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     Aquele que pensa, opõe resistência; é mais 

cômodo seguir a correnteza, ainda que 

declarando estar contra a correnteza [...] Só 

pensa quem não se limita a aceitar 

passivamente o desde sempre dado 

(ADORNO, Notas marginais sobre teoria e 

práxis). 
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RESUMO 

 

SANTOS, Tamires Dias dos. Indústria cultural e formação: um estudo sobre 
o Espaço Cultural da Grota. Niterói-RJ, 2016. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ, 2016. 
 
 

Tendo como sustentáculo teórico, em especial, as obras do frankfurtiano 
Theodor Adorno este trabalho objetiva refletir acerca das questões 
relacionadas ao processo de industrialização da cultura cujo desenvolvimento é 
intrínseco ao processo de dominação do capitalismo tardio. Amparada pelos 
pressupostos da teoria crítica da sociedade esta pesquisa tem por intento 
pensar a formação dos sujeitos dentro deste panorama histórico-cultural. A 
indústria de bens culturais é organizada de modo a construir um mercado de 
massas; uma sociedade guiada pelo e para o consumo, moldando 
subjetividades conforme os preceitos da pressão econômica capitalista.  Neste 
contexto, a autonomia fica comprometida, uma vez que os sujeitos são 
seduzidos a não apenas se adaptarem passivamente a ordem objetiva da 
sociedade como também comprazer-se com ela.  Partindo destas questões 
procuramos investigar as possibilidades de resistência à indústria cultural, mais 
especificamente tendo como locus empírico um projeto social denominado 
Espaço Cultural da Grota em Niterói-RJ, cujo trabalho consiste em ampliar o 
repertório musical dos jovens dando-lhes uma formação.  

 
 
 Palavras-chave: Adorno. Formação. Indústria cultural. Resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Tamires Dias dos. Cultural industry and formation: a search about 
Espaço Cultural da Grota from Theodor Adorno. Niterói-RJ, 2016. Dissertation 
(Master degree in Education) – Federal University Fluminense (UFF), Niterói-
RJ, 2016. 
 

Through the texts of the authors of the Frankfurt School, especially 
Theodor Adorno and Max Horkheimer, this work aims to reflect about questions 
related to process of industrializacion of the culture whose developtment is 
inherent to process of control of the late capitalism. Starting from the principles 
critical theory of society this research hopes to think the formation of the 
subjects in this cultural-historical context. The industry of culturals products is 
organized for to create a mass market; a society guided by and to the 
consumption, shaping subjectivities in accord the precepts of the capitalist 
economic pressure. In this context, the autonomy is impaired because the 
subjects are seduced both for passive adaptation to object order of society and 
for satisfy with it. Starting from this questions we search to research the 
possibility of resistance to cultural industry, more especificly having as empirical 
locus a social project called Espaço Cultural da Grota in Niterói/RJ, whose work 
to consist in to broaden the musical repertoire of the youngs give them a 
formation.   

 
 
Key-words: Adorno. Formation. Cultural industry. Resistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação tem como horizonte interpretativo o pensamento de 

Theodor Adorno, que é um dos principais expoentes da primeira geração da 

Escola de Frankfurt. Adorno, com sua formação nas áreas de filosofia, 

sociologia e musicologia elaborou severas críticas à relação entre sociedade, 

capitalismo e cultura. Além do marxismo, influência teórica que é amplamente 

percebida neste pensador, ele também recebe significativa influência de Hegel, 

Weber, Kant e Freud. O pensamento adorniano tem como característica um 

profundo sentido crítico, que muitas vezes é associado a predicados como 

pessimista e apocalíptico. Segundo suas análises, a consciência se encontra 

sujeitada à ideologia dominante, que mascara a realidade através da pressão 

econômica capitalista, que estabelece seu imperativo de dominação por meio 

da industrialização da cultura, tema muito caro aos filósofos da escola de 

Frankfurt. Em Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer desenvolvem 

os conceitos, críticas e problematizações que compõem o arcabouço teórico 

acerca da Indústria Cultural.  

Nas palavras de Coelho (1986) são diversos os estudos que se 

concentram na investigação da indústria cultural. Também são várias as 

interpretações em torno deste problema. De um lado, estão os apocalípticos – 

adjetivo atribuído por Umberto Eco –, aqueles que são adversários da indústria 

cultural, pois a entendem como uma manifestação cultural degradante e que 

potencializa a barbárie, haja vista seu poder de alienação. Do lado oposto 

estão aqueles que identificam um valor positivo na indústria cultural, vendo nela 

um potencial de democratização dos produtos culturais e informativos ofertados 

pelo sistema capitalista. Para os primeiros a referida indústria opera com os 

mesmos objetivos do estado totalitarista, ou seja, ela almeja induzir os 

indivíduos a pensarem conforme a lógica do sistema, e na sequência eliminar 

sua possibilidade reflexiva, tornando-os assim marionetes nas mãos dos 

interesses dos donos do poder social.   

As diferenças de interpretação se devem à maneira como cada 

tendência entende o modo de proceder da massificação cultural.   Coelho 

(1986) salienta que para os defensores desta, os aspectos, conteúdos positivos 

ou negativos, bons ou ruins derivam das mensagens veiculadas eventualmente 
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pela indústria cultural. Neste caso os critérios se sustentam basicamente num 

sentido subjetivo, isto é, para que um conteúdo seja validado como bom 

dependerá da maneira com as informações, as ideias são veiculadas nos 

meios de comunicação, por exemplo.  

Para os críticos da indústria cultural, nos quais se inclui Adorno, 

interessa saber por quais razões uma sociedade voltada para o progresso e 

que repudia explicações galgadas em superstições e, portanto, defensora do 

saber científico foi capaz de produzir barbáries? Em outros termos, por que o 

esclarecimento foi capaz de elevar o aperfeiçoamento tecnológico a patamares 

nunca antes imaginados e, no entanto, não conseguiu tornar o homem 

emancipado? Pelo contrário, o esclarecimento, a despeito de sua pretensão 

inicial, transformou-se em um projeto autoritário sobre vários aspectos. Ora, o 

desenvolvimento técnico não almejou suas aspirações emancipatórias? Mas 

por qual motivo? É necessário compreender que o desenvolvimento da técnica 

se deu mediante o triunfo do modo de produção capitalista. A infraestrutura é a 

base para compreender a religião, cultura, sociedade e a política. Mas, Adorno 

critica o materialismo vulgar que entende a estrutura como um mero reflexo da 

estrutura. O modo de produção capitalista visa, em última instância, à 

reprodução do capital.  

Há uma frase emblemática presente no prefácio da Dialética do 

esclarecimento que resume o propósito teórico dos frankfurtianos, Adorno e 

Horkheimer (2006, p. 11), a saber, “[...] por que a humanidade, em vez de 

entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando numa nova 

espécie de barbárie”. Para ambos, o que há de problemático é investigar qual o 

sentido da ciência na civilização burguesa. O percurso da racionalidade, do 

saber científico impugnou os pilares do saber mítico dentro do projeto burguês 

de ascensão social ditando o desenvolvimento cultural a partir de um 

determinado escopo do esclarecimento. Por esta razão, ainda no prefácio da 

Dialética, Adorno e Horkheimer (2006, p. 13) afirmam: “[...] a aporia com que 

nos defrontamos em nosso trabalho revela-se assim como o primeiro objetivo a 

investigar: auto destruição do esclarecimento”. Mas porque se trata de um 

problema sem possibilidade de solução?  “Não alimentamos dúvida nenhuma – 

e nisso reside nossa petitio principii – de que a liberdade na sociedade é 

inseparável do pensamento esclarecedor” (2006, p. 13). No entanto, o 
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esclarecimento em suas condições históricas carrega em si o potencial de 

regressão e barbárie na atualidade, pois uma vez perdendo de si seu poder de 

reflexão este pensamento perde sua capacidade de superação.  

Vê-se que Adorno e Horkheimer não denegam o sentido libertador e 

emancipatório do esclarecimento, no entanto, denunciam sua face oculta que 

simula ter uma aparência libertadora, porém fechada em si mesma, é incapaz 

de perceber no que se transformou dentro das condições sociais objetivas, das 

instituições da sociedade. Por isso, Adorno e Horkheimer (2006, p. 13) 

advertem que se o esclarecimento converteu-se em mito não foi porque 

transformou-se numa crença ou superstição análoga aos mitos pagãos ou de 

uma nação, “[...] mas no próprio esclarecimento paralisado pelo temor da 

verdade”.  Este problema deve ser compreendido enquanto conceito histórico e 

cultural. Do mesmo modo que o esclarecimento assume um determinado 

sentido no interior da sociedade burguesa, assim também a ideia de verdade 

não pode ser associada à consciência individual, mas igualmente ao sentido 

que assume nas condições objetivas. O temor que o indivíduo sente de alijar-

se dos fatos – previamente moldados conforme o sistema econômico – é o 

mesmo que tem de desviar-se dos valores da civilização moderna – consumo, 

entretenimento, lucro, adaptação – socialmente sedimentados. Quando, porém,  

 

 Ao tachar de complicação obscura e, de preferência, de 
alienígena o pensamento que se aplica negativamente aos 
fatos, bem como às formas de pensar dominantes, e ao se 
colocar assim um tabu sobre ele, esse conceito mantém o 
espírito sob o domínio da mais profunda cegueira (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 13).   
 
  

Ao tentar criticar a realidade e contradizê-la, revelando suas falácias, o 

pensamento que se propõe a esta empreitada é tachado de alienígena ou pária 

social. A subsunção do indivíduo na totalidade social é a regra, é imperativo, 

portanto. Se como afirmam Adorno e Horkheimer (2006) o desenvolvimento da 

produtividade econômica traz consigo as condições para a construção de um 

mundo justo, também conferem, contudo, para quem detém o domínio dos 

meios de produção uma gigantesca superioridade sobre o restante da 

sociedade. Mesmo sendo anulado em face do poder econômico, o indivíduo se 

vê munido com bens culturais e materiais como nunca antes. Assim, ocorre 
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uma elevação do nível de vida das classes desfavorecidas que transcorre no 

fluxo ininterrupto da busca pelo consumo. “A enxurrada de informações 

precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza as pessoas ao mesmo 

tempo” (2006, p. 14).     

A crítica corrosiva, aparentemente extremada resguarda um propósito, 

qual seja, “[...] a crítica aí feita ao esclarecimento deve preparar um conceito 

positivo do esclarecimento, que o solte do emaranhado que o prende a uma 

dominação cega” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 15). Faz parte, pois, da 

crítica que busca contradizer a realidade, a necessidade de resgatar o sentido 

emancipatório do esclarecimento, pois o risco da perda dessa possibilidade é 

real. Quando Adorno e Horkheimer (2006, p. 106) afirmam “[...] tudo o que vem 

a público está tão profundamente marcado que nada pode surgir sem exibir de 

antemão os traços do jargão”, eles estão revelando o caráter sistemático da 

indústria cultural que opera de modo articulado e em conjunto com seus 

diversos meios de difusão cultural hodierna que a tudo busca conferir um “ar de 

semelhança”.  

