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“Se abandonar a ingenuidade e os 
preconceitos do senso comum for útil; se não 
se deixar guiar pela submissão às idéias 
dominantes e aos poderes estabelecidos for 
útil; se buscar compreender a significação do 
mundo, da cultura, da história for útil; se 
conhecer o sentido das criações humanas 
nas artes, nas ciências e na política for útil; se 
dar a cada um de nós e à nossa sociedade 
meios para serem conscientes de si e de 
suas ações numa prática que deseja a 
liberdade e a felicidade para todos for útil, 
então podemos dizer que a Filosofia é o mais 
útil de todos os saberes de que os seres 
humanos são capazes.”  

(Marilena Chauí)  
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RESUMO 
 
 

Debater a educação para emancipação é uma questão que desperta interesse e 
instiga quem pensa a possibilidade de uma formação do ser humano como parte da 
sociedade, do coletivo, e agente transformador da realidade, autônomo e 
conscientemente crítico. A partir desses aspectos, temos dois grandes filósofos que 
expuseram seus pensamentos e suas análises em recortes de tempos e contextos 
diferentes. Paulo Freire, um educador e filósofo brasileiro que se destacou por seu 
trabalho com a educação popular, voltado para a escolarização de adultos, para o 
diálogo e para formação da consciência; é considerado um dos pensadores mais 
notáveis do Brasil e na história da pedagogia mundial, que influenciou o movimento 
chamado pedagogia crítica e viveu o período da ditadura e opressão militar no 
Brasil, lutando pelos oprimidos. Theodor W. Adorno, filósofo e sociólogo alemão, um 
dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt, juntamente com Max 
Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Becker e outros. 
Viveu em meio à opressão nazista e fundamentou sua filosofia na perspectiva 
dialética, no esclarecimento e na razão crítica. Ambos os filósofos preocupados com 
a barbárie imposta e ocorrente (com a indústria cultural, o capitalismo e a opressão 
política e social) e em busca de uma formação onde o ser humano fosse capaz de 
se libertar. No entanto, dois filósofos em realidades distintas e perspectivas 
norteadas por questões e valores que apesar de se contrastarem, também se 
diferem e, portanto, se tornam objeto de estudo nessa pesquisa bibliográfica, na qual 
poderemos descobrir quais são as distinções e aproximações dos conceitos de 
educação para emancipação em Freire e Adorno, com base em suas obras e de 
outros autores importantes dessa temática. 
 
 
Palavras-chave: Educação. Emancipação. Conscientização. Opressão. Bárbarie. 
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ABSTRACT 
 
 

Debating education for emancipation is a question that arouses interest and 
instigates those who think the possibility of formation of the human being as part of 
society, of the collective and transforming agent of reality, autonomous and critical 
conscience. From these aspects, we have two great philosophers who expounded 
his thoughts and analysis in clippings of time and different contexts. Paulo Freire, a 
Brazilian educator and philosopher who stood out for his work with popular 
education, focused on the education of adults, for dialogue and for the formation of 
conscience; is considered one of Brazil's most notable thinkers and in the history of 
world pedagogy, which influenced the movement called critical pedagogy and lived 
the period of military dictatorship and oppression in Brazil, fighting for the oppressed. 
Theodor W. Adorno, a German philosopher and sociologist, one of exponent of 
called Frankfurt School, along with Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert 
Marcuse, Jürgen Habermas, Becker and others. Lived the Nazi oppression and 
based his philosophy in the dialectical perspective, on the clarification and on critical 
reason. Both philosophers concerned with barbarism imposed and occurrent (with 
the cultural industry, the capitalism and the political and social oppression) and in 
search of one formation where humans were able to break free. However, two 
philosophers in distincts realities and with perspectives guided by questions and 
values that in spite of being contrasting also differ and thus become objects of study 
in this bibliographical research, on wich we can find out what are the distinctions and 
the approximations of concepts of education for emancipation in Freire and Adorno, 
based on his works and other important authors of this thematic. 
 
 
Key words: Education. Emancipation. Awareness. Oppression. Barbarism. 
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INTRODUÇÃO  

 

Sabemos que qualquer discussão filosófica que se preze necessita 

de questionamentos que nos levem a construir explicações ou elaborar outros 

questionamentos. Essas construções nos proporcionam o entendimento acerca 

daquilo que desejamos saber e de alguma forma devem contribuir para o 

conhecimento. Através dos tempos, construímos ideias e perspectivas que 

configuraram a nossa realidade, e são através dessas teorias desenvolvidas, que 

nós conseguimos compreender as contradições que a realidade nos apresenta, 

principalmente quando nos referimos à organização da sociedade, e mais ainda, à 

educação como aspecto essencial dessa organização. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão sobre a 

“educação para emancipação” tentando levantar pontos afins entre Paulo Freire e 

Theodor W. Adorno. Sabemos que atualmente a educação tem passado por 

diversas análises críticas das contradições presentes que podem nos orientar para 

um caminho de transformação da escola num espaço de formação ampliada, 

portanto, essa reflexão proposta pode nos proporcionar a identificação de que 

caminhos a educação tem tomado e para onde poderemos ir.  

Para isso, primeiramente apresentaremos de maneira geral as 

propostas filosóficas dos autores tratados, que sempre depositaram e demonstraram 

grandes esperanças na educação. Depois, levantaremos alguns dados biográficos 

importantes destes pensadores, que nos ajudem a compreender sua trajetória 

intelectual e proposta filosófica. Por último, faremos uma análise comparativa dos 

conceitos de “educação para emancipação” em Freire e Adorno. 

Não é oculto que, apesar das inúmeras contradições que 

encontramos hoje na educação, em suas diversas modalidades, também 

identificamos grandes transformações em sua caracterização e consequentemente 

na sociedade. Isso demonstra a necessidade que temos de questionar, e de ir em 

busca de representações e conceitos que façam sentido frente à realidade que 

constitui nossas vidas. Representações e conceitos que sejam capazes não 

somente de refletir acerca de situações contraditórias, que são importantes na 

dinâmica da sociedade, mas também de orientar um caminho de mudança onde é 

necessário mudar.  

Dentro da filosofia, as perspectivas da Teoria Crítica e do Marxismo, 
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desde seus primeiros momentos na história, conquistaram grande parte dos 

pensadores e filósofos da sociedade, e fomentaram muitas reflexões acerca da 

educação, especialmente sob os olhares de Freire e Adorno. Foi a partir dessas 

formas de se pensar dialética e críticamente, que esses dois pensadores 

desenvolveram conceitos e conhecimentos que cooperaram com a educação na 

sociedade, não apenas no contexto em que viveram, mas até os dias atuais. 

Os questionamentos acerca da educação e sua função são 

exemplos de aporias que ainda permanecem nessa contemporaneidade. Quando 

expomos os termos de educação para emancipação, a primeira significação que nos 

vem à mente, caracterizada pelos discursos repetidos, é a educação que formará um 

ser humano que saiba expressar suas opiniões e não permita alienar-se, rejeitando 

o que o mundo ou a sociedade lhe oferece já ideologicamente manipulado. Porém, 

essa afirmação pode ser muito superficial aos significados a que os conceitos 

realmente se referem. 

Devemos contextualizar esses termos, em seu recorte histórico e 

nas teorias plausíveis, para compreendermos os mesmos. Os dois pensadores 

escolhidos que conceituam a educação para emancipação, Freire e Adorno, 

interpretaram e analisaram esses termos tendo como experiência o contexto em que 

estiveram inseridos. Adorno1 (1995, p. 159-160) analisou a educação a partir dos 

conceitos de barbárie e emancipação, e teve como preocupação fundamental a 

questão da barbárie, definindo-a da seguinte forma: 

 

Suspeito que a barbárie existe em toda a parte em que há uma 
regressão à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação 
transparente com objetivos racionais na sociedade, onde exista 
portanto a identificação com a erupção da violência física. Por outro 
lado, em circunstâncias em que a violência conduz inclusive a 
situações bem constrangedoras em contextos transparentes para a 
geração de condições humanas mais dignas, a violência não pode 
sem mais nem menos ser condenada como barbárie. 
 

Adorno identificou a barbárie através do nazismo, que era um caso 

de manifestação da mesma em sua época. Durante o nazismo, a violência física se 

tornou tão comum e banal, que as pessoas passaram a se identificar com ela, 

mesmo não sendo ligada a objetivos racionais.  

                                                 
1 As obras de sua autoria utilizadas neste trabalho foram Educação para emancipação (1995) e 
Dialética do esclarecimento (1985) em co-autoria de Max Horkheimer. 



 14 

O papel da educação, tal como visto por Adorno, era impedir a volta 

da barbárie, isto é, o retorno do totalitarismo e do nazismo. Este retorno é uma 

possibilidade existente e, por isso, a preocupação de Adorno se centrou na questão 

do esclarecimento e da própria barbárie. As condições histórico-sociais que 

encaminharam ao nazismo ainda existiam e era necessário impedir o seu 

ressurgimento. Se a possibilidade do retorno da barbárie (seja qual for sua forma) 

existe na realidade, então a educação assume um papel importante no sentido de 

prevenir e impedir tal retorno. Assim era a preocupação de Adorno, que se focava 

em evitar a barbárie. 

