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Neste estudo apresentamos uma interpretação sobre a análise empreendida por Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, de 1945, a respeito do processo de formação do sujeito esclarecido. Os autores demonstram no decorrer do texto como o homem moderno ainda se encontra submetido ao mito e, por isso, continua submetido ao sacrifício e ao medo sustentado na modernidade pela forma abstrata e autoritária do conhecimento calculista e funcional. Uma obra densa e enigmática, a Dialética do Esclarecimento problematiza a formação de um sujeito cujo eu precisa constantemente sacrificar-se para sobreviver. É neste processo de negação de si para sobrevivência que encontramos elementos para refletirmos a dimensão corpórea. A partir dos autores buscamos evidenciar preocupações concernentes à corporeidade, especialmente aquelas que apontam para a constituição de uma racionalidade ou de um sujeito racional que se despojou de sua dimensão somática para constituir-se como tal. Observando o conjunto de metáforas que constituem a obra de Adorno e Horkheimer, interpretamos algumas de suas passagens que denunciam como o processo de formação do sujeito burguês, capaz de conhecer e dominar o mundo, esteve atrelado a uma regressão de sua dimensão sensível e corpórea. Instigados pelas reflexões sobre a dominação, regressão do corpo e sensibilidade, elaboradas pelos filósofos, fomos impulsionados para um outro texto: Educação após Auschwitz, um ensaio de T. Adorno que aborda o papel assumido pela técnica na sociedade dita “esclarecida”. A sobrevalorização daquilo que é morto, a técnica em contraposição à degradação do vivo, ou seja, de tudo aquilo que carrega a marca da natureza, como por exemplo o ser humano, é uma das preciosidades deste texto. Este elemento percorre ambos os textos de maneira intensa e, de forma mais profunda interfere no modo como os indivíduos percebem a si mesmos enquanto dimensão corpórea e sensível. Na análise empreendida em torno dessas obras, verificamos a existência de certas correspondências que nos permitem esboçar um conjunto de idéias sobre a concepção atual de corporeidade e sensibilidade. Para tanto, organizamos o texto em dois tópicos: no primeiro "Da submissão do homem perante a natureza à submissão da natureza pelo homem:uma aparente inversão", apresentamos, a partir da Dialética do Esclarecimento, interpretações feitas sobre o processo de construção do sujeito esclarecido em contraposição com a efetiva regressão deste quanto aos seus constituintes sensíveis e a sua corporeidade. No segundo tópico: "A coisificação dos corpos e a sobrevalorização da técnica", destacamos as conseqüências do esclarecimento para o modo de conceber a dimensão sensível do ser humano e a partir delas estabelecemos relações entre a coisificação do ser humano e a valorização da técnica e da artificialidade enquanto elementos oriundos da necessidade de se negar a natureza e tudo que a representa. Tal negação teria como preocupação  com a finalidade última de dominação e sobrevivência. As relações entre coisificação humana e valorização técnica perpassam pelas reflexões adornianas expressas no texto Educação após Auschwitz.
 
Da submissão do homem perante a natureza à submissão da natureza pelo homem: uma aparente inversão

Quando o conhecimento ainda não havia se autonomizado, os seres humanos mantinham uma relação de submissão perante as forças naturais amedrontadoras. A antiga indiferenciação entre homens e natureza era marcada pela dominação e pelo medo, pois aquele dispunha apenas de seu corpo frágil para sobreviver perante as potências naturais.Além disso, a aproximação do homem com a natureza assustadora era mediada pela experiência mimética, fundamental para elaboração de um modo primevo de explicar o mundo vivido pois se identificando com o horror, imitando seus predadores e ameaças os seres humanos poderiam aplaca-los e explica-los. Dessa maneira, além da força física, a identificação por meio da experiência mimética com as feras da natureza e tudo aquilo que ameaçava eram formas usadas a favor da sobrevivência dos seres humanos. Nessa experiência, a identificação e a projeção de características humanas nos seres da natureza conferia ao homem a possibilidade de explicar o mundo em que vivia. 
