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ENTRE A RESIGNACAO E A INDIGNACAO:
NOTAS SOBRE 0 CONCEITO DE
ESCLARECIMENTO
Rosalvo SchUtz]
Robinson dos Santoi

o impulso original do Esclarecimento, de proporionar uma vida mais feliz e emancipada para todos os seres
humanos atravez do usa da raziio, parece niio se confirrnar
quando confrontado com a atual situar;iio socio-ambiental.
Ao fazer usa dos pOlenciais argumentativos
cOnlidos
no primeiro cap[lulo da Dialhica
do Esclarecimenlo,
procuramos desvendar 0 porque desla realidade, pOnluando
alguns elementos que se alinharn ao percurso do mito ao
Esclarecimento,
bem como do Esclarecimenlo
ao milo.
Almejamos,
assi111, explicitar
0
processo
de
domil/ar;iio/subjugar;iio da natureza e sociedade inerentes ao
desenvolvimento historico do Esclarecimenlo. Desta forma se
deixam diagnoslicar algumas ra[zes da realidade e seus
desafios para a praxis atual.
Palavras-chaves: Esclarecimento, milO, dominar;iio, praxis,
Adonlo/Horkheilner.
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-------------------------"0 que os homens querem aprender da natureza
e como emprega-Ia para dominar
completamenle a ela e aos homens
Nada mais importa ,;
(Adorno e Horkheimer)

m seu escrito "Resposta a pergunta: que
eo esclarecimento?" de 1784, Kant sintetiza
o espirito de uma epoca que ve na razao a
possibilidade da saida do estado de menoridade, definido
como a incapacidade do individuo servir-se do proprio
entendimento sem a ajuda de outros. Entretanto, admite:
"Se, pois, se fizer a pergunta - Vivemos nos agora numa
epoca esclarecida? - a resposta e: nao. Mas vivemos numa
epoca do Esclarecimento".(KANT, 1995, p. 17). 0 "nao" de
Kant refere-se ao fato de que 0 Esclarecimento, enquanto
processo, nao estava concluido em sua epoca, mas estava
em vias de desenvolvimento. Nao estranhariamos se Kant
fosse responder novamente a esta pergunta (se vivemos
numa epoca esclarecida) e repetisse urn claro e decidido
"nao" como resposta. Quanto a segunda parte, se continuaria
sustentando que vivemos numa epoca do Esclarecimento, e
possivel que sim, mas nao adentraremos aqui na tentativa de
demonstra-lo. Na medida em que levarmos em conta,
alem da crftica de Adorno e Horkheimer sobre 0
Esclarecimento,
a situa<rao con creta de nossa epoca,
certamente teremos boas razoes tanto para continuar
dizendo aquele "nao" quanto para suspeitar se vive~oS
numa epoca do Esclarecimento ou de um progress1VO
processo de mistifica<rao.