 

Qualquer debate acerca das metas educacionais carece de 
significado e importância frente a essa meta: que Auschwitz não se 
repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. 
Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas não se trata 
de uma ameaça, pois Auschwitz2 foi a regressão; a barbárie 
continuará existindo enquanto persistirem no que têm de 
fundamental as condições que geram esta regressão (ADORNO, 
1995, p. 119). 

 

Freire3 também experienciou de certa forma barbáries, que eram 

algumas das mazelas brasileiras: a pobreza e a fome na infância, na Depressão de 

1929. O conhecimento que construiu a partir dessas experiências desde criança foi o 

que suscitou nesse filósofo a preocupação com os mais pobres e suas 

necessidades. Ao decorrer dos seus estudos, ele viveu períodos de revoluções, 

manifestações e a ditadura militar no Brasil. De 1964 a 1979 permaneceu exilado e 

teve grandes aprendizados sobre os quais escreveu muitas de suas obras. 

A concepção educacional freireana centrou-se na capacidade do ser 

humano de desenvolver diferentes linguagens e construir o conhecimento a partir da 

própria realidade vivida. Dessa forma, constituíamos nossa própria liberdade no seio 

de organizações políticas, econômicas e culturais dominantes e opressoras. Essa 

concepção apontou para a ideia de uma revolução libertadora, a partir de um 

método de alfabetização para adultos atingidos pela injustiça social e que ia além da 

decodificação, pois visava a transformação social, pela conscientização.  

                                                 
2 Auschwitz foi um campo de prisioneiros de guerra, de concentração e de trabalhos forçados na 
Alemanha, a partir de 1940. 
3 As obras de sua autoria utilizadas neste trabalho foram Conscientização (1980), Educação como 
prática da liberdade (2009) e Pedagogia do oprimido (1978). 
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Para Freire, conscientização significava o processo da construção 

da compreensão da realidade sócio-cultural e da sua capacidade de transformá-la. 

Essa conscientização a que Freire se refere, envolvia a compreensão da relação 

dialética entre ação e reflexão, ou seja, da práxis incorporada pelos sujeitos. Freire 

propunha uma abordagem “praxiológica” para a educação, já que compreendemos 

que não existe educação neutra, e que segundo a própria visão geral de Freire, todo 

ato de educação é um ato político. Chauí4 (2000, p. 216) também confirma que a 

“[...] ação sociopolítica e histórica chama-se práxis e o desconhecimento de suas 

origens e de suas causas, alienação”.  

Embora, nesse sentido, a emancipação humana não deveria 

acontecer por conformidade ou acomodação como acontece na alienação e na 

dominação, mas seria uma conquista através da práxis humana, que demanda 

persistência e continuidade. Assim, Freire não defendia a libertação em si, mas a 

libertação como condição de resistência à situação de oprimidos. “A libertação, por 

isto, é um parto [...] O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é 

viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação 

de todos” (FREIRE, 1991, p.35).  

Dessa forma, a superação dessa contradição é um processo que 

traz ao mundo novos seres, que libertam a si e aos seus opressores. Nesse 

contexto, a pedagogia do oprimido, elaborada por Freire, constitui a pedagogia que 

orienta a pratica pedagógica que incentiva a busca do homem e da mulher por sua 

emancipação. A origem da pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e 

libertadora, “[...] deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em 

processo de permanente libertação” (FREIRE, 1991, p. 41).  

Ao mesmo tempo em que o processo de emancipação humana na 

perspectiva de Freire distingue no processo de humanização o oprimido e o 

opressor, na perspectiva de Adorno percebemos que o processo de emancipação 

humana não segrega oprimido e opressor, pois todos são responsáveis por 

determinadas situações de dominação e alienação, e consequentemente da 

(re)produção da barbárie.  

                                                 
4 Marilena de Souza Chauí, é doutorada em Filosofia pela Universidade de São Paulo (1971) . 
Atualmente é professora titular da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Filosofia , 
com ênfase em História da Filosofia. Atuando principalmente nos seguintes temas: imanência, 
liberdade, necessidade, servidão, beatitude e paixão. (Fonte: Currículo Lattes – Plataforma Lattes. 
Disponível em: http://lattes.cnpq.br/ ) 
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É possível pensar que apesar de distinguir opressores e oprimidos, 

Freire concordava que essa luta pela emancipação ocorria quando os oprimidos 

buscavam reconstruir sua humanidade, tornando-se esclarecidos e não opressores 

de seus próprios opressores. Os oprimidos se tornam reparadores da humanidade 

de ambos. “E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-

se a si e aos opressores.” (FREIRE, 1991, p.30).  

Entretanto, analisando os diversos conceitos e concepções, 

evidenciamos muitas indagações sobre as conceituações e, sobre as distinções e 

aproximações dos pensamentos de Freire e Adorno. Isso nos incita a uma análise 

teórica comparativa mais profunda sobre as convergências e as divergências dos 

conceitos com relação ao contexto social em que se salientaram, aos fatos sociais e 

também à função da escola e da educação como parte indissociável do processo da 

formação emancipadora. 

Podemos supor que, apesar das características diferentes dos 

contextos sociais e culturais e as dificuldades vivenciadas e analisadas pelos dois 

autores, a luta contra a barbárie e a alienação se destacaria ao longo do tempo de 

suas vidas pelos mesmos motivos. Hipoteticamente, as idéias de Freire e Adorno 

também podem entrar em divergência quando focamos na finalidade da educação e 

nos objetivos da educação para emancipação, ou vice-e-versa.  

Para a explicação de tais dúvidas, os conceitos serão apresentados 

e analisados então, com o intuito de compreender e identificar convergências e 

divergências que se expuserem ao decorrer dos estudos, a partir da perspectiva 

filosófica da Teoria Crítica e também do Marxismo. Dessa maneira, tentaremos 

seguir a linha de pesquisa de ambos pensadores, por meio de algumas de suas 

obras e de obras dos comentadores e estudiosos do Marxismo, da Teoria Crítica, da 

Educação Libertadora, de Paulo Freire e de Theodor W. Adorno. 
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CAPÍTULO 2 

TEORIAS E PERSPECTIVAS 

 

Entendemos que ao iniciar uma busca por respostas ou orientações, 

devemos nos respaldar em uma linha de pensamento que nos norteará por um 

caminho racional e mais próximo da realidade. As linhas de pensamento se 

ampliaram ao longo do tempo e se constituíram como teorias em diversas pesquisas 

e formas de organizar a sociedade. Compreendemos como teoria, um conjunto de 

conhecimentos e princípios que explicam e fundamentam fatos. Contudo Chauí 

(2000, p. 198-199) amplia esse entendimento. Vejamos: 

 

Teoria é explicação, descrição e interpretação geral das causas, 
formas, modalidades e relações de um campo de objetos, 
conhecidos graças a conhecimentos específicos, próprios à natureza 
dos objetos investigados. O pensamento elabora teorias, ou seja, 
uma explicação ou interpretação intelectual de um conjunto de 
fenômenos e significações (objetos, fatos, situações, 
acontecimentos), que estabelece a natureza, o valor e a verdade de 
tais fenômenos. [...] Uma teoria pode ou não nascer diretamente de 
uma prática e ter ou não uma aplicação prática direta, mas não é a 
prática que permite determinar a verdade ou falsidade teórica e sim 
critérios internos à própria teoria (seja sua correspondência com as 
coisas teorizadas, seja a coerência interna de seus argumentos, seus 
raciocínios, suas demonstrações e suas provas, seja, enfim, a 
consistência lógica de suas significações). 
 
 

 Entre as diversas teorias e concepções que existem e que 

contribuem para as muitas perspectivas, há aquelas que se destacaram na 

sociedade por se apresentarem plausíveis e próximas à realidade, e também, por 

terem contribuído com novas visões acerca do mundo e de suas relações. Dentre 

elas, salientamos o Marxismo, que influencia o trabalho de Paulo Freire e Theodor 

Adorno; mais precisamente de Adorno, a partir da Teoria Crítica que busca, de certa 

forma repensar o Marxismo. E também, a Educação Libertadora, que respalda os 

estudos desenvolvidos por Paulo Freire. Quando nos remetemos ao pensamento de 

Marx, percebemos que, 

 

O marxismo permitiu compreender que os fatos humanos são 
instituições sociais e históricas produzidas não pelo espírito e pela 
vontade livre dos indivíduos, mas pelas condições objetivas nas 
quais a ação e o pensamento humanos devem realizar-se. Levou a 
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compreender que os fatos humanos mais originários ou primários 
são as relações dos homens com a Natureza na luta pela 
sobrevivência e que tais relações são as de trabalho, dando origem 
às primeiras instituições sociais: família (divisão sexual do trabalho), 
pastoreio e agricultura (divisão social do trabalho), troca e comércio 
(distribuição social dos produtos do trabalho). Assim, as primeiras 
instituições sociais são econômicas. Para mantê-las, o grupo  social 
cria idéias e sentimentos, valores e símbolos aceitos por todos e que 
justificam ou legitimam as instituições assim criadas. Também para 
conservá-las, o grupo social cria instituições de poder que sustentem 
(pela força, pelas armas ou pelas leis) as relações sociais e as 
idéias-valores-símbolos produzidos. (CHAUÍ, 2000, p. 350). 

