico (Benjamin 2008: 250-7). 
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11. "ToDA REIFICAC;Ao E UM 

ESQUECIMENTO" (TH. W. AoORNO): 

EXPERItNCIA, TECNICA E MEMORlA 

Jose A. Zamora 

Instituto de Filosofia CSIC, Madrid-ES 

A praxis pedag6gica e a reflexao teorica sobre ela foram desenvolvidas den

tro do projeto da modernidade tendo corno grandes referentes a razao, 0 sujeito, a 

identidade, a autonomia, a emancipa~ao ou 0 progresso. Os dois prindpios basicos 

das concep~öes cIassicas da educayao (Kaut, Herder, Humboldt, Goethe, Hegel, etc.) 

sao a autonomiaI autodetermina~ao e a constru~ao de uma sociedade e humanidade 

integrada/paciticada. A combina~ao de ambos os prindpios e0 que permite identi

ficar a alltodetermina~äo dos individuos como concretiza~ao individual do conteudo 

universal e objetivo da humanidade. Esta concretiza~ao passa pela capacidade dos 

individuos para unificar em sna pessoa a pluralidade de facllldades e aptidöes; passa, 

em ultima l11stancia, pelo desenvolvimento integrado de sua subjetividade. 0 sucesso 

do processo de subjetiva~ao corresponde ao encaixe dos diferentes sujeitos singulares 

em uma totalidade superior. Certamente, a educa~ao näo e0 unico instrumento para 

a realiza~ao desse projeto de modernidade, mas um dos mais importantes. 

No entanto, uma vez que a critica da modernidade mostrou que os principios 

de autonOlnia e intcgr'a~ao social estao comprometidos,ou mesmo sao uma expressao 

da coer~'äo sistt'll1ir;l quc produz a mediayao sodal, os principais referentes do projeto 

pl'dag6~ko li'l lIIodernidadt· dcsl11orouaram. A subjetividade autonoma, 0 prindpio 

d" illtlividu;I~'~1l IIImlt'I·IIfI. lIao (. simplcsmemc aquilo quc sc opöe aheteronomia, 

an domllll" dll IIl1ivrrllll meia! ~obrc os Individuos sin~1I1ares. CU!110 observ;1 Th. 

W. AlIurl1l1 C'1I1 111\111"1 d. I"UI I.'lcritm. ll\HlIltll III,IIS ('MNa individualid'H.fc {:o atirmada 
'0• • ot', h .."'" 
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cegamente, quanta mais ela e juramentada com sua propria preservac;:ao atraves do 

antagonismo social, mais ela sucumbe amediac;:ao social das relac;:öes determinadas 

pelos principios de troca e dominac;:ao da natureza externa e interna. A critica da 

dominac;:ao social nao pode ser teita em nome de uma subjetividade constitutiva, uma 

vez que esta subjetividade, na irrefletida afirmac;:ao de si e no desprezo das mediac;:öes 

sociais que a constituem, afirma e confirma a sintese social que a produz e a destroi 

ao rnesrno tempo. 

A teoria critica tem dedicado boa parte de seus esforc;:os teoricos para desvendar 

as ligac;:öes entre os processos de subjetivac;:ao e seu resultado - que de modo algum 

pode ser considerado um resultado bem-sucedido - com a configurac;:ao das relac;:öes 

sociais na sociedade burguesa capitalista. 0 principio protoburgues da afirmac;:ao da 

subjetividade autonoma e um principio derivado, cuja genese deve primeiro ser tra

zida aluz para entender porque a promessa da emancipac;:ao moderna falhou, e, em 

segundo lugar, tentar abrir aos individuos aquelas possibilidades de liberdade e singu

laridade que a totalidade social antagonista bloqueia. 

Um dos conceitos com os quais 0 marxismo ocidental realiza uma critica da sub

jetividade constitutiva moderna na primeira metade do seculo XX e 0 conceito de co;

s!fici1(ao. Nao se pode negar 0 merito de Georg Lulcics para desenvolver 0 potencial que 

este conceito possui em Marx, Weber e Sinunel, a fim de fazer wna profunda critica da 

subjetivac;:ao burguesa (Lukacs 1968, Lulcics et al., 2012, Dannemann 1987).A reificac;:ao 

das rclac;:öes sociais e sua expressao na consciencia comum e nas categorias fllosoficas, 

politicas e economicas da burguesia produz uma forma de consciencia e de subjetividade 

cla propria reificada. 13 importante enfatizar que, na abordagem de Lulcics, a racionalida

de tecnico-instrumental e 0 aparelho tecnico-cientifico nao escapam a essa reificac;:ao. A 

mediac;:ao social reificadora tambem inclui a racionalidade cient(fica e a tcmica, que nao sao 

subtraidas a tal mediac;:ao. Este sera 0 ponto de partida da Teoria Critica (TC). 

