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RESUMO
Este artigo apresenta discussão sobre o entrelaçamento de três categorias: educação, indústria cultural e emancipação
no pensamento de Theodor Adorno, embora Max Horkheimer também contribua com o debate no que se refere à crítica
à indústria cultural. A ideia de esclarecimento (Aufklärung) apresentada é aquela baseada em Kant, entendida como
processo de emancipação através da educação. Na concepção adorniana, a educação emancipatória enfoca o aspecto
produtivo da vida humana, pensando a sociedade e a educação de forma independente da subsunção à indústria
cultural e ao capital, de forma que os sujeitos sejam verdadeiramente formados, tornando-se autônomos, críticos,
emancipados, pessoas que agem racional e responsavelmente. Com base nessa crítica filosófica, a educação não é tida
como modelagem de pessoas, nem como a simples transmissão de conhecimentos, mas como como experiência
formativa (Bildung) de produção de uma consciência verdadeira, da maior importância política. Não obstante, em uma
sociedade conduzida pela indústria cultural, o esclarecimento não se concretizou por ele ter se convertido em
mistificação das massas e o que tem ocorrido mesmo é a semiformação (Halbbildung).
Palavras-chave: Educação. Indústria cultural. Emancipação.
 
RESUMEN
Este artículo presenta discusión acerca de la interrelación de tres categorías: educación, industria cultural y
emancipación en el pensamiento de Theodor Adorno, no obstante Max Horkheimer también contribuye en el debate
sobre las críticas de la industria cultural. La idea de la Iluminación (Aufklärung) que se presenta es aquella basada en
Kant, entendida como proceso de emancipación a través de la educación. En el pensamiento de Adorno, la educación
emancipatoria se centra en el aspecto productivo de la vida humana, con la sociedad y la educación independientes de
la subsunción a la industria cultural y el capital, por lo que los sujetos son verdaderamente capacitados para convertirse
en autónomos, críticos, emancipados, personas que actúan de manera racional y responsable. Con base en esta crítica
filosófica, la educación no es vista como modelagen de personas, ni como la simple transmisión de conocimientos, sino
como experiencia formativa (Bildung) de producción de una verdadera conciencia de la mayor importancia política. Sin
embargo, en una sociedad impulsada por la industria cultural, el Iluminismo no se materializó porque se convirtió en la
mistificación de las masas y lo que ha sucedido es la "semiformación" (Halbbildung).
Palabras clave: Educación. Industria cultural. Emancipación.

            Embora considerado um autor difícil, de reflexões radicais, com uma negatividade intrínseca ao seu modo de
pensar, fruir da filosofia de Theodor W. Adorno acerca do esclarecimento, da educação, da indústria cultural, da barbárie
e da emancipação, dentre outros assuntos, é fundamental para aquele que se propõe ser educador. Muito embora não
apenas do pensamento adorniano, quando Max Horkheimer, outro expoente da Escola de Frankfurt, também pode ser
convidado a contribuir com o debate, principalmente no que se refere à indústria cultural.
            Sem intentar destrinçar o pensamento dos dois filósofos frankfurtianos, sobretudo o de Adorno, pretende-se,
neste texto, refletir sobre o processo de emancipação através da educação em uma sociedade conduzida pela indústria
cultural, permeando a discussão com a semiformação (Halbbildung) e o esclarecimento (Aufklärung).
            Para pensar o entrelaçamento entre educação e emancipação, faz-se necessário examinar brevemente o
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conceito de esclarecimento. Em Kant (2010), o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade auto-imposta. A
menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento sem a direção de outrem. Esta menoridade é
culpável quando sua causa não reside na falta de inteligência, senão de decisão e coragem para se servir por si mesmo
dela sem a tutela de outro. A preguiça e a covardia são a causa de que muitos homens continuem em seu estado de
pupilo por toda a vida. Nesta perspectiva, o esclarecimento não deve se limitar ao saber ou ao conhecimento, porquanto
deve-se buscar um agir racional e autônomo como uma condição moral, vez que o esclarecimento se configura através
da combinação do conhecimento com a autonomia crítica do sujeito emancipado.
            Através do “desencantamento do mundo” (Entzauberung der Welt), o objetivo do esclarecimento era livrar os
homens do medo de uma natureza desconhecida, à qual atribuíam poderes ocultos para explicar seu desamparo em
face dela, investindo-os na condição de senhores, pela dissolução dos mitos e a substituição da imaginação pelo saber.
Adorno e Horkheimer (1985), contudo, fazem uma crítica progressista ao rumo tomado pelo projeto Iluminista de
emancipação humana, ressaltando que o esclarecimento não se concretizou e a humanidade, “em vez de entrar em um
estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie” (p. 11). Explicitam, desse
modo, a desilusão no otimismo Iluminista, com sua crença no progresso humano através do domínio da natureza.
Apesar de não alimentarem dúvida nenhuma de que a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento
esclarecedor, acreditam ter reconhecido que o próprio conceito desse pensamento, tanto quanto as instituições da
sociedade com as quais está entrelaçado, contêm o germe para a regressão que hoje tem lugar por toda a parte.
            Segundo Adorno e Horkheimer (1985), no âmbito da construção ideal da burguesia, quanto mais houvesse
razão, mais haveria progresso, mas este projeto se reverteu no contrário quando o homem se tornou escravo da
racionalidade técnica e instrumental da própria dominação, sujeitado aos poderes econômicos e sociais: o oposto do
indivíduo autônomo e emancipado que o projeto filosófico de modernidade visava. Para estes filósofos, o “progresso
irrefreável é a irrefreável regressão” (p. 46), a pedra da estereotipia é o pão dos homens (p. 139) e “a própria razão se
tornou um mero adminículo da aparelhagem econômica que a tudo engloba” (p. 42). Quanto à ciência:
 