Quando, por necessidade de sobrevivência, os homens se viram impelidos a lançar mão da razão, assim como ocorreu na viagem realizada por Ulisses, um eu diferenciado da natureza se constituiu. Foi preciso o sujeito negar-se enquanto natureza para inverter aquela situação de domínio a que antigamente se encontrava submetido. Para efetuar isso, Ulisses, na condição de representante da espécie humana, precisou recusar a natureza que o constituía para se afirmar enquanto sujeito. Esta negação observava ligações com o natural e denunciava a vulnerabilidade da dimensão sensível diante das potências naturais.
O sujeito precisou traçar uma  rígida linha demarcatória entre si mesmo e a natureza externa para poder empreender sobre ela o domínio necessário ao desenvolvimento da civilização. Para submeter a natureza externa aos seus desígnios, os seres humanos subordinaram a natureza interna que os constituíam. O preço pago pelos homens pela constituição de sua subjetividade e o domínio dela decorrente foi “...a negação da natureza no homem...” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  Ulisses ou Mito e Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 60. Dela surge um eu distinto e superior ao objeto que na sua condição de senhor, desconhece que também é objeto, e, por conseguinte, alheio à  sua condição de dominado. Separado de sua dimensão objetiva, o sujeito só faz crescer o muro que o isola ainda mais, fechando-se sobre si mesmo. Chega a um estado em que só consegue reconhecer as sombras do muro que refletem a própria careta, num estágio de incapacidade de estabelecer um contato com o objeto enquanto o não-idêntico. Encerra-se, então, sobre si mesmo um pensamento identificador. Com ele simula uma relação que, no entanto, serve apenas para ocultar o caráter tautológico adquirido pela racionalidade indisposta e cega ao diferenciado. Fechado sobre si mesmo, o sujeito não suporta recordar os impulsos que constituíram seu passado e que trazem consigo o medo da indiferenciação e todo o processo doloroso pelo qual foi preciso passar. Cada indivíduo, no seu desenvolvimento, recorda o processo vivido pela espécie humana: da indiferenciação com a mãe até a conturbada constituição do eu. A infância, argumenta Adorno, “...ainda é, de certa forma, a repetição...” das “...terríveis provações...” que a humanidade teve de se submeter  para a formação do “...eu, o caráter idêntico, determinado e viril...”  ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  Ulisses ou Mito e Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985,  p. 44 . Desde que nascem, os indivíduos vão progressivamente formando tal caráter, preparando-se para viver no ambiente social sufocante e determinador. Por mais que, a princípio, façam frente à heterodeterminação, acabam submetidos à rigorosa disciplina do trabalho e do tempo livre, tendo suas vidas determinadas exteriormente. O processo de adaptação a esta condição social não ocorre sem provocar graves perdas, especialmente à história do particular. Dentre elas, reconhece Adorno, está a regressão da “...experiência do mundo sensível...” e, ao mesmo tempo “...do intelecto autocrático...”  ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  Ulisses ou Mito e Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985,  p. 46
O corpo e os sentidos foram, de maneira igual a outros objetos, espiritualizados pela consciência da identidade, que não consegue admitir a existência da diferença. Tomado ora como prisão da alma, ora como natureza domesticada a serviço do intelecto, esteve sempre submetido ao espírito.
	Adorno reconhece a separação entre sujeito e objeto (espírito e corpo), mas critica a fixação desta sem mediação. É falso dizer que sujeito e objeto não são mediados reciprocamente; é preciso sim, auto-refletir criticamente esses conceitos a fim de quebrar o encanto que os congelou, pois, “...a separação dos dois domínios afeta ambos ... O espírito torna-se de fato o aparelho da dominação e do autodomínio”... e os sentidos se tornam incapazes de sentir o imediato por si mesmos...” Theodor ADORNO e Max HORKHEIMER, O Conceito de Esclarecimento, Dialética do Esclarecimento, p. 47
O tocar,  o ouvir, o olhar, o cheirar, o degustar e o mover-se, em vez de serem originados da mediação recíproca entre sujeito e objeto, acabam sendo produtos de um esquema metódico e tecnicamente mediatizado pelo valor de troca, o qual impede que sujeito e objeto se ponham frente a frente e possam constituir uma experiência formativa. O ferrete deste esquema é o mesmo que o da exploração, que invade até mesmo as mais íntimas relações, inclusive os momentos que, aparentemente, dele seriam imunes. Os indivíduos nem desconfiam de que não são senhores de suas ações, pensamentos e sentimentos, embora em muitos momentos percebam sua condição de seres substituíveis, facilmente dispensáveis do sistema produtivo para o qual vivem. 