Adorno e Horkheimer publicaram a Dialética do Esclarecimento em 

1947. Obviamente suas investigações teóricas sobre a indústria cultural estão 

inscritas neste período histórico.  Naquele período o mundo passava por uma 

fase excessivamente conflituosa, mesmo sendo no pós-guerra. Mas os 

acontecimentos durante a segunda guerra mundial (1939-1945) influenciaram 

os frankfurtianos no seu percurso teórico, entre os quais se destacam o nazi-

fascismo1 e os meios de comunicação apropriados por este como instrumento 

para disseminação da referida doutrina. Mais ainda. Entre os anos 40 e 50 a 

televisão começa a se consolidar como o principal meio de comunicação de 

disseminação e defesa do consumo. A partir daí, para Adorno e Horkheimer as 

possibilidades apresentadas pela massificação cultural eram de conformação 

com a ordem social existente e de fuga das contradições da realidade. 

A Dialética do Esclarecimento denuncia que a indústria cultural impõe a 

milhões produtos estandardizados para alinhar todos dentro de uma mesma 

lógica de desejo e satisfação. O verbo impor ou seus sinônimos utilizados 

algumas vezes por Adorno e Horkheimer para se referir às atuações da 

                                                           
1
 O nazi-fascismo foi uma doutrina política que surgiu, sobretudo, na Itália e na França na 

década de 1920 e perdurou até o fim da segunda guerra 1945.  
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indústria cultural talvez sejam por demais exagerados, mas os frankfurtianos 

anteciparam a crítica sobre o monopólio da informação e a falta de um controle 

social efetivo dos meios de comunicação de massa que veiculam estritamente 

aquilo que está de acordo com os interesses de quem possui o monopólio 

(COSTA, 2007).  

Neste contexto, a técnica é apropriada em prol de uma finalidade muito 

bem delimitada, isto é, o lucro. O rádio, o cinema, a música, por exemplo, não 

precisam mais se preocupar com seu conteúdo artístico, nem precisam se 

apresentar enquanto arte. O que está em jogo aqui é a produção em série e a 

padronização que se justifica pelo logro de estar sendo realizada para atender 

as necessidades dos próprios consumidores. A arte mesma não é, então, o 

interesse da Indústria Cultural, embora ela não cesse de explorá-la para 

alcançar os seus fins que são estritamente comerciais.  

O fascínio diante das investidas do mercado fonográfico, da televisão, 

das revistas, dos jornais, etc., que atinge grande parte dos adolescentes, e das 

pessoas de uma maneira geral, não deixa dúvidas quanto ao poder de sedução 

da indústria cultural. Ora, quando as preferências musicais variam de acordo 

com os ditames da mídia, percebe-se algo suspeito: ou vivemos numa época 

de democratização da cultura como nunca antes vista, ou na realidade essa 

suposta democracia expressa a reificação das consciências, cuja característica 

principal consiste em abrir mão de si mesmo para adequar-se à vontade da 

maioria. A primeira suposição é precipitada, pois escamoteia as reais intenções 

da maquinaria econômica capitalista que não tem por finalidade primordial 

promover a felicidade entre os homens, mas ludibriá-los de modo que se 

tornem meros espectadores e consumidores do que lhes é oferecido. 

Uma das vias de instrumentalização da indústria cultural ocorre 

mediante a diversão. Ela procede do seguinte modo: o tempo livre dos 

indivíduos é preenchido por atrativos que são legitimados pela sociedade. 

Assim, o entretenimento acaba sendo desenvolvido como um apêndice do 

trabalho, isto é, como forma de vida social, organizada segundo o regime do 

lucro no qual o hobby, o entretenimento e a diversão são escolhidos conforme 

a oferta do mercado de consumo que pretensiosamente se apropria desse 

tempo livre, objetivando exercer uma estandardização submetida aos seus 

interesses (ADORNO, 2002).  
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A diversão é um dos mecanismos de manipulação cultural das 

consciências, exercendo um controle sobre os consumidores pelo qual o 

entretenimento atua no sentido de desvio de pensamento e reflexão. Deste 

modo, o entretenimento no contexto da indústria cultural é um falso prazer, um 

prazer manipulado. Nesse sentido, a massificação cultural constitui a 

manifestação indispensável para sustentação da própria produção, cujo intento 

visa seduzir e ganhar o maior número de indivíduos possível. O abandono da 

individualidade que se adapta à regularidade rotineira daquilo que é sucesso, 

bem como a satisfação em se adequar àquilo que causa júbilo em todos, 

segue-se do fato básico de que a produção estandardizada dos bens de 

consumo oferece não somente para alguns, mas para todos, os pretensos 

benefícios do entretenimento. As supostas necessidades impostas pelas leis 

mercadológicas conduzem à manipulação do gosto e a aparente cultura 

predominante, a qual forçosamente cresce na exata medida em que o poder de 

decisão do indivíduo se extingue (ADORNO, 2000).   

É recorrente nos textos e debates radiofônicos de Adorno onde há 

alusão à educação o pensamento kantiano exposto no inicio do texto O que é 

Esclarecimento? Para Kant a autonomia está diretamente relacionada ao 

abandono da menoridade. Abandonar a menoridade significa pensar por si 

próprio, sem as determinações de outrem. Para Adorno e Horkheimer a 

indústria cultural é autoritária, pois procura elidir do indivíduo esta 

possibilidade, circunscrevendo-o num campo de possibilidades culturais 

delimitado por ela. A consequência disto é a semiformação.    

A concepção de semiformação é resultado do conjunto de forças 

conformistas ou irracionais que são propagadas pela Indústria Cultural, cuja 

finalidade consiste em moldar as subjetividades, tirando dos indivíduos sua 

autonomia. Essa “semiformação” constitui os traços do autoritarismo que 

favorece a obliteração do eu, compelindo, assim os indivíduos à adaptação e 

assimilação das massas. Diante da condição de negação de si mesmo, Adorno 

entende que uma educação não pode tornar-se emancipatória se não se 

compromete com a inserção crítica na realidade. A formação deve infundir uma 

política cultural reflexiva. 

No ensaio Teoria da Semiformação, publicado em 1959, Adorno adverte 

que as reformas pedagógicas não devem ser pensadas de forma isolada. É 
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necessário que as reformas no âmbito educacional não sejam dissociadas da 

totalidade, pois transformações que buscam ser realizadas ao nível individual 

e, portanto, fragmentadas resultam em dois equívocos: a) a prática de tal 

perspectiva desconsidera os poderes extra-pedagógicos que exercem 

influência sobre a educação, ou seja, torna-se indiferente ao próprio contexto 

político; b) tais análises isoladas se revelam demasiadamente insuficientes, 

dado que elas não conseguem avaliar os aspectos positivos e negativos numa 

formação educacional, por exemplo, nem tampouco compreender as suas 

implicações nas relações humanas. 

Significativamente, para Adorno, a crítica à massificação dos indivíduos 

corrobora com a denúncia do “mundo administrado”. Daí o filósofo alemão 

identificar uma correspondência entre a homogeneização das consciências e o 

conformismo. Desse modo, de acordo com as prescrições da ideologia 

dominante, quanto mais às pessoas se furtarem ao pensamento crítico e se 

adequarem passivamente à ordem objetiva dos fatos, “tanto mais elas tornarão 

subjetiva esta impotência” (ADORNO, 1995, p. 36). Nesse sentido, a ordem 

econômica, permanece compelindo os indivíduos a se adequarem à lógica 

autoritária da adaptação. 

A educação contemporânea, segundo Adorno, está constituída de ideais 

reacionários que pretendem instrumentalizar os indivíduos preparando-os para 

o oportunismo profissional que se pauta num individualismo acentuado, 

desconsiderando a possibilidade de transformar a realidade. Daí se segue que 

uma educação subjugada aos valores da ordem estabelecida culmina na 

uniformização dos indivíduos, circunscrevendo-os a uma ótica tacanha e 

rasteira perante a realidade. É precisamente esta massificação que anula a 

autenticidade da pessoa e as fazem reféns da quietude e do acomodamento 

político, do medo e do fatalismo. Nesse contexto, justifica-se a manutenção do 

senso acrítico enquanto condição necessária para o emudecimento das 

consciências e as condiciona a meras imitadoras de uma imagem de 

existência, previamente ditada pelos anseios de uma elite. 

As críticas erigidas por Adorno possuem um longo alcance. Para ele 

uma educação que se submete às prescrições da ideologia dominante faz dos 

indivíduos seres estreitos, passivos e ingênuos que em nada acreditam além 

das informações veiculadas pelo rádio, televisão ou jornais. Daí a deficiência 
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da criticidade e, sobretudo, do agir que se compromete com a política e com a 

transformação social. É esta degeneração da possibilidade crítica que resulta 

numa interpretação simplista do desenvolvimento político atual que, 

falaciosamente, se autodenomina democrático. 

Num mundo subjugado à razão instrumental que preconiza o avanço da 

técnica em detrimento das necessidades humanas mais urgentes, é possível 

pensar a realização de uma educação que seja destinada à emancipação? Ou 

a educação, uma vez confinada no obscurecimento da criticidade, jamais 

poderia reivindicar ações de resistência? Segundo Adorno, a imposição de uma 

realidade paralisante que reprime quaisquer possibilidades de resistir é fruto da 

estandardização dos seres humanos. Todavia, emancipar-se frente ao poder 

esmagador da ordem estabelecida não é uma ilusão.  

 
 A auto-reflexão e o esforço crítico são dotados por isso de 
uma possibilidade real, a qual seria precisamente o contrário 
daquela dedicação férrea pela qual a maioria se decidiu. Esta 
contraria a formação cultural e a filosofia, na medida em que, 
de antemão, é definida pela apropriação de algo previamente 
existente e válido, em que falta o sujeito, seu juízo, sua 
experiência, o substrato da liberdade (ADORNO, 2011g, p. 69). 
 

 O recrudescimento do progresso, aliado à falaciosa ideia de um mundo 

igualitário culminou numa sociedade que, não obstante a evolução da 

tecnologia tornou-se “alienada de si mesma”. Justamente porque “a fome 

perdura em continentes inteiros, embora pudesse ser abolida no que 

dependesse das condições técnicas para tanto” (ADORNO, 2011a, p. 40). Daí 

uma questão: as promessas do capitalismo que elaboram a ideia de uma 

liberdade, necessariamente atrelada ao avanço da técnica, efetivamente 

edificam a condição de ser livre ou afirmam o seu oposto? 

O ato de educar deve ter a tarefa de criar uma consciência verdadeira, 

isto é, fazer emergir pessoas emancipadas. A educação deve ser uma tarefa 

de humanização, ou seja, o ato de educar não deve ser um exercício 

pedagógico que submeta as pessoas ao conformismo e anulação de seu ser. A 

educação é deste modo, uma inserção crítica que possibilita à humanidade a 

afirmação de sua autenticidade. Uma pedagogia da resistência deve suplantar 

a visão acomodada e fatalista da realidade. Tal pedagogia, visível na 

inadaptação, promove a luta contra a inautenticidade e a opressão, a fim de 
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construir um mundo que não é de uma realidade diferente desta, mas um 

mundo que revela a própria humanização das pessoas. 

Em linhas gerais, o primeiro capítulo centra-se no conceito de Indústria 

Cultural. Para tanto, há explicações da origem do termo, o contexto histórico de 

seu surgimento. Este capítulo se desenvolve fundamentalmente a partir da 

Dialética do Esclarecimento, pois considero imperioso compreender as razões 

que levaram Adorno e Horkheimer a pensarem sobre o problema da indústria 

cultural. Nesse sentido, o capítulo se desenvolve a partir do problema do 

esclarecimento, investigando seus sentidos, possibilidades libertadora e 

dominadora no interior do desenvolvimento da sociedade burguesa.   

