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RESUMO 

Este artigo  orienta-se pelas discussões sobre a formação de professores relacionada com a 
Teoria Crítica na Educação, com enfoque no pensamento de Theodor W. Adorno, filósofo que 
se dedicou a entender os processos de formação do homem na sociedade e em seu texto 
“Tabus acerca da Educação” expressa uma crítica muito pertinente à instituição escolar. 
Adorno buscava entender a lógica da burguesia industrial para defender mudanças na 
estrutura social, o que o levou a pisar no terreno da Pedagogia, apesar de declarar “não ser 
pedagogo”. Os referenciais teóricos utilizados foram, principalmente, os textos de Adorno: 
“Tabus acerca da Educação”, “Educação após Auschwitz”, “Educação e Emancipação” e 
Educação – Para quê ?(ADORNO, 1995); os Referenciais para Formação de Professores 
(MEC, 2002). 
Palavras-chave: Formação de Professor; Educação; Adorno. 
 

 

RESUME 
  This article is guided by the discussions about the formation of professors related to the 
Critical Theory in Education, having its focus in the thoughts of Theodor W. Adorno, a 
philosopher who dedicated himself to understand the processes of the formation of the 
man in the society and, in his text “Taboos about Education” he expresses one very pertinent 
criticism to the Scholar Institution. Adorno seeked to understand the logic of the industrial 
bourgeoisie, so as to defend changes in the social structure , which brought him to step on the 
terrain of Pedagogy, despite he said “not to be a pedagogue”. The theoretical referentials used 
were mostly Adorno’s Texts: “Taboos about Education”, “Education after Auschwitz”, 
“Education and Emancipation” and “Education for What ?” (Adorno, 1995); The Referentials 
to the Formation of Professors” (MEC, 2002). 
 Key-words: Formation of Professors; Education; Adorno. 
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Introdução 

Este artigo orienta-se pelas discussões sobre a formação de professores relacionadas 

com a Teoria Crítica na Educação, com enfoque no pensamento de Theodor W. Adorno sobre 

educação. 

Os principais referenciais teóricos utilizados foram: os textos de Adorno “Tabus 

acerca da Educação”, “Educação após Auschwitz”, “Educação e Emancipação” e Educação – 

Para quê? (Adorno, 1995) e os Referenciais para Formação de Professores (MEC, 2002). 

 

Por que Adorno, se muitos autores partem dos pressupostos da Teoria Crítica e 

defendem a necessidade de um compromisso com a formação do professor reflexivo? Porque 

Adorno se dedicou a entender os processos de formação do homem na sociedade e em seu 

texto “Tabus acerca da Educação” expressa uma crítica muito pertinente à instituição escolar, 

embora tenha sido um pronunciamento referente à escola alemã.  

O texto será desenvolvido em dois momentos: o primeiro, A educação como 

esclarecimento em Adorno, visa estabelecer e explicitar algumas categorias adornianas,  

consideradas relevantes para a discussão aqui proposta; o segundo, A formação de 

professores no Brasil: realidades, entraves e possibilidades, busca estabelecer alguns 

elementos que caracterizam mais marcadamente a formação da docência brasileira, 

principalmente nos Referenciais para Formação de Professores (Brasil,MEC, 2002), na 

tentativa de refletir sobre as lacunas dessa formação docente a luz do pensamento adorniano. 

 

1. A educação como esclarecimento em Adorno 

 

Adorno, sociólogo alemão (1903-1969), foi um dos fundadores da Escola de 

Frankfurt, corrente de pensamento do início da década de 1920, fundamentada no movimento 

de renovação do marxismo, composta também por Horkheimer, Benjamin, Marcuse e, 

posteriormente, Habermas.  Adorno buscava entender a lógica da burguesia industrial para 

defender mudanças na estrutura social, o que o levou a pisar no terreno da Pedagogia, apesar 

de declarar “não ser pedagogo” (Adorno, 1995, p. 97).  