Nesse estado de coisas, o ser humano, que pretendia, com o esclarecimento “... dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber”, passou a adorar um novo ídolo: o pensamento fundado em teoremas matemáticos, cujas fórmulas e métodos passaram a significar a realidade. Elas permitiram, na verdade, dizem Adorno e Horkheimer, a reificação do pensamento num “...processo automático e autônomo”, hábil em comandar a realidade conforme os propósitos daquilo que passou a representar: a dominação efetuada pelo capital. A deficiência deste pensamento reificado encontra-se na dificuldade de refletir sobre si mesmo. Como dizem os autores, “no trajeto da mitologia à logística, o pensamento perdeu o elemento da reflexão sobre si mesmo...”  ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  Ulisses ou Mito e Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985,  p. 48. É que tal elemento parece conter em seu interior a ameaça de dispensar o pensamento do cargo de comandante da realidade.
 O mundo constituído por esta forma de pensar passou, então, a corresponder à verdade, à realidade de que a natureza, tanto externa quanto interna, tornaram-se conhecidas plenamente e, portanto, deixaram de se configurar como uma ameaça aos seres humanos.
  Não conseguindo mais pensar o próprio fim, e se rendendo aos fins da dominação, o esclarecimento é longamente discutido na Dialética do Esclarecimento. Nesta obra, os pensadores frankfurtianos apontam para a necessidade de “...descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova barbárie”  ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  Ulisses ou Mito e Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985,  p.11. Isto é, ensejam trazer à superfície histórica, elementos que vêm conduzindo a humanidade a um novo horror, manifestado em Auschwitz e em outros episódios da história, assustadoramente recentes.
Se antes os homens eram dominados pelas forças da natureza, no mundo atual os homens acreditam ser senhores dela. Numa dominação aparentemente invertida, os indivíduos forçam a natureza a urrar de dor, quando reprimem neles próprios a natureza e o sofrimento que eles mesmos evocam. No conjunto de questões trazidas neste texto, encontra-se evidenciado o momento em que a dimensão sensível é suprimida na constituição do sujeito esclarecido, assim como também aponta a ligação opressiva entre a sensibilidade e a subjetividade moderna.
 Os mistérios que envolviam o corpo como órgão sensível foram destruídos juntamente com aqueles que enredavam a natureza. Tal como ela, o corpo passou a ser considerado algo inerte, passível de exploração e de domínio humano. O desnudamento do corpo e sua manipulação irrestrita representam muito bem todo o processo ocorrido na natureza. A magia, que a figura do corpo e toda a natureza carregava, foi superada pelos procedimentos científicos e tecnológicos. Estes redefiniram a natureza e o corpo como um conjunto complexo que vive devido às suas combinações físico-químicas. Tudo passou a ser compreendido a partir do crivo da explicação racional, a única capaz, com seus métodos e fórmulas renomadas, de pronunciar a verdade, inclusive sobre a corporeidade e a sensibilidade humana. Localizando os pontos no cérebro concernentes à capacidade sensível, a ciência propõe formas de incitá-los e anulá-los, tendo em vista a melhoria da produção e das relações que a compõem. Contudo, no mesmo compasso destas descobertas, os indivíduos na perspectiva dos autores se tornam cada vez menos aptos à sensibilidade, incapazes de reconhecer a regressão operada sobre eles quando passam a se identificar com todas as mercadorias do mundo administrado, exceto com a dor de seus semelhantes. 