 O segundo capítulo debruça-se sobre o problema da formação em 

Adorno.  No percurso teórico do primeiro capítulo, a formação é pensada como 

projeto do esclarecimento enquanto uma promessa de libertação humana. Ao 

mesmo tempo, pensa-se a questão da semiformação ou semicultura enquanto 

o oposto da autonomia. Desse modo, discute-se o que Adorno endente por 

barbárie e a relação desta com a semiformação, bem como a necessidade da 

resistência ao autoritarismo, como o da indústria cultural.    

O terceiro e ultimo capítulo investiga o projeto Espaço Cultural da Grota 

(ECG), buscando pensar se há nele possibilidades de resistência à indústria 

cultural, pensando-o dentro das contradições sociais nas quais está inserido. É 

válido salientar que o projeto não surgiu com este intento, porém, sua história e 

toda construção cultural que ele ensejou ao longo dos anos permitirá investigar 

as práticas, concepções pelas quais o projeto trabalha a formação cultural e 

social dos seus integrantes.  

 

O percurso metodológico e teórico: abrangências e limites na pesquisa 

 

A partir dos conceitos de Adorno o presente trabalho apresenta uma 

pesquisa qualitativa com um viés etnográfico.  

Uma das principais contribuições da etnografia consiste no modo flexível 

e aberto de proceder na pesquisa durante o processo de coleta e análise de 

dados, garantido a possibilidade do pesquisador detectar novas perspectivas 

no objeto estudado. Este procedimento ampliou as possibilidades 

investigativas, sobretudo, no campo da educação, pois permite ao pesquisador 
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ajustar seu estudo a partir de elementos imprevistos no planejamento inicial da 

pesquisa, tanto teórico quanto nas análises dos dados coletados (ANDRÉ, 

1997). 

A etnografia é um método de estudo cuja origem se encontra na 

antropologia e possui o seguinte significado: “descrição cultural”. Deste modo, 

ela busca estudar a sociedade e a cultura, suas ideias, valores, práticas por 

meio de uma descrição densa (VIEGAS, 2007).  

O caráter sistêmico e longo da etnografia permite que o pesquisador 

entre em contato direto não só com o espaço físico no qual desenvolve a 

pesquisa, mas principalmente o envolvimento mais estrito com a rotina, os 

participantes, levando em consideração suas opiniões e as contradições que 

fazem parte do objeto de pesquisa. Porém o estudo etnográfico não se limita 

ao plano das individualidades ou das questões, exclusivamente, micro-

estruturais. Como salienta Marli André (1997, p.5),  

 

A preocupação da etnografia com questões relacionadas à 
cultura de grupos e indivíduos estudados chamou a atenção 
dos educadores para a necessidade de considerar as situações 
de sala de aula (dimensão pessoal e interacional) em estreita 
conexão com a forma de organização do trabalho pedagógico 
na escola (dimensão institucional) e com os seus 
determinantes macro-estruturais (dimensão sociocultural). 
 

 

O estudo etnográfico prevê a observação participante, ou seja, não se 

trata de meras descrições pormenorizadas, mas exige que o pesquisador 

descreva os significados que o campo de estudo possui, atribuídos por aqueles 

que fazem parte dele.  

A empatia com os coordenadores, professores e alunos permitiu uma 

participação do cotidiano no Espaço Cultural da Grota. Dessa forma, utilizamos 

como aproximação a observação participante. Esta observação permite que o 

pesquisador mantenha um contato estreito com o objeto pesquisado. Para 

Viégas (2007, p. 112) na observação participante, 

 
 
O pesquisador deve permanecer longo período em que campo 
[...]. O papel e as formas de participação do observador variam, 
sendo a decisão sobre como participar feita, na maioria das 
vezes, no decorrer do tempo. Considera-se, no entanto, que o 
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simples fato de o investigador representar alguém de fora 
produz uma interferência inevitável (sendo que ele não apenas 
modifica o contexto como é modificado por ele). 
 

Nesta pesquisa os participantes foram escutados, os métodos de ensino 

e os elementos pedagógicos presentes no ECG foram observados. A partir daí 

passou-se a realizar as mediações entre as categorias adorniadas como 

formação, adaptação, resistência, semiformação, autonomia, heteronomia, 

indústria cultural e as experiências vividas em campo, procurando não 

estabelecer uma relação de determinação entre o referencial teórico e o objeto 

de pesquisa.  

A partir destas categorias e da investigação em campo foram levantadas 

algumas questões: quais são as prioridades educacionais do ECG? O que é 

uma formação para a resistência e para a adaptação? O que na educação do 

ECG há de adaptação ou resistência à indústria cultural?    

No que se refere ao campo empírico não se buscou, de antemão, 

encontrar no projeto respostas que contemplassem plenamente as 

expectativas da Teoria Crítica quanto às possibilidades de resistência à 

indústria cultural. Também não se objetivou estabelecer juízo de valor sobre o 

ECG, isto é, julgá-lo positivamente ou negativamente. Tratou-se aqui de 

identificar os seus elementos formativos, pensando-os dentro das contradições 

nas quais o projeto se encontra a partir do referencial teórico. Não possui nem 

a intenção de pensar o papel das ONG’s na sociedade atual. Apesar disto, é 

válido ponderar que muitas considerações empíricas são também indícios de 

uma realidade maior. Desta forma a relação empírica e teórica de uma 

pesquisa descritiva na etnografia pressupõe que 

 

A elaboração teórica é não apenas condição prévia da 
pesquisa etnográfica, mas se constitui [...] num excelente 
método para unir a pesquisa empírica com o processo de 
construção teórica. Não queremos afirmar com isso que os 
conceitos teóricos “surgem” dos dados empíricos, mas que o 
processo de conhecimento de uma realidade concreta exige a 
elaboração conceitual e a precisão da relação entre os 
conceitos gerais e os fenômenos observáveis, o que permite o 
avanço teórico (ROCKWELL, 1986, p.49). 
 

A partir dos pensadores da Escola de Frankfurt, mormente de Theodor 

Adorno, o objetivo deste trabalho é investigar se há meios possíveis de 
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contraposição à Indústria Cultural à luz da Teoria Crítica no projeto Espaço 

Cultural da Grota - ECG (localizado no bairro da Cachoeira, na comunidade 

Grota do Sururcucu em Niterói-RJ).  

O projeto ECG é uma organização não governamental (ONG) que 

proporciona formação cultural a jovens, adolescentes e crianças, por meio de 

atividades de musicalização, de violino, violoncelo, percussão, flauta doce, 

piano, oficinas de violão e teoria musical. Em 1995, o projeto foi ganhando 

outras dimensões, a partir de conhecimentos no campo musical. Márcio Paes 

Selles (coordenador do projeto) começou a ministrar aulas de flauta doce, e 

depois de violino, viola e violoncelo.  

Assim, o Espaço Cultural da Grota é projeto que atende um público 

aproximadamente de 250 pessoas, por meio de atividades desenvolvidas de 

segunda a sábado, realizadas por profissionais, monitores e voluntários, em 

número total de 35 pessoas. Desse modo, o Espaço Grota tem proporcionado 

ampliação do universo cultural e mobilização de talentos de jovens, 

adolescentes e crianças que moram no Bairro Cachoeira. 

Nesse sentido, a pesquisa se debruça em investigar o Projeto Espaço 

Cultural Grota, uma instituição que possui história na formação cultural de 

crianças, adolescentes e jovens de camadas populares desde 1998 com 

práticas educativas no campo musical. O projeto abarca não apenas o âmbito 

cultural, mas também o social.   

A opção pelo projeto tem como justificativas as possibilidades ofertadas 

por ele de formação cultural. O ECG sendo um espaço de formação, 

prioritariamente juvenil, que realiza suas atividades no contra turno escolar 

sugere um espaço no qual as crianças, adolescentes e jovens se dispõem a 

participarem espontaneamente. Somado a isto, o projeto oferece formação 

musical cujo repertório é basicamente clássico, música folclórica e MPB. Um 

espaço como este inserido na favela torna-se um campo empírico profícuo para 

ser investigado levando em consideração suas metodologias pedagógicas, 

seus instrumentos, suas didáticas, seus objetivos, pensando-os a partir do 

contexto social no qual está inserido. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória que apenas 

buscava a familiarização com o contexto, com os participantes e a instituição. 

Nesta fase somente realizei anotações de cunho descritivo sobre o que era 
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observado e conversei informalmente com alunos, monitores, coordenadores, 

professores e funcionários. Frequentei além do Espaço Cultural da Grota, o 

espaço da Igreja Presbiteriana Bethânia, no qual são realizados os ensaios da 

orquestra principal compostos com alguns alunos do projeto. É necessário 

deixar claro que a entrada no campo se deu por meio de um consentimento 

dos participantes (coordenadores, professores e alunos) acerca dos objetivos 

da pesquisa. 

A partir de um envolvimento com o grupo de pessoas no cotidiano do 

ECG e mediante as observações participantes, diário de campo e o acesso ao 

material do Projeto Pedagógico e Cultural foi possível analisar o projeto 

educacional de formação e os processos de inserção da cultura musical erudita 

na vida dos alunos no contexto em que se insere. 

O período sistemático de observação foi desenvolvido de outubro de 

2014 a junho de 2015. No entanto, é preciso considerar que após este período 

ocorreram visitas eventuais com o objetivo de completar as questões/dúvidas 

que surgiram no fechamento da análise. 

Levando em consideração suas finalidades educativas e propósitos de 

formação, a pesquisa procura analisar o projeto no contexto da indústria 

cultural, sem abrir mão das particularidades do contexto social do qual o ECG 

faz parte. Ou seja, não se trata tão só de investigar se há possibilidade de 

resistência ou não a indústria cultural, mas entender a formação que os alunos 

do projeto recebem e as implicações sociais disto.  
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CAPÍTULO I 

INDÚSTRIA CULTURAL: CONCEITO E CONTEXTOS 

 

 Para melhor elucidar o que é indústria cultural é preciso antes de tudo 

apresentar o contexto no qual se fez possível a sua consolidação. É inegável 

que a existência de uma cultura de massas impulsionada pela indústria cultural 

encontra suas raízes na revolução industrial inglesa no século XVIII, tendo em 

vista que é graças a este evento histórico que ocorre uma grande 

transformação nos processos de produção fabril e consequentemente no 

consumo social. Malgrado isto, não é neste contexto que se encerram as 

condições para a consecução de uma sociedade orientada para o consumo.  

 É fundamental precisar outros elementos decisivos como: uma 

economia alicerçada no consumo de bens, que só se fez possível a partir da 

segunda metade do século XIX. Os meios de comunicação de massas, por 

exemplo, começam a surgir neste contexto enquanto consequência direta da 

industrialização. Com isto uma nova lógica de produção é instaurada. A 

produção em série e em larga escala passa a ser o novo modus operandi das 

fábricas. É inevitável que a cultura em seu todo, em face disto, passe a se 

desenvolver pelos pressupostos industriais. Os bens de consumo são 

produzidos repetidamente para supostamente atender às necessidades das 

massas. Consolida-se, então, uma indústria – a cultural – e uma cultura – de 

massa - no século XX, a qual o capitalismo utiliza os meios de comunicação a 

começar pela TV e o rádio para disseminar uma cultura global de consumo (Cf. 