Uma das principais preocupações de Adorno, ao escrever sobre a educação, é com a 

possibilidade de a civilização retornar à barbárie. Essa preocupação floresceu com a vivência 

do filósofo diante dos horrores do nazismo, do qual foi contemporâneo e também por ter sido 

vítima ao ter que fugir da Alemanha para Genebra, Paris e depois para os Estados Unidos, 

juntamente com a maioria dos outros componentes da Escola de Frankfurt.  
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O seu texto “Educação após Auschwitz” é emblemático dessa reflexão filosófica 

educacional. Preocupado com a barbárie promovida nos campos de concentração nazistas, o 

filósofo declara: “A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a 

educação” (Idem, p. 119). Diante das atrocidades do nazismo, ele teve a clareza do retorno da 

barbárie ao seio da civilização e da necessidade de buscar formas de domínio sobre os 

impulsos animais que sempre retornam para afrontar a razão. Essa reflexão permanecerá em 

várias de suas obras, e de forma muito expressiva no livro A dialética do Esclarecimento. 

Para entender o pensamento de Adorno em relação à Educação, é importante também 

compreender as críticas que ele faz à indústria cultural, considerada por ele como a principal 

responsável por diminuir a capacidade humana de agir com autonomia. Para ele, a sociedade 

capitalista aliena o homem das suas condições de vida e a crise da Educação é a mesma crise 

da formação cultural da sociedade capitalista como um todo. Deste ponto parte sua crítica à 

escola. Esta se transformou em um poderoso instrumento a serviço da indústria cultural, que 

trata o ensino como uma mera mercadoria pedagógica, quando deveria promover o domínio 

pleno do conhecimento e a capacidade de reflexão. Daí vem a contribuição para a reflexão 

sobre a formação de professores no contexto da teoria crítica. 

Em Adorno vamos encontrar uma contribuição mais específica para uma educação 

emancipatória. Para ele, a educação crítica, emancipatória, contribui não somente para o 

desvelamento das contradições sociais e para a necessidade de sua superação, mas também 

pode proporcionar a formação do homem, orientando-o para ações e estratégias 

emancipatórias. 

Embora nunca tenha escrito uma obra sistematizada sobre educação e emancipação, 

Adorno realizou vários debates e ensaios, nos quais define sua concepção sobre educação 

como processo de libertação do homem, na luta contra barbárie e como mediação para a 

emancipação humana. Em suas falas e ensaios, apresenta elementos para a realização de 

procedimentos pedagógicos que conduzem à articulação entre teoria e prática educacional 

voltada para a superação e o impedimento da barbárie. 

 Para Adorno, a mediação para a emancipação humana é atribuída ao pensamento 

crítico-reflexivo. Destaca a educação tanto no sentido amplo – aparatos institucionais como a 

família, os meios de comunicação, a difusão efetiva da cultura; como no sentido restrito – 

educação formal escolar da primeira infância à educação universitária. Reconhece que há uma 

vinculação necessária entre o esclarecimento e a emancipação, remetendo à possibilidade de 

autonomia do indivíduo e de transformação social. Diz que “de um certo modo, emancipação 
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significa o mesmo que conscientização, racionalidade” (Adorno, 1995, p. 143). Portanto, uma 

ação realmente transformadora não pode se efetivar sem conscientização. 

 No entanto, Adorno afirma que “a idéia de emancipação, como parece inevitável com 

conceitos deste tipo, é ela própria ainda demasiado abstrata” (Ibidem, p. 143), pois a ideologia 

e a organização do mundo em que vivemos ainda supera toda uma real educação para o 

esclarecimento da consciência. Portanto, “precisa ser inserida no pensamento e também na 

prática educacional” (Ibidem, p.143). 

 O conceito fundamental para alavancar todo esse processo de luta contra a barbárie é o 

de Esclarecimento, que Adorno toma emprestado de Kant e do Iluminismo.  Em “Educação e 

Emancipação”, Adorno cita Kant, quando este, em “Resposta à pergunta: o que é 

esclarecimento?”, “define a menoridade ou tutela e, deste modo, também a emancipação, 

afirmando que este estado de menoridade é auto-inculpável quando sua causa não é a falta de 

entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-se do entendimento sem a 

orientação de outrem” (Adorno, 1995, p.169). A educação, no sentido emancipatório, tem o 

importante papel de perceber a barbárie e revelar as suas raízes, examinando as condições 

para interferir em seu rumo. 