 

Com essa perspectiva marxista, é possível interpretar as relações de 

poder na sociedade, e perceber as influências das ideologias que se difundiram e se 

impuseram como dominantes. Paulo Freire, em sua caminhada epistemológica, 

identificou a educação bancária e as influências do poder ligadas ao capital e a 

economia, além de uma ideologia de exploração e de controle do conhecimento e da 

cultura que dominou nossa nação, e não somente no período da ditadura militar em 

que Freire viveu, mas também anteriormente, desde a nossa colonização e 

posteriormente, com o crescimento das relações econômicas. 

Na formação e na experiência de Adorno, principalmente na Escola 

de Frankfurt, identificamos o Marxismo como perspectiva essencial na interpretação 

dos fatos e das relações na sociedade. A partir dessa influência marxista é que os 

filósofos da Escola de Frankfurt estabeleceram a concepção da Teoria Crítica. 

Percebemos a influência do Marxismo na Teoria Crítica, quando Chauí (2000, p. 

103) afirma que: 

 

Os filósofos dessa Escola, como Theodor Adorno, Herbert Marcuse e 
Max Horkheimer, têm uma formação marxista e, por isso, recusam a 
idéia hegeliana de que a História é obra da própria razão, ou que as 
transformações históricas da razão são realizadas pela própria razão, 
sem que esta seja condicionada ou determinada pelas condições 
sociais, econômicas e políticas. 

 

A partir desses panoramas, já iniciamos uma compreensão em 

relação ao conhecimento desenvolvido também por Adorno. Ele percebia as formas 

de poder e de dominação incutidas na cultura e na formação da sociedade que o 

cercava.  

A opressão a que ele se referia existia pela falta de conhecimento e 

esclarecimento, que culminava na diferenciação e na intelectualização, de forma que 
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estabelecia um controle que atingia proporções de massa e confrontava príncipios e 

valores, criava conflitos e violava o ser humano. Chauí (2000, p. 103) ressalta que, 

na busca da compreensão dessas contradições, 

 

Os filósofos da Teoria Crítica consideram que existem, na verdade, 
duas modalidades da razão: a razão instrumental ou razão técnico-
científica, que está a serviço da exploração e da dominação,  da 
opressão e da violência, e a  razão crítica ou filosófica, que reflete 
sobre as contradições e os conflitos sociais e  políticos e se 
apresenta como uma força liberadora. A Escola de Frankfurt mantém 
a idéia hegeliana de que há uma continuidade temporal ou histórica 
entre a forma anterior da racionalidade e a forma seguinte: a razão 
moderna, por exemplo, não surge de repente e do nada, mas resulta 
de contradições e conflitos sócio-políticos do final da Idade Média e 
da Renascença, de modo que, ao superar a racionalidade medieval e 
renascentista, nasce como racionalidade moderna. 

 

Essa racionalidade moderna trouxe inúmeras reflexões e, embora 

Freire e Adorno tenham desenvolvido seus pensamentos em outro tempo histórico, 

podemos afirmar que seus conhecimentos são muito úteis e nos ajudam a entender 

as relações da educação, da economia e da cultura em nossa sociedade capitalista 

e democrática, tão cheia de contradições. Por isso, o Marxismo e a Teoria Crítica 

permanecem tão presentes nos debates atuais sem que pareçam ultrapassados. 

Lombardi5 (2005, p. 02-03) diz que, 

 

A atualidade do marxismo para Saviani6 baseia-se no entendimento 
de que “uma filosofia é viva enquanto expressa a problemática 
própria da época que a suscitou e é insuperável enquanto o 
momento histórico de que é expressão não tiver sido superado”. 
Sendo que o regime socioeconomico vigente e interncionalmente 
hegêmonico é o capitalista, pode-se concluir que enquanto os 
problemas produzidos e gestados por esse modo de produção não 
foram resolvidos e superados, não faz sentido afirmar que o 
marxismo foi ultrapassado. Ao contrário, o marxismo continua sendo 
uma concepção viva e suficiente, ainda na contemporaneidade, para 

                                                 
5 José Claudinei Lombardi, é professor do Depto. de Filosofia e História da Educação, da Faculdade 
de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Também é coordenador do Grupo 
de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR). É responsável pelo 
Capítulo 1 – Educação, ensino e formação profissional em Marx e Engels, do livro Marxismo e 
Educação: debates contemporâneos, organizado por ele e por Dermeval Saviani (o livro consta nas 
referências). 
6 Dermeval Saviani, é doutor em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (1971). Em 1986 obteve o título de livre-docente. É Professor Emérito da UNICAMP, 
pesquisador Emérito do CNPq e Coordenador Geral do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, 
Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR). Atua principalmente nos seguintes temas: educação 
brasileira, legislação do ensino e política educacional, história da educação, história da educação 
brasileira, historiografia e educação, história da escola pública, pedagogia e teorias da educação. 
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análise crítica da sociedade capitalista, além de ser um referencial 
revolucionário e transformador da ordem existente. 

 

Nesse sentido, ao ler as obras de Paulo Freire e Theodor Adorno, 

nos deparamos com conceitos de resistência e de superação à bárbarie e ao 

controle que explora e domina. Esses conceitos são tratados de forma intimamente 

ligados a educação, pois, pela visão de mundo marxista, há uma “[...] preocupação 

com o ser do homem no interior da sociedade capitalista. Afinal, a existência 

humana implica sua educação, colocando-se esta como uma dimensão irredutível da 

mesma” como aponta Araujo apud Lombardi (2005, p. 41). Temos então, uma 

importância dada à educação, sendo esta um meio de agir contra a dominação e a 

exploração da massa da sociedade e não só como instrumento de superação, mas 

também como parte significante da construção da racionalidade do ser e do homem 

como ser humano.  

A Teoria Crítica, elaborada pela Escola de Frankfurt, distingue dois 

conceitos de racionalidade já citados anteriormente: a razão instrumental e a razão 

crítica. Chauí (2000) destaca esses dois conceitos e os define da seguinte forma: 

 

A razão instrumental é a razão técnico-científica, que faz das 
ciências e das técnicas não um meio de liberação dos seres 
humanos, mas um meio de intimidação, medo, terror e desespero. 
Ao contrário, a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os 
limites e os perigos do pensamento instrumental e afirma que as 
mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão 
verdadeiramente se tiverem como finalidade a emancipação do 
gênero humano e não as idéias de controle e domínio técnico-
científico sobre a Natureza, a sociedade e a cultura (p. 60). 

 

Considerando então, que a razão perpassa o conhecimento e a 

verdade, pois estes são racionais e tem “consciência intelectual e moral”, essa 

mesma consciência tomaria a postura da razão crítica na prática que a educação 

necessitaria desenvolver como função.  

No entanto, ao fazer relação entre a Teoria Crítica e os objetivos de 

emancipação social e política, para a Escola de Frankfurt, “[...] a racionalidade não 

era mais simplesmente o exercício do pensamento crítico (...) se tornou o nexo do 

pensamento e da ação, no interesse de libertar a comunidade ou a sociedade como 
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um todo”, segundo Giroux7, citado por Pucci (1994, p. 45).  

A partir dessa concepção de razão crítica, devemos buscar pelas 

causas e conceitos que permeiam a discussão crítica e as contradições na 

educação, por meio também do pensamento marxista. Araujo apud Lombardi (2005, 

p. 44) ressalta que,  

 

É evidente que a visão marxista sobre a educação tem um potencial 
apontado a uma fecunda transformação da sociedade capitalista e de 
sua superação, em relação a outras concepções educacionais. E 
isso advém primeiramente de sua própria  natureza epistemológica e 
metodológica: situando a educação como prática social, trata de 
encaminhar as reflexões tendo em vista a prática. Nesse sentido, o 
exercício teorizante só pode ser verdadeiro se se tornar ação.  

 

No entanto, o que percebemos em alguns casos na educação, é a 

contradição que cerca até mesmo sua prática em busca da emancipação. Ela 

mesma causa problemas e violência, esclarecidamente por falta de conhecimento 

teórico e de consciência intelectual e moral. Isso condiz com o próprio recorte 

histórico do Movimento de 1968, feito pelos estudantes na universidade e na 

sociedade alemã, que atingiu Frankfurt.  

Embora tivessem compartilhado dos ideais de Adorno e da Escola 

de Frankfurt, a ação dos estudantes não foi correlata à teoria. Buscavam o mesmo 

objetivo, mas com uma prática divergente, violenta e radical. Um tipo de prática 

opressora. Justamente a ação que deveria ser evitada e superada. Conforme Pucci 

(1994, p. 43), “[...] para Adorno, a prática sem teoria, mesmo sob a condição mais 

progressista do conhecimento, está destinada ao fracasso, torna-se falsa prática, 

deixa de ser prática”.   

