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Michel Foucault encontra na obra kantiana uma bifurcação que dá origem a dois 

modos de fazer pesquisa desenvolvidos na contemporaneidade: a analítica do presente – 

ou ontologia do presente – e a analítica da verdade. Foucault afirma que o modo de 

trabalho entendido como ontologia do presente foi utilizado por vários autores, inclusive 

por aqueles pertencentes à Escola de Frankfurt. Desse modo, queremos encontrar 

elementos da ontologia do presente descrita por Foucault em um representante da escola 

de Frankfurt: Theodor Adorno. Para isso, vamos analisar o texto Educação após 

Auschwitz, de Adorno, e entender de que modo o frankfurtiano problematiza a educação 

de seu presente e como esses elementos, análise e método reverberam aquilo que 

Foucault chamou de ontologia do presente. 

 

Analíticas kantianas: da verdade e do presente 

Nosso interesse específico no estudo foucaultiano está na análise do artigo Was 

ist Aufklärung? (1784) (O que é o esclarecimento?), escrito por Kant, para responder ao 

debate que estava sendo desenvolvido entre vários pensadores acerca do que seria 

aquele presente que era intitulado de Aufklärung. Para Foucault, em O que é o 

iluminismo? (1984), Kant foi o grande marco da modernidade. Segundo ele, Kant 

 
[...] parece ter fundado as duas grandes tradições críticas entre as quais está a 
filosofia moderna. Diríamos que em sua grande obra crítica, Kant colocou, 
fundou esta tradição da filosofia que coloca a questão das condições sobre as 
quais um conhecimento verdadeiro é possível e, a partir daí, toda uma parte 
da filosofia moderna desde o séc. XIX se apresentou, se desenvolveu como 
uma analítica da verdade. (FOUCAULT, 1984). 
 

  A primeira vertente, analítica da verdade, foi largamente utilizada como 

método de análise filosófica, tendo como referência as obras críticas do autor, 

especialmente a Crítica da Razão Pura (KANT, 1989). Esse arsenal teórico foi o 

fundamento com o qual se desenvolveu de maneira particular a pesquisa filosófica a 

partir do século XIX, conforme acentua o próprio Foucault. 

Muitas pesquisas contemporâneas foram, e estão, fundadas nessa perspectiva 

que tem como preocupação a busca analítica por um conhecimento verdadeiro e 

indubitável. Esse traço metodológico é encontrado principalmente na vertente formalista 
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do estudo filosófico contemporâneo que tem como representantes a filosofia e as 

ciências neo-positivistas, devedoras de Kant e do paradigma científico-filosófico 

proposto por Augusto Comte. Nas palavras de Kastrup, 

 
O traço que os liga ao Kant da Crítica da razão pura é a preocupação em 
discutir e estabelecer as condições do conhecimento verdadeiro, por eles 
entendido como sinônimo de conhecimento científico. Comte trabalha com 
base na idéia de que só a ciência produz conhecimentos verdadeiros. Essa é, 
de resto, uma idéia kantiana [...]. (1999, p. 30-31). 
 

Trazendo esta discussão para o âmbito das relações entre a filosofia e a 

educação. A busca de verdades educacionais e de modelos que pudessem assegurar o 

verdadeiro ensino fez com que se criassem nas pesquisas educacionais inúmeros 

manuais para servir de modelo àqueles que se propusessem a pensar a educação, tendo 

como parâmetro os resultados esperados pela sociedade científico-filosófica de modo 

geral e os critérios ortodoxos aos quais as pesquisas são submetidas. Esses critérios 

científico-filosóficos da pesquisa educacional concordam com aquilo que Kastrup 

descreve como a analítica da verdade: 

 
A analítica da verdade estuda as representações e suas condições, 
encontradas no domínio do sujeito, do método ou da linguagem. Para 
sustentar a representação, essas condições devem ser invariantes, universais 
e necessárias, à maneira da ciência. (1999, p. 33). 
 

Esse modo de análise também foi utilizado para se pensar a educação que se 

pautou durante largo tempo, ainda que com exceções, na busca de critérios universais 

para encontrar aquilo que seria verdadeiro e necessário para produzir um caráter 

“científico”  no pensamento educacional.  

Encontramos como precursor mais remoto da analítica da verdade Parmênides. 

Ao postular que a filosofia deve buscar o Ser, o filósofo dá inicio a uma busca pelas 

condições invariantes que podem ser afirmadas sobre as coisas, ou seja, a busca pela 

verdade universal e necessária. A mesma busca podemos encontrar na postulação 

aristotélica sobre as essências. Para ele, encontrando a essência do Ser poder-se-ia 

chegar à verdade acerca das coisas. Desse modo, o Ser, ou sua essência, tornou-se 

fundamento e sentido norteadores de boa parte das proposições formuladas e pesquisas 

realizadas. Essa busca incessante pelo Ser das coisas, pelas essências e, principalmente 

a partir de Kant, pela verdade que se pode encontrar seguindo o método analítico da 

verdade, provocou a “metodização” nas pesquisas. Podemos, assim, apontar para uma 

dogmatização do pensamento na tentativa de implantar um método “válido”  para se 
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descobrir a Verdade, seja sobre as coisas, os eventos, as ações, bem como sobre o 

mundo e o universo. 