 Adorno adota o conceito de esclarecimento e de emancipação de um modo análogo à 

concepção de Kant.  Para os dois filósofos, a emancipação não é somente o 

desenvolvimento intelectual do pensamento, a superação da ignorância no processo histórico, 

mas é também a capacidade dos homens de se libertar da dominação e opressão geradas por 

eles próprios. 

 Em 1783, é publicado o escrito de Kant Resposta à pergunta: o que é 

“esclarecimento”? (Aufklärung)
1:  

Esclarecimento [Auflärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual 
ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 
culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 
entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo 
sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu 
próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento [Aufklärung]. (KANT, 
2005, p. 63-64). 

 
A preguiça e a covardia são causas da menoridade para alguns homens e também 

explicam como outros se tornam seus tutores. Para Kant é cômodo ser menor, pois essa 

condição não exige esforço para o crescimento e a maioridade. No entanto, os tutores ensinam 

que a passagem à maioridade é difícil e perigosa e assim embrutecem e adestram as pessoas 
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para que elas próprias não se tornem autônomas. Mas esse perigo e essa dificuldade são 

ilusórios, pois acabariam por aprender a andar sozinhas.  Os tutores é que lhes ensinaram que a 

menoridade é uma natureza delas e, por isso, se sentem incapazes de qualquer autonomia. 

Contudo, todos têm a capacidade de pensar por si próprios, apesar do esclarecimento acontecer 

de forma muito lenta. 

O esclarecimento [Aufklärung] exige liberdade, em especial a de fazer uso 

público e privado da razão. Somente isso trará o progresso da humanidade. Portanto, não é 

aconselhável a tutela da menoridade, que acabaria por inviabilizar um posterior 

esclarecimento [Aufklärung] da humanidade. Tal fato, segundo Kant, seria um grave crime 

contra a natureza. A humanidade deve marchar no caminho do aperfeiçoamento, e todo 

homem deve contribuir para esse esclarecimento progressivo. 

Kant afirma que sua época não era ainda uma época esclarecida (aufgeklärten), 

pois os homens ainda não faziam uso do seu próprio entendimento. Porém, havia  

possibilidades para a realização progressiva do esclarecimento [Aufklärung] geral ou a saída 

da menoridade em busca de alcançar a maioridade pelo esclarecimento, em uma marcha 

progressiva para vontade alcançar um estágio superior de racionalidade, se desprendendo 

paulatinamente do estado de selvageria rumo à maioridade do esclarecimento.   

 Retomando essas reflexões kantianas e pensando na educação, Adorno acredita que o 

processo educacional tem um papel fundamental para a emancipação do homem, pois este é 

sujeito histórico, capaz de sair da sua menoridade. A educação pelo esclarecimento tanto 

contribui com a luta contra a barbárie como para o advento da emancipação humana.  

 A educação crítica prepara para o exercício do pensar e, portanto, para o 

esclarecimento. Daí vem seu potencial emancipatório. Adorno acredita neste potencial 

emancipatório da educação. Para ele “a educação tem sentido unicamente como educação 

dirigida e uma auto-reflexão crítica” (Idem, p. 121). 

 A educação como esclarecimento envolve todo o processo formativo do homem, 

começando desde a infância, passando pela juventude, até a fase adulta, buscando as causas 

da barbárie para extinguí-la e estabelecendo condições de autonomia do pensamento, da 

consciência e da liberdade do indivíduo. Portanto, deve ser realizada, principalmente, nas 

escolas e universidades, mas pode ser também através dos pais, de organizações, dos meios de 

comunicação e de outras instituições formativas. 