Podemos considerar que apesar de compartilharem ideias do 

pensamento crítico, os estudantes não haviam chegado ao objetivo da razão crítica. 

Eles não haviam se conscientizado; assim como nas problemáticas da educação 

atualmente, muitos não tomaram a consciência, e por isso, não são capazes de uma 

“práxis humana”, como Paulo Freire defende. Ainda que os estudantes de Frankfurt 

ou a sociedade intelectual da educação contemporânea tenham aproximado-se da 

realidade, não atingiram o esclarecimento, nem mesmo a tomada de consciência. 

Freire (1980, p. 26) afirma que, 
                                                 
7 Henry Giroux, é um crítico americano, conhecido por seus trabalhos na pedagogia, em estudos 
culturais, estudos de juventude, educação superior, estudos de mídia e teoria crítica.  
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Esta tomada de consciência não é  ainda a conscientização, porque 
esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência. 
A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera 
espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma 
esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na 
qual o homem assume uma posição epistemológica. A 
conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais 
conscientização, mais se “des-vela” a realidade, mais se penetra na 
essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste 
em “estar frente à realidade” assumindo uma posição falsamente 
intelectual. 
 

Conforme então vemos, adotar uma perspectiva que considera não 

só o homem mas suas relações em diversos aspectos, não nos faz críticos ou 

conscientes, muito menos preparados para uma ação. No entanto, quando 

pensamos, refletimos e nos tornamos parte de uma postura crítica, passamos a agir 

segundo a mesma orienta, não desvinculando a teoria da prática nem a prática da 

teoria, e ainda, não dispensamos a realidade, o passado, nem as experiências 

vividas, mas os tomamos para nós, como parte de um instrumento contra a 

alienação e a bárbarie. Ou seja, nos reconstruímos como esclarecidos e 

conscientizados. E talvez portanto, emancipados e libertos. Assim deve ser com a 

educação, como Freire e Adorno defendiam, e como Oliveira citado em Pucci (1994, 

p. 138) ressalta, na qual 

 

A emancipação da humanidade, sua maioridade construída e 
conquistada é a única garantia contra a barbárie, em sua forma 
manifesta ou em sua versão sutil. Em que pesem as limitações da 
escola e em que pesem os inúmeros tabus que enrodilham seus 
profissionais, confundindo-os e tornando-os instrumentos da 
confusão, que tudo homogeiniza. É ela ainda e são eles ainda a 
agência e os agentes de um esclarecimento, de uma 
desbarbarização. 

 

Por fim,  lutar contra as causas das questões filosóficas e das 

contradições da educação, sendo elas de caráter econômico, social, político ou 

cultural (como o capitalismo desenfreado, a pseudo-democracia, o dilema da 

aceitação e da igualdade, a manipulação da indústria cultural que limita, aliena e 

fragmenta, a violência e ainda a própria atividade da práxis) é ainda complexo, e até 

utópico, mas não como muitos afirmam. Como Freire (1980, p. 27) salienta, “o 

utópico não é o irrealizável; não é o idealismo, é a dialetização dos atos de 
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denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a 

estrutura humanizante.” Portanto, temos uma perspectiva de esperança e de 

compromisso histórico.  

 

Afinal, a luta pela emancipação nada mais é que, como já afirmamos, 
a tentativa de libertar o homem [...] não deixando que ele repita 
cotidianamente à nossa volta, perante a nossa impotência. [...] 
Resgatar, dialeticamente, da nossa impotência a força para construir 
educação para a emancipação, que possibilite a formação de sujeitos 
que, amparados pelos fundamentos éticos, sejam realmente livres e 
autônomos, talvez seja a grande proposição adorniana e o grande 
desafio a ser vencido. (RONDON apud COSTA; LASTÓRIA e 
PUCCI, 2001, p. 224). 
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CAPÍTULO  3  

UMA BREVE BIOGRAFIA  DOS FILÓSOFOS ESCOLHIDOS 

 

 

Em busca de obras que falassem acerca da vida e obra dos dois 

filósofos escolhidos, notamos que é extremamente fácil encontrar textos e obras 

sobre Paulo Freire. Além de ter nacionalidade brasileira e ter sido muito importante 

para a configuração da educação no Brasil, Paulo Freire tinha facilidade com a 

linguagem, e gostava de dialogar sobre suas experiências e opiniões. Em sua obra 

Conscientização (1980) ele mesmo fala sobre si de forma aberta. Outra obra muito 

importante é o livro Paulo Freire: uma biobibliografia (1996) organizado por Moacir 

Gadotti8 com a participação da esposa de Freire, de amigos e também de vários 

outros autores.  

No entanto, quando vamos à pesquisa de textos e obras em 

português referenciadas, que falem sobre a vida de Theodor Adorno, encontramos 

muitos livros acerca da Teoria Crítica, da crítica da razão, da música e da estética, e 

da educação, que citam Adorno como principal referência, porém, sua história 

pessoal é pouco exposta além de suas origens e de suas opiniões em relação ao 

contexto histórico e social em que viveu. Mesmo em suas obras, não nos parece 

possível identificar comentários acerca de si mesmo; existem apenas discussões e 

pontuações que nos ajudam a compreender a significação dos conceitos 

desenvolvidos por ele.  

Ao contrário de Freire, nos discursos de alguns autores, Adorno é 

visto como pessimista, negativo e um tanto insatisfeito; considerando sua infância 

burguesa, e com suas frustrações no período nazista na Alemanha e seu exílio nos 

Estados Unidos, talvez por isso, não falasse de si, como Freire gostava de contar 

sobre suas próprias experiências.  

Conforme aponta Jay (1988, p. 13), “[...] sua própria forma de 

escrever visava deliberadamente a impedir a recepção fácil por parte de leitores 

desinteressados” e “se recusava a apresentar suas idéias complexas e plenas de 

                                                 
8 Moacir Gadotti, é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, Professor Titular 
da Universidade de São Paulo (USP) e Diretor Geral do Instituto Paulo Freire (IPF). Seus trabalhos 
tem sido traduzidos para diversas línguas, tais como chinês, inglês e japonês. Ele é o organizador do 
livro Paulo Freire: uma biobibliografia, considerada a obra mais completa sobre o trabalho e a vida de 
Paulo Freire. 
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nuanças de maneira simplificada”. Adorno teve experiências com a música e a 

filosofia muito cedo, mas não com o mundo e o sofrimento como Paulo Freire.  

Dessa forma, reuniremos pontos específicos e importantes da vida e 

da obra de Paulo Freire e de Theodor Adorno, para que seja possível compreender 

o que contribuiu para os pensamentos e significados expostos por cada um deles, 

através de perspectivas gerais (histórica, política, social e cultural) que envolveram o 

contexto em que viveram.  

 

 

3.1 PAULO FREIRE 

 

 

 Paulo Freire foi um marco na história da educação brasileira e suas 

obras e pesquisas são notáveis e fontes de conhecimento para todos, por isso, nas 

palavras de Ana Maria Araújo Freire (GADOTTI, 1996, p. 28), atualmente viúva de 

Paulo, “[...] seria impossível elencar todos os esforços de Paulo Freire, seja no 

Brasil, seja os espalhados pelos mais diversos países”. Mas embora realmente seja 

complexo, podemos tentar ao menos entender como é que Freire, constituiu-se 

como ser humano, cidadão e um famoso educador. Sua história de vida foi 

perpassada por três períodos de acontecimentos; o tempo de sua vida em Recife, o 

tempo exilado e o tempo vivido em São Paulo, pelos quais passaremos brevemente. 

 Paulo Reglus Neves Freire, nasceu em Recife (PE) no dia 19 de 

setembro de 1921, na Estrada do Encanamento, 724, no bairro da Casa Amarela. 

Filho de Joaquim Temístocles Freire, do Rio Grande do Norte, oficial da Polícia 

Militar de Pernambuco, espiritista, bom, inteligente, capaz de amar. E de Edeltrudes 

Neves Freire, de Pernambuco, católica, doce, boa, justa, como Freire mesmo dizia.  

Freire (1980, p. 13) deixou claro que foi com eles, seus pais, que 

aprendeu o diálogo que procurava “manter com o mundo”. Sua leitura de mundo tão 

comentada em suas obras começava então a se desenvolver. Segundo Ana Maria 

Araujo Freire, desde essa época, Paulo começou a leitura da palavra, com a ajuda 

de sua mãe, escrevendo palavras com gravetos à sombra de mangueiras. Aos 8 

anos foi obrigado a mudar-se com sua família para Jaboatão, por consequência da 

crise econômica de 1929. Três anos depois, seu pai faleceu e Freire “sentiu o 

sofrimento quando viu sua mãe, precocemente viúva, lutar para sustentar a si e a 
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seus quatro filhos (GADOTTI, 1996, p. 28). Mas foi através desse sofrimento que 

Freire (1980, p. 14), ainda criança, se converteu em “homem”. 