COELHO, 1986).   

O conceito de Indústria Cultural2 foi cunhado em 1947 por Adorno e 

Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento, substituindo a expressão 

“cultura de massa”, pois a mesma causava certa ambiguidade ao sugerir um 

sentido de uma cultura nascida espontaneamente das camadas populares. 

Adorno esclarece no texto Indústria Cultural - texto posterior à Dialética do 

Esclarecimento - as razões que levaram ele e Horkheimer a realizarem tal 

mudança. O argumento dessa justificativa consistiu em se precaver contra os 

                                                           
2
 “[...] Tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro 

Dialektik der Aufklarung, que Horkheimer e eu publicamos em 1947, em Amsterdã”. (ADORNO, 
1978, p. 287).  
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apologistas da indústria cultural, uma vez que era justamente esta ideia que 

eles queriam passar, ou seja, que a cultura de massas é o resultado das 

próprias inclinações, desejos das massas tal qual a arte popular. 

A temática da Indústria Cultural é uma questão essencial no pensamento 

de Adorno. Por isso não é exagero afirmar que se trata de um conceito que 

ocupa lugar fundamental em sua obra. Adorno faz profundas análises sobre a 

cultura na sociedade moderna, cujas características são, em grande medida, 

criadas pela pressão econômica do sistema capitalista. As críticas adornianas 

versam sobre o caráter ilusório de um modo de produção econômico que visa 

em última instância o lucro.  

O pensamento adorniano absorveu muitas reflexões produzidas no 

contexto da Segunda Guerra Mundial, especialmente no que se refere à crítica 

ao stalinismo e à ascensão do nazismo que protagonizou uma das maiores 

catástrofes morais da história da humanidade. Além disso, o exílio de Adorno 

nos Estados Unidos proporcionou-lhe acesso ao funcionamento da maquinaria 

da indústria cinematográfica (a representação do apogeu capitalista), que o 

possibilitou entender a cultura caracterizada como objeto de consumo para que 

elaborasse juntamente com Horkheimer, o conceito de Indústria Cultural como 

lócus essencial para compreender a cultura de massa e o engodo da técnica 

na sociedade moderna (Cf. ORTIZ, 1986). 

Cabe destacar que no bojo do processo da sociedade tecnificada, no 

início do século XX, o Terceiro Reich utilizou-se do aparelhamento dos meios 

de comunicação nos diversos segmentos da sociedade alemã, tendo como 

objetivo dominar os indivíduos, por meio de uma ideologia presente no 

totalitarismo (nazismo/facismo), cujos aparatos midiáticos revelaram-se como o 

instrumento de alienação das massas. Nesse sentido, a racionalidade científica 

foi utilizada como mecanismo de dominação e de extermínio, pois o que 

poderia ser aplicado em prol da emancipação da humanidade foi utilizado no 

sentido contrário, na eliminação dos seres humanos. 

Por conseguinte, a inquietação que orienta Adorno e Horkheimer (2006) 

consiste nas seguintes indagações: como foi possível um projeto político, 

social, cultural e econômico, cujo sentido se fundamentava sob o solo da razão 

esclarecida, e, portanto, civilizada, pôde conduzir os homens a um estado de 

barbárie? Mais ainda: por quais razões uma sociedade amplamente 
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desenvolvida no que tange à técnica e que ostenta seu triunfo sob um passado 

que buscava explicações para o mundo nos mitos, se encontrar num profundo 

“colapso cultural”?  

Ora, por que o esclarecimento3, típico do século das Luzes (ou 

Iluminismo) no Ocidente, foi capaz de elevar o aperfeiçoamento tecnológico a 

patamares nunca antes imaginados, no entanto, não foi capaz de tornar o 

homem emancipado? Pelo contrário, o esclarecimento, a despeito de sua 

pretensão inicial, transformou-se em um projeto autoritário em muitos aspectos. 

O intento do esclarecimento era extinguir os mitos superando-os por meio do 

saber racional. “O entendimento que vence a superstição deve imperar sobre a 

natureza desencantada” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 18). Para tal 

saber não há empecilho capaz de conter o seu progresso. Sua essência, dirá 

Adorno e Horkheimer, é a técnica. Esta visa, em última instância, o método, um 

procedimento investigativo apto para dispor a natureza em favor do ser 

humano e de suas aspirações.  

No texto Excurso II da Dialética do Esclarecimento, Adorno e 

Horkheimer iniciam com a definição kantiana de esclarecimento que é “a saída 

do homem de sua menoridade, da qual é o próprio responsável” 4.  A 

menoridade consiste na incapacidade de servir de seu entendimento, lançando 

mão do auxílio alheio. Para Kant cabe à razão o dever de legislar a existência 

humana sem interferência de forças externas a ela. O procedimento racional, 

isto é, a maneira pela qual a realidade deve ser apreendida e avaliada pelo 

homem deve partir de princípios que devem ser aplicados em vista de uma 

unidade, de um sistema. Na esteira da racionalidade kantiana um pensamento 

que não se oriente para um sistema é desprovido de direção. Num sistema, o 

universal tem primazia sobre o particular, uma vez que a razão estabelece uma 

conexão conceitual coesa e fundamentada sobre princípios.   

Para Adorno e Horkheimer um dos objetivos precípuos do 

esclarecimento é a realização de um sistema que “[...] deve ser conservado em 

                                                           
3
 Esclarecimento é a consequência dos séculos das luzes no qual os iluministas eram os 

principais expoentes de um novo modo de pensar que tinha como guia central a razão.  Para 
Kant – herdeiro desta tradição – o esclarecimento é a capacidade de pensar por conta própria 
– sem a tutela de outrem. Somente através da razão, segundo o cidadão de Königsberg, que o 
homem é capaz de livrar-se de sua menoridade intelectual da qual ele mesmo é culpado.  
4
 Do texto de Kant. O que é o esclarecimento publicado em 1783 na revista Berlinische 

Monatsschrift.    
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harmonia com a natureza. Do mesmo modo que os fatos são previstos a partir 

do sistema, assim também os fatos devem por sua vez confirmá-los”. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006 p. 72). Vê-se que o fito do sistema é a plena 

adequação entre aquele que pensa e a coisa pensada, entre a experiência e a 

realidade, entre o homem e a natureza. Neste sistema onde vigora a harmonia, 

o pensamento possui primazia sobre a natureza, pois seu objetivo último é 

dominá-la.  

O sistema visado pelo esclarecimento é a fórmula de 
conhecimento que lida melhor com os fatos e apóia melhor 
com os fatos e mais eficazmente apóia o sujeito na dominação 
da natureza. Seus princípios são o da autoconservação. A 
menoridade revela-se como a incapacidade de se conversar a 
si mesmo. O burguês nas figuras sucessivas do senhor de 
escravos, do empresário livre e do administrador é o sujeito 
lógico do esclarecimento (ADORNO; HORKHEIMER, 2006 p. 
72). 

 

A razão é o campo do pensamento sistemático que organiza o mundo 

em razão de subjugá-lo. Para tanto, é necessário conciliar instâncias do mundo 

aparentemente inconciliáveis, a saber, universal e particular, indivíduo e 

coletivo. Adorno e Horkheimer identificam nestes propósitos o ensejo que na 

ciência atual torna-se o interesse da sociedade industrial. Neste contexto, o 

que vigora é o pensamento calculista, o mundo administrado. O indivíduo, e 

não apenas ele, está sentenciado a se adequar ao mundo previamente 

sistematizado. Segundo Adorno e Horkheimer, Kant antecipou o que só 

posteriormente a indústria hollywoodiana iria por em prática: “as imagens já são 

pré-censuradas por ocasião de sua própria produção segundo os padrões do 

entendimento que decidirá depois como devem ser vistas” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 73). O papel do esclarecimento é restituir o sentido do 

mundo, uma vez que este se perdeu com a morte da visão mítica. 

Enquanto no pensamento mitológico a natureza e os princípios divinos 

que a regiam tinham precedência em relação ao indivíduo, o esclarecimento 

coloca-se numa posição diametralmente oposta: ele restitui todo sentido, valor, 

vida no interior da subjetividade orientada pela razão plenamente autônoma.  

 

Para escapar ao medo supersticioso da natureza, ela pôs a nu 
todas as figuras e entidades objetivas, sem exceção, como 
disfarces de um material caótico, amaldiçoando sua influência 
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sobre a humanidade como escravidão, até que o sujeito se 
convertesse – em conformidade com sua ideia – na única 
autoridade irrestrita e vazia. Toda força da natureza reduziu-se 
a uma simples e indiferenciada resistência ao poder abstrato 
do sujeito (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 77).    

 

Para Adorno e Horkheimer os instrumentos com os quais a burguesia 

ascende ao poder, isto é, autonomia, razão, liberdade universal são as 

características que demarcam o domínio do esclarecimento. Os elementos 

utilizados pela dominação burguesa são derivados do próprio projeto do 

esclarecimento. No capitulo A indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas da Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer 

expõem o equivoco de alguns sociólogos em acreditar que com a derrocada da 

religião enquanto matrizes geradoras de sentido da vida, a grande 

especialização e o desenvolvimento da técnica promoveriam a liberdade 

humana. Esta tese, no entanto, não encontra legitimação na realidade cultural 

contemporânea.  

Somente o raciocínio rigoroso e sistemático, no mundo moderno, é 

capaz de eliminar quaisquer vestígios da imaginação mítica e conduzir o ser 

humano ao esclarecimento. O que não passa pelo criterioso crivo do 

esclarecimento, não está racionalmente justificado e, portanto, é ilegítimo.  

Partindo desta visão, o esclarecimento se manifesta de modo autoritário, 

uma vez que ele conhece os objetos na medida em que pode dominá-los. “O 

homem da ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 21). Enquanto a magia buscava subjugar 

a natureza por meio da mimese, dado que o feiticeiro, por exemplo, incorpora 

características do demônio para afastá-lo ou atrai-lo, a ciência distancia-se do 

objeto para identificá-lo, apreendê-lo e compreendê-lo.  Para Adorno e 

Horkheimer, malgrado as distinções de procedimento que há entre o 

esclarecimento e o mito, eles conservam o mesmo objetivo, a saber, dominar a 

realidade.  

 

 [...] Do mesmo modo que os mitos já levam a cabo o 
esclarecimento, assim também o esclarecimento fica cada vez 
mais enredado, a cada passo que dá, na mitologia. Todo 
conteúdo, ele o recebe dos mitos, para destruí-los, e ao julgá-
los, ele cai na órbita do mito (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, 
p. 23).   
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Na medida em que o pensamento rigorosamente organizado domina as 

coisas existentes, cresce sua satisfação com a permanência deste domínio. 

Assim, o esclarecimento identifica-se com o mito, do qual nunca conseguiu 

afastar-se (Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 2006). É precisamente o 

contentamento desta razão esclarecida que abre as portas para a pressão 

econômica capitalista, cujo desenvolvimento resulta na produção em massa de 

mercadorias que favorecem de antemão a determinação do comportamento 

das pessoas.   