Mas a critica da reificac;:ao, especialmente se esta possui um carater universal, pre

cisa de um contraponto a partir do qual possa fazer frente a essa reificac;:ao. Como ve

remos, os autores da TC nao procuram ou pretendem possuir um ponto (antropoI6

gico, social, transcendental ou racional) fora da reificac;:ao, mas exploram varias figuras 

da critica imanente. Uma delas e expressa na categoria de "experiencia intelectual". Em 

qualquer caso, nenhum desses conceitos - consciencia constitutiva, reificac;:ao, tecnica, 

experiencia, etc. - e identico a si pr6prio. Todos sao dialeticos no sentido eminente 

de nao oferecer uma base positiva ou uma negatividade absoluta. Mas, para que sua 

propria melodia possa coloca-Ios em movimento, e necessario estabelecer algumas 

relac;:öes entre eles nas quais a realidade recupere a sua pr6pria voz. Para estabekcer 

essa relac;:ao frutifera, vamos nos apoiar nos vinculos qtll' todos eies IlIantclII rOlli () 

I'sqlll'ritlll'lIto c a 1/I1'11'/,lria. 
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1. UNlVERSAUDADF! SOCIAL ABSTRATA) REIFICA(:AO E ESQUEClMENTO 

Uma das qucstöcs fundamentais colocadas por Marx em relac;:ao a economia 

politica burguesa c a razao pela qual uma ordem hist6rica especifica e apresentada 

como 0 estagio mais cvoluido dos processos e relac;:öes naturais ou trans-historicos. 

A resposta e que esta naturalizac;:ao da formac;:ao social capitalista responde aforma 

especifica das relac;:öes sociais nessa formac;:ao. Em que sentido? No sentido de que 

as rclac;:öes sociais apareccm e se apresentam de uma maneira em que nao sao reco

nheciveis como tais, isto e, como relac;:öes sociais espedficas. 1sso ocorre porque, nessa 

maneira de aparecer, desapareceu sua genese historica, 0 que Ihes da a aparencia de 

irrevogavel. Essa aparencia emana do fetichismo da mercadoria.A conversao do traba

Iho emmercadoria 0 transforma em mediac;:ao social ab strata entre os individuos que 

produzem e consomem, de modo que a produc;:ao e distribuic;:ao de bens nao estao 

mais configuradas de forma aberta e consciente, de forma social em sentido explicito, 

mas atraves de objetivac;:ao ou reificac;:ao: "Tan solo se trata de la relaci6n social deter

minada de los seres humanos, que aqui adquiere para ellos la forma fantasmag6rica de 

una relacion entre cosas"(MEW 23,86). 

Marx chama de "fetichismo" 0 fato de suas relac;:öes sociais aparecerem aos ho

mens "como relaciones cosificadas de personas y relacioncs sociales de cosas"(MEW 

23,87) em uma inversao objetiva. Mas nao somos confrontados com uma mera ilusao 

de 6ptica, os seres humanos percebem a realidade de forma deformada porque as pr6

prias relac;:öes sociais sao estruturadas ideologicamente e irracionalmente. 13 no valor 

que e expresso 0 trabalho abstrato por tras do qual as relac;:öes sociais de dominac;:ao 

estao escondidas; esta reificac;:ao expressa Ulna autonomizac;:ao "real" das rclac;:öcs so

ciais COlU seus produtores e, portanto, uma verdadeira reificac;:ao em que a dominac;:ao 

social nao e mais diretanlente reconhecivel. Assim, contra 0 marxismo tradicional, a 

critica neomarxista enfatiza 0 carater estrutural, necessario, total e nao intencional da 

aparencia da esfera da circulac;:ao. A eficacia das relac;:öes sociais na consciencia dos 

membros da sociedade e produzida por uma forma de conhecimento de natureza 

estrutural que esconde a mediac;:ao social da praxis. Os individuos reproduzem a obje

tividade autonoma em suas ac;:öes, mas essa objetividade e percebida como um poder 

contra aqueles que a produzem, um poder que Ihes e imposto de fora. 

Marx postula uma correspondencia entre a forma de pensamento ou consciencia 

c a forma da mercadoria cujo significado e alcance ocupam a reflexao do pensamento 

critico ate hoje (Lulcics, Sohn-Rethel, Adorno) e que esta longe de ser desvendada. 

SlIbjetivac;:ao e um processo presidido pcla objetivac;:ao social objetiva que gera a ilu

sao socialnlCnte lleceSS~lria de uma autonomia sem a qual a esfera da circulac;:ao nao 

podt' tilllciollar. Mas fl'alllll'lltt' essa alltoPt'rCeP~'a() rOll1o subjetividade COllstitlltiva 
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6 uma perda da realidade, uma pobreza de experiencia e, sobretudo, um esquecimetlto. 

Assim corno a ordern sodal capitalista esconde a Slla genese historica e 0 carater social 

das rela,<öes autonomizadas e reificadas frente aos individuos, a subjetividade consti

tutiva esquece e as condi<;5es sociais de sua constitllü;:ao e a natureza reificada 

de seu re1acionamento cmn 0 mundo, com os OlltroS e consigo mesmo, que resulta da 

reifica<;ao dessas condio;oes sociais. Pensar e agir sob a media~:äo do capital, isto e, da 

llniversalidade sodal abstrata, s6 epossive! se a primazia c prioridade dessa universa

lidade permanece inconsdentc. 

Este vinculo entre reifica,<ao e esquecimento ocupa Adorno desde muito ccdo. 