E

o ideal do Esclarecimento alem de visar outra
nanidade, prometia uma vida mais f,kil, mais feliz e
h~~na,liberta das ilusoes e proje<roes miticas da antiguidade
p da "obscura" idade media. No entanto, os resultados
:dversos atingidos nos mostram nao apenas 0 quanta tal
'deal ainda esta distante, mas tambem 0 quanto preocupante
1
ate mesmo assustador e 0 cenario de nossa epoca
OUtodenominda de herdeira da Modernidade. A pergunta que
au
.
Ad
1
se coloca e: como e que este proJeto po e resu
. tar. no
mundo que temos hoje? Vivemos num mund? mqUJeto,
amedrontado diante do futuro e determmado
pOl'
mecanismos cada vez mais aut6nomos e distantes de nossas
carencias sociais e afetivas, com exigencias sacrificiais cada
vez mais fortes. A dinamica que dai resulta se ve for<rada a
aLterar invariavelmente 0 seu ritmo tanto no cora<rao que
pulsa em cada individuo quanta na sociedade como urn
todo. Estes vacilam entre 0 entusiasmo esperan<r0so,
progressivamente oriundo de desejos despertados pOl' urn
mundo de espetaculos, e 0 sufoco diante de uma vida cada
vez mais formatada pela competi<rao e a racionaliza<rao.
Tornou-se diffcil ouvir 0 pulsar do proprio cora<rao assim
como 0 do proximo, embora seja possivel acompanhar as
privacidades mais intimas de alguem do outro lado do
mundo, que, aparentemente, esta "mais" proximo de nos
atraves de aparatos tecnicos e semioticos. Condicionados
POI' urn mundo cada vez mais mediatizado, poucas vezes
somos algo mais do que receptores passivos e isolados.
Drogas, antidepressivos e fanatismos tornaram-se vitais para
o reprodu<rao desta dinamica, povoada pOl' indivfduos
angustiados pela falta de sentido e constantemente fon;;ados
a ritmos freneticos e opressores. Urn modo de vida
deteriorado mas proveitosa para as industrias farmaceuticas.
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Nesse contexto, nao admira 0 progressivo
crescimento
e fortalecimento
dos fundamentalismos
religiosos e nao-religiosos, em todo 0 mundo. Embor~
apare~am como casos isolados ou locais sao, antes, parte
constituinte e necessaria da reprodu~ao do sistema atual. Da
mesma forma como no cora~ao das pessoas, pulsa no mundo
todo, urn espfrito inquieto, dividido entre estruturas de
direito e de guerra mundial e as tentativas desesperadas de
afirma~5es especfficas perante os efeitos uniformizantes e,
por vezes mortfferos, destas estruturas. Especies animais e
vegetais
desaparecem
em
ritmos
paralelos
ao
desaparecimento
de culturas locais. Algo estranho
natureza dita 0 compasso de um ritmo aparentemente
inevitavel. Alucinadamente e "sem tempo" 0 ser humano
moderno sobrevive, cada vez mais orientado pelas fabric as
de informa~ao e opiniao. A din arnica deste sistema busca se
instaurar em todos os espa~os human os e naturais.
Do interior desta din arnica permeada por lamentos
e desilus5es, tambem aparecem rea~5es, atitudes de
resistencia e inconformidade, sejam eles de povos, de
indivfduos ou da pr6pria natureza. Entretanto, estas vozes
sao, muitas vezes, modeladas e agenciadas de forma a
servirem de aceleradoras do processo. Uma estrutura
invisfvel, estranha, a qual nao chega a ser tematizada, parece
desenhar os caminhos tortuosos do nosso futuro. Nao e
tematizada, talvez justamente, porque a aceitamos ingenua e
automaticamente. Os projetos emancipat6rios que visaIU
ultrapassar os limites impostos por ela, certamente terao que
romper com estes. E preciso levar a serio esta situa~ao para
que novos projetos de futuro tenham possibilidade real d~
ultrapassa-Ia. A tarefa fundamental cujo prop6sito e
desvendar
a estrutura fundamental
desta dinamica,

a

smistificando a ideia de razao, ciencia, indivfduo e
de
permanece
sociedade
e
tentar
nao
repetJ-'I os,
'I1variavelmente em aberto.
J
Na sua Dialetica do Esclarecimento, publicada
e1a primeira vez em 1947, Adorno e Horkheimer (1985, p.
11)3 procuram entre outros objetivos, "descobrir porque a
humanidade
em vez de entrar
em urn estado
verdadeiramente humano, esta se afundando em uma nova
especie de barbarie", A interroga~ao que se coloca e
diretamente relacionada com a autodestrui~ao da inten~ao
original do Esclarecimento. Os retrocessos que diariamente
saDproduzidos pelo "progresso" podem ser constatados em
diferentes manifesta~5es. Exemplos disso podem ser
indicados no aumento crescente da produ~ao e na escassez e
desigualdade da distribui~ao, no monop61io e controle dos
avan~os da ciencia e tecnologia por parte de uma pequena
parcela da sociedade que, com estas condi~5es e
instrumentos, dirige 0 comportamento da grande maioria da
popula~ao, assim como no progressivo processo de
destrui<;ao ambiental. 0 fato e que 0 Esclarecimento
prometera a humanidade a passagem para urn outro estado e
nao este no qual nos encontramos.
A obra supracitada e, antes de tudo, urn
diagn6stico sobre 0 quanta de mitol6gico e obscuro se
esconde por detnls da pr6pria ideia de esdarecimento, tal
como esta se desenvolveu e foi instrumentalizada na
~odernidade. Na epoca em que foi escrita, a razao
Jnstrumentalizada havia acabado de demonstrar suas
potencialidades mais perversas atraves da Segunda Guerra