 Em face da renúncia dos homens ao sentido, e da “substituição do conceito pela fórmula” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  Ulisses ou Mito e Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985,  p. 21, denunciada por Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, a razão calculista se consolida como instrumento, utilizado em benefício dos princípios de exploração. Deixando de crer nos deuses, os homens passaram a depositar sua fé no fato de que as explicações racionais eram capazes de tornar todos os fenômenos da natureza externa e interna, antes desconhecidos, conhecidos e submetidos ao controle da razão humana. As explicações lógico-racionais, porém, não se detêm na simples finalidade do conhecer a natureza, mas na de operar sobre ela para transformá-la em objetos que satisfaçam necessidades, pois, o que se idealiza não é o corpo mas, o que seu simulacro pode fornecer como meio para obtenção de algo fora dele mesmo. Com esta perspectiva, ele foi invadido e milimetricamente estudado pelas ciências, que passaram a ditar as formas mais adequadas de lidar com a corporeidade. A partir disso, foi possível a criação de técnicas de diferentes ordens relativas ao corpo, que embora sejam benéficas para  recuperação e cura de doenças, carregam as marcas da dominação da natureza corpórea enquanto algo já morto e inerte.
O corpo, sob o enfoque deste saber, passa a ser concebido de forma mecânica , cada vez mais semelhante à máquina. Para o pensamento abstrato dispensar a sensibilidade que compõe o corpo, diminuído a mera matéria-prima, ela própria — a razão— já se vê despida de seus elementos sensíveis, o que leva a reflexão de que a redução do corpo a mero substrato da exploração é conseqüência do processo de dessensibilização do pensamento. Ele já não consegue ver a corporeidade como órgão sensível, pois sua base, as sensações, foi subsumida quando estas passaram a ser consideradas pela teoria do conhecimento como simples elementos da consciência. Ignorado como dimensão sensível fundamental do pensamento, o corpo tornou-se tabu e acabou sendo reduzido a um  executor dos mandos da razão, expulso da experiência formativa. Isto, porque a racionalidade técnica não consegue ver o corpo senão como algo idêntico a ela, estritamente sob o ângulo da técnica e da utilidade. A razão assumiu o formato da máquina e o corpo se tornou sua imagem e semelhança. A materialidade pulsante e a dimensão sensível que o compõem subsumiram nas categorias abstratas da razão que o explicava. Transformado em substrato a ser explorado pela técnica, seu ritmo, sua peculiaridade, suas necessidades e sua sensibilidade foram violentamente redefinidas. A experiência corporal cedeu espaço ao engodo de uma prática fragmentada e funcionalista, exatamente de acordo com o conceito moderno e hipostasiado de corpo. Ela passou a representar a busca compulsiva dos indivíduos de se afastarem da lembrança de constituírem a natureza, que deles requer um controle e uma vigilância cada vez mais profunda dos próprios impulsos. Este controle, ao passo que mantém a aparência do sujeito soberano, amplia devastadoramente a própria dor, pré-sentida no corpo e indecifrável à lógica. As vagas recordações de reações involuntárias que constituíam a corporeidade primeva, experimentada na proto-história da humanidade, e ainda, revivida quando criança, causam, no sujeito esclarecido, reações de violência, porque lembram também a dureza que foi ter de reprimi-la, para ostentar-se enquanto civilizado.