Deleuze criticou esse método de fazer filosofia e pesquisa em Diferença e 

Repetição (1988). Para ele, o problema central desse modo de pensar está na Imagem do 

pensamento1 que funciona como um pressuposto para pensar e é utilizada como ponto 

de partida nas pesquisas. Os pré-supostos funcionariam como elementos – problemas, 

método, resolução - que conduzem o pensar, de tal modo que o vincule à verdade já 

estabelecida. Assim, conhecer, pesquisar, problematizar é adequar o pensamento à idéia, 

ao universal, ao necessário e a uma representação verdadeira sobre as coisas. 

Kohan (2003), comentando a passagem deleuziana sobre a imagem do 

pensamento, afirma que: 

 
Deleuze segue as pegadas de Heidegger quanto à percepção do pensamento 
em um estado de imobilidade, preso ao senso comum, à boa vontade, à 
opinião, à representação. Em Diferença e Repetição oferece uma crítica 
rigorosa do caráter dogmático da própria filosofia ocidental. Ali considera 
que as condições de uma efetiva crítica e criação na filosofia são as mesmas: 
a destruição do que ele chama de imagem “dogmática”, “ortodoxa” , 
“moral” , “pré-filosófica”  ou “natural”  do pensamento. Essa imagem, quando 
está na base do pensamento, impede o pensar, inibe o pensamento, o 
inviabiliza ao converter-se num pressuposto impotente, não pensado de si 
mesmo. (2003, p. 218). 
 

Para Deleuze (1988), a imagem do pensamento é a imagem dogmática, 

ortodoxa, moralizante, representacional, universalizante, dentre inúmeros outros 

adjetivos que tornariam problemática a remissão a ela como possibilidade de se obter 

um pensar que se assuma como verdadeiro, universal e necessário. Esses problemas no 

fazer filosófico são resíduos do método que se fundamenta nos pressupostos da analítica 

da verdade e que nos conduzem a problemas falsos, ou conforme diria Deleuze, a 

pseudo-problemas. 

Segundo o autor, os pseudo-problemas são postulados segundo os pressupostos 

da imagem do pensamento ligada a uma pretensa busca de valor de verdade em suas 

respostas de tal forma a manter o imperialismo do significante: a adequar os 

significados a significantes universais, a adequar os “problemas” às respostas já 

conhecidas. Os pseudo-problemas, assim, são formulados de maneira tal que o ato de 

postulá-los já é uma tentativa de formulação-problema relacionada a uma resposta já 

elaborada e sabida e que está ligada a uma imagem do pensamento. Este tipo de 

                                                
1 Deleuze demonstra aquilo que chama de a imagem do pensamento em oito postulados. Essa discussão é 
feita entre as páginas 215 e 273 de Diferença e Repetição. 
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produção de conhecimento tenta encontrar nos significados e significantes 

convencionados uma maneira de colocar, de representar, um problema, de achar a 

representação de um problema que remeta aos significantes universais. 

Para escapar dos pseudo-problemas, seria necessário inventar um problema que 

problematize a contingência mesma daquele que está em meio ao problema, que escape 

dos pressupostos, que problematize seu presente e aquilo que o afeta, no sentido de não 

buscar simplesmente um problema que já foi anteriormente colocado, ao modo dos 

pseudo-problemas, que não correspondem ao movimento de produção de realidade 

imanente. Ou seja, devemos escapar daquilo que aprendemos a fazer: descobrir 

problemas às respostas já sabidas. 

Esse modo de pensar se coloca como problema que afeta nossa contingência de 

pesquisador em filosofia e educação em relação aos procedimentos da nossa pesquisa 

que se pretende filosófica: como podemos escapar da analítica da verdade como método 

de fazer ciência e, particularmente em nosso caso, de pensar a educação ou filosofia da 

educação? Nosso problema encontra ressonâncias no problema de Foucault em relação 

a Kant. Segundo o filósofo, a resposta para isso está no modo como Kant foi afetado 

pelo problema Was ist Aufklärung?, melhor dizendo, no modo como o problema é 

colocado para Kant e como ele o responde a partir da sua contingência mesma. O 

problema é o que pede para ser resolvido atacando o pensamento e forçando-o a 

resolvê-lo. Problema que faz Kant pensar o que é o seu presente nomeado de 

Aufklärung, com suas particularidades, seus jogos de força e de poder. Quando Kant é 

forçado a pensar seu presente, funda um modo diferenciado de fazer filosofia tendo 

como ponto de partida sua contingência e a imanência do problema e não a 

transcendência das idéias ao modo analítico da verdade. 