;-----------TOdas as notas seguintes do presenle texto referen-se a: ADORNO Theodor
W.; HORKHEIMER,
Max. Dialiitica do Esclarecimento,
Fragmentos
Fllos6licos. Trad, Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985,
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Mundial e, especiaimente,
no seu uso extrema e radical ate
entao,
atraves
do Nazismo.
Certamente
esta razao
transformada em tecnica, que de forma esclarecida e lucida
e usada para a domina<rao dos povos e culturas, continua urn
tema atualfssimo.
Esta razao reduzida a tecnica, que foi
instrumento
util para 0 Nazismo,
continua
a exigir
sacrificios nao apenas nas guerras imperialistas
feitas para
manter e fortalecer 0 sistema produtor de mercadorias, mas
tambem nas polfticas a que os paises pobres san obrigados a
desenvolver
pelos mecanismos
internacionais.
Ao mesmo
tempo em que 0 abismo entre ricos e pobres se aprofunda e
a fome atinge cada vez mais pessoas, mais estas vivem
sozinhas nos "campos de concentra<rao" de seus mundos
indi vidualistas.
A busca de vestigios mfticos, de pressupostos
adoecedores
da vida individual
e coletiva,
deixados
pelos rastros destruidores
do Esclarecimento,
~os faz
adentrar nesta fascinante obra de Adorno e Horkhelmer. Se
arrancado do veu ideol6gico e obscurecedor pelo qual nos e
apresentado como 0 "melhor dos mundos", talvez vejamos
que 0 nos so mundo nao e um mundo muito diferente
daquele a que Adorno e ~orkheimer
se referiam na segunda
metade do seculo XX. E possfvel, no entanto, que neste
InlClO do terceiro
milenio
nos so mundo
ja tenha
desenvolvido
maiores sutilezas e escondido de forma mais
eficiente os pressupostos mitol6gicos que perpetuam 0 cuIto
a ciencia ou a razao instrumentalizada e, por isto mesmo,
seja muito mais aniquilador.
. / .
Duas observa<roes nos parecem oportunas no 101C1O
de nossas notas a partir da leitura da obra. Estas sao, aO
mesmo tempo, pressupostos
metodol6gicos
assim como
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ante Ciparoes de perspectivas e posturas a que a leitura do
"to nos levou.
tel'
,
/ . f
- d
d
A primeira refere-se a propna un<rao 0 pensar,
e
do
especial,
do
filosofar.
Neste
ambito
nos
defrontamos
mO
/.
~o apenas com 0 permanente problema do pensar cntlco
na
.
/ .
.
diz respeito a rela<rao teona e pratlca mas, e mats
que.
.'.
. ortante que lStO, com 0 problema
do pensar
Imp
.
4 . ClltlCO
mesmo. Conforme nos adevertia Herbert Marcuse , vlv~mos
aprisionados pelo pensar positivo. Existe urn bloquelO de
acessO para qualquer forma de pensar. que se proponha a
desvendar a crueldade e falta de sentldo a que 0 mundo
moderno nos for<;ou. A 16gica sacrificial
nao pode ser
colocada em questao, para que os sacrificios ja feitos nunca
pare<ram ter sido em vao. Este e um dentre muitos sin~is ~o
triunfo do pensamento
unidimensional,
da consclencla
detenninista e domesticada em que nos enredamos. Dizer 0
que nos parece necessario, incontornavel,
evidente, parece
ser sem sentido se, junto, ja nao estamos logo dizendo 0 que,
afinal, deveria ser feito, e feito a partir das regras existentes.
Ora, isto nos profbe de diagnosticarmos
as doen<ras se ja
nao sabemos,
pOl' meio
dos parametros
da razao
instrumental,
os remectios que lev am a cura. Pensar de
forma critica,
neste sentido,
implica
um permanente
confronto com este pressuposto
castrador e a permanente
busca de supera<;ao dos limites e instrumentos
dentro dos
quais a estrutura
dominadora
quer aprisionar
nosso
diagnosticar,
nosso indagar, enfim, 0 pr6prio pensar. 0
pensamento puramente analftico parece ser insuficiente para
tal tarefa.
':5'