    A era atual na realidade está longe, de acordo com Adorno e 

Horkheimer, de constituir uma expressão vaga, incoerente ou até mesmo 

desordenada de cultura. Todo o aparato midiático consolida as pretensões de 

um sistema. O termo “sistema” não é empregado arbitrariamente para designar 

os objetivos da indústria cultural. A coerência é a regra precípua, a partir da 

qual todo sistema se desenvolve. O desenvolvimento das cidades, somado às 

construções arquitetônicas, a mudança do campo para os grandes centros são 

parte de um todo, no qual todas as partes são racionalmente organizadas para 

atingir os fins da cultura de massas. 

 

A unidade evidente do macrocosmo e do microcosmo 
demonstra para os homens o modelo de sua cultura: a falsa 
identidade do universal e do particular. Sob o poder do 
monopólio, toda cultura de massas é idêntica, e seu esqueleto, 
a ossatura conceitual por aquele, começa a se delinear. Os 
dirigentes não estão mais sequer muito interessados em 
encobri-lo, seu poder se fortalece quanto mais brutalmente ele 
se confessa de público (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 
100).  

 

Todo esse processo obedece à economia atual. A racionalidade posta 

em prática, ou seja, a racionalidade técnica é a própria dominação.  Todo 

sistema econômico está organizado de modo que ninguém se desvie, inclusive 

aqueles que demonstrem interesse em subverter a ordem. Segundo Adorno e 

Horkheimer, só é possível sobreviver, integrando-se. A indústria cultural 

registra a diferença dos “desviantes” e se apropria dos mesmos, da maneira 

como um pintor, por exemplo, demonstra em sua tela a opressão capitalista e 

seu quadro se transforma numa grande fonte de lucro.  
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Todo o processo político e econômico efetivado pela indústria cultural 

constitui a dominação, conquanto não se apresente como prática dominadora. 

Seu domínio não é coercitivo à guisa de repressões militares, pelo contrário, 

seu poderio de dominação não rechaça o indivíduo dominado – ele próprio se 

identifica e se apraz com a cultura de massas. Para Adorno e Horkheimer, a 

identificação que há entre o universal e o particular enquanto justificação de 

uma obra portadora de estilo não possui sentido no contexto da industrialização 

da cultura, haja vista que não há mais tensão entre o micro e o macro, isto é, o 

todo pode ocupar o espaço da parte e vice-versa. Para tanto, a estratégia é 

seduzir, manipular o aparelho pulsional5 dos sujeitos. Como salienta Rodrigo 

Duarte (1997, p. 57), 

 
A constituição de uma realidade que substitui o que 
tradicionalmente se entendeu sob o termo encontra-se 
enraizada numa exploração planejada do trabalho pulsional 
dos indivíduos, de modo que o que se oferece ao público 
veicula a forte impressão de ser desejado, demandado pelo 
mesmo. É nesse sentido que se pode dizer que a diversão 
proporcionada pela indústria cultural é uma fuga. 

 

Este mecanismo de dominação, cujo alvo é o aparelho pusional dos 

sujeitos é de grande eficiência, pois por um lado a meta principal é atingida, 

qual seja, lucros abundantes, por outro lado os sujeitos que compram 

acreditam que os produtos que eles consomem foram feitos especialmente 

para eles, reafirmando assim, o lócus ideológico demarcado pelo sistema. 

Sobre os sujeitos é exercida uma hipnose, a qual realiza uma hipóstase 

quando o espectador assiste a um filme cujos personagens representam um 

amor perfeito, ou uma capa de revista que estampa o dorso mais desejado pelo 

público feminino. Estes protótipos de felicidade são transformados em objetos 

de desejo que só podem ser sublimados mediante a imitação. 

Tal processo se assemelha à dominação do totalitarismo que também 

lançou mão dos meios de comunicação como instrumento de propaganda 

                                                           
5
 O termo pulsão (trieb em alemão) é utilizado por Freud como um conceito fundamental para a 

psicanálise. Freud elucida o significado de pulsão em seu texto As pulsões e os destinos de 
pulsão: “[...] Se nos voltamos do lado biológico para a consideração da vida psíquica, então a 
“pulsão” nos aparece como um conceito-limite entre o psíquico e o somático, como 
representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a psique, 
como uma medida da exigência de trabalho que é imposta ao psíquico em decorrência de sua 
conexão com o corpóreo” (FREUD, 1999, p. 3).  
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ideológica. No caso da indústria cultural, a influência sobre a “economia 

psicológica” dos sujeitos é feita pela exploração de dois comportamentos 

humanos, quais sejam, a mimese e a projeção. A mimese diz respeito a uma 

prática imitativa do ambiente que nos circunda como forma de auto-proteção; 

nos animais esse comportamento se dá de modo instintivo, como é o da 

camuflagem. No nazismo esta prática torna-se uma coerção em razão de 

adaptar-se a um modelo de líder ou de ser humano. O comportamento projetivo 

é contrário à mimese, pois quer igualar o ambiente externo ao interno. A 

projeção encontra-se profundamente danificada quando o indivíduo não tem o 

que devolver à realidade, uma vez que está desprovido de interioridade. Por 

ser uma cópia do ambiente que o circunda o sujeito não consegue projetar 

sobre a realidade nada senão aquilo que a realidade já pôs nele. Para Adorno 

e Horkheimer, portanto, indústria cultural e totalitarismo são dois componentes 

do capitalismo (Cf. DUARTE, 1997).  

O efeito da cultura de massas é o desaparecimento dos limites que 

distinguem o indivíduo do meio que o circunda. Ele não diferencia o que advém 

de si próprio enquanto reflexão do que ele absorve da exterioridade. Daí que 

ele compreende a prática de imitar os modismos e clichês, tão somente, como 

comportamento demandado pelo seu próprio eu. Para Adorno e Horkheimer a 

indústria cultural se apresenta como zeladora da liberdade, dado que ela 

assegura a todos, sem a menor distinção, o direito de dançar, se divertir, ligar a 

TV.  

Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a 
coerção econômica, revela-se em todos os setores como a 
liberdade de escolher sempre a mesma coisa.  A maneira pela 
qual uma jovem aceita e se desincumbe do date obrigatório, a 
entonação no telefone e na mais familiar situação, a escolha 
das palavras na conversa, e até mesmo a vida interior 
organizada, tudo isso atesta a tentativa de fazer de si mesmo 
um aparelho eficiente e que corresponda, mesmo nos mais 
profundos impulsos instintivos, ao modelo apresentado pela 
indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 138).  
 

A mimese neste contexto torna-se uma prática compulsiva efetivada 

pelos consumidores que crêem que as mercadorias culturais são destinadas a 

eles.  A ausência de compromisso e o embuste criado pelo entretenimento 

prescrevem o grau de distração dos consumidores. Mais ainda, como 

justificativa, a cultura de massas alega cinicamente que o que oferece é da 
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mais alta qualidade, e para aqueles que ousarem desmentir tal argumento a 

indústria cultural dirá que os bens culturais oferecidos são requisitados pelo 

próprio público que os consomem. O desenvolvimento estético dos sujeitos, 

neste contexto, é interpretado como algo natural, intrínseco a eles. A 

massificação cultural, portanto, só faz a “boa ação” de dar a eles o ensejo para 

ter acesso àquilo que eles sempre quiseram.  

Na obra Introdução a sociologia da nova música Adorno identifica e 

elucida um dos elementos precípuos da cultura de massa, isto é, a repetição do 

sempre igual, 

[...] na produção industrial em massas, a forma do trabalho é, 
virtualmente, aquela da repetição do sempre igual: de acordo 
com tal ideia, não ocorre absolutamente algo de novo. Mas os 
modos de comportamento que se formaram na esfera de 
produção, na linha de montagem, ampliam-se potencialmente 
sobre a sociedade inteira (ADORNO, 2011, p. 129). 

 

O que parece ameaçar a existência da indústria cultural deve ser 

extirpado. O que foge ao esquema deve ser alvo de represálias. A indústria 

cultural estabelece um grau de concreção da coesão social onde o próprio 

aspecto terrível, incontrolável da vida deve passar pelo crivo do sistema. “Do 

mesmo modo que a sociedade atual não suprime o sofrimento de seus 

membros, mas registra e planeja, assim também a cultura de massas faz com 

o trágico” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 125). O trágico é identificado, 

calculado, posto sob controle. Para o trágico a indústria cultural demarca um 

campo do qual não deve se afastar. No rotineiro até a tragicidade da vida deve 

ter seu espaço circunscrito e vigiado.  

No cinema os enredos dos filmes são elaborados dentro de um padrão 

moral; o desfecho da maior parte das histórias pode ser inferido facilmente 

desde o inicio do filme. Até mesmo os piores finais, conforme Adorno e 

Horkheimer, já têm corrompido seu caráter trágico, seja porque o vilão tem uma 

lição por conta dos males que cometeu ou porque a própria ausência de um 

final feliz deixa clara a impossibilidade de modificar a vida concreta.  O que há, 

portanto, são exemplos de comportamentos expostos como imperativos 

morais. A ordem do espetáculo é ditada pela conduta moral das pessoas 

dignas de culto. Mesmo aqueles que jamais farão parte do mundo dos 
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sucessos, devem alimentar a partir dele suas próprias aspirações que em 

última instância não são efetivamente sua. 

 

[...] a cultura sempre contribuiu para domar instintos 
revolucionários, e não apenas os bárbaros. A cultura 
industrializada faz algo a mais. Ela exercita o indivíduo no 
preenchimento da condição sob a qual ele está autorizado a 
levar essa vida inexorável. O indivíduo deve aproveitar seu 
fastio universal como uma força instintiva para se abandonar 
ao poder coletivo de que se está enfastiado (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 126).  

 

A aptidão moral para pertencer a este grande sistema cultural precisa 

ser continuamente provada. Para Adorno e Horkheimer, a vida no que eles 

denominam de capitalismo tardio é um incansável rito de iniciação. A 

identificação com o poder que avilta contra o próprio indivíduo precisa ser 

irrestrita.  A ideia de que todos podem conquistar poder, sucesso e felicidade 

só pode ser alcançada mediante a total identificação entre indivíduo e 

sociedade. Se outrora o caráter do indivíduo era avaliado a partir de sua 

excepcionalidade em opor-se ao social, o indivíduo era admirado por conta de 

sua coragem mesmo diante das mais terríveis adversidades, hoje, pelo 

contrário, o trágico é admitido dentro de uma identidade forçada que há da 

sociedade e do indivíduo. Nada pode ser combatido, não deve haver provação 

para os indivíduos enfrentarem, ele deve estar apto a consumir alertamente 

qualquer bem cultural.   

A falsa individualidade erigida pela indústria cultural realimenta a lógica 

do consumo através do encanto pelo novo. Sob os bens culturais recai o 

critério da novidade que deve sempre ser atualizada. Se para Kant a arte deve 

ser desprovida de finalidade e não deve ser orientada por um interesse, a 

lógica econômica liberal, inverte essa pretensão idealista. O prazer pelo novo 

não é o telos da indústria cultural, mas certamente é um mecanismo profícuo 

para atingi-lo. Até mesmo o que é oferecido como inutilidade, como jogos, hits, 

novelas são subsumidos à utilidade da diversão.  