Freqllcntemente e feita referencia acarta de 29 de fevereiro de 1940 a Walter Ben

jamin COm comentarios ao ensaio sobre Baudelaire, mas ja ellcontramos reflexöcs 

que apontam nessa linha em seu trabalho de habilita,<ao sobre Kierkee:aard. Nessa 

carta Adorno diz, "Toda cosificaci6n es un olvido: los son reificados en el 

momento en que son retenidos sin que todos sus elementos esten completamente 

presentes: cuando de ellos ha sido olvidado" (Adorno/Benjamin 1994,417). Em 

o conceito de tem um caciter negativo, mas, contra Benjamin, 

tambem defende 0 caciter dialetico do esquecimento, ql1e e inevitavel para 

conhecimento e que e condi,<ao de possibilidade da mem6ria involuntaria a que 

A nao e se voce pode conhecer sem esquecer, mas de que 

tipo de esql1ecimento se trata: "Si un hombre puede hacer experiencias 0 no de

pende eu ultima instancia de c6mo olvida" (Adorno/Benjamin 1994,417). Adorno 

parece apontar para um duplo significado de esquecimento Oll para dois tipos de 

esquecimento. A objetiva,<ao reificadora seria um esquecimento do esquecimento, 

ou seja, um esql1ecimento que impede nao s6 lembrar ql1e voce esquecel1, mas 0 

que foi esquecido. Esta e a ilusao da consciencia constitutiva, a nega~ao de sua 

nese e a assimila<;:ao da realidade ao momente subjetivo:"eI dominio nivelador de 10 

abstracto"(Horkheimerl Adorno 1947,29). 

A coisifica~ao consistiria em um tipo de esquecimento e111 que 0 pensamento 

esquece tanto mas proprias como as do objeto, que sao sempre condi,<oes 

de media,<ao social. A seria 0 esquecimento que acompanha a reifica<;ao 

do sujeito e do obieto. Na medida em que esta reifica<;ao e uma coisifica~ao objetiva, 

etao desastroso como eilusorio pretender estar subtraido dela.A possibilida

de de pensamento crltico conecta com a capacidade de lembrar 0 esquecimento, de 

desfiar 0 veu que imperrneabiliza ° SlUeito contra sua genese e qlle iguala 0 ohjeto 

COIll a identifica~ao produzida peIo sujeito. Desta perspectiva, epossive1lcr a D;ilihicil 
do dl' forma diferente e näo C0l110 1Ima tilosotia negativa da hist6ria, 

isto ;,., ('011\0 a Illl'lll{)ria critica do rcprimido, COIl1O 1Il1l,\ tUt;} sC'1tl l'Olln'SSlll'S nllltra 

o t'S~IUC'~·illl(·lltO. 
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"EI espado que nos separa de los otros significa para cl conocimiento 10 mis
mo que cl tiempo existente entre nosotros y el sufrimiento de l1uestro 
pasado: una harrerJ. infrJ.nqneahle. Pero cl dominio qne persistc sohre la natu
raleza [...] recihe sn fuerza de esa ofuseacion, el olvido es el que 10 ha heeho 
posible. Perdida del recuerdo como condicion trascendental de la ciencia.Toda 
cosificacion es un olvido" (Horkheimerl Adorno 1947, 

Neste fraQ:mento anexo ao duas questoes fundamentais säo apontadas. A 

primeira tem a ver com 0 que poderiamos chamar 0 desencadeante do processo 

reflexivo que pode fazer com ql1e 0 esqllecimento volte autoconsdente: "0 sofri

menta do n0550 proprio passado". Aqui abre-se uma possibilidade nao garantida de 

destruir a ill1sao da consciencia constitutiva, de "descifrar al sujeto trascendental corno 

la sociedad inconsdente de si" (Adorno 1966a, 179), de mostrar a "mediacion en el 

mediador" (ibid., 178). Alem disso, 0 esquecimento que envolve os objetos tambem 

se refere ao sofrimento, "pues la huella hist6rica en las cosas, las palabras, los colores 

y los tonos es siempre la huella del sufrimiento pasado" (Adorno 1966b, 315). Com

bater 0 esquecimento aqui seriamovilizar en los fenornenos aql1ello gracias a 10 cual 

llegaron a ser 10 que son y, de esa manera, hacerse de las posibilidades que les hl1biesen 

permitido ser otra cosa y, por ello, pueden permitir que 10 sean" (Adorno 1968a, 

"A identidade coerdva tante do sujeito C01110 do objeto baseia-se no esquecimento 

da diferen<;a "que se perdi6 en el concepto y 'desapareci6'" (Adorno 1966a, 160). A 

ananmese do natural e historico, da perdida, ea condi,<ao essencial para abolir 

a coer<;ao e, portanto, tambem permitir a autcntica experiencia. 

Isso nao significa que Adorno conceba 0 sofrimento como um porto seguro 

para a critica, porque a propria sodedade que produz 0 sofrimento tambem desen

volve mecanismos para garantir 0 sen esquecimento: "Forma parte del mecanismo 

de la dominacion prohibir e1 conoclmiento deI sllfrimiento que produce" (Adorno 

1951a, 68). A industria cultural tem aqui uma das suas fun,<oes espedficas. Adorno 

esta plenamente consdente da possibilidade do desaparedmento da consciencia da 

opressao e do sofrimento:",C6mo se pl1ede reaccionar ante el hecho de quc cl mUJ1

do realmente se ha Vl1elto de tal manera que ya no sc llega a tener conciencia del 

sufrimiento ( ... )?" (Adorno et al., 1942, 573).A extin(lio da experiendil tambem amea~a 

a expcriencia da extino;ao da experiencia. Nisto consiste a coisifica<;äo no selltido 

entatieo, como vimos, em um esquecimento do esquecimento. 