------------4 MARC USE, Herbert.
Del' eindimensionale Mensch. Sllldien ~lIr Ideologie del'
!Ortgeschrillenen Indllslriegesellschaft.
Darmstadt und Neuwied: Luchterhand.
1979.
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A segunda observa~ao refere-se a pr6pria forma
pela qual conduzimos nossa exposi~ao. Esta ja quer ser uma
forma de supera~ao da redu~ao do pensamento a
pressupostos
exc1usivos de um discurso 16gico e
instrumental. 0 formalismo l6gico reduz toda a dinamica da
vida a um amontoado morto de conceitos e premissas
identificando isso com 0 mundo mesmo. Nesse quadr~
apenas existe 0 que pode ser conceitualizado dentro de uma
estrutura objetiva e 16gica. Nesta 0 acesso intuitivo e
estetico da realidade e exc1uido. Tal reducionismo nao
considera as intui~6es que diferentes situa~6es vivenciais,
ou mesmo obras de arte, literarias ou filos6ficas nos
proporcionam. POl' isso, ao refletirmos em tomo do texto, a
saber a primeira parte da Dialerica do Esdarecimento,
buscaremos muito mais, atraves do contato e aprofundamento de algumas afirma~6es dos autOIes, intuir novas
formas de acesso e leitura do mundo e mesmo de
radicaliza~ao da critica. E a partir da postura crftica
assumida pelos autOIes, pelas perspectivas pOl' eles
propostas que caminharemos no intuito de trazer elementos
que possibilitem construir nossa pr6pria perspectiva. Assim
acreditamos poder fazer jus ao pr6prio texto, isto e,
tomando-o um constante ponto de referencia e de confronto
para uma melhor compreensao da realidade. Com isso nos e
possibilitado, pOI exemplo, 0 aces so e tematiza~ao crftica de
algumas de nossas estruturas de percep~ao e sentimento e,
portanto, de vislumbrar novos horizontes e perspectivas
emancipat6rias. Nossa pretensao, portanto, consiste menos
em oferecer urn roteiro para a leitura ou esgotar 0 tema e
mais em indicar potenciais interpretativos.

--

pO MITO AO ESCLARECIMENTO
Desde OSprim6rdios da civiliza~ao 0 ser humano
trOUxe consigo 0 desejo de ser 0 soberano na natureza,
consciente ou inconscientemente. 0 processo hist6rico da
humaniza~ao e marcado pOl' diversos aspectos na mudan~a
do comportamento dos pre-hominfdeos. Em grande escala, 0
resultado de pesquisas e estudos antropol6gicos nos atestam
que as mudan~as ou transi~6es (que certamente levaram
milhares de anos) como do isolamento a vida em grupo, do
nomadismo ao sedentarismo, da ca~a, pesca e coleta
aleat6rias a domestica~ao sistematica de plantas e animais,
saD fatores que (entre outros) desencadearam 0 processo
hist6rico-cultural da forma~ao da humanidade, tambem
chamado de "passagem a civiliza~ao". Processo este que
concretizou aquele afa (de dominar a natureza) numa escala
jarnais imaginada. A ca~a, pOI exemplo, relacionada direta e
inicialmente a sobrevivencia,
foi um fator decisivo no
aprimoramento
das
fenamentas
e,
pOltanto,
de
aprimoramento da capacidade tecnica e racional do ser
human05. Ela tarnbem propicioll, jllntamente com OlltroS
fatOIes, de modo paradoxal, a progressiva coesao e,
simllltaneamente, a divisao social. Com isso, favorecell
tanto 0 fortalecimento dos grupos, quanta 0 surgimento da
distin~ao de papeis sociais, das primeiras formas de
hierarqllia, sobretudo, a distin~ao dos papeis do macho e da
femea. A necessidade de sobrevivencia e de defesa
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-encontrou
eficiente.