Como criança, jogava bola com os meninos do povo, nadava no rio, 

observava mulheres que nadavam ou que lavavam roupas nas pedras, começou a 

namorar, entre outras situações. Porém, ainda criança mas já homem na forma de 

raciocinar, começou a “pensar que no mundo muitas coisas não andavam bem” e 

que poderia fazer algo para ajudar os homens nisso. “Por fim, foi lá em Jaboatão que 

aprendeu a tomar para si, com paixão, os estudos da sintaxe popular e erudita da 

língua portuguesa” após ter dificuldades ao ingressar no ginásio aos 15 anos.  

Dessa forma, Jaboatão foi seu “[...] espaço-tempo de aprendizagem, 

de dificuldades e de alegrias vividas intensamente”, onde também aprendeu a 

compreender relações que a dinâmica do mundo estabelecia entre o ter, o ser, o 

poder, o querer e seus contrários (GADOTTI, 1996, p. 30). Aos 22 anos, Paulo Freire 

havia completado o ensino secundário com muitas dificuldades (modalidade 

fundamental e pré-jurídico) e ainda atuando como professor de Português. Em 

seguida iniciou na Faculdade de Direito de Recife, por ser a única instituição que 

oferecia o curso na área das ciências humanas, pois na época não existia em 

Pernambuco, curso superior para formação de educador. Freire começava a 

identificar a educação bancária na sociedade brasileira e suas preocupações quanto 

a isso aumentaram. 

Segundo o que conta sobre si, Freire (1980, p. 15) diz que após se 

casar aos 23 anos com Elza Maia Costa Oliveira, católica, professora primária e 

depois diretora, prosseguiu com ela e com seus cinco filhos o diálogo que aprendeu 

com os pais, e mais, passou a preocupar-se “sistematicamente com problemas 

educacionais”. Já licenciado em Direito, não desejou atuar na área depois da sua 

primeira causa (um assunto de dívida) e, em seguida, atua como diretor do 

Departamento de Educação e de Cultura do SESI, e depois na Superintendência, de 

1946 à 1954. Começou então a experimentar as primeiras situações que o 

conduziriam a criação de método de alfabetização para a educação popular, em 

1961, em busca não só da linguagem, mas do diálogo e da conscientização. Ana 

Maria ressalta que, 

 

Enquanto muitos representantes da sociedade política hegêmonica 
da época pensavam e tentavam equacionar soluções para o 
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desenvolvimento econômico, alguns da sociedade civil se 
indignavam com a pobreza, as injustiças sociais e o generalizado 
analfabetismo de nosso povo. Freire foi um destes e assim foi se 
tornando, desde aquele período, o “pedagogo da indignação” 
(GADOTTI, 1996, p. 36). 

 

Nesse tempo, Freire foi responsável pela alfabetização de 300 

cortadores de cana em 45 dias, em Angicos (RN), na qual desenvolveu seu método. 

Surpreendido com os resultados, o governo brasileiro – nesse momento, de João 

Goulart – interessou-se e propôs o aumento dessas experiências em um Programa 

Nacional de Alfabetização, cujo objetivo era a formação de educadores em grande 

proporção e a implantação de 20 mil “círculos de cultura” desses grupos pelo País. 

Embora o governo tenha visto uma forma de aumentar o eleitorado com a 

alfabetização em massa, naquele momento ainda não se haviam percebido os 

objetivos de Paulo Freire, que se relacionavam não ao aumento do eleitorado, mas a 

uma necessidade especial da camada popular.  

 

O “convite” de Freire ao alfabetizando adulto é, inicialmente, para 
que ele se veja enquanto homem ou mulher, vivendo e produzindo 
determinada sociedade. Convida o analfabeto a sair da apatia e do 
conformismo de “demitido da vida” em que quase sempre se 
encontra e desafia-o a compreender que ele próprio é também um 
fazedor de cultura [...] (GADOTTI, 1996, p. 37). 
 

 Em 1961, no mesmo ano, conforme Ana Maria afirma (GADOTTI, 

1996, p. 33), Freire foi designado para o cargo de diretor da Divisão de Cultura e 

Recreação do Departamento de Documentação e Cultura da Prefeitura Municipal do 

Recife, e teve suas primeiras experiências como professor de nível superior 

lecionando Filosofia da Educação na Escola de  Serviço Social – que foi incorporada 

à universidade –, e em seguida, já tendo o título de doutor em 1959, havia 

conquistado o certificado de Livre-Docente da cadeira de História e Filosofia da 

Educação da Escola de Belas Artes a partir de uma tese9 que fez para esse 

concurso. Nessa tese, demonstrava seu pensamento inquieto com a realidade que 

ocultava o povo e evidenciava as relações de poder contra a minoria. Freire tinha 

uma postura reflexiva sobre as necessidades de que as pessoas tinham, de 

conhecer os problemas sociais e de inserir-se na dialética da sociedade.  

                                                 
9 Educação e atualidade brasileira. Recife, Universidade Federal do Recife, 1959. 139p. (tese de 
concurso público para a cadeira de História e Filosofia da Educação de Belas Artes de Pernambuco). 
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Segundo a biografia apresentada pelo site do Centro Paulo Freire de 

Estudos e Pesquisas10, “a utilização do “método Paulo Freire” em Angicos e no 

Programa Nacional de Alfabetização, do MEC, contribuiu, sem dúvida, para a prisão 

de Paulo e seu posterior exílio, quando foi deflagrado o golpe de estado de1964”. De 

acordo com a fala de Ana Maria Araujo Freire (GADOTTI, 1996, p. 35) e do próprio 

Paulo Freire (1980, p. 15), em 1964, com o golpe militar de Estado, as perspectivas 

difundidas, as ideias projetadas e todos os esforços crescentes feitos por ele pela 

educação de adultos e a cultura popular foram detidos e Freire foi preso junto a 

outros, comprometidos com a mesma causa.  

Além disso, o educador foi alvo de interrogatórios que queriam 

provar que ele representava perigo ao país, como um ditador desejando manipular a 

população, semelhante a Stalin, Hitler, Perón e Mussolini. Para ele, isso representou 

naquele momento “uma onda ameaçadora de irracionalismo” no Brasil, que estava 

oprimindo a massa e controlando toda forma de saber e de expressão.  

Pelas acusações que recebeu, Freire passou por um 

exílio na Bolívia e também trabalhou no Chile por cinco anos para o Movimento de 

Reforma Agrária da Democracia Cristã e para a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e a Alimentação. No ano de 1967, ainda no exílio no Chile, 

Freire publicou no Brasil sua primeira obra, Educação como Prática da Liberdade, 

fundamentada na tese que lhe fez conquistar a Livre-Docência. Esse livro foi bem 

recebido internacionalmene, porém, foi no ano anterior, que ele havia terminado a 

sua obra mais conhecida, Pedagogia do Oprimido, publicada em várias línguas. 

Na década de 80, quando retornou ao Brasil, Freire atentou-se a 

participar da política e a “reaprender” o seu país. Filiou-se ao Partido dos 

Trabalhadores na cidade de São Paulo, atuando em seus interesses como 

supervisor de um programa para alfabetização de adultos até 1986. Ele deixou 

vestígios de suas lutas na política, pois considerava que a conscientização que as 

pessoas precisavam desenvolver era um compromisso histórico e um ato político, 

como cidadãos de direitos e deveres. 

Em 1986, sua esposa Elza morreu, porém dois anos após, em 1988, 

o educador e filósofo se casou com Ana Maria, que já conhecia desde a infância em 

Pernambuco. No ano de 1991 foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, 

                                                 
10 Site do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas: http://www.paulofreire.org.br  
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para estender e elaborar as idéias de Freire, que já se estabelecia em ricos debates 

pelo mundo.  

Freire faleceu por ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, 

no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Deixou um grande legado e muitos 

admiradores de suas reflexões. Seus pensamentos, não apenas sobre as 

possibilidades da alfabetização de adultos, mas sobre uma educação 

problematizadora voltada à conscientização por meio do diálogo e da linguagem, 

pautada na realidade onde o oprimido saberia identificar sua situação e refletir 

criticamente sobre ela, para agir a favor da transformação da mesma.  

Gadotti (1996, p. 80-81) salienta que Freire pensava “[...] a educação 

ao mesmo tempo como ato político, como ato de conhecimento e como ato criador”, 

pois via a educação não como mercadoria, mas como direito obrigatório dos sujeitos 

ao conhecimento. E por isso, “[...] a finalidade da educação é libertar-se da realidade 

opressiva e da injustiça” permitindo uma leitura crítica do mundo, para uma 

“libertação” como “[...] transformação radical da realidade para melhorá-la [...] torná-

la mais humana” e permitir que os homens sejam reconhecidos como “sujeitos da 

sua história” e não como objetos manipuláveis. 

 

3.2 THEODOR ADORNO 

 
Theodor Wiesengrund Adorno nasceu em 11 de setembro de 1903 

em  Frankfurt am Main. Seu pai, Oskar Wiesengrund, um próspero comerciante 

atacadista de vinhos, e sua mãe, Maria Calvelli Adorno, de origem corso-genovesa, 

cantora profissional de renome, antes do casamento. Agathe, tia solteira, irmã de 

sua mãe e companheira de lar, uma pianista talentosa. Ao som das sinfonias de 

Mozart e Beethoven tocadas ao piano pela tia [...] e de trechos de ópera 

interpretados por sua mãe, desenvolveu uma infância feliz e uma adolescência 

segura (PUCCI, 2003, p. 378). 