A Teoria Critica emerge na decada de 1930 corno um esfor~o para explicar essa 

cxtin~'ao da experiencia associada areifica,<ao. Encontramo-Io de fornla proeminente 

CI1I Walter Benjamin e em sua explora,<ao de fenomenos como as passagens. a moda, 

elllp;ltizil~ao eOlll as IIlt'rcaL!orüls. 0 choque. as fantasmagorias modernas, 0 

lilillO COIIIO rcli~i~(l. POl' MUll parte. Horkhdmcr c Adorno apoiam-se l1a----_... ~-~~--~._-_.. . ....~... .~--_._-- ._-' 
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e em uma teoria da cultura para explorar um fenomeno novo que eles identificam 

como 0 enfraquecimento do individuo na fase monopolistica do capitalismo. Para 

analisar a perda da realidade, a perda de experiencia associada a esse enfraquecimento, 

colocam sua atenc;:ao na industria cultural e no antissemitismo. Se na socializac;:ao 

capitalista a mediac;:ao objetiva das relac;:oes sociais coisificadas e autonomizadas em 

relac;:ao aos sujeitos que as produzem esta na origem das mistificac;:oes, da naturalizac;:ao 

da ordem capitalista, isto e, de que os individuos fiquem presos na aparencia da esfera 

da circulac;:ao, parece necessario, a luz dos eventos hist6ricos que eles tiveram que vi

ver, explicar atraves de quais processos e mecanismos os indivfduos sJo impedidos de romper 0 

feiti(O dessa aparencia, mesmo apesar dos efeitos destrutivos da crise sobre eles. Como e 

produzida a repressao do sofrimento causado pela sociedade irreconciliada ou como 

a manipulac;:ao e realizada para reforc;:ar os mecanismos de dominac;:ao? 

A subsunc;:ao gradual do universo cultural e das dinamicas psiquicas sob as l6gi

cas sistemicas e as estruturas organizacionais capitalistas envolveu uma transformac;:ao 

de dimensoes desconhecidas ate entao. A teoria critica tinha que enfrentar a questao, 

aus ente em Marx, de como as relac;:oes sociais objetivas intervem na constituic;:ao 

das subjetividades. Isso teve que ser levado em conta para explicar porque a crise, 0 

crescimento exponencial dos antagonismos, 0 fosso crescente entre as possibilidades 

oferecidas pelo desenvolvimento das forc;:as produtivas e 0 gozo de uma vida sem 

coerc;:ao, porque tudo isso, ao inves de permitir uma consciencia critica e uma praxis 

emancipadora, foi integrado e terminou reforc;:ando a identificac;:ao dos subjugados 

e explorados com 0 poder que os golpeava. Horkheimer e Adorno formulam uma 

dupla tese que sera fundamental. Por um lado, a fraqueza objetiva dos individuos em 

um capitalismo monopolista os impede de reconhecer 0 mecanismo que produz essa 

mesma fraqueza (que se manifesta no carater autoritario e no narcisismo ferido). Por 

outro lado, este mecanismo e reproduzido na consciencia cimentando a identificac;:ao 

com uma ordem de dominac;:ao injusta. Como essa reproduc;:ao ocone na consciencia, 

isto e, como as relac;:oes sociais sao traduzidas nas condic;:oes de um capitalismo avan

c;:ado na subjetivac;:ao dos individuos, e uma questäo c1Ua resposta passa nesses momen

tos atraves da anaIise do antissemitismo e da industria cultural.Ambos desempenham 

um papel fundamental na extinc;:ao da experiencia e podem ser entendidos como 

formas atuais de reificac;:ao. Mas 0 que queremos abordar agora e 0 contraponto a esta 

reificac;:ao, ou seja, 0 conceito de experiencia nao regulada ou nao tutelada. 

II. EXPERIENCIA, CRiTICA E MEMORIA 

A universalidade social abstrata que acompanha todas as minhas rt'pn'sl'lIta~·tit'S t' 

ereproduzida em todas as minhas atividadt,s, f.' remetida ;1 cOJlsdrnria sin~\Ilar, t', por

tanto, i\ prt'sen~'a dl' um corpo. f.: IIt'1t' t' t'1II Kua vullll'r;lbilidadc llUt' Adol"llo t'xplora ~I 
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possibilidade de uma experiencia atraves da qual se capta essa universalidade abstrata 

grac;:as aquilo que nao esta completamente subsumido nela. Esta remissao do l110vi

mento da consciencia individual ao corpo do individuo singular, do qual certamente 

nao pode ser deduzida essa consciencia, oferece a possibilidade de uma experiencia 

nao regulamentada, ou seja, de que algo resiste a sintese da consciencia constitutiva 

sob a preeminencia da universalidade abstrata. No entanto, como vimos, a prioridade 

desta universalidade social e real e nao e dissolvida pela forc;:a de uma consciencia que 

se opoe a ela, mais ainda, se essa consciencia for constituida por ela. "En realidad", es

creveAdorno,"el modo de producci6n capitalista no permite ninguna experiencia en 

sentido verdadero, y toda la cultura burguesa es el esfuerzo por engaiiar al respecto" 