no comportamento

grupal uma resposta mais

Neste contexto surgem tambem os primeiros
elementos ligados a rela~ao magico-religiosa do ser humano
com 0 mundo. Na medida em que os fenomenos da natureza
nao sao conhecidos por ele, representam for~as estranhas ou
ocultas que inicialmente 0 subjugam e implicam mudan~as
em seu comportamento. A primeira forma de se relacionar
com tais divindades foi a submissao. 0 temor nele infundido
quando percebe sua fragilidade e impotencia 0 faz respeitar
e silenciar ante 0 poder dos deuses. Esta atitude conduz
lentamente ao culto e a adora~ao. 0 culto representa urn
passo significativo de aproxima~ao entre 0 ser humano e as
potencias divinas e, de certa forma, uma primeira "queda"
daquelas do alto de sua superioridade. Na medida em que
faz as primeiras oferendas 0 ser humano busca uma troea
com os deuses.
A recompensa para ele e 0 sentimento de
seguran~a proporcionado por tal "neg6cio".
A rela~ao magico-religiosa do ser humano com 0
mundo, acima descrita em seus tra~os gerais, constituiu-se
progressivamente em referencia para 0 seu comportamento,
tanto em sua forma de pensar e sentir, quanto para sua a~ao.
E neste sentido que ela foi a portadora da cosmovisao, isto
e, da visao de mundo para 0 ser humano. Assim, cumpria
uma dupla fun~ao: a) dava sentido ao mundo, isto e,
fornecia respostas ou "explica~5es" sobre a vida e 0
universo (com base no mfstico e no sagrado) criando uma
convic~ao de ordem e finalidade para 0 mundo, 0 que
poderia ser entendido como fun~ao estetica e; b) dirigia seU
comportamento neste mundo, pois era com base nestes
aspectos que 0 ser humano desenvolvia uma prarica de v~da,
que
poderia
ser
denominado
de
fun~ao
etlCa.
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Representavam, pOl"tanto, urn meio de educa~ao e de
J11anuten~aoda cultura, bem como de estrutura~ao social.
Com 0 desenvolvimento desta forma de rela~ao do ser
humano com 0 mundo sao incorporados novos elementos
como os rituais e a simbologia. Estes se convertem numa
especie de garantia da rela~ao magico-religiosa de adora~ao.
Repetindo os mesmos sacriffcios, cantando os mesmos
dinticos, firma-se cada vez mais a convic~ao de que se esta
no caminho certo e que a potencia nao esta contra ele.
Os relatos, com 0 passar do tempo, que tambem passa a ser vivenciado e visto de outra forma,
se transformam
em doutrina. Conforme
Adorno e
Horkheimer, "0 mito queria relatar, denominar, dizer a
origem, mas tambem expor, fixar, explicar. Com 0 registro e
a cole~ao dos mitos esta tendencia refor~ou-se. Muito cedo
deixaram de ser urn relato para se tornarem uma doutrina"