Outrora, enquanto exigência de nada aceitar sem verificação e comprovação, ela significava liberdade,
emancipação da tutela de dogmas heterônomos. Atualmente [...] se converteu para seus adeptos em uma
nova forma de heteronomia, de modo que chega a provocar arrepios. As pessoas acreditam estar salvas
quando se orientam conforme regras científicas, obedecem a um ritual científico, se cercam de ciência. A
aprovação científica converte-se em substituto da reflexão intelectual do fatual, de que a ciência deveria
se constituir (ADORNO, 1995, p. 70).

 
            O fracasso sobreveio porque o esclarecimento se converteu em mistificação das massas[1], na impossibilidade
de diferenciação do sujeito que deveria ser livre, mas cuja liberdade e autonomia desapareceram na sociedade onde a
indústria cultural, que transforma toda cultura em propaganda, prevaleceu (ADORNO; HORKHEIMER, 1995).
            A posição crítica adorniana é que “a única concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas
poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para
a contradição e para a resistência” (ADORNO, 1995, p. 183). Não obstante, este processo também não tem
efetivamente acontecido, vez que a educação se tornou presa da cultura social existente que tem proporcionado uma
situação de “semiformação” (Halbbildung), de tal modo que “a sociedade permanece irracional apesar de toda
racionalização” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 117). Adorno admite que a educação não tem sido
necessariamente um fator de emancipação do sujeito, ainda que este reconhecimento não signifique uma forma de
desânimo, mas a necessidade da crítica permanente (MAAR, 1995).
            Quando trata de emancipação, Adorno (1995) considera que se deve levar em conta que “a organização do
mundo converteu-se a si mesma imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre as
pessoas, que supera toda a educação” (p. 143). O sujeito, ao invés de se conscientizar, procura apenas se adaptar,
enquanto a educação, ao invés de conduzi-lo a uma auto-reflexão, passa a ser mais um componente da gigantesca
estrutura da indústria cultural, convertendo-se em mercadoria. Com isso, este autor acentua a dificuldade de se realizar
um projeto de educação no capitalismo tardio que tem como um de seus fundamentos a reprodução do status quo em
seus diferentes aspectos.
            De fato, “as pessoas aceitam com maior ou menor resistência aquilo que a existência dominante apresenta à
sua vista e ainda por cima lhes inculca à força, como se aquilo que existe precisasse existir dessa forma” (ADORNO,
1995, p. 178). A escola, que é o local onde estas questões poderiam ser discutidas, por ter sido enredada pela indústria
cultural, não tem realizado um verdadeiro processo formativo que leve o estudante à emancipação, a pensar por si
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mesmo, pelo contrário, pode até contribuir para que o sujeito se considere esclarecido sem o ser[2], não percebendo a
falsidade de sua condição e permanecendo na menoridade, no âmbito da reprodução da vida sob o monopólio da
“indústria cultural” (MAAR, 2003, p. 460).
            O uso do termo “indústria cultural” – ao invés de “cultura de massas” – pode ser explicado pela preocupação que
Adorno e Horkheimer tinham em explicitar a tendência “à determinação da vida em todas as suas dimensões pela
formação social capitalista, a subsunção real da sociedade ao capital”, o mecanismo pelo qual a sociedade seria
“construída” sob a proteção do capital, enquanto “cultura de massas” poderia indicar uma cultura que surge de forma
espontânea das “massas” (MAAR, 2003, p. 460).
            A análise crítica sobre a indústria cultural está presente em praticamente toda a obra adorniana; porém, foi mais
desenvolvida em Dialética do esclarecimento, livro escrito em 1944 por Adorno em parceria com Horkheimer e publicado
em 1947 com o título Dialektik der Aufklärung. Apresentado por Almeida (1985) como sendo de incrível profundidade e
atualidade, de outro lado, Habermas (2000, p. 153) diz que, embora singular, é o “livro mais negro” de seus autores,
pois, segundo sua análise, “não podiam esperar mais nada da força libertadora do conceito” do processo de
autodestruição do esclarecimento.
            Nesta obra, Adorno e Horkheimer (1985) sublinham que a indústria cultural substitui a cultura das massas em
seu sentido original, impondo o que é elaborado pelas classes dominantes, de forma que a consciência de classe se
perde, mas as diferenças entre as classes são mantidas entre os trabalhadores e os que possuem os meios de
produção. Os que vendem sua força de trabalho se integram, até mesmo sem perceber, na sociedade conduzida pela
indústria cultural, enquanto a dominação social dos detentores dos meios de produção sobre a classe trabalhadora é
fortalecida.
 

O fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidades serve apenas para uma quantificação ainda
mais completa. Cada qual deve se comportar, como que espontaneamente, em conformidade com seu
level[3], previamente caracterizado por certos sinais, e escolher a categoria dos produtos de massa
fabricados para seu tipo (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 116).

 
            A indústria cultural, empregada pelo mundo administrado para se conservar, converte-se em instrumento
onipresente de manipulação das massas e de submissão dos indivíduos. Os meios de comunicação, sem neutralidade,
além de verdadeiros veículos de transmissão de conteúdos ideológicos, constituem ideologia, paralisando,
adormecendo e atrofiando as mentes de pessoas que se submetem a acompanhar e sorver sua programação de forma
passiva, sem criticidade. Desse modo, suas consciências ficam alienadas, porquanto “o mundo inteiro é forçado a
passar pelo filtro da indústria cultural” (p. 118). Além disso, ela produz uma resposta afirmativa nos consumidores,
resultando em um conhecimento superficial, pois o desengajamento e a ausência de responsabilidade são questões do
próprio capitalismo, na sua forma contemporânea de acumulação, gerador de uma escassez artificial. Para essa
sociedade de consumo, não importam os conteúdos ideológicos específicos, quando algo preenche o vácuo deixado
nas consciências expropriadas. A vida do consumidor é convertida em ideologia da reificação, da indústria da diversão,
de cujas instituições ele não sabe escapar. O todo é despojado de seus elementos espontâneos e socialmente mediado
para que cada vez mais se torne cultura e menos consciência. Daí resulta que a ideologia passa a significar sociedade
enquanto aparência e, embora mediada pela totalidade atrás da qual se esconde a dominação do parcial, não se reduz
simplesmente a um interesse parcial, por isso, está em todas as suas partes (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
            Adorno e Horkheimer (1985) observam que a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural
não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos: os próprios produtos culturais paralisam essas capacidades, visto
que a indústria cultural não apenas adapta seus produtos ao consumo das massas como, de certo modo, determina o
próprio consumo. Assim, “a enxurrada de informações precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza as pessoas ao
mesmo tempo” (p. 14-15), fazendo com que a unidade da coletividade manipulada consista na negação de cada
indivíduo (p. 27).
            O advento e triunfo da publicidade no capitalismo cultural conferem a todas as manifestações culturais um ar de
semelhança, conduzindo a regressão do esclarecimento à ideologia dominante. Para Adorno e Horkheimer (1985), o
mito do esclarecimento e o triunfo da indústria cultural jazem na mimese compulsiva dos consumidores, através da qual
eles decifram e se identificam com as mercadorias culturais, porquanto “o que se busca é assistir e estar informado, o
que se quer é conquistar prestígio e não se tornar um conhecedor” (p. 148), bastando usar palavras e locuções mesmo
que não compreendam seu real sentido, empregando-as segundo seu valor behaviorista. Este sujeito que prefere
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“esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado” (p. 135) e não aprecia a diferença, desenvolve o que os
autores denominaram de mentalidade “por ticket”[4] (p. 187), um pensamento por blocos.
 

Na era do vocabulário básico de trezentas palavras, a capacidade de julgar e, com ela, a distinção do
verdadeiro e do falso estão desaparecendo. Na medida em que o pensamento deixa de representar uma
peça do equipamento profissional, sob uma forma altamente especializada em diversos setores da divisão
do trabalho, ele se torna suspeito como um objeto de luxo fora de moda: “armchair thinking”[5] (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 188, grifos dos autores).