 
Assimilando-se totalmente à necessidade, a obra de arte 
defrauda de antemão os homens justamente da liberação do 
princípio da utilidade, liberação essa que a ela incumbia 
realizar. O que se poderia chamar de valor de uso na recepção 
dos bens culturais é substituído pelo valor de troca; ao invés do 
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prazer, o que se busca é assistir e estar informado, o que se 
quer é conquistar prestígio e não se tornar um conhecedor. O 
consumidor torna-se a ideologia da indústria da diversão, de 
cujas instituições não consegue escapar (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 131).  
 

Fredric Jameson alerta contra uma visão caricatural acerca da teoria 

crítica de Adorno e Horkheimer, a saber: a crítica contra a indústria cultural é 

tão somente um capricho elitista contra uma arte de má qualidade. O 

empreendimento filosófico dos frankfurtianos salienta, segundo Jameson, a 

emergência de por em questão temas como “prazer”, “entretenimento”, 

“diversão” sob o ponto de vista da própria sociedade hodierna. O 

“entretenimento”, por exemplo, não pode ser analisado como um fim em si 

mesmo, ele é o prolongamento do trabalho no capitalismo tardio. 

 

A mais implacável teoria da manipulação na cultura de massas 
(e a teoria de Adorno e Horkheimer é bem mais sutil do que 
isso) precisa reconhecer, em certa medida, o momento 
experiencial do hipnotismo das massas diante do aparelho de 
televisão; somente então desprezá-lo como narcótico, vício, 
falso prazer ou coisas do gênero (JAMESON, 1997, p. 192).   

 

Está claro para Jameson que a Indústria cultural retém o idêntico como o 

lastro de seu desenvolvimento e domínio à medida que transmuta o que é 

diferente em igual. No texto A indústria cultural, Adorno afirma que um “quadro 

de categorias fundamentais” é inerente a uma sociedade orientada pelo e para 

o consumo. Tudo aquilo que é vendido como novidade e progresso carregam 

em si mesmos a impossibilidade de mudanças efetivas.   

Na Dialética do Esclarecimento, a Indústria Cultural surge como forma 

de organização semelhante às grandes indústrias como, por exemplo, 

petrolífera, petroquímica, aço entre outras. No entanto, possuem 

particularidades distintas em relação ao funcionamento das indústrias comuns, 

que só pretendiam comercializar e lucrar. Ainda mais, a indústria cultural tinha 

como ponto fulcral não apenas vender o produto cultural em si, mas apropriar-

se das subjetividades, através de uma estandardização de comportamentos 

promovida pelos anseios mercadológicos, construindo assim uma complexa 

rede econômica na qual a indústria cultural se apressa para dar razão aos 

donos do poder das grandes indústrias para que sua existência seja justificada. 
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A recepção dos bens culturais não ocorre apenas pelo valor de uso 

ofertado aos consumidores pelos estímulos mercadológicos, mas também na 

maneira como estes atribuem um significado, a partir do qual nutrem a crença 

de que os tornam integrantes da “camada superior” pelo simples fato de 

pertencimento ao círculo de consumidores. A indústria cultural, desse modo, 

parece não estabelecer nenhuma distinção entre as pessoas (ADORNO, 2010).  

A indústria cultural transfere as características da dominação da técnica 

sobre os bens culturais na modernidade, adaptando os produtos a um consumo 

de massa aliado aos interesses do capital para construir um grande sistema.  

 
O terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a 
sociedade é o poder que os economicamente mais fortes 
exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a 
racionalidade da própria dominação (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p.100). 

 

O conceito de técnica presente na industrialização da cultura diz respeito 

à própria reprodução mecânica e à sua distribuição, que visa a sua objetividade 

por meio de indumentárias que desconsideram a autonomia estética. Nesses 

termos, os bens culturais (cinema, música e arte no geral) são tomados como 

mercadoria, dentro de um sistema de exploração próprio aos interesses 

capitalistas, que visa contribuir para estandardizar as relações humanas. O 

efeito produzido pela Indústria Cultural se traduz em uma espécie de anti-

iluminismo (anti-Aufklärung). O esclarecimento que seria uma forma de libertar 

as pessoas do medo para torná-las autônomas e protagonistas, a partir do 

domínio da ciência e da tecnologia, acabou agrilhoando-as como vítimas da 

própria dominação da técnica progressiva, que tende a tolher as consciências 

dos indivíduos para as transformarem em massa amorfa (Cf. ADORNO, 1978). 

A arte, neste contexto, torna-se um instrumento profícuo para a 

consolidação da dominação burguesa. A música, por exemplo, ocupa um lugar 

especial nas análises de Adorno. Para o filósofo de Frankfurt, a arte musical 

tem seu caráter estético banalizado; seus propósitos buscam extirpar a 

sensibilidade dos ouvintes, tornando-os fiéis seguidores do prazer pelo prazer, 

desconsiderando, assim na obra de arte a sua totalidade. A Indústria Cultural, 

portanto, não mede esforços para lançar as pessoas em estado de indigência 

estética, isto é, do mais completo empobrecimento da reflexão crítica e da 
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sensibilidade artística. A padronização é um valor decisivo desta proposta 

cultural. Se a massificação é a pedra angular da industrialização cultural, o 

esforço deve ser então, exercido em prol do extermínio da autonomia dos 

sujeitos. Nesse contexto, a música se torna mercadoria e, logo, se expressa 

enquanto fetichismo6.  

 Em um estudo sobre a Escola de Frankfurt, Bárbara Freitag (1987) 

afirma que a concepção de Indústria Cultural não tem como objetivo fazer uma 

opção pela cultura alta em contraposição à cultura popular, mas analisar como 

os bens culturais são planejados para atingir os consumidores. Logo, na 

sociedade administrada, qualquer produto artístico ou cultural é transformado 

em mercadoria para acolher os domínios comerciais. Sumariando, pode-se 

apontar os seguintes aspectos que o processo de industrialização da cultura 

ocasiona: a) a cultura transformada em mercadoria perde o seu valor crítico; b) 

seduz as pessoas com produtos que não incitam a crítica e mascaram a 

realidade sujeitando-as aos interesses do capital; c) a partir do 

aperfeiçoamento da técnica, a produção e reprodução da cultura perdem seu 

caráter genuíno para ser produzida como qualquer outra mercadoria. 

Além disso, a indústria considera a seguinte lógica: “A partir do momento 

em que essas mercadorias asseguram a vida dos produtores no mercado, elas 

já estão contaminadas por essa motivação” (ADORNO, 1978, p.288). Os bens 

culturais, como gênero de mercadoria, passam a ser autofabricados, 

padronizados, segundo os critérios do mercado. Assim, a Indústria Cultural tem 

como pretensão estandardizar os gostos das pessoas, de modo a levá-las a 

aceitarem os critérios ditados pelos produtos, com o objetivo de satisfazer as 

supostas necessidades criadas pelo mercado. Freitas (2008) afirma que os 

produtos fornecidos pelos meios midiáticos buscam legitimar uma ideia de que 

as necessidades são verdadeiras como estratégias de induzir ao consumo. 

                                                           
6
 Adorno, no texto O fetichismo na música e a regressão da audição, afirma que: “Marx 

descreve o caráter fetichista da mercadoria como a veneração do que é autofabricado, o qual, 
por sua vez, na qualidade de valor de troca se aliena tanto do produtor como do consumidor, 
ou seja, do ‘homem’. O mistério da forma da mercadoria consiste simplesmente no seguinte: 
ela devolve aos homens, como um espelho, os caracteres sociais do seu próprio trabalho como 
caracteres dos próprios produtos do trabalho, como propriedades naturais e sociais dessas 
coisas; em consequência, a forma mercadoria reflete também a relação social dos produtores 
com o trabalho global como uma relação social de objetos existentes fora deles” (p.77-78). 
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Segundo Leo Maar (2011), a Indústria Cultural é resultado da tática do 

modo de produção capitalista, que forma um modelo de subjetividade 

conveniente ao capital com seus produtos culturais. Consequentemente ela 

impede o desenvolvimento da crítica quando tenta enquadrar o ser humano 

dentro de comportamentos pré-estabelecidos na sociedade hodierna. Em suas 

palavras, Adorno adverte: 

 

O efeito do conjunto da Indústria Cultural é o de uma 
antidesmistificação, a de um anti-iluminismo [anti-Aufklärung]; 
nela, como Horkheimer e eu dissemos, a desmistificação, a 
Aufklärung, a saber a dominação técnica progressiva, se 
transforma em engodo das massas, isto é, em meios de tolher 
a sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos 
autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir 
conscientemente. Mas estes constituem, contudo, a condição 
prévia de uma sociedade democrática, que não se poderia 
salvaguardar e desabrochar senão através de homens não 
tutelados. Se as massas são injustamente difamadas do alto 
como tais, é também a própria Indústria Cultural que as 
transforma nas massas que ela depois despreza, e impede de 
atingir a emancipação, para qual os próprios homens estariam 
tão maduros quanto as forças produtivas da época o 
permitiriam (1978, p. 295). 

 

Nesse sentido, a necessidade primária da Indústria Cultural é impedir a 

conscientização das pessoas, instaurando uma dominação técnica sobre a 

sociedade. Este é o intuito da pressão econômica capitalista, que por meio da 

Indústria Cultural busca implantar seus interesses, de modo a envolver um 

rebanho de consumidores que são continuamente ludibriados com promessas 

vãs.  

A indústria cultural está diretamente relacionada com o desenvolvimento 

da dinâmica do consumo e, portanto, com a própria expansão do capitalismo, 

sobretudo, a partir da segunda metade do século XX. David Harvey em seu 

livro A condição pós-moderna destaca dois aspectos responsáveis pela 

ampliação da “arena do consumo” a partir da metade da década de 60: 1) a 

apropriação da moda pelo mercado de massas propiciou condições 

fundamentais para acelerar o consumo que não se restringiu ao campo do 

vestuário, mas se ampliou ao entretenimento, incluindo lazer, jogos de 

recreação, música pop e etc; 2) o segundo ponto abordado por Harvey diz 

respeito à transposição do consumo de bens materiais para o de serviços, 
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dentre o quais se destacam aqueles destinados à diversão – os shows, 

grandes eventos, espetáculos. Harvey salienta que há uma razão subjacente à 

lógica capitalista que justifica estas transformações, a saber, o tempo de 

longevidade dos serviços de entretenimento é menor do que o dos bens físicos, 

no entanto, estes últimos bens possuem maiores limitações de acumulação. 

Devido a isto não é surpreendente que os capitalistas invistam em bens não 

duráveis, efêmeros.  Nesse sentido Harvey destaca, 

 

a primeira consequência importante foi acentuar a volatilidade 
e efemeridade de modas, produtos técnicas de produção, 
processos de trabalho, ideias e ideologias, valores e práticas 
estabelecidas. A sensação de que “tudo o que é sólido se 
desmancha no ar” raramente foi tão pervasiva (o que 
provavelmente explica o volume de textos sobre esse tema nos 
últimos anos) (HARVEY, 2014, p. 252).  