(Adorno, 2003, p. 76). Apesar de tudo,Adorno supoe nos individuos, ou pelo menos 

em alguns deles, a liberdade necessaria para experimentar a impotencia real diante 

da universalidade social abstrata. Esta e a forc;:a do sujeito com a qual "desbaratar el 

engaiio de la subjetividad constitutiva" (Adorno 1966a, 10). Atraves da experiencia 

dessa impotencia, 0 sujeito mantem uma autoridade sobre si que nao se engana a 

si mesma interpretando-se ilusoriamente como autonomia. Essa experiencia nao e 

um substrato onto16gico, mas um potencial. Nao se trata, portanto, de imaginar uma 

autonomia, na qual 0 individuo e realmente submetido a relac;:ao de capital, mas de 

se fazer da mediac;:ao social grac;:as ao vinculo indissoluvel com a natureza que no su

jeito e fora dele e submetida a coerc;:ao da sintese abstrata (Scheit 2015,25).0 sujeito 

da experiencia nao regulamentada nao e 0 sujeito que acredita ser autonomo, mas 

o sujeito danificado, que no dano sofrido pode recordar a natureza quebrada nele e 

fora dele. A receptividade ao sofrimento e a func;:ao cognitiva fundamental do indi

viduo danificado. Dado que a sociedade e essencialmente a substmcia do individuo, 

a mediac;:ao social confere objetividade a essa experiencia, isto e, a experiencia tanto 

da violencia da mediac;:ao quanto de que nem tudo no sujeito e no objeto esgota-se 

e desaparece nela. 

Considerar a experiencia nao tutelada ou regulada um postulado subjetivo do 

pensamento ou uma maxima pratica da ac;:ao leva a afirmac;:ao implicita da razao 

sllbjetiva constitllida por uma universalidade social antagonista, que traz desde sua 

origem a marca da adaptac;:ao (Dumbadze 2015, 90). No entanto, a experiencia nao 

re~ulamentada Cum momento na totalidade negativa que a transcende desde dentro. 

"EI camino hacia 10 abierto se encuentra inmanente en 10 cerrado" (Adorno1963 

I 11)64, Vo l)OSl). Trata-se de uma experiencia que nao esta completamente subsu

llIida Oll cOll1pletamente l~sgotada na experiencia reduzida e recortada, socialmente 

t'mutituida ;ltravl'S da ti~ura concreta do trabalho abstrato sob a relac;:ao de capital. A 

lIutlln'C'!it'xao lJlIl' da Ill~ar .1 t'xpt'ricnda nao recortada penllite que a consciencia 

imlividllill It' libt'rte de .... wer~:aq e JC amplie. 
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"La posicien clave de! sujcto en el conocimiento es la expt'ricncia, no la [or
ma; 10 ql1e Kant den omina conformacien es esencialmente defor
maden. Ese esfl1t~rzo de! conocimiento es principalmente la destrucci6n de 
su esfuerzo habitual, de la violencia contra el A su conocimiento se 
aproxima el acto en cl que el sujeto rompe el velo que ha teiido en torno aI 

Solo es capaz de ello alli donde se entrega a Ia 
una p~sjvidad sin miedo" (Adorno, 1969,752). 

Na a autorreflexao nao busca ultrapassar a confonnayao categorial do 

atcanpr na experiencia nao reduzida e recortada por essa contormayao, os 

elementos e esquecidos na constituiyao do objeto e do sujeito. 

Essa forma de autorreflexao esta indissoluvelmente ligada a lllem6ria, pois se 

trata de recuperar 0 esquecido. A anamnese do natural e hist6rico, da genese oculta 

e esquecida, e a condi~~ao essencial para abolir a coer<;:ao e, portanto, tambem para 

pcrmitir a autentica experiencia. Na consciencia constitutiva e cm seu correlato, os 

objetos subsumidos ao conceito, esta sedimentado 0 sofrimento hist6rico que deve 

scr lembrado pela critica.Aprofundando nas COi5as, em sua dimensao historica, a me

moria deve trazer aluz 0 que ficou pendente, ou que nao foi restituido, e expressar 0 

direito do posslve1 frente ao constituido (ver Adorno 

A condi<;:ao da possibilidade de uma critica irmUlente do pensamento da identi

dade e da totalidade ""0">"'"'' 

dada, Adorno, no sotrlmento, 

identifica<;:ao do universal e do singular, e 

"la sociedad es paloable alH donde duele" 

o sofrimento produzido sociahnente e 0 sinal de que a totalidade 

social se impöe sobre os sujeitos singulares. Na crescente identidade entre a 

sociedade e 0 individuo que resulta dessa imposiyao nao triunfa, C01110 esperava tiegel, 

a reconcilia<;:ao ou a liberdade, mas sim a negatividade acabada:"asl la experimenta el in

dividuo a traves de un dolor fisico y un sufrimiento psiquico extremos" (Adorno 1966a, 