Foucault resgatou essa discussão e chamou este modo de filosofar de 

Ontologia do presente, 

 
[...] existe na filosofia moderna e contemporânea um outro tipo de questão, 
um outro modo de interrogação crítica: é esta que se viu nascer justamente 
na questão da Aufkärung ou no texto sobre a revolução; ‘o que é nossa 
atualidade? Qual é o campo atual das experiências possíveis?’ . Não se trata 
da analítica da verdade, consistiria em algo que se poderia chamar de 
analítica do presente, uma ontologia de nós mesmos [...]. (FOUCAULT, 
1984). 
 

Vale lembrar que Kant não teoriza sobre esse modo de filosofar, que, segundo Foucault 

(1984), é utilizado por ele em Was ist Aufklärung? (1784) e em Conflito das faculdades 
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(1789). Esses são dois momentos em que Kant dobra seu pensamento ao problema do 

presente e faz uma ontologia do presente.  

 Foucault afirma que esse modo de tratamento filosófico, esse procedimento de 

análise, foi desenvolvido por outros autores paralelamente ao da analítica da verdade. 

Esse procedimento é encontrado desde “Hegel à Escola de Frankfurt, passando por 

Nietzsche e Max Weber”  (FOUCAULT, 1984). Foucault assume que esse é seu próprio 

método de trabalho, e o que fundamenta sua obra, é a ontologia do presente. Podemos 

notar isso nas últimas palavras do texto de 1984: essa é a “ forma de reflexão na qual 

tenho tentado trabalhar” . No entanto, desde os anos 60, ele já tinha claro como queria 

desenvolver seu fazer filosófico. Quando questionado por P. Caruso nos anos 60 sobre 

sua obra, Foucault faz a seguinte afirmação: 

 
É muito possível que meu trabalho tenha algo a ver com filosofia: sobretudo 
porque à filosofia – pelo menos desde Nietzsche – compete a tarefa do 
diagnosticar e não mais a de buscar dizer uma verdade que seja válida para 
todos e para todos os tempos. Eu procuro justamente diagnosticar: 
diagnosticar o presente. Eu procuro dizer aquilo que nós somos hoje e o que 
é que agora significa aquilo que nós dizemos. Este escavar sob os próprios 
pés caracteriza, desde Nietzsche, o moderno pensar e nesse sentido eu posso 
me designar como filósofo (1994, p. 606. v.1). 
 

Além de Kant, Foucault é também devedor de Nietzsche. Nietzsche desenvolve 

em toda sua obra o processo de crítica com a ênfase no pensamento sobre o próprio 

presente. O filósofo apresenta claramente seu projeto de crítica à modernidade na obra 

Além do bem e do mal (2005). No parágrafo 54 (p. 53), encontramos um exemplo da 

crítica feita ao seu tempo, feita ao modo moderno de fazer filosofia, especialmente ao de 

Kant e seu entendimento acerca da função do sujeito no pensamento. Já no parágrafo 58 

(p. 55), critica a indiferença dos filósofos em relação ao seu tempo e aos problemas que 

afetam o seu tempo (a falta de uma ontologia do presente). 

 Para Nietzsche, seu presente é marcado por um modo de fazer filosofia que 

busca “verdades objetivas”  para se acreditar e tornar a vida mais fácil de ser vivida. 

Essa crítica encontramos principalmente no parágrafo 24 da mesma obra, onde se lê: 

 
O sancta simplicitas! Em que curiosa simplificação vive o homem! 
Impossível se maravilhar o bastante, quando se abrem os olhos para esse 
prodígio! Como tornamos tudo claro, livre, leve e simples à nossa volta! 
Como soubemos dar a nossos sentimentos um passe livre para tudo que é 
superficial, e a nosso pensamento um divino desejo se saltos caprichosos e 
pseudoconclusões!”  (NIETZSCHE, 2005, p. 29). 
 

 Este é o problema do presente de Nietzsche, que ressoa em nosso presente: a 

santa simplificação das verdades, pseudo-problemas atrelados a pseudo-conclusões, 
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enunciadas e assimiladas de forma a tornar tudo claro, livre, leve e simples. Esta é a 

vontade de saber do homem contemporâneo: o que devo saber para tornar minha vida 

mais simples, mais fácil? Dito de outro modo, como posso encontrar a verdade acerca 

das coisas para seguir sem cometer erros e saber que estou sendo correto em meu agir? 