Adorno, quando criança, viveu em um bom modelo de família 

burguesa que poderia existir na Europa antes da I Guerra Mundial. Conforme Jay 

(1988, p. 26), “[...] ao que tudo indica, sua infância forneceu-lhe um modelo de 

felicidade, cuja lembrança serviu de padrão, com base no qual ele avaliaria todas as 

frustrações subsequentes”. 

Desde cedo Adorno teve contato com a música e até mesmo 
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aprendeu a tocar piano com sua tia. Logo, em seus 15 anos, apaixonado pela 

música, apaixonou-se também pela Filosofia, e a partir de então, não soube separar 

ambas. Jay ressalta que, “precoce em termos musicais e intelectuais, Adorno foi 

encorajado a desenvolver seus dotes em ambas as direções” e “introduzido na 

filosofia clássica alemã por um amigo da família, Siegfried Kracauer, quatorze anos 

mais velho que ele [...], Adorno aprendeu a decifrar textos filosóficos como 

documentos da verdade histórica e social”. 

A partir de seu ingresso no mundo dos questionamentos e das 

reflexões, Adorno, aos poucos “[...] tornou-se sensível às sutis expressões de 

sofrimento material e humano submersas nesses escritos”. Em 1921, ele se formou 

no colégio Kaiser Wilhelm e ingressou na Universidade Johann Wolfgang Goethe, 

onde se aprofundou nos cursos de filosofia, sociologia, psicologia e música, se 

formando apenas três anos depois. Durante esse período, Pucci (2003, p. 378) 

afirma que Adorno, 

 

Em 1922, com 19 anos, conhece Horkheimer – filósofo –  em um 
seminário sobre Husserl e, no ano seguinte, Benjamin – esteta e 
filósofo. Com ambos estabelecerá relações de intensa amizade e de 
fecundas produções científicas, mas seu amigo e mentor da época 
era mesmo  Kracauer.  Em  1924, com 21  anos , defende sua tese 
de doutorado: A transcendência do objeto e do noemático na 
fenomenologia de Husserl, sob orientação de Hans Cornelius – 
filósofo de tendências progressistas, e, ao mesmo tempo, pianista, 
escultor, pintor e autor de estudos de estética e de pedagogia da 
arte. 

 

Apesar das descobertas filosóficas e políticas que estava fazendo 

nesse momento, um ano após se formar em 1924, Adorno mudou-se para Viena, 

passando a fazer parte de um grande círculo de compositores, depois de convencer 

Berg (um músico e compositor reconhecido da escola de Schoenberg) a aceitá-lo 

como aluno. No entanto, ao passar do tempo, Adorno e a nova música “controversa” 

que desenvolveu em Viena, eram expressivos em demasia para seus mentores 

musicais clássicos. E portanto, retornou a Frankfurt, em 1927, para dar continuidade 

aos seus estudos, porém manteve contato com Viena, tendo um cargo de editor da 

revista Anbruch entre 1928-1932. Pucci (2003, p. 379) ressalta que Adorno, 

 

Visivelmente mais talentoso como comentarista de música que como 
compositor, não se sentindo reconhecido no círculo de Schoenberg e 
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com saudade de sua cidade natal, regressou a Frankfurt [...] Não 
tinha abandonado, porém, seu projeto de tornar-se músico, mas 
cultivou cada vez mais a esperança de fazer uma carreira 
universitária em filosofia, centrada na estética.  

 

Adorno, já em Frankfurt, ampliou seu círculo de amizades com “[...] 

um grupo de marxistas heterodoxos dos quais Walter Benjamin fazia parte, e no 

decorrer daqueles anos, ele demonstrava seu interesse no pensamento marxista. 

Desenvolveu então, sua primeira tentativa de expressar sua orientação filosófica e 

política, que foi O conceito de Inconsciente na Teoria Transcendental da Mente 

(1928), no entanto, não obteve sucesso em sua apresentação.  

No entanto, em uma segunda tentativa, em 1931, com o tema 

Kierkegaard: a construção da estética, atinge seu objetivo. Seu orientador era o 

filósofo e teólogo Paul Tillich. De acordo com Jay (1988, p. 30), esse segundo 

trabalho desenvolvido por Adorno, foi o primeiro de “[...] muitas análises críticas do 

existencialismo, cujas questionáveis implicações políticas ele foi um dos primeiros a 

reconhecer”.  

E apesar de ter algumas frustrações quanto às suas produções, em 

1931, Adorno tomou posse como professor de filosofia na Universidade de Frankfurt. 

Nesse período, Adorno e Benjamin estavam muito próximos e se encontravam 

frequentemente para ler textos e obras, e também para produzirem conjuntamente, 

um trabalho com suas ideias. Porém, quando Hitler chegou ao poder, Pucci (2003, p. 

381) destaca que, Adorno, sendo judeu por parte de seu pai, 

 

Ensinou filosofia em Frankfurt até 1933, quando teve sua venia 
legendi cassada pelos nazistas no dia de seu aniversário de 30 anos. 
A siuação tensa em que a Alemanha se mergulhou a partir da gestão 
fascista obrigou Adorno a deixá-la em 1934; seguiu para um exílio 
“temporário” na Inglaterra, na esperança de que o nazismo 
constiuísse um fenômeno passageiro. Além do mais, arriscou-se em 
diversas viagens a Berlim para visitar sua noiva, Gretel Karplus, com 
quem se casou em 1937.  

 

Tendo Horkheimer ido para Genebra e em seguida, para os Estados 

Unidos rapidamente com o Instituto de Pesquisa Social que havia criado, Adorno 

estava então, numa condição de “estudante honorário”, no Merton College, em 

Oxford, e aproveitou seu exílio para retomar os estudos sobre Husserl e produzir seu 

primeiro livro que seria publicado em 1956, sobre a Metacrítica da epistemologia. 
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Conforme Pucci (2003, p. 382) descreve,   

 

Em 1940, o Instituto de Pesquisa Social é transferido para Los 
Angeles e, em 1941, Adorno, [...] parte para lá com a esposa Gretel. 
Nos próximos três anos, ele e Horkheimer se dedicam quase que 
exclusivamente à elaboração de  um dos mais significativos livros do 
século XX, a Dialética do esclarecimento.  
 
 

Essa obra foi um marco na vida de Adorno. Apesar de muitas vezes 

suas ideias não agradarem Horkheimer, após toda situação da repressão nazista 

que Adorno sofreu, e das insatisfações com que teve que lidar (por não querer sair 

da Alemanha), de certa forma esses fatos contribuíram para que Adorno passasse a 

refletir acerca dos conhecimentos que considerava reais e fizesse uma análise 

daquilo que realmente era significante naquele recorte histórico para si. As barbáries 

ocorridas (o nazismo e o fascismo), a luta pela liberdade humana, o esclarecimento 

como caminho para a resistência à opressão, entre outros aspectos, começaram a 

ser enxergados por Adorno.  

Já em terra americana, Adorno chegou a conclusão de que a causa 

de toda a barbárie era advinda de uma situação maior, que manipulava a massa. 

Essa situação era a “indústria cultural”11. Com Horkheimer, desenvolveu a obra 

Dialética do Esclarecimento, que era portanto, um 

 
Produto eminentemente filosófico, construído por dois pensadores 
alemães banidos em território norte-americano – ponto mais 
desenvolvido do capitalismo monopolista –, que examina o infausto 
percurso da Ratio iluminista, que prometia tirar o homem da tutela do 
trono e do altar e dar a ele condições de “falar com sua própria 
boca”, e, no entanto, enfeitiçada pelo vertiginoso “progresso” da 
dimensão instrumental dessa mesma Ratio, conduziu o homem a 
uma nova tutelagem: ser escravo das tecnologias que ele mesmo 
criou.  (PUCCI, 2003, p. 383). 

 

Quando Adorno retorna à Alemanha em 1950, é nomeado professor 

catedrático do Departamento de Filosofia da Universidade Johaan Wolfgang Goethe, 

junto a Horkheimer. Os primeiros anos do retorno dos dois, foram para reorganizar o 

Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, e também para a publicação de vários 

                                                 
11 Segundo Jay (1988, p. 109) “Adorno jamais duvidou da direção da dominação cultural. Por esta 
razão, ele e Horkheimer preferiam o carregado termo “indústria cultural” a cultura popular ou mesmo 
cultura de massa” que dominava o poder, manipulava a massa e empobrecia a experiência do ser 
humano. Essa cultura cegava o ser humano frente as suas decisões, e, de alguma forma, sentimos 
ainda a “indústria cultural” muito presente atualmente. 
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escritos de Adorno sobre filosofia e estética.  

Dentre eles, Notas de Literatura, publicada em quatro volumes – de 

1958 a 1974 – e considerada pelo crítico da cultura Jameson a obra-prima de 

Adorno. Os quatro volumes abrangiam o total de 30 ensaios e a presença dos 

pensamentos de Benjamin era notável.  

