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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar os conceitos de “emancipação” e “barbárie” 
na concepção do filósofo alemão Theodor W. Adorno (1903-1969), particularmente, no 
âmbito da sua participação no debate acerca da educação em que o filósofo explicita e discute 
as características sócio-psicológicas que corroboram a emancipação e aquelas que legitimam a 
objetivação da barbárie. O que se pretende é investigar as relações indivíduo-sociedade e 
sociedade-ideologia dominante, ancoradas nos conceitos de “emancipação” e “barbárie”, 
considerando-se o papel e a relevância da educação nos processos de emancipação e 
desbarbarização. Para esta empresa, foram utilizados enquanto recursos metodológicos os 
seguintes procedimentos: levantamento e leitura da bibliografia referente ao tema; releitura e 
fichamento do material bibliográfico mais específico ao recorte temático; revisão de literatura 
e revisão de conceitos; fichário de citações e referências bibliográficas. Os resultados obtidos 
permitiram a verificação de algumas possibilidades e limites da educação para a formação de 
indivíduos autônomos e livres ou resignados e conformados. De onde se concluiu que 
somente uma educação que priorize a formação de indivíduos autônomos, suficientemente 
capazes de se opor e resistir às forças coercitivas da ideologia dominante, poderia contribuir 
na construção de uma sociedade emancipada. 
Palavras-Chave: Adorno, Barbárie, Educação, Emancipação. 
 
Abstract: This work aims to analyze the concepts of "emancipation" and "barbarism" as 
conceived by the German philosopher Theodor W. Adorno (1903-1969), mainly, in the 
context of the debate concerning education in which the philosopher explains and discusses 
the socio-psychological aspects that give evidences to support the emancipation and those that 
warrant the objectification of barbarism. It is intended to investigate the individual-society 
and society-dominant ideology relationships, as anchored in the concepts of "emancipation" 
and "barbarism", and considering the role and relevance of education in the processes of 
emancipation. For this purpose while resources were used the following methodological 
resources: surveying and reading the literature concerning the issue; rereading and 
synthesizing of bibliographic material related to the theme; literature review and revision of 
concepts; binder of citations and references. The results allowed the verification of some 
possibilities and limits of education for the flourishing of free and autonomous individuals or 
resigned and conformed. In conclusion, it is argued only an education addressed to the 
autonomous individuals as able to oppose and resist the coercive forces of the dominant 
ideology, could contribute to the construction of an emancipated society. 
Keywords: Adorno, Barbarism, Education, Emancipation. 
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Introdução 

 

 

 

esde a antiguidade clássica até os tempos hodiernos, inumeráveis foram os 

esforços para se traçar diretrizes para uma educação que correspondesse aos reais anseios do 

indivíduo e da sociedade. Nesta longa senda da cultura ocidental, que remonta à Grécia 

antiga, pensadores e educadores preocupados com os rumos da cultura e do processo 

civilizatório elaboraram teorias e propuseram experiências que, na medida do possível, 

harmonizassem a relação indivíduo-sociedade. Tal relação, para se esquivar de acidentais 

reducionismos, foi na maioria das vezes investigada no âmbito da complexidade de suas 

implicações éticas, psicológicas e políticas. 

Atento e sensível às transformações sócio-psicológicas ocorridas no interior das 

sociedades industrializadas do Ocidente, o filósofo e sociólogo alemão Theodor Wiesengrund 

Adorno (1903-1969) se insere no debate acerca da educação, posicionando-se criticamente em 

defesa de uma formação [Bildung] em prol da cultura [Kultur] e contra a “falsa cultura”. 