Nietzsche leva até as últimas conseqüências a crítica ao próprio presente. A 

mesma crítica feita por Kant, retomada por Foucault e desenvolvida pelos filósofos que 

se dedicaram em pensar o próprio presente a partir da contingência mesma na qual estão 

envolvidos. A proposta de Foucault para uma ontologia do presente se constitui pela 

análise do presente para, assim, pensar seu próprio tempo com elementos contingentes. 

Marcado por Kant e por Nietzsche, o que Foucault quer entender é: “O que é 

precisamente este presente ao qual pertenço?” (1984). Para ele essa é uma das perguntas 

problemáticas que ataca o pensamento de Kant nos textos de 1784 e 1789. No entanto, 

Foucault não se restringe a responder sobre o que seria esse seu presente, mas 

problematiza, ainda, o modo de olhar para ele se perguntando sobre o tipo de filosofa e 

qual o método que está utilizando para filosofar. Para isso, ele recorre mais uma vez a 

Kant e, parece-nos, identificar-se com ele: 

 
Ora me parece que a questão à qual Kant responde, aliás, àquela questão que 
ele é obrigado a responder, posto que lhe foi colocada, esta questão é outra. 
Essa não é simplesmente: o que é que, na situação atual, pode determinar tal 
ou qual decisão de ordem filosófica? A questão centra-se sobre a 
determinação de um certo elemento do presente que se trata de reconhecer, 
de distinguir, de decifrar no meio de todos os outros. O que é que, no 
presente, faz sentido para uma reflexão filosófica. (FOUCAULT, 1984). 
 

 Esse modo de tratamento aos problemas se funda como método, não porque está 

vinculado a um método no qual seu fundamento esteja na busca da verdade sobre o que 

deve ser pensado e sobre o como determinada coisa deve ser pensada, mas em uma 

problematização do presente que se apresenta como problema e que pede para ser 

pensado. Como um problema que pede uma solução. 

Ao mesmo tempo em que se distancia da analítica da verdade, o pensamento 

foucaultiano se vincula à ontologia do presente. Com isso, cria problemas muito 

precisos, os quais, segundo Cardoso Junior (2000), “remetem diretamente à massa 

documental ou são perguntas que ele faz para seu próprio tempo, pois um problema 

somente é verdadeiro se formulado em função de uma clausura de condicionamento 

imanente que não vai além da experiência real” . (p. 89). O movimento de produção da 

ontologia do presente instala problemas na realidade e faz da realidade o seu problema. 

Desse modo, “[...] a ontologia do presente tem como condição de possibilidade uma 
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diferença: detectar no presente, não a parte do ser, mas do devir, a parte inatual da 

realidade atual, a parte predominantemente importante.”  (MARTINS, 2000, p. 160). 

A partir dessas considerações surgem alguns problemas recorrentes ao nosso 

presente que nos atacam como pesquisadores da educação e da filosofia: de que modo 

podemos ter acesso a esse presente? De que maneira podemos entrar e problematizar a 

espessura mesma da imanência de nosso presente? Quais procedimentos metodológicos 

devemos utilizar, se não podemos ter a pretensão fazer uma analítica da verdade e 

encontrar a verdade sobre o educar? Quais ferramentas usar e de que ponto iniciar nossa 

análise do presente e dos problemas contemporâneos? 

Foucault afirma que, nas pesquisas contemporâneas, existem pensadores que 

utilizam esse modo de pensar que problematiza a contingência mesma em que estão 

envolvidos sem usar, para isso, uma classe de problemas dados por aqueles que, 

supostamente, são os detentores da verdade e aptos para colocar os “verdadeiros 

problemas”, além de postular as “verdadeiras respostas” . Escolhemos um autor da 

escola de Frankfurt, Theodor Adorno, para nos auxiliar na busca do entendimento do 

que seria uma pesquisa que utilizasse a analítica do presente como método de 

problematização do próprio presente de maneira imanente.  

Pensamos que Educação após Auschwitz seja um texto exemplar para entender 

aquilo que Foucault (1984) conceituou como ontologia do presente, porque Adorno se 

dedica a pensar sua própria atualidade educacional. Com o intuito de entender de que 

modo Adorno problematiza seu presente, vamos mapear as preocupações adornianas 

seguindo a análise das condições sociais educacionais apresentadas por ele para, assim, 

entender de que modo ele produz uma análise do presente e o problematiza. Para isso, 

vamos pontuar e ponderar alguns argumentos utilizados pelo autor para entender de que 

modo ele evidencia que Auschwitz é o principal problema a ser pensado por todos. 

Vamos apresentar alguns pontos da análise detalhada feita por Adorno para demonstrar 

que ele não está vinculado a uma analítica da verdade, mas a uma analítica do presente, 

do seu presente problemático e problematizador. 

 

 

Uma análise do presente educacional: para que Auschwitz nunca mais aconteça! 