 Em relações às instituições escolares, Adorno (1995) diz no seu texto Tabus Acerca do 

Magistério que para “o desenvolvimento individual dos homens a escola constitui quase o 

protótipo da própria alienação social” (p. 112). Por isso, é impositivo o esclarecimento dos 
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professores, dos pais e dos alunos, “com quem os professores deveriam conversar sobre as 

questões cheias de tabus” (Ibidem, p. 114). Mas este esclarecimento não pode ser “meramente 

intelectual, embora se deva iniciar por seu intermédio” (Ibidem, p. 114). Além disso, seria 

preciso contrapor-se à ideologia da escola contrária a uma formação efetiva; explicar que a 

escola não constitui um fim em si mesma; proporcionar a liberdade intelectual e a formação 

do espírito e, por fim, melhorar a qualidade da formação dos professores, pois, segundo 

Adorno, a solução para grande parte dos problemas da educação escolar estaria também numa 

“mudança no comportamento dos professores” (Ibidem, p. 113). 

 Adorno considera que na mediação de uma educação para o esclarecimento e para a 

transformação, “a reflexão e a ação individual podem contribuir” (Ibidem, p. 116), mas não se 

deve esquecer “que a chave da transformação decisiva reside na sociedade e em sua relação 

com a escola” (Ibidem, p. 112). Por outro lado, a escola não é apenas objeto, ela também é 

sujeito da transformação através dos seus agentes, quando bem aplicada por professores, 

alunos, pais e outros. “Por isso, “... é tão importante do ponto de vista da sociedade que a 

escola cumpra sua função...” (Ibidem, p. 117). 

 Os mais esclarecidos, os intelectuais, podem contribuir para uma prática pedagógica 

emancipatória. Portanto, os intelectuais têm uma importância na função da desbarbarização e 

do esclarecimento, não somente através da educação escolar e universitária, mas também em 

outras atividades formativas como organizações grupais. 

 A educação como esclarecimento significa a conscientização dos indivíduos e a saída 

da sua menoridade.  

 

2.A formação de professores no Brasil: realidade, entraves e possibilidades 

 

No debate “Educação – para quê?” Adorno inicia sua fala dizendo “Quando sugeri que 

nós conversássemos sobre: ‘Formação – para quê?’, a intenção não era discutir para que fins e 

educação ainda é necessária, mas sim: para onde a educação deve conduzir?” (1995, p. 139).  

Plagiando a pergunta de Adorno, podemos indagar: formação para quê? E mais: para que 

formação continuada para professores que já participaram de cursos de formação inicial 

oferecidos por instituições de nível superior? E, ainda nessa perspectiva adorniana de uma 

educação emancipatória, como ficariam as propostas de formação ofertadas aos professores? 

São propostas complementares ou excludentes? Emancipação e formação continuada são 

inconciliáveis? 
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Essas indagações se justificam em virtude do principal objetivo deste trabalho que é 

compreender a formação de professores em uma perspectiva emancipatória, mas para tanto é 

necessário também apresentar a competência docente como fator relevante na melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem e a escola como um local privilegiado para o professor 

desenvolver tal competência, auxiliado por cursos de formação continuada que consideram 

relevante a relação existente entre os estudos teóricos e a prática pedagógica 

Embora reconhecendo que a primeira etapa da aprendizagem profissional é a formação 

inicial, que, no caso dos professores, pode acontecer nos cursos de magistério de nível médio 

ou, preferencialmente, em nível superior, nas licenciaturas, o trabalho de ensinar traz novas 

necessidades ao professor, o que acarreta a necessidade de um processo de formação contínua 

e permanente para os profissionais do ensino, principalmente para o profissional que atua em 

instituições públicas, considerando que muitas são as questões com as quais ele se defronta 

todos os dias: com os alunos, com a organização da escola, com os processos de gestão, com 

as condições de trabalho, com a relação com a comunidade, com a política educacional, 

enfim, questões que envolvem a profissão de professor e geram necessidades, dificuldades e 

expectativas diferenciadas. 

No início do século XXI, a reflexão proposta por Adorno “para onde a educação deve 

conduzir?”, no seu texto Educação – Para Quê ? (1995, p. 139), ainda é bastante atual e só 

conseguiremos efetivar uma proposta conseqüente para formação de professores, se 

conseguirmos responder à tal pergunta. Na busca da resposta, as instituições responsáveis pela 

formação de professores, tanto inicial como continuada, vão se deparar com questões cruciais 

para a Educação, para o papel da escola e para os professores.  