Theodor W. Adorno nasceu na cidade de Frankfurt, aos onze de setembro no ano de 

1903. Doutorou-se em 1924 na Universidade de Frankfurt e, em 1931, obteve o título de livre 

docente pela mesma instituição. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, Theodor Adorno 

foi perseguido por [des] razões étnicas e intelectuais; como se não bastasse ter ascendência 

judaica, era de orientação intelectual marxista. Emigrou para Oxford (Inglaterra) em 1934, 

onde permaneceu até 1938, data em que se mudara para os Estados Unidos, país no qual viveu 

até 1949, ano em que retorna à Alemanha. O escopo e a amplitude da produção intelectual de 

Adorno circunscrevem-se em artigos, ensaios, entrevistas e livros, cujos temas geralmente são 

direcionados à crítica cultural, ao conhecimento, à moral, à estética, à música, à literatura e à 

educação. 

Theodor Adorno aborda a problemática da educação à sua época empreendendo uma 

análise crítica e retrospectiva. Crítica por questionar o modelo de formação que reitera e é ele 

próprio o produto de um determinado estado de coisas; e retrospectiva porque perscruta as 

origens ou as causas do fracasso da formação dos indivíduos, verificado na barbárie, 

objetivada, segundo Adorno, nos campos de concentração de Auschwitz. 

D 
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Como as causas da barbárie não foram eliminadas, Auschwitz é sempre uma 

possibilidade eminente; logo, somente uma formação que se contraponha e resista à 

persistência destas causas poderia impedir a repetição do horror. Em outras palavras, Adorno 

alerta para a necessidade de mudanças radicais nas estruturas psicológicas e sociais, para que, 

no presente ou no futuro, na Europa ou na América, seja contra judeus e outros grupos étnicos 

ou religiosos, comunidades vulneráveis ou economicamente desfavorecidas, a segregação e o 

genocídio não se repitam. É precisamente nesta perspectiva que se arvora a atualidade das 

reflexões de Adorno no âmbito da educação. 

Conjectura-se que, de acordo com o filósofo alemão, a educação que lograsse a 

formação de indivíduos autônomos proporcionaria um momento de redenção da sociedade no 

decorrer do processo civilizatório, em seu constante movimento dialético, e por isto sujeito ao 

devir, cuja antítese é a barbárie. Todavia, para se averiguar as possibilidades e limites desta 

hipótese, far-se-á necessário ao menos uma modesta exposição dos conceitos de emancipação 

e barbárie sob a ótica de Adorno, bem como uma sucinta e recortada explanação de posições 

filosóficas específicas e pertinentes à temática proposta de dois outros grandes pensadores 

com os quais Adorno frequentemente dialoga: Immanuel Kant (1724-1804) e Sigmund Freud 

(1856-1939). 

 

 

Emancipação: o Devir da Relação Indivíduo-Sociedade Mediado pela 

Educação 

 

O conceito de emancipação está intimamente associado ao conceito de autonomia; 

objetivamente, esta é uma condição para aquela. Daí a exigência de uma educação ou 

formação cujos princípios não protelem a autonomia dos indivíduos, para a retificação dos 

descaminhos do processo de formação, o que refletiria uma vida social emancipada. Com 

efeito, a emancipação enquanto um projeto sócio-cultural é uma conseqüência da formação de 

indivíduos autônomos; muito embora, a autonomia dos indivíduos não seja necessariamente 

garantia de sua harmonização ou reconciliação com a sociedade. 

Segundo Adorno, a autonomia seria a verdadeira força de contraposição aos princípios 

da barbárie. O autor, abertamente, se vale do conceito de autonomia de seu predecessor e 

conterrâneo Immanuel Kant, definida na qualidade de força para a reflexão, para a 
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autodeterminação, para a autocondução (Cf. Adorno, 1995a, p.110). Neste contexto, a 

definição kantiana de autonomia, endossada por Adorno, ancora-se na obra Crítica da Razão 

Prática e no texto Resposta à Pergunta: Que é Esclarecimento, ambos de Kant.  

Na Crítica da Razão Prática a autonomia é colocada por Kant em contraposição à 

heteronomia; ou seja, há uma tensão “dialética” entre os conceitos. Ora, se a autonomia é a 

capacidade do indivíduo de se autoguiar sem submeter-se à direção alheia, então o conceito de 

autonomia é correlato ao conceito de “esclarecimento” [Alfklärung], que de acordo com Kant: 

 
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 desta menoridade se a causa dela não 
se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir de 
si mesmo sem a direção de outrem (KANT, 2008, p.63). 