(1). No entanto, e dessa experiencia que surge a possibilidade de se opor atotalidade 

social, "probando 5U no identidad consigo misma, que ella su propio con

cepto" (Adorno 1966a, 148).A coer<;:ao sobre 0 individuo singular que se manifesta 110 

sofrimento e a prova da particularidade da universal dominante. cqjo desentranhamen

to tem que realizar a teoria da sociedade. A teoria e a experiencia social sao remetidas 

entre si: "La teoria y la experiencia intelectual necesitan de la interaccion. no 

tiene respuestas para todo, sino que reacciona a un mundo fulso hasta en 10 lnas intima" 

(Adorno 1966a, 41, ver Kirchhoff 2004). A experiencia sem teoria carece de universa

lidade e de justitica<;:ao I!Umentativa, portanto precisa da critica. Mas a por sua 

Vl'Z, precisa de expericncia sofrimento) C0ll10 0 vim:ulo com arealidade SOciall' 

hist6rka qUl' l'Vita stlculllbir ao de identidade 1:111 llue se rdletc 0 dOllllnio da 

'lhstmt'l. 

Lulz A. Calmon Nabuco Last6r1a I Mateu Cabet I Ant6nlo AIIHII'II"," C...., ,•• 

Para resistir a este feiti<;:o, a experiencia nan J'l'cortada 11,\0 pl't'l'I." u\ ~t. fl'l1. ,,c.... 
da memoria, mas tambem precisa do impulso UÜllll'tlco, qlle.' Sl' rOIllUIII,'" L'UII\ .. """ 

moria em sua proximidade com 0 corporal e senslvel, com 0 soti-iIlIl.'llItI,1l 1II111~".lltr • 
a dor.A mimesis e um tipo de re1a~ao com 0 objeto que e tornado possivd I,d.l prn'" 

de poder sobre si rnesmo e seus impulsos por parte do individuo daniticado. [\ l'~~n 
dimensao somatica que e ativada quando perccbemos a dor dos outros. ilascia-Sl' na 

solidariedade com os corpos maltratados nascida da receptividade ao sofrimento. Sendo 

um impulso, nao esta sob controle, tem um caciter de involuntariedade. Hullot-Kentor 

defille-o plasticatnente como se alguem senüsse alguma coisa no joe1ho quan

do ve que um outro golpeia 0 dele (Hullot-Kentor 

mimetica do conhecimento deve garantir a proximidade sem violencia ao objeto sem 

o qual 0 duplo prograrna da lelllbran<;:a da narureza no sujeito e da prioridade do ob

jeto e irrealizaveL A mimesis representa 0 estrato sonutico da expericncia, que e, em 

ultima responsavel por uma comunicayao entre sujeiro e objeto em que se 

vislumbra a possibilidade de uma sociedade livre de coer~ao, uma sociedade constituida 

de tal forma que nao seja sacrificada nem a satisfa~ao da. corporeidade singular, nem das 

aualidades nao identicas da natnreza. 

III. TECN/CA, REIFICA(.;AO H EXPERIENCIA 

Qual rela~ao a tecnica tem com a reificayao e a experiencia? Da mesma forma 

que nao e possivel dizer muito sobre a experiencia nao regulamentada em abstrato, 

porque se perde exatamente 0 que adefine, sua relac;:ao com 0 nao podemos 

falar em abstrato de como os meios tecnicos e seus produtos moldam a ..v ....p ..';.rw'· 

scnsivel e intelectual. As condi<;:oes especificas em que um meio estabe1ece as 

bilidades de nao devem ser interpretadas apriori como uma regulamcn

ta<;:ao. No entanto, em geral, e atribuido habitualmente ateoria critica e ao 

Adorno uma interpreta<;:ao da tecnica que a coloca unilaterallllente ao lado da domi

na<;:ao sodal da natureza externa einterna. Como meio de a tecnica nao 

seria senao um meio de reificayao e destrui~ao da experi<~ncia. Assim, na constelayao 

que construimos entre reifica~ao / esquecimento e experiencia / memoria, a tecnica 

seria colocada ao lado da reifica~ao e do esquecilllcnto. Essa identifica~ao unilateral 

colide, no entanto, com 0 papel importante que Adorno atribui a tecnica em sua 

teoria estetica. Aqui, 0 nivel de foryas produtivas tecnicas marca a evolu<;:ao no domi

nio do material e nos pr()cedi1Jl(~ntos de produ~'ao artistica. Nao existe uma verdade 

estetica alem da tecnica (Adorno 1970. 316s). 

Essa apart'lItt' col1tradi~'äo podl'ria Sl'r rt'solvida atrav('s da difi,'l'l'tlcia,'ao ('ntre 


tllIl" tl-mka industrialli.,;..da öl or~'lI1i1,a~·ao sodal da prmlu,'atl t.' 1II1101 temkOi imra


t.'~tl'tktl IiMlIdli aorMtlllh:tI\nu do IIllltcrillJ tlrtf!lrico. No prim~il'(l CilMll. 11 idefltitk;1\'~(l 


-~-_. ..._----~ ._---"~.._~-----------------------



164 Tecnologia, Vlolencia, Mem6ria 

da racionalidadc tecnica com a racionalidade da dominayao (Horkheimer / Adorno 

1947, 142) tem sua origem no questionamento do primado atribuido por Marx as 
fon;:as produtivas, cujo inevitavel desenvolvimento (tccnologico) faria ir pelos ares 0 

blaqueio ao qual as relayoes sociais de produyao as submctem (Adorno 1968b, 363). 