É inegável que a principal tarefa da escola é desenvolver nos alunos a capacidade de 

pensar e de tomar decisões, o que significa ir muito além da função de reprodutora de formas 

e de conhecimentos preestabelecidos e de pensamentos lineares, frutos de currículos escolares 

fechados que, sob a força do pensamento cartesiano dominante, predominaram nas escolas 

dos séculos XIX e XX.  

Se o contexto educacional que envolve a sociedade brasileira atualmente é 

extremamente influenciado pelas situações econômico-sociais que ocorrem globalmente no 

mundo e, mais ainda, em acordo com elas, é fato que, no Brasil, as escolas continuam sendo 

profundamente antidemocrática e excludente.  

Assim sendo, como é possível discutir um projeto de Educação que forme os cidadãos 

com competências e atitudes necessárias a esse contexto e que responda a questões concretas 
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da sociedade globalizada, neoliberal e multicultural? Como o pensamento de Adorno pode 

contribuir para esse debate?  

Como referido acima, o conceito adorniano que parece permitir uma articulação fértil 

para refletir sobre a realidade escolar e, consequentemente, a formação de professores é o 

conceito de “esclarecimento”.  

No Brasil, hoje, é comum que os cursos de formação continuada, proporcionados aos 

professores das escolas públicas, valorizem demasiadamente a bagagem cultural, 

principalmente quando esta vem relacionada com a prática docente, ou seja, ao ensino. Esta 

valorização vem da crença de que o profissional detentor de uma boa quantidade de 

conhecimentos ou conteúdos, automaticamente saberia ensinar. Embora os conhecimentos 

teóricos sejam importantes em qualquer profissão, a formação dos professores necessita 

preparar os docentes para além da simples atividade de dar aulas.  

Os órgãos públicos que tratam da educação no Brasil, principalmente o Ministério da 

Educação e Cultura, através da Secretaria de Educação Básica, dão especial atenção à 

formação de professores, tema que assume posição de destaque nas discussões relativas às 

políticas públicas, mas tal preocupação não é suficiente para produzir grandes mudanças do 

cotidiano da escola.  

Compreendendo que formação de professores deve ter como referência a prática 

docente e conhecimentos teóricos, integrados no dia-a-dia da escola, o MEC criou a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica, composta por 

universidades que se constituem Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e dos alunos. Cada Centro 

mantém uma equipe que coordena a elaboração de programas voltados para a formação 

continuada dos professores de Educação Básica, em exercício nos Sistemas Estaduais e 

Municipais de Educação. 

Vimos nos tópicos anteriores, que para Adorno é preciso contrapor-se à ideologia da 

escola contrária a uma formação efetiva, na medida em que a escola não constitui um fim em 

si mesmo. Da mesma forma, para o filósofo, é necessário proporcionar aos professores a 

liberdade intelectual, a formação do espírito e melhorar a qualidade de sua formação. Adorno, 

em seu texto Tabus Acerca do Magistério (1995, p. 113), afirma que a implementação destes 

elementos seria a solução para grande parte dos problemas da educação escolar, ou seja, se faz 

necessário uma “mudança no comportamento dos professores”  

Pois bem, nessa perspectiva, a reflexão aqui desenvolvida tenta contemplar as 

possibilidades de mudança na formação dos professores no Brasil, em uma perspectiva 
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emancipatória adorniana, que ultrapasse a mera instrumentalização de atualizações de 

conteúdo ou preenchimento de carga horária que venha a satisfazer as estatísticas das políticas 

públicas que necessitam mostrar serviço em programas de capacitação continuada.  

Os Referenciais para Formação de Professores trazem a seguinte afirmação: 

 

A formação continuada de professores deve responder tanto às 
necessidades do sistema de ensino quanto às demandas dos 
professores em exercício. Assim como a formação inicial, deve 
assegurar o trabalho com conteúdos relacionados aos diferentes 
âmbitos do conhecimento profissional, de forma a promover 
continuamente o desenvolvimento de competências que possibilitam 
uma atuação pautada não apenas na função docente, mas também na 
condição de membro de uma equipe responsável pela formulação, 
implementação e avaliação do projeto educativo da escola e membro 
de uma categoria profissional. (MEC, 2002, p. 131). 