   Como forma de manterem essa lembrança distante da consciência, os indivíduos se identificam com o sujeito que supõe ter superado de vez o medo e domina absolutamente a natureza. Exercitam tal identificação manipulando, alterando e formatando ao “bel prazer” a natureza corpórea, que já não pode se aproximar do seu modelo originário. Tornou-se iminente esculpi-la à semelhança da racionalidade técnica. Daí pensarmos na relevância dada em nossa época a implantes, extrações, pogrons, como manifestações de tentativas de romper definitivamente com a natureza, que se vinga desta perspectiva prepotentemente dominadora dos indivíduos, forçando-os a uma repressão ainda mais profunda da natureza nele contida e não humildemente reconhecida” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  O Conceito de Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 27 
A irracionalidade presente em tais tentativas de domínio do corpo expressa a negação da natureza, “...núcleo de toda racionalidade civilizatória” e “célula da proliferação da irracionalidade mítica.”  ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  O Conceito de Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 60 A razão, que adotou o número como cânon, passou a lançar mão de suas categorias para dotar o mundo de sentido. Cega às “...múltiplas afinidades entre os entes”, a racionalidade somente é capaz de uma única relação: a do “sujeito doador de sentido e o objeto sem sentido...” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  O Conceito de Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 25. Fundado nela está  “o eu abstrato, o título que dá o direito a protocolar e sistematizar”, que “ não tem diante de si outra coisa senão o material abstrato, que nenhuma outra propriedade possui além de ser um substrato para semelhante posse.” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  O Conceito de Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 38 
O mundo passa, então, a ser destituído de qualquer independência em relação ao eu abstrato. A ele se direciona a reflexão realizada pela Teoria Critica, em especial a de Adorno e Benjamin, que criticam a inexistência de uma comunicação justa entre sujeito e objeto, cujo pressuposto, a meu ver, seria um repensar da condição corpórea na experiência formativa. É que enquanto o conhecimento estiver fundado em bases violentas de supressão do objeto, a dimensão somática permanecerá reprimida no interior do pensamento e no interior da organização social, negada a favor da assimilação de uma corporeidade substitutiva, aprovada coletivamente. Se no pensamento os elementos sensíveis que o constituem foram identificados como elementos da consciência lógica, pautada na matemática, na sociedade o corpóreo é submetido às análises e às operações próprias do pensamento calculador, que o compreende na medida em que o manipula, dispensando-se da necessidade de indagar acerca dos limites de sua compreensão. Afinal, o que importa é a perpetuação da dominação,“o triunfo da igualdade repressiva ...a realização pelos iguais da igualdade do direito à injustiça...” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  O Conceito de Esclarecimento.Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 27. Tal repressão pode ser observada quando a experiência corporal significa atenuar as capacidades dos sentidos e fortificar os músculos, como se isto pudesse dissimular a fraqueza individual e proteger o eu. Os estereótipos, adquiridos em qualquer canto pelos indivíduos, agem impiedosamente sobre eles, que possuem formas e peculiaridades físicas diferenciadas. “Todos têm que mostrar que se identificam integralmente com o poder de quem não cessam de receber pancadas”  ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas. Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 144. Em uma realização forçada da igualdade — concentrada na figura do estereótipo — o que se manifesta é a desfiguração violenta de possibilidades da existência corpórea singular e a mais adequada repetição de uma corporeidade formulada, sem sentido e desgastada. A semelhança que paira no ar cristaliza-se na transmutação do indivíduo em um mero exemplar da espécie, “absolutamente substituível” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas. Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 136. A capacidade que cada um tem de substituir outros e de ser substituído é que lhe dá o caráter de indivíduo na sociedade administrada, e “é isso mesmo que ele vem a perceber quando perde com o tempo a semelhança” ADORNO, T.W.  e HORKHEIMER, M.  A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas. Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 136, isto é, aquelas exigências produtivas que a velhice, comparada com a jovialidade, não consegue tão eficazmente atender. Isto denota que tal semelhança, indicada por Adorno e Horkheimer, está mais comprometida com o sistema produtivo do que com a experiência humana formativa.  
Restabelecer condições para que a experiência formativa se firme como um ato de resistência ao progresso da regressão soa para nós como uma tarefa imprescindível, que não pode cair novamente no equívoco de prescindir da dimensão sensível e corpórea. A repressão da mímesis; o não reconhecimento da natureza no homem; a submissão às determinações do trabalho parcelar e alienante, que se reproduz em todas as atividades humanas, inclusive naquelas denominadas “ atividades corporais sistematizadas”; a exploração sadomasoquista do corpo com finalidade de reconhecimento social; o enfraquecimento dos sentidos no que tange a apreciar aquilo que foge à estandartização dos produtos ADORNO, T.W. Sobre música popular. In: COHN, G. Theodor W. Adorno: sociologia. São Paulo: Ática, 1994. passm.  representam algumas atitudes hostis da civilização em relação ao corpo.