 

Na esteira das reflexões de Kant, e, ao questionar os modelos ideais de educação e o 

suposto direito de alguém decidir acerca da orientação do outro, Adorno assevera que a 

heteronomia enquanto algo coercitivamente imposto a partir do exterior constitui o momento 

autoritário dos modelos ideais, cuja tendência é usurpar a autonomia e impor preceitos 

regressivos ao processo de emancipação.  

Consoante Adorno, vive-se em uma situação de não-emancipação, haja vista que não 

resta alternativa à sobrevivência que não seja a adaptação ao existente, ao status quo. A 

conformação do indivíduo ao estabelecido implica na sua renúncia à subjetividade autônoma 

e, por conseguinte, na abdicação do próprio “eu”. A adaptação, isto é, a identificação com o 

existente reforça o potencial totalitário e legitima seu poder.  

Nesta perspectiva, as assertivas de Adorno recaem sobre as sociedades industriais 

cindidas pelo modelo de divisão do trabalho exigido pelo modo de produção capitalista, ao 

qual as pessoas estão direta ou indiretamente ligadas. A demanda de trabalho nas linhas de 

produção, para o fabrico de artigos padronizados, requer esforços repetitivos e geralmente 

irrefletidos, além de serem trabalhos específicos e parciais, o que aparta o indivíduo do 

processo de produção como um todo, desapropriando-o de suas faculdades que caracterizam 

sua individualidade e sua capacidade de criação. Os consumidores dos produtos padronizados, 

por sua vez, são os seus mais perfeitos receptáculos, na medida em que foram a priori 

moldados para a receptividade passiva destes artigos pelos veículos de comunicação de 

massas, instrumentalizados pela “indústria cultural”, motivo pelo qual exigem produtos 

padronizados que carreiam os estigmas do seu modo de produção. Destarte, o poder dos 
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controladores das sociedades industriais é total; pois, os indivíduos, tanto na qualidade de 

produtores quanto na condição de consumidores internalizam a pedagogia da repetição 

irrefletida na produção e no consumo de bens padronizados.  

A organização da sociedade segundo a divisão do trabalho convertera-se em ideologia, 

a qual exerce sua força coercitiva sobre as pessoas, na tentativa de anular os esforços em 

direção à autonomia e à emancipação. As instituições de educação são majoritariamente co-

extensões da ideologia dominante, e, por esta razão, seu papel social é preparar os indivíduos 

para o trabalho e para a obediência ao autoritarismo dos detentores do poder, os donos dos 

meios de produção, que cerceiam as individualidades à entrega ao coletivismo, à 

massificação, lubrificando assim as engrenagens do capitalismo. 

A vida no interior das sociedades capitalistas é, por definição, dirigida por instâncias 

alheias à consciência individual, é heterônoma. A emancipação é “conscientização”, 

“racionalidade” e a autonomia é sua condição necessária; logo, a exigência política de uma 

educação para a emancipação seria a produção de uma consciência verdadeira, que fizesse 

com que as pessoas não permitissem ser modeladas por forças exteriores a elas. Porém, 

assevera Adorno que “o mero pressuposto da emancipação de que depende uma sociedade 

livre já se encontra determinado pela ausência de liberdade da sociedade” (ADORNO, 1995b, 

p.172). 

É precisamente a ausência de liberdade que impõe barreiras à emancipação; sendo 

assim, a instalação e a permanência da barbárie procedem sem se deparar com manifestações 

de oposição ou resistência. Entretanto, a superação da barbárie é decisiva para a própria 

sobrevivência da humanidade. 