Em Educação após Auschwitz (1995), Adorno afirma que “ A exigência que 

Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação”  (p.119). Esse 

acontecimento foi tão intenso que aparece como algo sobre o qual seria impossível não 
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se pensar, por isso, se coloca como o problema que exige ser pensado. Esse 

acontecimento atacou seu pensamento e o mobilizou a responder a ele. 

Esse é um problema que ataca Adorno, porque ele foi afetado por Auschwitz de 

diversas formas: foi afastado de seu cargo de professor em Frankfurt; foi exilado de seu 

país; teve seus amigos mortos; viu sua sociedade agir de modo devastador e atroz; 

enfim, presenciou a barbárie nua e crua e a viveu. Adorno está tão certo de que 

Auschwitz foi e continua sendo um problema que afeta a todos, que dedicou parte de 

sua obra para explicar, fundamentar, problematizar e, principalmente, não deixar que 

esta discussão fosse apenas mais uma entre as discussões presentes no debate filosófico-

educacional. Para ele, essa questão é de tamanha importância “De tal modo [que] ela 

precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la”  (1995, 

p. 119). Adorno pensa que o problema de Auschwitz é evidente e afeta a todos, por isso, 

deixa de ser um problema só seu e passa a ser um problema de todos, que precisa ser 

pensado por todos.  

Pensamos que este seja o principal elemento que faz com que o problema 

Auschwitz de Adorno seja um problema inscrito na ontologia do presente: Auschwitz é 

um acontecimento problemático que afeta a todos os indivíduos porque trata das 

condições deste tempo e pede resolução. Adorno não se dispõe apenas a continuar 

discutir sobre Auschwitz, mas o faz de tal modo que este seja o principal problema e o 

centro da investigação em seu fazer filosófico sobre a educação. 

Para ele, o processo educacional deveria ter como objetivo principal o trato a 

esse problema para poder esclarecer-se e criar condições para que todos se esclareçam 

acerca de como e por que a barbárie Auschwitz ocorreu e quais condições poderiam 

fazer com que ela voltasse a ocorrer. A sociedade em geral e a educação em particular 

não têm dado atenção ao tema como deveriam: “Não consigo entender como até hoje 

[essa questão] mereceu tão pouca atenção” (ADORNO, 1995, p. 119).  

O desprezo com que o problema da barbárie é tratado prova que  
 
“a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões que 
ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo nas pessoas, 
sintoma de persistência da possibilidade de que se repita no que depende do 
estado de consciência e de inconsciência das pessoas”  (ADORNO, 1995, p. 
119).  
 

Por isso, a discussão sobre as condições do presente educacional, social e psicológico 

não pode ser abandonada. Não se pode esquecer o presente e o que ele pode produzir, se 
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não for pensado de modo esclarecedor. Pensar a própria atualidade deveria ser a 

preocupação de todos. 

 Adorno não quer que Auschwitz volte a ocorrer. Não quer que “algo 

monstruoso”  se repita. Por isso a necessidade de não esquecer Auschwitz. O não 

esquecer aqui não está relacionado apenas a um não esquecer o sofrimento vivido pelo 

nazismo, mas ao não esquecer o problema Auschwitz e as condições que levaram à 

ocorrência dele. Assim, há necessidade de esclarecer as pessoas, de conscientizar o 

pensar das pessoas acerca do problema, de fazer com que a lembrança do problema 

fique sempre em primeira mão. Esse é, para Adorno, o principal tema de análise do 

presente que a educação, seus cientistas, filósofos e todos os envolvidos com ela, 

deveriam manter como problema a ser analisado: o presente e suas condições. Este é um 

problema a ser pensado porque afeta o presente e precisa ser tratado como uma análise 

do próprio presente, como uma análise das condições de produção da barbárie e de sua 

reprodução. 

Logo no início do texto, Adorno aponta para a discussão feita pelos meios de 

comunicação e os modos como estes se colocavam diante dos fatos problematizando 

uma crítica feita em um jornal sobre a peça teatral de Sartre, Mortos sem sepultura. Ele 

questiona o fato de se denunciar o contato com o horror por meio de experiências 

artísticas que segundo o crítico do jornal, elas trariam lembranças sobre o horror 

causado pelo holocausto e produziriam, de certo modo, um retorno da crueldade. Para 

Adorno, isso seria um equívoco, pois, “O perigo de que a crueldade aconteça novamente 

está em que não se admite o contato com a questão, rejeitando até mesmo quem apenas 

a menciona, como se, ao fazê-lo sem rodeios, este se tornasse o responsável, e não os 

verdadeiros culpados”  (1995, p. 125), como se o esquecimento ou o silêncio fossem 

suficientes para evitar a barbarização da humanidade. 