Oe acordo com Adarno, a evoluyao da capitalismo teria interrompido esse otimismo 

de Marx, porque mais do que um bloqueio, 0 que enfrel1tamos l10 capitalisma mono

polista cum reforyo mutuo expresso em uma expansao tecnologica sem precedentes 

dos meios de produyao, numa tecnificayao nao so da produr,:ao, mas tambem do 

mundo da vida e na integrayao administrativa dos trabalhadores atraves da organiza

<;ao cientifica do trabalho e dos dispositivos burocraticos e tecnocraticos. Ao inves de 

fazer ir pelos ares as relar,:oes saciais de dominayao, a expal1sao tecnologica rcforya 5ua 

supremacia (Adorno 1968a, 28, verVogel 2012, 13s5, Ruschig 2016). 

A submissao da tecnologia as relayoes sociais capitalistas atinge um novo estagio 

nas formas mais avanc;:adas de integrayao dos indivlduos no aparelho produtivo atraves 

da conformayao tecno16gica da subjetividade. A tecnica penetra no interior dos seres 

humanos (ver Adorno 1966c). Essa penetra<;ao uti1iza uma espeeie de empatia psico

-libidinal com a tecnica que aponta a"reconciliacion entre cl cuerpo menesteroso 

y 1a maquinaria" (Adorno 1968c, 404). 0 efeito desse progresso tecno16gico e um 

novo tipo de reificac;:ao, de "tecnificaci6n de la interioridad" (Adorno 1951a, 245), 

que converte 0 conteudo da subjetividade em uma fiU1~ao pura do processo produ

tivo. "La cosificaci6n de la conciencia, la disposicion sobre sus aparatajes ajustados, se 

coloca a menudo ante sus objetos e impide Ja formaci6n [Bildung] que coincidiria 

con Ja resistencia contra la cosificacion" (Adorno 1962, 497). A subsunc;:iio real da 

forya de rrabalho pclo capital e acompanhada pela conforma~ao tecnologica dos pr6

prios individuos, em cuja socializayao intervem a ocupa<;ao libidinal do aparelho e 

os efeitos tecnicos (Adorno 1968a, 131),0 amor fetichista ao equipamento (Adorno 

1951b, 104). Desta forma, 0 veu tecno16gico reforc;:a a nega<;ao da experiencia que 

acompanha 0 dominio da universalidade social absrrata. A tecnificac;:ao do mundo da 

vida reproduz a identificac;:ao carn esse dominio. 

Entao a tecnica em vez de servir 0 seu proposito humano,a elimina~äo progressi

va do trabalho em geral, contribui para uma integrac;:ao mais completa dos individuos 

no processo produtivo dirigido pcla acumula~ao de capital. A produ<;ao estrutural de 

seres humanos adaptados aos imperativos tecnologicos e urna exigencia desse proces

so. Os individuos sao chamados acima de tudo a "funcionar", a ser membros uteis de 

uma totahdade destrutiva. Sob este requisito, a forma,~iio tecllo16gica da interioridade 

atrofia a capacidade reflexiva e moral, muti1a a fantasia näo pro~rall1;lda. 0 pellS<lmen

to S~' adapta aos i1parclhos autollliltizados iUlIstauos e s(' trallsfllrlltil cm um tim cm si 

mCNIIlO. Na dt'Ncrj~:i\(), certOltllt'lltl' sumbria, da chitlllaua ""erll,Au 1.10 radio", Adofllll 
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associa em 1941 0 fenomeno "toolmirldedtless" e a ocupayao libidinal do aparelho com 

a atrotla do pensarnento nao funcionalizado e, mais importante ainda, da capacidade 

de felicidade e sofrimento (Adorno 2006, 657s.):"Esta rela<;ao com a tecnologia leva 

a uma mistura muito peculiar de improvisac;:ao e obediencia, de 'iniciativa' illdepen

dente (mentalidade de comando) e abstenc;:ao do pensamento independente, 0 que 

pernute qualquer dos extremos" . 

Apesar de tudo, nao nos deparamos com uma determinayao ontologica da tec

nica, uma especie de conflito essencial entre homem e tecnica, que Adorno denUllcia 

em A. HuxIey, mas antes do resultado da sua imbrica~~ao com as relac;:oes sociais de 

produ<;ao (Adorno 1951b, 117): 

"La fatalidad no es 1a tecnica, sino su entrelazamiento con las relaciones socia
1es que la atrapan. Baste recordar que la obediellcia a los intereses deI bellcficio 
y la dominaci6n ha canalizado cl desarrollo tecnico: par ,thora coincide de 
manera fatal eon las Ilecesidades de eontroL No en vano 1a invellci6n de me
dios de destrucci6n se ha convertido en el prototipo de la nueva cualidad de 
Ja tecnica. Frente a esto, se atrofiall aquellos potencia1es suyos que se distanciall 
de la dominacion, del centralismo y de 1a violencia contra la naturaleza y que 
tambien permitirian samr mucho de 10 que litera1 y figuradamente esta dana

do por 1a tecnica" (Adorno 1968b, 362-363). 