A coisificação dos corpos e a sobrevalorização da técnica

Em nossa atualidade se torna cada vez mais notório como a atenção dada ao corpo segue no sentido de buscar aquilo que não é individual, particular e singular, mas no sentido de reafirmar a universalidade falsa, exposta e divulgada pela Indústria Cultural. Uma espécie de corporeidade e sensibilidade substitutiva parece se impor, com padrões de beleza que prometem a satisfação de todos os desejos individuais por meio da reprodução de estereótipos corporais. A promessa, contudo, oculta uma realidade opressora, que existe no sentido de conformar o indivíduo ao mundo deformado e asfixiante, pois, somente ele é capaz de reconhecer que a satisfação não passa de um jogo de faz de conta, ao tomar consciência de que sua coesão ao social provém do medo e do aprofundamento da sua própria coisificação e não de sua relação harmoniosa com o coletivo. 
Conhecer matemática e quimicamente a constituição corpórea não significa conhecê-la em sua inteireza. Nas condições sociais estabelecidas, significa reduzi-la a mais um objeto sem vida, equipará-la à máquina. No mundo contemporâneo, a atenção destinada ao corpo ocorre quando se pretende torná-lo cada vez mais artificial. Numa cega identificação com o sem vida, o corpo vem se aproximando cada vez mais da máquina, do artifício, do fragmento, da frieza; isto, na mesma medida em que nossa forma de conhecer só o compreende, também, fragmentadamente, enquanto coisa que ganha sentido graças ao espírito que o conceitua, que o vê como um grande esquema.
As observações adornianas sobre o modo como a técnica é considerada na sociedade moderna são extremamente importantes para elaborarmos reflexões sobre esse modo de compreender a corporeidade e a sensibilidade humana. Em uma de suas obras, vemos a seguinte passagem

Um mundo em que a técnica ocupa uma posição tão decisiva como acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, afinadas com a técnica. Isto tem a sua racionalidade boa: em seu plano mais restrito elas serão menos influenciáveis, com as correspondentes conseqüências no plano geral. Por outro lado, na relação atual com a técnica existe algo de exagerado, irracional, patogênico. Isto se vincula ao 'véu tecnológico'. Os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força própria,  esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os meios – e a técnica é um conceito de meios dirigidos à auto-conservação da espécie humana – são fetichizados porque os fins – uma vida humana digna – encontram-se encobertos e desconectados da consciência das pessoas. ADORNO, T.W.  Educação após Auschwitz. In: MAAR, W.L.Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. .p. 132

Os seres humanos assumem de tal modo a condição de seres tecnológicos quando enaltecem profundamente os atos e comportamentos mais frios, calculistas e previamente calculados, e ainda, defendem um mundo com aspectos cada vez mais minuciosamente arquitetados previamente. O imprevisível, o natural, a surpresa são tomados como coisas que se deve evitar a todo custo. Nesse processo os indivíduos eficientes e admiradores da técnica, nela se inspiram para viver se tornando omissos ao desvanecimento das características que os distinguem efetivamente das coisas. Torna-se difícil identificar quando expressam pensamentos ou sensações que não sejam determinadas pelas funções sociais que exercem. Há “algo de exagerado” ADORNO, T.W.  Educação após Auschwitz. In: MAAR, W.L.Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. .p. 132 no atual relacionamento entre o homem e a técnica. Em vez de ser instrumento para diminuir o sofrimento humano, acaba acentuando, no enredo de interesses sociais, o empobrecimento da experiência humana. Considerada como “solução final”, a relação do homem moderno com a técnica elimina o dispêndio de esforços vãos, e elementos formativos que somente tais esforços poderiam gerar, isto pois, qualquer elemento vão o não imediatamente produtivo deve ser relegado ao completo esquecimento. Técnica já virou sinônimo de perfeição: todos almejam alcançá-la. Homens, mulheres, pessoas de qualquer idade se balizam nela como fim último de suas vidas, como se assim pudessem reverter a condição de miséria em que se vêem imersas. Adorno relaciona