 

 

Barbárie: uma Antinomia do Processo Civilizatório 

 

Barbárie, na concepção de Theodor Adorno, é o contrário de formação. Formação, em 

alemão Bildung, quer dizer processo de educação ou de civilização. A barbárie se manifesta 

objetivamente no enraizamento de preconceitos, na competitividade desenfreada e nas 

atitudes repressivas, podendo conduzir os portadores destas características a praticarem atos 

agressivos, torturas e até genocídios. A barbárie entifica-se toda vez que se regride ao 

primitivismo da violência injustificada. 
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A barbárie é o resíduo resultante de uma cultura que tantas coisas prometeu e não 

cumpriu suas promessas. Desta forma, retirou-se dos homens a confiança em si e na própria 

cultura. No prefácio da magistral Dialética do Esclarecimento, obra publicada em 1947, 

Adorno e Horkheimer propõem-se a investigar as causas do enredamento da humanidade em 

uma nova espécie de barbárie, ao invés de entrar em um estágio verdadeiramente humano (Cf. 

ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.11). Este estado de coisas, que segundo os autores se 

estendera até a contemporaneidade, encontra suas raízes nos primórdios do processo de 

construção da civilização burguesa, cujo indivíduo é uma objetivação prototípica do 

protagonista da Odisséia de Homero. 

A claustrofóbica sensação em que se encontra o indivíduo dentro das sociedades 

industriais contemporâneas é um sintoma da “socialização” total, isto é, o controle e a 

administração de todos os segmentos da vida social. Contudo, quanto maior é o controle e a 

tendência à arregimentação, maior é o anseio de eximir-se de tal situação. Nesta perspectiva, 

as características repressivas da civilização produzem suas próprias contradições, reforçando 

sua fúria contra si mesma.  

A produção e a reprodução da barbárie são consequências dos momentos repressivos 

da cultura. Nesta medida, Adorno reconhece a pertinência das reflexões de Sigmund Freud 

acerca da cultura, convidando-o para o debate, ao escrever que: 

 
Entre as intuições de Freud que realmente também alcançam o domínio da cultura e 
da sociologia, uma das mais profundas, a meu ver, é a de que a civilização engendra 
por si mesma o anticivilizatório e o reforça progressivamente (...). Se a barbárie está 
no próprio princípio da civilização, então a luta contra esta tem algo de desesperador 
(ADORNO, 1995a, p.105). 

 

Se a civilização produz sua própria contradição, a barbárie, então não se pode deliberar 

acerca de um modelo ideal e estático de civilização, mas é prudente apreendê-la em seu 

movimento, e como tal, sujeito ao devir. A civilização enquanto produto dos processos da 

vida social exige: primeiro, uma nova epistemologia, que abarque as adversidades de seus 

momentos; e, segundo, uma educação que permita e estimule que os indivíduos percebam e 

interajam com as contradições destes momentos.  

O predomínio da pressão do geral sobre o particular, isto é, das forças dominantes da 

sociedade sobre os indivíduos, tende à desintegração da particularidade e da individualidade, 

bem como dilui as possibilidades de resistência, atitude que requer um indivíduo autônomo 
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para o seu exercício. A resistência é uma capacidade por meio da qual as pessoas poderiam 

opor-se à barbárie. 

Adorno considera que as atitudes bárbaras são manifestações objetivas da violência 

advindas de pessoas com traços sádicos reprimidos; ou seja, é a violência engendrada pela 

tendência global da sociedade. Logo, contrapor-se às forças do coletivismo autoritário seria a 

atitude mais relevante diante do eminente perigo da repetição do horror. Para isto, far-se-ia 

necessário combater a velha estrutura autoritária e os costumes populares com seus ritos de 

iniciação que geralmente expõem o indivíduo ao vexame e à dor física, como tributos pagos 

para sentir-se integrante, integrado a um determinado grupo. 

Os dirigentes nazistas, entusiasticamente, enalteceram e cultivaram as atrocidades das 

tradições populares, que atualmente subsistem enquanto um ideal que desempenha um papel 

significativo na educação tradicional, a saber, a conquista da disciplina através da dureza.  