Para Adorno, o simples fato de as pessoas não terem presente em suas 

recordações e memória que Auschwitz ocorreu já é por si só uma forma de fuga do 

problema. Essa fuga fatalmente poderia levar ao reaparecimento de instâncias 

promotoras de atrocidades. O simples fato de colocar a questão do horror, de falar sobre 

Auschwitz, de produzir debates sobre como o horror foi produzido, já é uma forma de 

rememoração, de manter sempre presente e em alerta, aquilo de que as pessoas nunca 

deveriam se esquecer. As pessoas só podem se tornar esclarecidas e produzir 

esclarecimento acerca do problema do presente se não fugirem dele.  
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Este é o problema central no texto de Adorno: o esquecimento e seu efeito no 

presente. O fato de as pessoas se esquecerem ou quererem se esquecer de que 

Auschwitz aconteceu é um fator problemático para a sociedade. Se ocorrer o 

esquecimento, não existirão mais condições de esclarecimento e, assim, os fatos 

ocorridos não poderão ser combatidos. Por isso, Adorno traz o esquecimento como 

problemática que ataca seu pensamento e que deve ser o motivo de uma ontologia do 

seu presente educacional. Qualquer análise educacional que esqueça a barbarização 

sofrida pela sociedade e as condições do presente que tornaram possível sua ocorrência 

não teria condições de propiciar a formação (Bildung) do indivíduo ou do grupo, sendo 

produtora apenas daquilo que Adorno chama de semi-formação (Halbbildung2). 

Para que a semi-formação seja evitada, Adorno indica alguns caminhos para a 

reflexão, que deve ser principalmente esclarecida e esclarecedora, acerca de uma 

educação que priorize o entendimento das condições educacionais presentes que podem 

propiciar um retorno a Auschwitz e, além disso, mudá-la, para extinguir a possibilidade 

de seu retorno. No entanto, a educação tradicional não provê a reflexão sobre as 

memórias nem sobre o presente. O principal aspecto dessa educação é a disciplina e, 

atrelada a ela, a severidade em seu cumprimento, não se preocupando com a formação 

cultural das pessoas, com sua história e com seu presente. Esse tipo de educação, 

segundo Adorno, contribuiria para a constituição de uma consciência produtora de 

barbárie porque estaria centrada apenas em elementos disciplinares. Esse elemento da 

educação tradicional é, também, o principal elemento da educação Nazista, que encontra 

na disciplina e na severidade da educação tradicional seus elementos precursores. 

Para Adorno, existem, ainda, outros pontos que deveriam ser problematizados na 

educação tradicional, os quais produziriam condições para o não esclarecimento, a 

saber: a docilização do corpo à disciplina, a idéia de virilidade como capacidade de 

suportar a dor, o elogio ao objetivo de ser duro consigo mesmo, dentre outros. Esses 

pontos são um paralelo entre a educação nazista e a tradicional, os quais são 

evidenciados no elogio à educação nazista como sendo uma “educação baseada na força 

e voltada à disciplina”  (ADORNO, 1995, p. 128). Esses são aspectos de uma educação 

tradicional que permitiria a constituição de um psiquismo e um corpo disciplinados, 

dóceis - porque reprimidos - que facilmente se submeteriam irrefletidamente à 

autoridade ou corroborariam para que ela se produzisse. 

                                                
2 Cf. Teoria da semicultura (ADORNO, 1996)  
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A disciplina, assim, seria responsável por todas as repressões. Este é o elemento 

de uma educação para a disciplina: reprimir o medo. Uma vez que o medo for 

reprimido, o sujeito pode ter acesso a um tipo de coragem, que não lhe é própria, mas é 

criada como contra-repressão agressiva. Assim,  reprimir o medo não supõe superá-lo. 

A repressão só produziria no sujeito um caráter agressivo e de falsa coragem. Segundo 

Adorno, “a educação precisa levar a sério o que já de há muito é do conhecimento da 

filosofia: que o medo não pode ser reprimido”  (1995, p. 129).  

Para Adorno, a ciência e a pedagogia deveriam se deter em uma análise mais 

pormenorizada sobre os modos como a disciplina, a autoridade e a barbárie se vinculam 

umas às outras na formação (ou semi-formação) do indivíduo. Para isso, os envolvidos 

com a educação deveriam se dedicar ao estudo da psicologia profunda, principalmente 

acerca das condições psicológicas conscientes e inconscientes das pessoas, de como o 

caráter disciplinar produz um vínculo acrítico nas pessoas e como tudo isso está 

relacionado à falta de cultura que afeta o corpo e o psiquismo do sujeito, criando 

condições de produções psíquicas e sociais que causam a vinculação a-crítica das 

pessoas a uma representação e identificação cegas ao coletivo e, por outro lado, criam 

condições de manipulação das massas e do coletivo. 

Adorno considera “que o mais importante para enfrentar o perigo de que tudo se 

repita é contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos, fortalecendo a resistência 

frente aos mesmos por meio do esclarecimento do problema da coletivização” (1995, p. 