a fetichização da técnica com uma incapacidade dos indivíduos de amar. Um amor que, para ele, não é de natureza sentimental ou moral, mas que se encontra enraizado numa carência de relação libidinosa com outras pessoas. Esta carência aparece, inclusive, na relação do indivíduo consigo mesmo que, aparentemente, já se desacostumou a experimentar a própria corporeidade sem revestí-la completamente com as categorias da abstração, as quais, em vez de impulsionar o reconhecimento de suas limitações a partir da experiência, interditam a própria experiência. O odor, que em períodos remotos da história da humanidade significava a satisfação de estar próximo, da terra e do outro, hoje é motivo de irritação. O suor que poreja do corpo, seja o próprio ou o de outra pessoa, repugna e conduz ao progressivo afastamento. O cheiro exalado pelo corpo já não agrada:  seu calor, que faz suar, se traduz em nojo, e sua cor lembra por vezes a sujeira advinda do contato com a terra escura. Com a sobrevalorização da técnica, enquanto um traço característico de nossa época, encontramos indivíduos que, tragicamente, odeiam seus corpos, enquanto “imperfeitos”, A imperfeição a que nos referimos seria corpos não enquadrados nos tipos perfeitos de corpos veiculados maciçamente. e idolatram o seu estereótipo. Este diz respeito ao artífice criado pela indústria, cuja eficiência está na promessa de reconhecimento social. O que se odeia está atrelado à inadequação a esse artífice. Como constituição de desejos e impulsos próprios, que expressam a angústia do particular, o corpo é ameaçado por uma pedagogia de progressivo distanciamento, na qual os indivíduos perdem a capacidade de sentir o corpo com contornos, cheiros, gestos, impulsos e restos. Passam apenas a movê-lo e removê-lo de acordo com os modelos que paralisam a erupção do que lhe é distinto. Basta  equipá-lo com os apetrechos à venda no mercado! Adquiri-los para conquista do outro e até para o convencimento sobre si mesmo se tornou fundamental. Com eles escondem-se as feridas por eles mesmos provocadas e simulam-se indivíduos fortes, imbatíveis, aptos a viver na sociedade administrada.
Assim, facilmente aprendem a odiar outras pessoas que, porventura, almejam escapar das normas estabelecidas. Os indivíduos não têm o mínimo de folga para pensar ou desejar algo que seja contrário aos princípios que constituem seu papel social, pois praticamente todas as relações estão impregnadas com estes princípios. Acabam sem fôlego, agindo como coisas, e quando deixam de perceber que assim agem, também como coisas, “percebem”,  seguindo insensíveis, num ritmo alucinante de vida.
Fascinados pelas maravilhas tecnológicas, os indivíduos buscam se assemelhar a elas, tanto em termos de eficiência no âmbito da produtividade — funcionais — como em termos estéticos de representação de si mesmos.
As evidências que Adorno encontrou com as pesquisas de Personalidade Autoritária, de indivíduos que dirigiam suas reservas amorosas a máquinas, a coisas, em vez de serem dirigidas a pessoas, parecem indicar uma certa incapacidade de identificação dos indivíduos com outros seres humanos. Neste processo, os indivíduos se parecem cada vez mais com os traços frios e precisos das máquinas. Um fenômeno que acreditamos ser um desdobramento daquela tendência prenunciada pelo autor instala-se com inusitada força entre os indivíduos: o amor a uma exagerada artificialidade. Fascinados pela exatidão proporcionada pelo pensamento técnico e pela tecnologia, desejam assimilar-se fisicamente a eles. Por meios tecnológicos, adquirem as formas corporais fetichizadas mais bem cotadas no mercado e, portanto, com maiores possibilidades de apreciação e venda. A artificialidade exagerada de nossa época, associada aos estereótipos de corpo elaborados cientificamente e difundidos maciçamente, passam a ser valorizados em detrimento de qualquer resistência natural. Imputa-se às pessoas a necessidade de amputarem características físicas peculiares em favor de formas precisamente heterodeterminadas. Tanto na forma de suas vidas como em sua constituição física há uma lei que não deve ser rompida, a da definição. Traços exatos de formas, planos, tempo, relações, são fundamentais para a coordenação do sistema, que almeja aniquilar formas indefinidas.