 

O instantâneo e o descartável passaram a ter função precípua na lógica 

do capital. A abrangência do descartável alcançou o campo dos valores, isto é, 

não só roupas, comida instantânea como também valores, estilos de vida 

podem ser facilmente defenestrados. Harvey evidencia que este “impulso 

acelerador de consumo” na perspectiva geral da sociedade causou enorme 

impacto no cotidiano do indivíduo. A lógica do consumo ganhou novas regras 

que alteraram profundamente a relação do indivíduo com o espaço e com o 

tempo. Essas regras foram radicadas no cotidiano pela obsolescência – fonte 

impulsionadora da obsessão pelo novo. Desse modo, a possibilidade de 

consensos torna-se cada vez mais mitigada, prevalecendo, assim, ideias e 

modos de vida individuais e fragmentados.  As investidas de sedução e/ou até 

mesmo de manipulação dos desejos torna-se um mecanismo fundamental para 

a consolidação do mercado de massas. Desse modo, Harvey apresenta um 

argumento com o qual certamente Adorno concordaria: 

 

Para começar, a publicidade e as imagens da mídia passaram 
a ter um papel muito mais integrador nas práticas culturais, 
tendo assumido agora uma importância muito maior na 
dinâmica de crescimento do capitalismo. Além disso, a 
publicidade já não faz parte da ideia de informar ou promover 
no sentido comum, voltando-se cada vez mais para a 
manipulação dos desejos e gostos mediante imagens que 
podem ou não ter relação com o produto a ser vendido. Se 
privássemos a propaganda moderna da referência direta ao 
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dinheiro, ao sexo e ao poder, pouco restaria (HARVEY, 2014, 
p. 259-260).  

 

A exploração da imagem em demasia é uma característica deste modelo 

social de consumo. A publicidade enseja as possibilidades de disseminação 

dos ideários de poder, status, prestígio, confiabilidade e etc. Esses paradigmas 

publicitários, segundo Harvey, exercem a função de conciliar a estabilidade das 

empresas com a efemeridade proporcionada pela própria dinâmica do 

consumo.  Adorno também reconhece a publicidade como um fator decisivo, na 

sua leitura, para a manutenção e expansão da indústria cultural. A publicidade 

tornou-se uma marca identitária da referida indústria. A visão adorniana, nesse 

sentido, corrobora com a de David Harvey. Para ambos o poder publicitário se 

manifesta mesmo naquilo que não é propriamente uma propaganda; as 

imagens de poder e prestígio estão esboçados das mais diversas formas. Para 

Adorno e Horkheimer (2006, p.134-135),  

 
sua vitória é tão completa que ela sequer precisa ficar explícita 
nas posições decisivas: os edifícios monumentais das maiores 
firmas, publicidade petrificada sob a luz dos holofotes, estão 
livres de reclames publicitários e exibem no melhor dos casos 
em suas ameias, brilhando lapidarmente e dispensadas do 
auto-elogio, as iniciais da firma. 

 
A publicidade, portanto, encontra seu fim em si mesma. Ela tornou-se a 

representação de poder social. Para Harvey (2014) investir na imagem é tão 

lucrativo e fundamental para o mercado quanto investir em máquinas para 

ampliar a produção das empresas. Por meio da publicidade o grande capital 

não tergiversa; ele é claro e objetivo. Initerruptamente, neste contexto, imagens 

são criadas para substituir imagens antigas; a criatividade é sempre esboçada 

em proveito de um modelo de estilo final individualizado, para atender a 

demanda de uma sociedade de massas ávida por imagens que correspondam 

aos ditames dos poderes sociais em vigor. O poder da propaganda e a 

formação das pessoas se confundem. Elas anseiam tornarem-se aquilo que a 

indústria lhes vendeu como valor maior: comumente se identificam com a 

modelo de sucesso, com o piloto de automobilismo, com o ator que fatura 

milhões, com o intelectual que se enriquece vendendo livros de autoajuda, 

enfim, a lista pode ser infindável, uma vez que as possibilidades de sucesso 
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estão sempre abertas, pois o capital não admite intolerância com o que pode 

fornecer lucro.    

Fridrich Jameson em seu texto Reificação e utopia na cultura de massa 

endossa que há uma mercantilização universal do mundo concreto, uma 

exploração massiva do cotidiano no qual se inscrevem ininterruptamente 

imagens erigidas por um aparato publicitário incansável.  O que agrega mais 

valor naquilo que consumimos, segundo Jameson, não é exatamente a coisa 

adquirida, porém o poder abstrato que ela proporciona: há muito mais sentido 

em sentir-se possuidor de um carro, na medida em que os outros também 

reconheçam este privilégio do que simplesmente adquirir um automóvel.   

 
parece claro que tal relato sobre a mercantilização tem 
imediata relevância para a estética, no mínimo porque implica 
em que tudo na sociedade de consumo assumiu uma 
dimensão estética. A força da análise de Adorno e Horkheimer 
sobre a indústria cultural situa-se, entretanto, em sua 
demonstração da inesperada e imperceptível introdução da 
estrutura mercantil na própria forma e conteúdo da obra de arte 
em si mesma (JAMESON, 1995, p. 4).  

 

Vê-se, pois, que Jameson reconhece nos supracitados autores de 

Frankfurt o mérito em ter deslindado a incursão do mercantilismo na arte. Sua 

investigação analisa as repercussões deste processo no próprio 

desenvolvimento capitalista. Para tanto, contextualiza dois momentos históricos 

(período pré-capitalista e o capitalismo tardio) para esclarecer as distintas 

maneiras pelas quais se dava a relação entre arte e sociedade. Jameson 

elucida que no período pré-capitalista os gêneros artísticos estabeleciam uma 

relação na qual vigorava um “contrato” entre o artista e um público específico. 

Mais ainda, havia nesta relação uma lógica institucional na qual o artista 

gozava de um status que lhe conferia especificidade. Com a chegada do 

mercado de massas o artista perde este status. Em face disso, a arte perde 

seu posto privilegiado e é incorporada à produção de mercadorias.  

É bem verdade que a imagem nunca foi tão amplamente explorada 

quanto nos dias atuais. Não há dentro do vocabulário do mercado de massas 

uma palavra que não esteja associada a uma imagem ostensivamente sugerida 

como padrão referencial de felicidade. Se as imagens ditam as regras do jogo, 

elas evidentemente constituem grande parte do conteúdo semântico de nossas 
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vidas. Há sempre um público sedento por consumir repetidamente a mesma 

coisa. Mesmo não sendo uma decisão deliberada em escutar uma música em 

ascensão de sucesso, os ouvidos das pessoas são expostos a isto por diversas 

vezes, seja no rádio, nas ruas, no shopping ou em casa por intermédio na TV.  

Jameson se opõe a uma visão que qualifica a cultura de massas como 

sendo exclusivamente manipulatória; compreensão esta, segundo ele, oriunda 

vagamente dos expoentes da escola de Frankfurt e de uma parte dos 

intelectuais de esquerda. Jameson, entretanto, não nega o poder dominador 

exercido pela indústria cultural sobre a sociedade. Ele pondera, porém, que 

uma análise como esta, que avalia a cultura de massas como uma espécie de 

máquina de lavagem cerebral é insuficiente. A referida cultura não exerce tão 

somente o poder de criar personalidades, valores, sentimentos e etc., ela 

também administra desejos. Ou seja, a indústria cultural (na linguagem 

frankfurtiana) assimila, apreende sentimentos, temores e angústias já inscritos 

no campo social. Daí ela os administra, dando-lhes uma finalidade, seja por 

meio do recalque ou da satisfação do desejo. Nessa perspectiva afirma 

Jameson, 

 
Reescrever o conceito de uma administração do desejo em 
termos sociais permite-nos agora pensar o recalque e a 
satisfação do desejo conjuntamente, dentro da unidade de um 
mecanismo único, que dá e toma igualmente, numa espécie de 
compromisso ou barganha psíquicos. Este estrategicamente 
desperta conteúdo imaginário no interior de estruturas de 
contenção cuidadosamente simbólicas que o desarmam, 
gratificando os desejos intoleráveis, irrealizáveis, propriamente 
imperecíveis apenas na medida em que possam ser 
momentaneamente aplacados (JAMESON, 1995, p 16).  

 

Adorno não está numa posição exatamente oposta a de Jameson. Isto é, 

seria imprudente pensar que Adorno considera a cultura de massa como 

estritamente manipulatória. Adorno e Horkheimer asseveram que nas 

competições de rádio nas quais o público se expõe para adquirir uma vaga no 

quadro de atrações, os concorrentes passam pelo crivo dos organizadores. Na 

verdade, os selecionados já pertenciam aos anseios da indústria cultural, antes 

mesmos deles tomarem ciência disto, “[...] de outro modo não se integrariam 

tão fervorosamente” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 101). O argumento é 

claro: a indústria não possui o monopólio das consciências das pessoas. Ela – 
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a indústria cultural – triunfa também graças a uma disposição do público ao 

qual ela se dirige. Ou seja, “a atitude do público que, pretensamente e de fato, 

favorece o sistema da indústria cultural é uma parte do sistema, não sua 

desculpa” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 101).  

No capítulo “Elementos do antissemitismo” da Dialética do 

Esclarecimento Adorno e Horkheimer exploram as condições sob as quais se 

fez possível medrar os elementos do fascismo e nazismo – questão que 

desenvolverei melhor posteriormente. Hitler não conseguiu por em prática o 

ódio aos judeus somente com seu carisma ou oratória. As pessoas que 

estavam alinhadas com os propósitos de Hitler não eram simplesmente um 

joguete em suas mãos. Quero dizer que não existiria ódio aos judeus se não 

houvesse pessoas dispostas a odiá-los. Na verdade o fuhrer soube administrar 

com argúcia sentimentos, valores que já existiam na Alemanha.     

A indústria cultural assume a função de legisladora dos desejos. Ela 

opera de modo a explorar os comportamentos que possa favorecê-la.  Não é 

por mera aposta que os programas televisivos modificam sua grade de 

programação, bem como não é por altruísmo que o mercado fonográfico 

investe em jovens cantores sertanejos, por exemplo. As características dos 

candidatos à celebridade instantânea passam pelo crivo criterioso dos cálculos 

do mercado. É preciso saber mediante uma investigação rigorosa de oferta e 

demanda cultural o que pode satisfazer ou não os ouvidos ávidos por diversão.  

 

1.1  Os mecanismos de dominação da indústria cultural 

  

Uma das características nodais da indústria cultural é o entretenimento. 

O domínio exercido sobre os consumidores, dirá Adorno, é mediado pela lógica 

da diversão. Esta lógica opera da seguinte forma: as pessoas fatigadas em 

decorrência de longas e duras jornadas de trabalho se prostram diante das 

diversas possibilidades de divertimento proporcionado pela televisão, por 

exemplo. Elas se submetem a isto em razão de reestabelecer as forças físicas 

mediante momentos de distração, para em seguida voltarem às suas funções 

de trabalho. Como o ato de trabalhar repetitivo não proporciona júbilo, as 

poucas horas do dia de que restam são preenchidas pelos passatempos da 

mídia. O que deve apetecer o espectador nem sempre deve ter ligação real 
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com sua vida cotidiana. Eles são levados estupidamente, com efeito, a 

pensarem conforme os parâmetros estabelecidos de antemão pela indústria do 

consumo. Nesse sentido afirma Adorno e Horkheimer (2006, p.113). 

 
[...] eis aí a doença incurável de toda diversão. O prazer acaba 
por se congelar no aborrecimento, porquanto, para continuar a 
ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso, tem de 
se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações 
habituais. O espectador não deve ter necessidade de nenhum 
pensamento próprio, o produto prescreve toda reação: não por 
sua estrutura temática – que desmorona na medida em que 
exige o pensamento –, mas através de sinais. 