A dureza consiste na capacidade de suportar a dor; a indiferença à dor para os adeptos 

da educação para a dureza é sempre um mérito. Entretanto, Adorno assegura que entre a dor 

própria e a dor alheia não há muita distinção; com efeito, o indivíduo que é duro consigo 

mesmo se apodera do direito de endurecer-se com os outros para se vingar da dor que deveras 

reprimiu. O ideal da dureza na formação é uma característica subjacente à reificação da 

barbárie. 

As pessoas que cegamente se aderem às coletividades transubstanciam-se em algo 

material e dissolvem-se enquanto seres autodeterminados, daí a predisposição de lidarem 

consigo mesmos e com os outros como massas amorfas. Aqueles que se comportam desta 

maneira são os detentores do “caráter manipulador”, isto é, pessoas de “consciência 

coisificada” que identificam a si mesmas como coisas e, em seguida e na medida do possível, 

identificam também os outros como coisas. O “ser-no-mundo” dos indivíduos portadores do 

caráter manipulador catalisa a semeadura da barbárie. 

A consciência coisificada mantém estreitas relações com a técnica, haja vista a posição 

que esta ocupa no mundo contemporâneo. A posição decisiva da técnica tende a produzir 

pessoas tecnológicas, sintonizadas com a técnica. Todavia, o modelo da relação do homem 

contemporâneo com a técnica tem algo de excessivo, irracional e doentio, que se relaciona 

com o que Adorno denomina “véu tecnológico”. O véu tecnológico é aquilo que faz com que 

as pessoas tomem a técnica como algo em si mesma, que tem força e vida próprias. Esquece-

se, entretanto, que a técnica é uma extensão das mãos humanas.  
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O problema relacionado à técnica reside no fato de que esta é a expressão máxima da 

autopreservação da humanidade, sendo, portanto, um meio cujo fim é uma vida humana mais 

digna; porém, quando os meios são fetichizados, tornando-se fins, a dignidade humana 

permanece velada e desconexa da consciência das pessoas, pois os meios convertem-se em 

fins em si e para si. Nesta medida, a racionalidade, necessária à liberdade individual e à 

autonomia, legitima a técnica pela técnica e para a técnica e torna-se racionalidade técnica, 

apropriada e dirigida por forças e instâncias heterônomas. 

Adorno enfatiza o tipo de personalidade propensa a colaborar com o processo de 

fetichização da técnica, alegando que são aquelas pessoas incapazes de amar. Nas palavras do 

autor: 

 
Trata-se de pessoas completamente frias, que devem negar mesmo em seu íntimo a 
possibilidade de amar e a rechaçam desde o princípio, ainda antes que se desenvolva 
o seu amor pelas outras pessoas. E a capacidade de amar que, porventura, sobreviva 
nelas volta-se invariavelmente para os meios (ADORNO, 1995a, p.119). 

 

A ausência ou o distanciamento em relação ao amor, caracterizado pela 

indiferença para com o outro e pela perseguição dos interesses próprios em detrimento dos 

interesses dos demais é, indubitavelmente, um dos pilares que ostentam o iminente perigo da 

barbárie.  

Ora, a barbárie é precisamente o contrário de formação, é o fracasso das 

formações das quais, sobretudo a escola se encarrega. Contudo, enquanto a sociedade 

engendrar de si mesma a barbárie, as condições da escola opor-se a esta serão mínimas. Urge 

a necessidade de se redefinir e transformar a relação escola-sociedade; a primeira não deve 

enredar-se no isolamento relativamente à segunda, mas carece amparar e proteger as crianças 

e jovens dos excessos bárbaros da sociedade, investigando suas causas, em um esforço de 

superar os velhos paradigmas da coletivização, do autoritarismo, da dureza e do desamor. 

Nesta perspectiva, caberia à educação o papel de formar indivíduos autônomos, 

capazes de empreender reflexões críticas e autocríticas, para a compreensão do valor e da 

relevância de suas próprias atitudes na contribuição para o avanço ou o retrocesso da barbárie. 