 
Diante da proposta do Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação 

Básica, descrita acima, nota-se a complexidade da profissão docente, pois os professores 

enfrentam diferentes desafios da escola diante das contradições da sociedade atual, na qual se 

evidenciam avanços científicos e tecnológicos numa velocidade nunca antes presente, ao 

mesmo tempo em que convivem de perto com a miséria social e cultural de seus alunos, 

acarretada pela desigualdade social, além dos parcos salários. 

Quando o MEC exige que “a formação continuada de professores deve responder tanto 

às necessidades do sistema de ensino quanto às demandas dos professores em exercício” 

(Ibidem, p. 131), impõe um grande desafio para as escolas e para os educadores, pois para 

cumprir tal proposta, estes terão que superar as dificuldades impostas ao sistema escolar, que, 

além de enfrentar as dificuldades produzidas pela sociedade, é um espaço no qual convivem 

contradições decorrentes da democracia de acesso.  

Ao legitimar o direito de todos à Educação, a escola recebe grupos sociais e culturais 

antes ausentes desse espaço, o que lhe atribui um lindo e rico aspecto multicultural. Para a 

escola, isso implica ter que reconhecer as características das sociedades contemporâneas e, 

portanto, aceitar que é sua responsabilidade saber enfrentar as contradições e as demandas 

provocadas por essa nova configuração.  

 Em virtude do objetivo deste trabalho e do pouco espaço para sua exposição, estas 

questões não serão aqui aprofundadas, mas ficarão como propostas para estudos futuros. 
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CONCLUSÃO 

 

As reflexões aqui expostas pretenderam defender, com Adorno, que é possível uma 

nova escola e para tanto é necessário, também, repensar as propostas para formação de 

professores. Estas devem considerar que todo o processo escolar deve ser dirigido à derrubada 

das barreiras que limitam as pessoas, impedindo sua caminhada rumo à emancipação, 

conforme proposto por Adorno. Para isso, a escola deve criar condições para que sejam 

desenvolvidas atitudes de respeito a opiniões e visões de mundo diferentes.  

Vale ressaltar a atualidade do pensamento de Adorno, quando trata das questões 

referentes à Educação. Seus textos revelam como seu pensamento faz coro com estudiosos 

contemporâneos que reconhecem a escola e os professores como elementos fundamentais para 

a construção de novas relações pedagógicas. 

É fato que as escolas não são melhores nem piores que os professores que nelas atuam. 

Mas é fato, também, que o dia a dia da escola está articulado com as condições de trabalho e a 

gestão da docência.  

Enquanto os cursos de formação continuada dos quais os professores participam 

continuarem com a separação entre teoria e prática, orientados apenas para os conteúdos 

específicos de cada disciplina, o ensino continuará sendo transmissão de conhecimentos 

científicos e culturais e os professores continuarão especialistas numa ou em várias 

disciplinas, ou seja, sujeitos com domínio dos conteúdos, cuja tarefa consiste em praticar as 

disciplinas acadêmicas em sala de aula. E a formação dos professores, ao invés de instigá-los 

a desenvolver plenamente as suas potencialidades e assim colaborar efetivamente na 

transformação social, propiciará apenas experiências que não lhes darão condições de ir além 

da superfície do processo pedagógico. 

Um ponto importante a ser valorizado na formação de professores, tanto inicial como 

continuada é a oportunidade e o incentivo para o professor refletir sobre a própria prática 

docente, com o objetivo de compreender e interpretar a realidade que envolve o contexto 

escolar.  

Vale repetir que, para Adorno, uma educação emancipatória é aquela voltada à 

contradição e à resistência. Por isso, é necessário que os cursos de formação de professores 

aproveitem o potencial pedagógico da Teoria Crítica para desencadear reflexões e 

intervenções que constituam práticas formativas realmente emancipatórias.  
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Resumindo, é necessário abolir a separação existente entre a formação dos professores 

e a prática de sala de aula, que deve levar em consideração o contexto social e cultural dos 

alunos. 
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