127). Por isso, é preciso pensar o próprio presente para esclarecer as pessoas quando 

elas fazem coisas em função do, com o, por meio do, e vinculadas ao coletivo, sem que 

para isso tenham se questionado sobre qual seria o fim de suas ações. Enfim, esclarecer 

as pessoas com relação aos costumes que são seguidos e nunca refletidos, como, por 

exemplo, os trotes como ritos de iniciação à escola, ou qualquer outro rito de iniciação 

ao coletivo (ADORNO, 1995, p. 128). 

Adorno parece indicar que a falta de cultura formativa seja o elemento 

responsável pela semi-formação humana e pelo apaziguamento das pessoas. A falta de 

formação inibe o esclarecimento individual, inibe aquilo que ele chama de uma auto-

reflexão crítica – caminho para que os sujeitos não se vinculem a uma estrutura social 

de produção irrefletida, produtora de um tipo de pensamento barbaresco – e 

inviabilizador da formação consciente do sujeito. 

Um facilitador dessa formação do sujeito poderia ser a técnica – meios de 

comunicação. No entanto, a técnica ocupa no mundo, segundo Adorno, uma posição na 
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qual exerce duas funções, que se tornam ambíguas, para não dizer paradoxais. Por um 

lado, ela exerce uma função de ser um veículo emancipador para as consciências. Nesse 

caso específico, podemos fazer referência à função da televisão e dos meios de 

comunicação de massa como veiculadores de procedimentos, de questionamentos, de 

idéias etc. que servem para auxiliar as pessoas a desenvolver uma crítica acerca do 

mundo e, conseqüentemente, uma autocrítica. Além disso, os meios de comunicação 

serviriam, também, para auxiliar a “culturalização” das pessoas que vivem em lugares 

em que, pela ausência de recursos, sofrem por não ter acesso à cultura.  

Por outro lado, a tecnicização, das pessoas, tem tido feito colateral produzindo a 

ausência reflexiva. Conforme pontua Adorno, “na relação atual com a técnica existe 

algo de exagerado, irracional, patogênico”  (1995, p. 132). Esse algo patogênico seria a 

própria utilização da técnica como substituta de uma função humana: a de fazer a crítica 

e a autocrítica. A substituição do pensamento crítico do sujeito pela informação da 

mídia produz pessoas sem condições de enfrentar a pressão social exercida em 

momentos nos quais a crítica problematizadora fosse essencial, como é o caso de 

Auschwitz. 

A técnica, assim, é utilizada fora dos fins para os quais foi criada. Para Adorno, 

sua criação deveria servir para a “autoconservação da espécie humana” e para a 

produção de condições de uma “vida humana digna”  (1995, p. 132). Este é para ele um 

ponto que ainda carece de ser amplamente pesquisado para se saber o que leva o uso 

racional da técnica a se transformar numa supervalorização da técnica produtora da 

tecnicização dos sujeitos. Incorrendo mais uma vez nas produções de consciências 

coisificadas (Verdinglichung) e na tecnicização de si, a ambigüidade da técnica está 

justamente na desracionalização de seu uso. A tecnicização se tornou um mecanismo 

deflagrador da frieza que é produtora da indiferença social. Assim, as pessoas “precisam 

negar também em seu íntimo a possibilidade do amor, recusando de antemão nas outras 

pessoas o seu amor antes que o mesmo se instale”  (ADORNO, 1995, p. 133). O que 

deveria servir de meio produtor de civilização das pessoas pode se tornar, e vem se 

tornando, um elemento barbarizador e criador de consciências coisificadas. 

O modo de investimento que poderíamos entender como vínculo de amor seria 

substituído por outros vínculos, não mais com pessoas, e sim com máquinas, com 

técnicas, com idéias que pudessem desafetivisar os sentimentos. Essa seria mais uma 

forma de coisificação de si: a coisificação de sentimentos. A frieza social daqueles que 
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participaram de Auschwitz talvez tenha sido o motivo pelo qual não houvesse 

resistência alguma ao horror que eles produziram. 

O caminho a ser seguido para se escapar da frieza, bem como para escapar dos 

problemas anteriormente apontados, seria o do esclarecimento. Esclarecimento de como 

as pessoas se tornaram o que são, de quais os motivos as levaram a ter determinadas 

atitudes e de por quais as razões a frieza foi gerada. Esse esclarecimento não seria de 

modo algum confundido com instrução, pois se trata de um esclarecimento crítico 

acerca de si mesmo, de suas relações e acerca do mundo e de seu presente. 

Esclarecimento que se constituiria como uma auto-reflexão-crítica produtora de 

formação. 

Assim, a atenção deve estar na formação crítica do sujeito, para aquele que pode 

fazer “uma auto-reflexão crítica”  (1995, p. 121) acerca de si mesmo e de seu presente. 