No entanto, antes do fim da década de 60, ocorreu uma situação 

desagradável com os estudantes da universidade de Frankfurt. Estes, se reuniram 

como um movimento de estudantes que desejava o apoio de Adorno sobre sua 

postura de resistência radical. Não compreendendo o pensamento crítico de Adorno 

e dos críticos de Frankfurt em geral, e agindo contrariamente ao pensamento 

desenvolvido por Adorno, causaram situações frustantes ao filósofo. Pode-se 

questionar se esses acontecimentos recentes podem ter sido a causa do falecimento 

de Adorno, em 6 de agosto de 1969, em Visp, Suíça, onde passava  suas   férias.  

Os escritos e obras que deixou inacabados foram organizados por sua esposa e 

publicados em seguida.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS CONCEITOS BÁSICOS DE EDUCAÇ ÃO PARA 

EMANCIPAÇÃO EM FREIRE E ADORNO  

 

Para realizar essa análise, precisamos antes de tudo, elencar os 

termos que podem ser correlatos e que serão conceituados e comparados em seus 

significados a partir do contexto histórico vivido por Adorno e Freire. A bárbarie, a 

alienação, a opressão, a relação entre opressores/oprimidos, o esclarecimento, a 

conscientização, a educação, a emancipação e a libertação, são os principais termos 

que tentaremos buscar conceituações para compreender as aproximações e as 

distinções entre os pensamentos dos filósofos tratados. Buscaremos os significados 

desses conceitos no dicionário, nas falas dos próprios filósofos e também dos 

comentadores que falam acerca do pensamento freireano e adorniano.  

Ao se pensar em uma educação para emancipação, devemos 

investigar sobre o que antecede a esse pensamento. Se para um autor é necessária 

uma educação voltada à transformação de um povo ou de uma realidade, é porque 

há algo que a ele está causando incômodo ou mesmo prejuízos. No caso, o termo 

citado por Adorno é a bárbarie, que o incomoda e que faz a sociedade retroceder. 

Segundo o Dicionário Michaelis Online12, barbárie significa “(lat barbarie) 1 Estado 

ou condição de bárbaro. 2 Crueldade, selvajaria [sic].” No entanto, embora acredite 

visivelmente no significado de crueldade, percebemos que Adorno (1995, p. 116) 

define o termo da seguinte forma,  

 

Com barbárie não me refiro aos Beatles, embora o culto aos mesmos 
faça parte dela, mas sim ao extremismo: o preconceito delirante, a 
opressão, o genocídio e a tortura; não deve haver dúvidas quanto a 
isto. Na situação mundial vigente, em que ao menos por hora não se 
vislumbram outras possibilidades mais abrangentes, é preciso 
contrapor-se à barbárie principalmente na escola. 

 

É possível entender que, apesar dos conceitos de crueldade citados 

por Adorno, há a evidencia de uma barbárie silenciosa, dentro da escola, o principal 

espaço de formação (social, científica e cultural). Adorno (1995, p. 117) apontava 

                                                 
12 Optou-se por essa fonte, por se aproximar do conhecimento de senso comum e facilitar uma 
comparação acerca do que se conhece superficialmente com o conhecimento científico das 
pesquisas e obras dos autores escolhidos. O Site do dicionário Michaelis Online: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/ 
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que na própria escola, o professor se encontrava como agente da alienação, que faz 

sua própria imagem ser negativa e não age “praxiológicamente”. Porém, o autor 

afirma que “[...] se a barbárie, a terrível sombra sobre a nossa existência, é 

justamente o contrário da formação cultural, então a desbarbarização das pessoas 

individualmente é muito importante” e, portanto, deveria “[...] ser o objetivo da escola, 

por mais restritos que sejam seu alcance e suas possibilidades”.  

No entanto, libertar-se dessa barbárie só seria possível se primeiro a 

escola e os docentes se libertassem dos tabus13 e da alienação, se conscientizando 

“do pesado legado de representações que carregam consigo” e realizassem essa 

reflexão de forma individual e depois coletivamente, dando inicio à transformação 

desse quadro de barbárie.  

Partindo do pressuposto de que a barbárie não se caracterizava 

para Freire na totalidade em que Adorno citou, mas como opressão da classe 

dominante sobre os dominados, como manipulação da massa e como conformismo 

por parte da sociedade oprimida –, os termos que lhe causavam incômodo eram a 

alienação e o conformismo. No Dicionário Michaelis Online, alienação é  

 

(lat alienatione) 1 Ação ou efeito de alienar; alheação. 2 Cessão de 
bens. 3 Desarranjo das faculdades mentais. 4 Arrebatamento, 
enlevo, transporte. 5 Indiferentismo moral, político, social ou mesmo 
apenas intelectual. Antôn. (acepção5): engajamento, participação.  

 

Freire, deixava claro em seus discursos a alienação que priva a 

liberdade do ser humano e que controla sua vida. É uma alienação da consciência, 

que não permite o pensamento e a reflexão, advinda do poder do conhecimento e da 

tecnologia nas mãos de uma minoria capitalista e pseudo-democrática, “falsos 

generosos” como diria o próprio filósofo. Nesse sentido, a alienação para Freire 

(1978, p. 20) traz uma definição de “cultura da dominação”, referindo-se à formação 

de uma ideologia que é incucada nos homens e passa a manipulá-los de forma que, 

 

O medo da liberdade, de que necessariamente não tem consciência 
o seu portador, o faz ver o que não existe. No fundo, o que teme a 
liberdade se refugia na segurança vital, como diria Hegel, preferindo-
a à liberdade arriscada. 

 

Nesses aspectos, embora em situações diferentes, Freire e Adorno 
                                                 
13 Tabus acerca do magistério é um dos capítulos de seu livro Educação para emancipação. 
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concordam que a educação escolar é o único meio de desbarbarizar ou libertar os 

alienados e oprimidos, pois a alienação é o que empobrece a experiência e a 

linguagem, e ainda, transforma pessoas em objetos e em consciências 

“coisificadas”. Adorno (1995, p. 61) afirma que “uma das características da 

consciência coisificada é manter-se restrita a si mesma, junto a sua própria fraqueza, 

procurando justificar-se a qualquer custo” a quem detém o controle sobre ela. 

Conforme Freire (1978, p. 50), 

 

Não poderia deixar de ser assim. Se a humanização dos oprimidos é 
subversão, sua liberdade também o é. Daí a necessidade de seu 
constante controle. E, quanto mais controlam os oprimidos, mais os 
transformam em “coisa”, em algo que é como se fosse inanimado. 

 

Deste modo, entramos na questão dos opressores e oprimidos. 

Adorno, em seus escritos, parece compreender os opressores da mesma forma que 

Freire. Estes opressores, tanto no Brasil da ditatura militar, quanto na Alemanha do 

nazismo, e no mundo atual, se identificam e agem da mesma maneira. São a 

minoria da população, os burgueses e governantes, os “privilegiados” que 

manipulam o capital e podem comprar o conhecimento e a tecnologia para controlar 

o mundo ao seu redor.  

Os opressores sentem-se muito preocupados com quem possa 

ameçar seu poderio, e para permanecerem com autoridade, utilizam o conhecimento 

e a tecnologia para entreter e manipular a consciência da maioria das pessoas; os 

ingênuos, ora analfabetos, ora pobres, direferentes e também os ignorantes quanto 

ao significado das relações de poder. Os oprimidos, muitas vezes nem se percebem 

nessa condição. Passam a conformar-se com qualquer situação e deixam de 

exercitar o pensamento, a reflexão e a criação. Freire (1978, p. 50) salienta que,  

 

Na medida em que, para dominar, se esforçam por deter a ânsia de 
busca, a inquietação, o poder de criar, que caracterizam a vida, os 
opressores matam a vida. Daí que vão se apropriando, cada vez 
mais, da ciência também, como instrumento para suas finalidades. 
Da tecnologia, que usam como força indiscutível de manutenção de 
“ordem” opressora, com a qual manipulam e esmagam. 

 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 34-35) discutem a questão da 

dominação nas relações entre os indivíduos. Eles afirmavam que,  
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A dominação defronta o indivíduo como o universal, como a razão na 
realidade efetiva. O poder de todos os membros da sociedade, que 
enquanto tais não tem outra saída, acaba sempre, pela divisão do 
trabalho a eles imposta, por se agregar no sentido justamente da 
realização de todo, cuja racionalidade é assim mais uma vez 
multiplicada. Aquilo que acontece a todos por obra e graça de 
poucos, realiza-se sempre como a subjugação dos indivíduos por 
muitos: a opressão da sociedade tem sempre o carater da opressão 
por uma coletividade. É essa unidade de coletividade e dominação e 
não a universalidade social imediata, a solidariedade, que se 
sedimenta nas formas do pensamento. 