(p. 23). A partir desta fixa~ao de urn lugar definido e de uma
esfera de a~ao e de rela~ao com a divindade, esta deixa de
ser 0 que e para se tornar uma instancia que 0 ser humano
pode dispor e manipular de acordo com os seus interesses,
como prote~ao contra 0 inimigo, boa colheita ou sucesso na
ea~a. Portanto, se no infcio caracterizava-se como uma
rela~ao de submissao e adora~ao (isto e, meramente
eontemplativa) ao final acaba por caracterizar-se como uma
rela~ao de instrumentaliza~ao (ativa, no sentido de nao mais
temer ou tremer diante de for~as estranhas, mas de incita-Ias
a vir ao seu encontro, atraves do rito, e auxilia-lo em suas
tarefas mais complex as).
o Esclarecimento, em amplo sentido, tinha como
objetivo a emancipa~ao humana por meio da razao e, no
entanto, " ... a terra total mente esclarecida resplandece sob 0
signo de uma calamidade triunfal" (p. 19). A compreensao
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-do processo acima descrito implica uma "volta as rafzes"
isto e, em uma re-flexao sobre os primordios da civiliza~a~
e da razao. E este e 0 caminho realizado por eles. Urna
constata~ao inicial e de que no Esclarecimento ocorre urna
absolutiza~ao do Sujeito pois, em ultima instancia, "0
sobrenatural, 0 espfrito e os dem6nios seriam imagens
especulares dos homens que se deixam amedrontar pelo
natural. Todas as figuras mfticas podem se reduzir, segundo
o Esclarecimento, ao mesmo denominador, a saber, ao
sujeito" (p. 19).
Se olharmos para a rela~ao magico-religiosa do ser
humano com 0 mundo veremos que 0 elemento que
"estabelece a verdade" e 0 ser humano. Assim, na medida
em que 0 elemento basico do mito e 0 antropomorfismo,
a natureza nada mais e do que uma proje~ao da
subjetividade
humana. 0 mito, portanto, ja era 0
Esclarecimento em seu processo inicial enquanto projeto de
domina~ao da natureza. Os xamas, magos ou feiticeiros
acreditavam controlar 0 poder sobrenatural. Estabeleciam
atraves disso uma rela~ao mecanicista, portanto de domfnio
de tais for~as, semelhante ao cientista moderno, na cren~a
de que 0 uso da formula adequada proporciona 0 resultado
esperado. Deste modo, 0 denominador comum de todas as
figuras mfticas e 0 sujeito. Igualando-se as divindades, 0
sacerdote demonstra que na verdade ele e que disp6e do
poder. Adorno e Horkheimer constatam que "0 despertar do
sujeito tem por pre~o 0 reconhecimento do poder como 0
principio de todas as rela~6es" (p. 24).
A partir destes aspectos, entre outros, e que se
pode afirmar que 0 mito consolida-se enquanto procesSo
esclarecedor. Este despertar implicou numa reviravolta da
propria cosmovisao. Se por urn lado, significou u)11a