A alienação do corpo, em nossa época, com base na forçada adaptação, no enquadramento às formas padronizadas, no adestramento, seja pelas técnicas do trabalho ou pelas técnicas de lazer, confere uma atmosfera marcada pela anulação de possibilidades da experiência corporal singular. Enquanto homens e mulheres, a fim de se autoconservarem, buscam, com os poderes de que a técnica e a tecnologia os muniu, aumentar, diminuir, extrair, implantar, enfim, modificar suas formas corporais, abandonam a possibilidade de excitar a própria constituição. Esquecem-se de sua fabulosa característica de serem diferentes, esquecem-se de que o corpo é mais que um mero conjunto de articulações, músculos, nervos, ossos. Imbuídos de um pensar que conhece na medida em que manipula, os homens não ousam desobedecer à ciência, já que seu método tem sido tão eficaz para o “progresso” da humanidade. O esclarecimento, hoje reduzido à figura da ciência, impõe-se enquanto manifestação da verdade, a qual, aliás, está muito mais próxima de um determinismo social corrente do que dos meios que poderiam contribuir para a anulação deste. Certamente não podemos deixar de admitir o progresso, porém é necessário que também admitamos que ele corre na mesma proporção do regresso humano, especialmente naquilo que depende da delicadeza de relações humanas, tais como a corporeidade e os sentidos. A respeito, Adorno comenta "As ordenações práticas da vida, que se apresentam como se favorecessem o homem, concorrem na economia do lucro, para atrofiar o que é humano, e quanto mais elas se estendem, tanto mais podam o que é delicado. Pois delicadeza entre seres humanos nada mais é do que a consciência da possibilidade de relações isentas de interesse... " ADORNO,T.W.,  Mínima Moralia. p. 34

Algumas considerações 

Em face da racionalidade pragmática, evidenciada neste estudo, e das condições modernas de existência reconhecemos que estamos cada vez mais, longe de uma relação desinteressada e delicada com o nosso corpo e com o das outras pessoas. A distância a que nos referimos observa uma relação com a imagem do anjo do progresso abordada por Walter Benjamin, em seu texto Sobre o conceito de história, especialmente no que tange ao aumento progressivo desta distância a medida que progredimos. Conforme Benjamin, esse anjo 

parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fecha-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.

 Essa imagem do anjo do progresso construída nas palavras de Benjamin nos possibilita pensar que a regressão da dimensão sensível e corpórea humana faz parte da catástrofe única observada pelo progresso, que despedaça toda a natureza para encaixa-la numa lógica irracional a serviço do capital. O corpo enquanto sensibilidade possui suas ambigüidades e, ao mesmo tempo, que é passível à mensuração do pensamento dominador, dela também escapa. É esta dimensão desviante e não totalmente controlável pela racionalidade que faz com que não acreditemos na sua anulação. Nosso trabalho tem sido uma expressão disso quando a todo instante propomos, a partir dos frankfurtianos, a necessidade de repensar a nossa maneira de conhecer e de nele deixar emergir os elementos sensíveis que constituem o ser humano, como é o caso de nossa corporeidade.  
As análises empreendidas pelos pensadores vêm sendo de significativa importância para a reelaboração de nossa concepção de corpo e, em nosso modo de compreender, vêm, sobretudo, fundamentando a elaboração de um pensamento forte o bastante para reconhecer suas limitações e, ainda, sensível o suficiente para assumir que da maneira como vem sendo operado tende a agredir a dimensão somática e sensível que o constituí. Um pensar consciente de que é está dimensão que a ele permite não ser apenas abstração mas a realização racional da sensibilidade.
 A critica frankfurtiana ao processo do esclarecimento traz consigo o vigor, há um bom tempo reprimido na dimensão do pensamento, de algo que foi subordinado e compreendido como simples executor dos mandos da razão: a dimensão corpórea. A rememoração desta dimensão no pensar permite o reconhecimento de sua deterioração em fórmulas facilmente aplicáveis a favor da dominação irrestrita, e ainda a expressão do sofrimento produzido com a edificação do sujeito soberano. O somático atinge, na crítica feita na Dialética do Esclarecimento, um ponto central para a análise da regressão da razão, como também é inegável sua contribuição para refletir as diferentes manifestações da dimensão corpórea reprimida, que retorna deformada nos modelos difundidos pela indústria, “adoravelmente” reproduzidos, especialmente quando se atinge um potencial tecnológico elevadíssimo, capaz de propiciar um ajuste impressionante em relação ao estereótipo.
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