A redU!;ao instrumental da teenica e uma determinayao sodal e hist6rica, nao 

onto16gica (Adorno 1963,275). Nao hi vll1culo antropologico entre tecnica e racio

nalidade instrumental.A tecnica esta el1volvida na genese do espirito.Alem disso, tudo 

° que pertence aesfera do espirito tem e1ementos tecnicos (Adorno 1953, 313). A 

defesa do humanismo contra a tecnica e um absurdo. Da mesma forma, a tecnica tem 

uma importancia fundamental na constituiyao interna da arte e na sua relayao com 0 

mundo. 0 que e decisivo e que a arte "moviliza la tecnica en la direcci6n opuesta a 

1a que 10 hace la dominacion" (Adorno, 1970, p. 86). No entanto, nao entenderiamos 

corretamente essa oposiyao se a interpretassemos novamente em sentido ontologico, 

como se, em re1ac;:ao atecnica, a arte se situasse em um reino de realidade diferente da 

produc;:iio e rcproduc;:ao material da sociedade. 0 suposto antagonismo entre uma tec

nica intraesteticamente determinada e uma desenvolvida fora da arte nao tem cacitcr 

ahsoluto (Adorno 1Y70, 56).Tambem na arte, a tecnica pode ser fetichizada, especial

1lll'lltt' quando serVt' a submissiio cOlllpleta aform<l da mercadoria, como acontece na 

im\ilstria clIltUr.11. No I.'ntanto, il autonomia relativa da arte elll rc1a~iio aprodu<;ao e 

rt'lll'mhl~'a(l matt'riol! da soclt'dadt' nos lwrmiu' rl'conlwn'r !las tecllicas illtracstcticas 

os pott'lIdais d" t('I.:llk'l 1'11l ~t'r;II, CU';'I imlllant,H;i\o totill sb sl'ria possivd atrav{'s de 

IIl11it tralldbrnulC,·nll radicill da~ t:elac,"'c~ mdah dc dOlllillac,~~(): lIlIla tfclIic.. COIIIO >lju
4111 da naturell! (Adorno t~7(). 1(7). A t6CllicII, jA Iibcriu.lll du MUbl1li81~() cxclusiv>I itn 

___'~____' ____~_______'_'_~__'_M'_ ._._,.__••••___.• 
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objetivo de um aumento quantitativo na prodtH,:iio, permitiria uma reorientayao das 

for~as produtivas cujo padrao seria a propria natureza e nao a sna explora~ao sem me

dida ate a destrui~ao. Nem os seres humanos teriam que submeter-se atecnica, mas a 

tecnica a eles (Adorno 1966c, 391). 0 progresso tecnico na arte assinala um dos seus 

motivos dialeticos: "emendar por meio da teenica 0 que a tecnica ultrajou" (Adorno 

1963, 371). A tecnica nao seria mera do impulso mimetico, um meio de 

reifica~ao e de csquecimento, mas uma defensora da lembran~a da natureza no sujeito. 
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12. TECNOLOGIA, VIOLENCIA, MEMORIA 

ou REPETI<;ÄO, TRAUMA, LEMBRAN<;A 

Luiz A. Calmon Nabuco Lastoria 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Araraquara, SP 

Na contemporaneidade verifica-se certa tendencia ao hibridismo resultante da 

confluellcia entre os seres humanos e as lnaquinas inteligentes. Pr6teses tecnologicas 

dos mais variados tipos, nanorobos com func;5es biologicas precisas e 0 desenvolvi

mento da inteligellcia artificial aplicado aos mais distintos ambitos da vida em $0

ciedade, dentre os quais a propria educac;ao vem testemunhar que a nossa existellcia 

transcorre em meio a tal confluencia. No que diz respeito mais especificamente a 
capacidade humana de memoria, capacidade que tomou forma nas engenhosas ma

quinas de dlculo desde 0 mundo antigo1, a cultura tech hodierna Sugere que 

nos indaguemos sobre ao menos duas intrigantes questoes: 0 fenomeno da repeti

c;ao organica quando transposto para a torma de repetic;ao automatica, seu fac-slmile, 

engendraria os mesmos resultados? E ainda: qual 0 impacto sobre os seres humanos 

decorrente da utilizac;ao continua dos mais recentes aparelhos tecnologicos portado

res de memorias digitais, uma vez que toda e qualquer capacidade que os homens 

de1egam as lmiquinas, em alguma medida, retroage sobre eles? 

A rcla~iio entre 0 desenvolvimento de um. certo tipo de racionalidade e os expe

diclltl'S cle cl()lI1ina~ao que conformam 0 sistema social vigente foi objeto de aten~ao, 

pur ('xn·!rllda. dos precursores da chamada Teoria Critica da sociedade, Para tanto, 

dl'~ l"t'l'Ol'l't"rllIlI l paicanalisl' frcudiana COIll (1 illtl1ito ue ('sclarl'n'r a incidcncia dl'SSl' 

() ~h'lltll'llln" d.u',nd" du ~(,\1 ;mtt'('('~SOf lllt's0l'0tJl11im ru.ia IItili7a~'il(1 dilla ,1(' 2.7041 a,(:, :ll'rn
xilllltllillllt""' 
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