A escola não é a única instituição social que deve zelar pela formação de indivíduos 

autônomos, críticos e autocríticos, mas ela é seguramente um espaço institucional privilegiado 

que deve facilitar o processo de desbarbarização dos indivíduos, desde que se 

autoconscientize da necessidade de se opor e resistir aos imperativos do processo de 

socialização total. 



FRANÇA, Fabiano Leite 
-110- 

 

 
Existência e Arte – Revista Eletrônica do Grupo PET – Ciências Humanas, Estética da  

Universidade Federal de São João Del-Rei – ANO VII – Número VI – Janeiro a Dezembro de 2011 

Considerações Finais 

 

A análise dos conceitos de emancipação e barbárie no pensamento de Theodor W. 

Adorno, dialeticamente justapostos, permitiu, ainda que parcial e provisoriamente, a 

contemplação de algumas possibilidades e limites da educação, enquanto processo de 

formação, nas sociedades capitalistas contemporâneas. 

As intervenções muito mais críticas do que analíticas de Adorno na discussão acerca 

da educação possibilitaram a constatação de que a barbárie é o resultado do fracasso da 

educação, que deveria formar indivíduos autônomos. Porém, tanto a escola quanto os 

indivíduos subsistem sob a pressão das forças coercitivas da ideologia dominante. 

A coerção e a repressão produzem e reproduzem a barbárie. A liberdade e a autonomia 

individuais são as condições necessárias para a emancipação. A emancipação enquanto um 

projeto social e na qualidade de um momento de redenção no interior do processo civilizatório 

requer, por sua vez, indivíduos autônomos. Eis a justificativa da necessidade de uma educação 

para a autonomia, cuja consequência é (ou deveria ser) a emancipação. 

A situação de não-emancipação na qual se vive, causada pela adaptação e identificação 

do indivíduo com o modelo de sociedade imposto pelo status quo demonstra a carência de 

alternativas para que o indivíduo conquiste a autonomia, uma vez que, tanto este quanto as 

instituições sociais das quais ele se serve são instrumentos, isto é, meios cuja finalidade é a 

manutenção da ordem vigente, estatuída e regulamentada pelos donos dos meios de produção. 

Nesta perspectiva, o capitalismo industrial, sendo correlato ao apogeu da civilização 

burguesa, foi a instância que contribuiu com a maior parcela para a consubstanciação da 

barbárie, gerada também a partir dos excessos repressivos e irracionais da própria cultura. 

A barbárie é a antítese cuja tese é a civilização. Para uma vida social verdadeiramente 

civilizada, e como tal, emancipada, far-se-ia necessário dispor-se de uma ciência que 

compreendesse os momentos do processo civilizatório, que por estarem em movimento e 

sujeitos ao devir, exigem interferências e atitudes distintas, adversas e sintonizadas com as 

necessidades requeridas a cada momento de seu movimento. Daí a necessidade de uma 

educação que prepare os indivíduos para interagir e corresponder às exigências do “novo”. 

Adorno elenca e discorre acerca de alguns aspectos psicológicos que caracterizam as 

pessoas propensas a atitudes bárbaras. Estes aspectos estão incutidos nas pessoas que aderem 

às formas do coletivismo autoritário, nas que acreditam e praticam a disciplina para a dureza e 
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indiferença à dor, nas pessoas propensas às práticas de fetichização da técnica, além daquelas 

que rechaçam a possibilidade do amor (entendido enquanto indiferença para com o outro). 

Portanto, consoante às reflexões de Theodor W. Adorno acerca da educação, somente 

uma formação para a autonomia e para a emancipação poderia reverter a situação tanto dos 

indivíduos quanto da sociedade com suas instituições. A autonomia dos indivíduos e a 

emancipação da sociedade são as condições necessárias e essenciais para que ambos possam 

se opor e resistir às forças compulsórias que os cerceiam. 

A educação para a desbarbarização não é, nesta perspectiva, uma educação para o 

conformismo e para a identificação com o ideologicamente estabelecido, mas, uma educação 

para a contraposição e resistência. 
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