Por esse motivo, Adorno centra-se na formação do sujeito como condição necessária 

para entender seu presente. Por meio do estudo dos sujeitos e da sociedade é que se 

pode entender o porquê de Auschwitz. Apenas com uma “ inflexão em direção ao 

sujeito”  (1995, p. 121) é que se torna possível entender os pressupostos do Nazismo, e 

assim, “ impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, na medida em que se 

desperta uma consciência geral acerca desse mecanismo” (ADORNO, 1995, p. 121). 

Desse modo, apenas uma educação dirigida para uma auto-reflexão crítica, 

fundamentada nos ensinamentos da psicologia profunda, problematizadora do próprio 

presente é que poderia evitar a “pressão civilizatória” , desencadeadora de um mal estar 

na civilização como problema do presente. 

Apenas com um esclarecimento geral é que poderia evitar Auschwitz. Adorno 

entende que esse esclarecimento é o produtor de um clima intelectual, cultural e social 

que não permite tal repetição. Esse esclarecimento geral não corresponde a um tipo de 

esclarecimento com os compromissos sociais ou morais com determinados grupos, 

legitimadores de práticas sociais tidas como boas ou confiáveis, que tornariam o sujeito 

bom e confiável pelo comprometimento a uma idéia, mas a uma auto-reflexão e a uma 

crítica social que levasse o sujeito a um modo esclarecido de ver e julgar o mundo 

(1995, p. 124). 

 

 

 

Outras considerações 
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Depois de analisar o texto Educação após Auschwitz parece-nos que Adorno 

indica que uma educação que não esteja fundada na análise do presente e que não seja, 

ao mesmo tempo, produtora de esclarecimento e emancipadora do sujeito, não teria 

condições de evitar que Auschwitz voltasse a acontecer. A educação deveria propiciar 

condições culturais para suprir as carências e formar os cidadãos da cidade, bem como 

recuperar a defasagem cultural e formativa daqueles que habitam o campo. Ela deve 

essencialmente se preocupar com o entendimento e com a constituição psíquica do 

sujeito para criar condições educacionais que defendam o sujeito dos mecanismos de 

repressão psíquica e da coisificação. A educação deve possibilitar a autonomia reflexiva 

do sujeito para que não se caia no risco de uma frieza social egoísta, enfim, deve 

propiciar aos outros e a si mesma condições de exercer a crítica para que esta se produza 

de modo esclarecedor e emancipador. Tudo isso para possibilitar ao sujeito condições 

de problematizar e se produzir na contingência de seu presente. 

Parece-nos que este é o centro organizador do texto de Adorno: a produção de 

um modo de análise da educação que não esteja preocupada com a transcendência das 

idéias, mas com o presente, problemático e problematizador, mesmo da educação e com 

as produções que impedem que a formação do sujeito aconteça.  

Adorno parte da análise das condições sociais para mostrar as mazelas que 

ocorrem na educação e, principalmente, numa educação após as atrocidades que 

ocorreram em Auschwitz. Ele não quer criar modelos educacionais. Não quer dizer qual 

é a verdade sobre a educação. Não quer fundar o melhor modelo educacional de todos 

os tempos. Tudo isso seria conseqüência do modo como os educadores e os educandos 

analisam as condições do presente e o fazem criticamente. 

Apontamos para o modo como Adorno produziu sua analítica do presente, como 

uma lembrança que não pode ser esquecida, tendo um único motivador: a lembrança de 

algo que não pode ser esquecido. Desse modo, a educação deveria ser guiada pelo não 

esquecimento de que alguma coisa terrível aconteceu e pode voltar a acontecer se não 

for tratada como um problema presente. Esta é a função da educação: relembrar o 

passado, formar o presente, para prevenir o futuro. Não deixar que o passado morra. 

Relembrar que o horror existiu e que o mundo está em condições de repetir tudo outra 

vez. Por isso, uma educação adorniana deveria ser pautada no presente, na análise de 

como evitar que se repita o horror pelo não esquecimento e esclarecimento de como a 

barbárie foi e pode ser novamente ruim para a humanidade.  
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Notamos que o procedimento adotado por Adorno não se vincula ao modo 

analítico da verdade que criticamos anteriormente, mas está fundado em uma analítica 

do presente. Presente que o problematiza e que o faz pensar, assim como fez Kant, 

Nietzsche e Foucault pensarem seus próprios problemas. Isto é o que os aproxima: a 

problematização e não o PROBLEMA supostamente VERDADEIRO e digno de ser 

pensado. Esse caminho trilhado por Adorno, Foucault, Nietzsche e o Kant da ontologia 

do presente é o caminho que queremos trilhar em nossa pesquisa em filosofia da 

educação. 
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