e a illdiglwfiio:

Notas sobre 0 conceito de esclarecilllellto

liberta~ao das determina~6es naturais, de outro, 0 ser
humano passou a se perceber nao mais como ser imerso e
parte constituinte da propria natureza.
Diante da caracteriza~ao deste padrao de rela~ao
com 0 mundo e que podemos apontar para aspectos
particulares da rela~ao do ser humano com a natureza e,
conseqiientemente com 0 proprio ser humano, uma vez que
ele continua dela fazendo parte e nela se reproduzindo como
ser sensfvel, embora nao se considere mais como tal. Aqui
se torna compreensivel porque temos tanta dificuldade em
nos percebermos como expressao da propria natureza e
porque insistimos em declara-Ia como nossa inimiga.
Na medida em que 0 ser humano, e neste caso
especifico, 0 homem, acreditava controlar as for~as divinas,
sua rela~ao com a natureza e com os outros passa a ser
progressivamente instrumentalizante. A natureza passa a ser
vista como algo destitufdo de sentido e autonomia, passa a
ser ser pura e simplesmente a base material para a satisfa~ao
das necessidades
pre-determinadas
pela razao. Esta
desqualifica~ao reduz a natureza a urn amontoado caotico de
objetos que se encontra a disposi~ao dos sujeitos
dominadores. Adorno e Horkheimer apontam para 0 fato de
que "a imagem e semelhan~a divinas do homem consistem
na soberania sobre a existencia, no olhar do senhor, no
comando" (p. 24). A sensa~ao e de que dominando as coisas
o ser humano as possui e as possui se as domina. Isto, no
entanto, 0 aliena da propria natureza, inclusive da natureza
na forma como ela se manifesta na sua propria corporeidade.
No dizer dos autores:
"0
mito converte-se
em
esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. 0 pre~o
q~e os homens pagam pelo aumento de seu poder e a
ahena<;ao daquilo sobre 0 que exercem 0 poder" (p. 24). Ou
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-seja, se alienam de si mesmos com seres organicos e do
mundo enquanto expressao e possibilidade de existencia.
o mito proparcionou um processo paradoxal: de
um lado ele significou 0 encantamento do mundo, na
medida em que "povoou" e "ordenou" 0 cosmos e
simultaneamente 0 proprio desencantamento, no moment~
em que 0 homem progressivamente estabeleceu a medida
para a a<;ao dos deuses e percebeu que podia controlar as
for<;as sobrenaturais. No instante em que se fixaram
doutrinas, leis e nomes, 0 suposto poder dos deuses torna-se
refem da imagina<;ao human a ate 0 homem acreditar que
tudo isso nao e mais do que fruto de sua fantasia. 0
programa inicial do esclarecimento "era 0 desencantamento
do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a
imagina<;ao pelo saber" (p. 19). Sentimos cada vez mais os
efeitos deste programa.
Este saber, no entanto e, de antemao, um saber
colocado, criado pel a razao auto-suficiente, pelo individuo
autonomo diante das determina<;6es da natureza exterior,
bem como de sua natureza interior. Pressup6e uma raziio
desencantada e salva de qualquer influencia mitica.
Ao mesmo tempo procura na propria natureza apenas aquilo
que confirme a sua pretensao de auto-suficiencia. E urn
saber que levado as suas ultimas consequencias erige-se
num projeto de domina<;ao e triunfo sobre tudo aquilo que
nao se enquadre nesta racionalidade, a abstra<;ao de tudo 0
que nao pode ser reduzido a formalidade logica exigida por
ela. Vma vez vencida a supersti<;ao, pode-se imperar sobre a
natureza desencantada. Assim, pode ser dada a partida na
maquina social que funcionara segundo leis, auto-suficientes
e auto-regulaveis.

e a indiglwfiio:
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A inten<;ao de conhecer a natureza, suas leis de
funcionamento, tem objetivos instrumentais claros. "0 que
irnporta nao e aquela satisfa<;ao que, para os homens, se
chamava 'verdade' mas a 'operation', 0 procedimento
eficaz" (p. 20). Qualquer referencia a elementos naturais e
sociais nao utilizaveis pela "operation" e tida como
resquicios de uma consciencia mistificada e obscura que
precisa ser eliminada. Nada, para alem da razao autosuficiente, pode ser capaz de ter uma dinamica e inten<;ao
propria. "Desencantar 0 mundo e destruir 0 animismo"
(p. 20). A ciencia moderna carrega consigo, por principio,
esta renuncia de qualquer senti do que possa ser encontrado
na propria dinamica produtiva da natureza. Para ela as
regras e probabilidades constituem 0 mundo mesmo.

Conforme os aspectos anteriarmente expostos, 0
esclarecimento surgiu em um contexto em que se postulou
uma nova ideia do que pudesse ser natureza. Este contexto
parece se diferenciar dos demais periodos historicos
principalmente par conceber 0 ser humano enquanto regido
pOI'leis diferentes daquelas que regem a natureza mesma.
Um ser humano esclarecido seria, nesta acep<;ao, capaz de
vel' pOI' conta propria atraves da razao a realidade objetiva
dos fatos. Estes, a partir de entao, se reduzem a leis de
causalidade. A natureza assemelha-se, nesta visao, a uma
grande maquina cujos segredos de funcionamento podem e
devem ser desvendados pelo sujeito racional autonomo. Se
durante a idade media a natureza era concebida como meio
para a rela<;ao com 0 divino, este contato, apos a reforma
~rotestante, pas sou a ser feito de forma direta entre
Individuo e a divindade. A natureza pas sou a ser

Entre a resigl/(tfiio e a indignafiio:

-mecanizada, reduzida a f6rmulas e tudo 0 mais precisava Ser
"esclarecido", retirado da escuridao mftica, das armadilhas
do credo. Este mecanicismo que, inicialmente, era delegado
somente aos fen6menos nao sociais, passou, gradualmente a
ser tambem a referencia para a organiza~ao destes. Esta
concep~ao de ciencia da natureza e dos seres humanos
assumiu 0 status de canon, tanto para pensar ever 0 mundo,
quanto para a pr6pria vida social e individual. Tanto na
natureza quanto nas rela~5es sociais, tudo 0 que nao se
enquadra em criterios objetivos e colocado sob suspeita.
Neste contexto, prosseguem
Adorno e Horkheimer:
"Doravante, a materia deve ser dominada sem 0 recurso
ilus6rio a for~as soberanas ou imanentes, sem a ilusao das
qualidades ocultas. 0 que nao se submete ao criterio da
calculabilidade e da utilidade, torna-se suspeito para 0
Esclarecimento" (p. 21). Aspectos fundamentais e constitutivos da vida, como a busca de sentido para a existencia e
a qualidade das rela~5es interpessoais e naturais, sao, assim,
declarados aquem de qualquer possibilidade de acesso
cognoscfvel. Desta forma, 0 pr6prio mito, ou seja, tudo
aquilo a que 0 Esclarecimento nao pode e nao quer fazer
referencia e, ao mesmo tempo uma defini~ao via negatio,
dele mesmo. 0. Esclarecimento se reconhece, pois, apenas
na medida em que se compara ao pr6prios mitos e os
submete, fato que implica em que ele mesmo passe a ocup~
seu lugar. 0 mito, atraves deste confronto, se deixa reduzlr
ao princfpio da racionalidade e doravante ele s6 pode ser
abordado dentro dos limites deste princfpio. Ora, tal
subsun~ao permite que fa~amos coro com os autores: "0
esclarecimento e totalitario" (p. 22).
Ao ser enquadrada em esquemas rigidamente
racionais, a totalidade dos seres precisa perder sua qualidade
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singularidade: precisa ser reduzida a term os quantitativos.
~ualidade, singularidade e identidade san dimens5es que,
neste contexto, nao precisam ser tematizadas: elas tern de
ser eliminadas em nome da unifica~ao e homogeneiza~ao.
Conforme os dois pensadores frankfurtianos, assim "0
escJarecimento s6 reconhece como ser e acontecer 0 que se
deixa captar pela unidade. (...) A multiplicidade das figuras
se reduz a posi~ao e a ordem, a hist6ria ao fato, as coisas a
materia" (p. 22). 0 grande instrumento desta unifica~ao s6
poderia ser algo que existe apenas no interior do sujeito
racional aut6nomo, isto e, a 16gica formal. Ela fornece os
esquemas esc1arecedores da calculabilidade do mundo.
Rela~5es naturais, intersubjetivas, produtivas, tudo passa a
ser submetido e determinado por este instrumento. Com
isso, "0 numero tornou-se 0 dinon do esclarecimento.
As mesmas equa~5es dominam a justi~a burguesa e a troca
mercantil" (p. 22). A consciencia esclarecida s6 pode se
afirmar, e ela precisa se afirmar em todos os espa~os e
tempos, atraves do insistente comb ate aos "deuses", atraves
da redu~ao de tudo a um denominador comum, quantificavel
e comparavel. Assim cumpre-se a senten~a de que a
"sociedade burguesa esta dominada pelo equivalente. Ela
torna 0 heterogeneo comparavel, reduzindo-o a grandezas
abstratas" (p. 23). 0 espfrito ordenador assume, assim,
poder semelhante ao deus criador: soberania sobre a
natueza.
Nao e preciso fazer muito esfor~o para perceber
que 0 pr6prio esclarecimento se converte em mito.
SUbmissao e 0 que resta ante a nova divindade. Desta
maneira viabilizou-se uma forma de domina~ao realista do
mundo que llltrapassa, aprofllnda e radicaliza em illllito a
"confian~a inabalavel na possibilidade de dominar 0