 

Nessa perspectiva, a dominação em si é apenas uma forma de 

organização da sociedade em harmonia. No entanto, por fazer com que haja um 

atrofiamento da práxis, os opressores que de alguma forma também são oprimidos 

por outros dominadores, cooperam para um retrocesso social que destroem a 

esperança e as capacidades das pessoas; as enfraquecem em suas ações e as 

tornam meros números na sociedade. Freire (1978) diz que “os oprimidos, como 

objetos, como quase “coisas” não tem finalidades. As suas, são as finalidades que 

lhes prescrevem os opressores”.  

Embora ambos os filósofos apresentem suas visões sobre o 

conceito de opressão e sobre a relação entre opressores/oprimidos, apenas Freire 

evidencia sua preocupação também com os opressores. Em todo o seu livro 

Pedagogia do Oprimido (1978) percebemos a fala de Freire em torno de uma 

superação da realidade a partir da conscientização dos oprimidos para a libertação 

dos opressores.  

Nesse ponto, encontramos dois aspectos em comum entre o 

pensamento adorniano e o pensamento freireano: a conscientização e o 

esclarecimento. Ambos os termos parecem assemelhar-se em seus significados. No 

Dicionário Michaelis Online, o significado do termo esclarecer refere-se a “tornar 

claro; alumiar, iluminar [...] tornar compreensível; elucidar”, e conscientizar, diz-se a 

respeito de “tomar consciência ou conhecimento” de algo. Entretanto, para Adorno 

(1995, p. 22),  

 
O esclarecimento como consciência de si, como 
autoconscientização, [...] é condicionado culturalmente e, nos termos 
da indútria cultural, limita-se a uma "semiformação”, a uma falsa 
experiência restrita ao caráter afirmativo, ao que resulta da satisfação 
provocada pelo consumo dos bens culturais. 
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Paulo Freire, em sua perspectiva libertadora e humanizadora, se 

remete à tomada de consciência como uma etapa que antecede a conscientização. 

Por isso, a conscientização não é apenas consciência de um lado e mundo de outro. 

A conscientização se dá pela relação entre a consciência e o mundo, sem dissociá-

los, e confere ao homem o seu papel de sujeito que faz e refaz o mundo. Conforme 

ele aponta, 

 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera 
espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma 
esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na 
qual o homem assume uma posição epistemológica. [...] A 
conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o 
ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira 
permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que 
caracteriza os homens. (FREIRE, 1980, p. 26). 

 

Já o esclarecimento a que Adorno e Horkheimer (1985) se referem, 

a príncipio surge como sinônimo do “Iluminismo” e é usado para indicar o processo 

no qual o homem se liberta do medo do que é oculto. Porém, eles desenvolvem uma 

concepção de esclarecimento que não se deixa confundir com esse sinônimo. O 

esclarecimento, para Adorno e Horkheimer (1985) passa a significar um processo 

contínuo, ao longo da história, onde os homens se libertam das amarras da indústria 

cultural e do empobrecimento da experiência. Apesar dos conceitos entre 

esclarecimento e conscientização aparentarem semelhanças, se diferem, pois o 

esclarecimento seria a libertação em si, e a conscientização seria o instrumento para 

a libertação. 

Embora essa perspectiva seja divergente no pensamento de ambos 

os filósofos, sabemos que os objetivos eram comuns, indepentende da situação 

opressora que viveram. Freire e Adorno esperavam atingir seus objetivos a partir de 

algo específico: a educação. Ambos depositaram suas esperanças na transformação 

da sociedade por meio da educação, mas não uma educação qualquer, como a que 

conheciam (a educação como prática da dominação). Freire (1978, p. 76) dizia que 

essa educação existente, 

 

A educação como prática da dominação, [...], mantendo a 
ingenuidade dos educandos, o que pretende, em seu marco 
ideológico, (nem sempre percebido por muitos dos que a realizam) é 
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indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da 
opressão. 

 

Freire e Adorno desejavam uma educação crítica, que fosse capaz 

de despertar no homem conformado, ingênuo e oprimido, o ser humano dotado de 

suas capacidades de pensar, criar e atuar. Adorno (1995, p.120) via sentido na 

educação “unicamente” dirigida a uma auto-reflexão crítica, que não permitisse o 

retorno da barbárie, por isso, questionava para onde a educação deveria conduzir. 

Freire (1978, p. 82) tinha a certeza da transformação em uma educação como 

prática da liberdade, ou seja, pensante, “praxiológica” e problematizadora. “A 

educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual 

os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e 

em que se acham”. Nesse sentido, Adorno (1995, p. 150) afirmava que 

 

[...] aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em 
relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e 
estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este 
sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é 
apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde 
literalmente à capacidade de fazer experiências. [...] pensar é o 
mesmo que fazer experiências intelectuais. Nesta medida [...] a 
educação para a experiência è idêntica a educação para a 
emancipação. 

 

Se Freire e Adorno, concordam então, na ideia de libertação e 

emancipação de uma realidade que oprime a práxis para uma realidade que faz 

pensar, em relação à educação, podemos considerar que, independente dos 

contextos e barbáries vivenciados por ambos, Paulo Freire e Theodor Adorno, 

compartilharam de uma mesma sensibilidade e esperança.  

 

Para a educação problematizadora, enquanto um quefazer 
humanista e libertador, o importante está, em que os homens 
submetidos à dominação, lutem por sua emancipação. Por isto é que 
esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos 
do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o 
autoritarismo do educador “bancário”, supera também a falsa 
consciência do mundo. O mundo, agora, já não é algo sobre que se 
fala com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos da 
educação, a incidência da ação transformadora dos homens, de que 
resulte a sua humanização. (FREIRE, 1978, p. 86). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletindo sobre o caminho escolhido para iniciar essa pesquisa, 

primeiramente deixo minha incitação e conclusão pessoal. A educação é por si só 

um tema que sempre me instigou pelas contradições que cercam seus debates. Não 

é a esmo que sigo nessa caminhada que perpassa pelo curso de Pedagogia, no 

entanto, é mais longa do que aparenta ser, talvez até mesmo infinita.  

Discutir a educação é algo complexo, porém, compreender a 

educação e mobilizar-se com ela é mais complexo ainda. Entretanto, vejo a 

educação como o caminho certo para a humanização, a conscientização e 

principalmente a emancipação do indivíduo e do coletivo, embora seus muitos 

desafios.  

É nesse sentido, que com esse trabalho, busquei compreender 

inicialmente os conceitos que permeiam a educação para emancipação, a fim de 

alcançar propriamente uma compreensão da conscientização e da emancipação, e 

de falar acerca de algo que apesar de sua aparência utópica (no senso comum), é 

surpreendente, e ainda permanece informe como uma obra incompleta para muitos.  

Freire e Adorno me proporcionaram desde o início, uma visão 

diferente das falas tão repetidas; uma visão possível de reflexão e ação, como 

práxis. Nada de conceitos decorados, e sim, de significados compreendidos. Pude 

perceber que há diferenças quanto ao contexto em que viveram, e visivelmente 

quanto às barbáries das quais lutaram contra, embora todas fossem injustiças 

sociais. 

Porém, não há divergências quanto à liberdade que desejavam, nem 

quanto à consciência crítica e esclarecida que queriam despertar nos homens 

através da educação. A experiência de vida, a formação de consciência através 

dessa experiência, e ainda, a postura de superação e resistência que o ser humano 

deveria constituir, partilhavam dos mesmos valores em Freire e Adorno, contra a 

dominação. Notavelmente Freire tenha sido muito mais apegado aos seus valores, 

pela sensibilidade, incômodo e esperança que sempre são perceptíveis em suas 

obras. 

Nessa perspectiva, desenvolvo uma conclusão que se justifica 

socialmente. A pretensão deste trabalho era também apresentar um estudo que 

proporcionasse à sociedade – mesmo que de início a uma parcela mínima – a 
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compreensão desses conceitos tão importantes que podem se tornar instrumentos 

para a transformação do pensamento fragmentado e opressor que se impôs ao 

longo dos tempos na sociedade, oprimindo o indivíduo e sua participação como 

cidadão na mesma. 

Por isso, deste trabalho espero a continuidade em futuras análises, 

de como a educação brasileira pode transformar-se (partindo de uma organização 

política e curricular) em um instrumento de esclarecimento e desenvolvimento da 

consciência crítica.  

Esse é o meu desejo de uma contribuição filosófica (histórica, 

política e científica) que possa despertar um olhar para a educação, para o indivíduo 

como parte do coletivo e o coletivo como parte do indivíduo, além de sua finalidade 

epistemológica, cooperando para ampliar os estudos na área da filosofia e da 

educação, bem como as demais áreas que se interessarem pelo estudo desses 

conceitos, seus pressupostos, atribuições, entre outros pontos a serem discutidos. 

Temos que tomar como compromisso, a ação de dar continuidade à 

prática reflexiva dos conhecimentos e significados que Freire e Adorno deixaram, 

para criar e incitar em nós mesmos a construção e o desenvolvimento de uma 

práxis, que levará as transformações necessárias onde sabemos que podemos ser 

capazes de desenvolvê-las: na educação e na escola em si. Um caminho para a 

emancipação e para o esclarecimento do ser humano oprimido e também do 

opressor, que começa em nós mesmos. 
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