 
            Os produtos da indústria cultural prescrevem até mesmo as reações: o espectador não deve ter necessidade de
nenhum pensamento próprio, tendo seu pensamento “despedaçado”. A imaginação e a espontaneidade do consumidor
“cultural” são atrofiadas e paralisadas por causa dos produtos feitos de tal forma que, para serem apreendidos, embora
exijam presteza e observação, proíbem a atividade intelectual do espectador que não deseja perder os diversos fatos
que passam rapidamente diante de seus olhos. Não deixa de ser uma violência da sociedade industrial instalada nos
homens, porque seus produtos são consumidos alertamente até pelos distraídos (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
            Assim, nem no campo científico, nem no campo educacional conseguiu-se levar a cabo o projeto de
emancipação. O esclarecimento, como autoconscientização, condicionado culturalmente pela indústria cultural, que
converte a cultura em mercadoria, limita-se a uma “semiformação” (Halbbildung). Para Adorno (1995), a semiformação
pode ser considerada pior do que a não formação, pois é uma falsa experiência, resultante da satisfação provocada pelo
consumo dos bens culturais, da alienação do passado e da ausência de uma educação política. Mas, as pessoas
consideram que é melhor se adaptar para sobreviver e sofrer menos.
            Este quadro, aqui brevemente apresentado, além da formação social em que isso se deu, foi analisado pela
teoria crítica que mostrou suas raízes, descobrindo as condições para interferir em seu rumo, pensar a sociedade e a
educação em seu devir na busca de fixar alternativas, tomando por base a emancipação dos homens e que estes
realmente se tornem sujeitos refletidos na história, aptos a interromper a barbárie e realizar o conteúdo positivo,
emancipatório, do movimento de ilustração e da razão. Mesmo tendo em conta que a educação parece impotente para
transformar a situação vigente, Adorno evitou o emudecimento e expressou o que parecia ser indizível, apontando
limitações, confrontando o leitor com dificuldades ocultas e complicando soluções fáceis, ou seja, fazendo intervenções
no debate educacional que remetem ao seu pensamento filosófico e social (MAAR, 1995).
            Embora considerado um autor difícil e até sombrio[6], os textos de Adorno são de viva intervenção, nos quais
sempre foi comprometido com os problemas do trabalho social e da sociedade de classes, pois procurou utilizar sua
teoria social para realizar uma abordagem formativa e uma reflexão educacional que constitui uma focalização
político-social, configurando-se em uma educação política em um contexto onde “a crise da formação é a expressão
mais desenvolvida da crise social da sociedade moderna” (MAAR, 1995, p. 16). Sua intenção era a de chamar a
atenção para uma “tendência oculta pela fachada limpa do cotidiano”, antes que ela se impusesse “sobre as barreiras
institucionais que até o momento a mantém sob controle” (ADORNO, 1995, p. 44).
            Sua concepção de educação emancipátória enfoca o aspecto produtivo da vida humana, pensando a sociedade
e a educação de forma independente da subsunção à indústria cultural e ao capital, de forma que os sujeitos sejam
verdadeiramente formados e não semiformados, tornando-se autônomos, críticos, emancipados, pessoas que agem
racional e responsavelmente, capazes de domesticar a selvageria, o impulso destrutivo que lhes é inerente.
Consequentemente, esta educação evitaria a barbárie (ADORNO, 1995).
            Para Adorno (1995), a educação não é tida como modelagem de pessoas, nem como a simples transmissão de
conhecimentos, mas como “a produção de uma consciência verdadeira”, da maior importância política (p. 141, grifos do
autor). Ele também cita definição de Bogdan Sochodolski para a educação como “preparação para a superação
permanente da alienação” (ADORNO, 1995, p. 148).
 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse os
homens para se orientarem no mundo. Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse nisto,
produzindo nada além de well adjusted peoples, pessoas bem ajustadas, em consequência do que a
situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes termos, desde o início existe no
conceito de educação para a consciência e para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja
possível superá-la no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela (ADORNO, 1995, p.
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143-144).

 
            Adorno faleceu em 1969, enquanto gozava férias na Suíça, deixando estas questões, ainda bastante atuais
mesmo depois de quatro décadas, em aberto. Vale a pena retomá-las.
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[1] Ressalte-se que “o esclarecimento como mistificação das massas” (Aufklärung als Massenbetrug) é o subtítulo para
o capítulo sobre indústria cultural na obra Dialética do esclarecimento (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 113).

[2] Dessa forma, os educadores são advertidos por Adorno quanto ao deslumbramento relativo à educação, já que
processos educacionais que se pautam apenas numa estratégia de esclarecimento da consciência, não levando em
conta a forma social que a educação se concretiza como apropriação de conhecimentos pode ter efeitos negativos
(MAAR, 1995, p. 15).

[3] Nível (Nota do tradutor).

[4] Ticket = Lista de candidatos de um partido político (Nota do Tradutor).

[5] Armchair thinking, literalmente: pensamento de poltrona; pensamento ocioso, que não se baseia na prática ou na
experiência, especulação (Nota do Tradutor).

[6] Até ele mesmo reconheceu, quando disse que havia exagerado “nos aspectos sombrios, conforme aquela máxima
segundo a qual hoje em dia somente o exagero consegue veicular a verdade” (ADORNO, 1995, p. 44).
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