 

A diversão é um mecanismo nuclear para a Indústria Cultural. O que é 

decisivo é a manutenção da necessidade de satisfação, freqüentemente 

estimulada pela própria indústria. As necessidades são criadas com o objetivo 

de moldar o consumidor para que ele compreenda o consumo como uma 

prática que deve ser sempre buscada. Para Adorno e Horkheimer o grande 

êxito da Indústria Cultural não consiste nas muitas possibilidades de 

entretenimento proposta pelo mercado de massas, mas nas consequências 

que a Indústria Cultural infunde no prazer, danificando-o com seus triviais 

aparatos ideológicos. A questão capital é que “a fusão atual da cultura e do 

entretenimento não se realiza apenas como depravação da cultura, mas 

igualmente como espiritualização forçada da diversão” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 118).  

Neste contexto, a diversão não possui um valor genuíno, uma vez que 

seu sentido já está definido de antemão pela indústria para os consumidores. 

Daí que a diversão favorece a subserviência. A associação entre 

entretenimento e os objetivos da burguesia sempre zela, dirão Adorno e 

Horkheimer, pelo progresso cultural. Disciplinar, moldar, corrigir e dirigir 

subjetividades torna-se, portanto, regras elementares da indústria cultural.  

Se por um lado a indústria cultural padroniza o ideal de felicidade, ela ao 

mesmo tempo deixa claro que poucos felizardos serão agraciados com um 

bilhete premiado ou escolhido para protagonizar um seriado, por exemplo. “A 

ideologia se esconde no cálculo da probabilidade. A felicidade não deve chegar 

para todos, mas para quem tira a sorte, ou melhor, para quem é designado 

como uma potência superior” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p 120). A 
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indústria cultural sobrevive de promessas. O desejo que almeja alcançar a 

satisfação plena da vida é sempre estimulado em perspectiva universal, porém, 

contraditoriamente todos sabem que apenas poucos podem ser contemplados 

com a felicidade prometida. 

Não é um problema da indústria cultural o fato de que ela proponha 

diversões, mas o fato de acabar por estragar o prazer moldando-o conforme as 

prescrições comerciais. Sendo um prazer realizado, a provável chance de 

eliminar a necessidade do gozo desaparece. Um divertimento logo é 

substituído por outro. Aqui está, pois, seu caráter de dominação. O divertimento 

não dá tréguas. Seu instrumento de dominação é o prazer, logo, ele nunca 

deve ser extinto. Em outras palavras, a indústria cultural consolida-se de forma 

a administrar o gozo dos dominados vigiando-os, censurando-os e até mesmo 

fortalecendo-os quando preciso for.   

Adorno (2002) explica a engrenagem desta pressão econômica do 

sistema capitalista: o sentido do modo de trabalho em voga, o tempo disponível 

no qual se está distante do trabalho tem por fito reparar a própria força de 

trabalho. Entretanto, o espaço de tempo destinado ao lazer, neste contexto, 

não possui uma acepção pura, desprovida de finalidades. Apesar do 

entretenimento supostamente desinteressado promover o descanso, ele está 

eivado pelos interesses do capitalismo que por vias indiretas e sorrateiras 

introduz modos próprios do trabalho. Daí que a ideologia do hobby se faz 

presente, sendo implantada coercitivamente. Todos devem possuir um hobby, 

um passatempo, uma ocupação para o tempo livre. É necessário, pois, aderir a 

uma atividade em que seja possível identificar os resultados, isto é, as 

consequências precisam ser palpáveis, justificáveis. Uma prática cujo fim não 

possui objetividade certamente não é significativa para a Indústria Cultural. 

Atualmente não são poucas as pessoas que optam por alguma atividade 

que aparentemente não possui nenhuma relação com o mundo do trabalho. 

Passear no shopping, escovar o cabelo, comprar roupas novas, ir ao show no 

fim de semana da banda que toca os hits do momento ou esculpir os corpos 

nas academias são exemplos típicos da integração do tempo livre às 

determinações do mercado econômico em voga. “Por isso, a integração do 

tempo livre alcançada sem maiores dificuldades, as pessoas não percebem o 

quanto não são livres lá onde mais livres se sentem” (ADORNO, 2002, p.108). 
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O sentido basilar da diversão é a promoção da impotência: a instauração 

e naturalização da falácia que se traduz em satisfação. Divertir-se, em última 

instância, significa abrir mão da possibilidade de refletir sobre aquilo que se 

está assistindo. É válido precisar que a ideia de diversão abordada se refere à 

crítica ao entretenimento tal qual é desenvolvido pela indústria cultural. Não se 

trata, pois, de denegar a possibilidade do prazer que pode ser proporcionado 

pela arte, tampouco demonizar o divertimento. Porém, para Adorno e 

Horkheimer a “contemplação estética” promovida pela Indústria Cultural 

pretende suavizar o pensamento, isto é, torná-lo dócil, inapto para resistir às 

forças externas a ele. A recorrência do logro difundido pela indústria cultural é 

patente, não obstante nem sempre tal constatação seja feita. Os bens de 

consumo são apresentados como símbolos concretos da felicidade, conquanto 

nem todos disponham da oportunidade para adquiri-los. Em programas 

dominicais, por exemplo, comumente se expressa o caráter cínico dessa lógica 

através dos falaciosos quadros que cultivam o altruísmo: pessoas 

desfavorecidas são submetidas a situações de constrangimento para 

alcançarem o prometido prêmio, como casa ou carro. Porém nem todos serão 

beneficiados, ou melhor, quase ninguém será. Na obra Dialética do 

Esclarecimento há uma referência a esse mecanismo de manipulação: 

 

As personagens descobertas pelos caçadores de talentos e 
depois lançadas em grande escala pelos estúdios são tipos 
ideais da nova classe média dependente. A starlet deve 
simbolizar a empregada de escritório, mas de tal sorte que, 
diferentemente da verdadeira, o grande vestido de noite já 
parece talhado para ela. Assim, ela fixa para a espectadora, 
não apenas a possibilidade de também vir a se mostrar na tela, 
mas ainda mais enfaticamente a distância entre elas. Só uma 
pode tirar a grande sorte, só uma pode se tornar célebre 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p.120). 

 

Na realidade o objetivo final perseguido pela indústria cultural é o lucro. 

Para tanto, a mola propulsora de sua finalidade é a estereotipia. Ela não cessa 

de produzir fantasias, de erigir imagens falaciosas acerca da realidade, para 

moldar as subjetividades: ganhá-las para seus propósitos. Ela busca o lucro e, 

portanto, não está interessada em promover a transformação social dando 

prêmios e oportunidades às pessoas que participam, por exemplo, dos 
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programas de TV. A proposta da diversão ainda possui um maior alcance; ela 

conduz os indivíduos a se apegarem em detalhes, vestígios e meras partes das 

obras artísticas.  

Adorno insiste em advertir contra o comportamento incauto produzido 

por um determinado interesse, a saber, aquele que foca nos detalhes 

individuais, descontextualizados da totalidade, portanto. No texto O fetichismo 

na música e a regressão da audição Adorno explicita um possível engodo que 

pode ser causado por este raciocínio. Não obstante seu caráter ludibrioso, o 

mencionado interesse pode criar uma visão otimista, na qual o novo ocuparia 

uma função disciplinadora. No texto em questão Adorno aborda a maneira pela 

qual a música é apropriada pela indústria cultural e os consequentes danos 

causados por esta apropriação para a audição. No entanto, podemos ampliar o 

alcance da crítica dirigindo à proposta formativa da indústria cultural em sua 

totalidade.  

A ausência de resistência é registro comportamental pelo qual se efetiva 

o apego nos aspectos individuais de uma obra. Ou seja: numa publicidade 

comumente são utilizados trechos (ênfase em trechos) de músicas clássicas, 

frases de grandes obras literárias com o objetivo de persuadir o consumidor a 

adquirir o produto. Apelar para frases ou melodias musicais isoladas é um traço 

característico de uma razão técnica que se pretende irrefletida. O prazer em 

fazer parte desta publicidade consumindo o que ela oferece é reforçado pela 

sua suposta indubitável qualidade. E caso alguém ouse questionar esta 

“qualidade”, outro argumento melhor é apresentado: “o desejo em consumir 

provém dos próprios consumidores”. “[...] A falta de compromisso e o caráter 

ilusório dos objetos do entretenimento elevado ditam a distração dos ouvintes” 

(ADORNO, 1999, p. 85). Só é possível o domínio do entretimento caso haja 

perda de resistência, ou melhor, quando o indivíduo está perfeitamente 

alinhado com o que está previamente estabelecido pelo mercado.    

Com esta prerrogativa cujo sentido se fundamenta na falta de objeções, 

na ausência de resistências o indivíduo adequado à realidade evita o 

sofrimento e a tensão. “O sofrimento é poupado àquele que não tem muitas 

ideias e quanto mais “de acordo com a realidade” (ADORNO, 1999, p. 89). No 

caso da música, Adorno atesta o sentido pueril da audição moderna. Os 
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ouvintes modernos negam até mesmo a pertinência de um conhecimento 

consciente da música. Eles segundo Adorno 

 
Flutuam entre o amplo esquecimento e o repentino 
reconhecimento, que logo desaparece de novo no 
esquecimento. Ouvem de maneira atomística e dissociam o 
que ouviram, porém desenvolve, precisamente na dissociação, 
certas capacidades que são compreensíveis em termos de 
futebol e automobilismo do que com os conceitos da estética 
tradicional. Não são infantis no sentido de uma concepção 
segundo a qual o novo tipo de audição surge porque certas 
pessoas, que até agora estavam alheias à música, foram 
introduzidas na vida musical. E todavia são infantis; o seu 
primitivismo não é o que caracteriza os não desenvolvidos, e 
sim o dos que foram privados violentamente de sua liberdade 
(ADORNO, 1999, p. 89).  

 
Para Adorno o caráter pueril das músicas da grande indústria traz como 

consequência a regressão da audição, a qual está diretamente relacionada 

com o obstinado mercado publicitário. O consumidor em potencial identifica no 

produto anunciado o sentido de sua felicidade. Ainda mais: “[...] na audição 

regressiva o anúncio publicitário assume caráter de coação” (ADORNO, 1999, 

p. 90). Mas porque reside aí um valor coercitivo? Adorno esclarece que a 

propaganda cria frases com sentido imperativo: “é isto o que você quer”, “é 

disto que você precisa”. O mecanismo utilizado na música ligeira para a sua 

disseminação é o mesmo das propagandas. O consumidor é levado a crer que 

é no objeto que lhe é insistentemente oferecido que estão as diretrizes para 

seu modo de agir. A coação se dá deste modo: o consumidor tem como 

necessidade e vontade dispor daquilo que foi difundido pelas propagandas. 

“[...] os ouvintes e os consumidores em geral precisam e exigem exatamente 

aquilo que lhes é imposto insistentemente” (ADORNO, 1999, p. 91).   

A ausência de disposição para resistir ao que é dado como máxima de 

felicidade é a consequência do sentimento de impotência causada no 

consumidor.  A identificação com o produto, portanto, é absoluta. Ocorre uma 

identificação, uma vez que os ouvintes/consumidores não percebem nada de 

estranho naquilo que consomem. Adorno compreende que a consecução desta 

lógica se dá do seguinte modo:  

 
opera-se esta identificação na sequência do esquecer e do 
recordar. Assim como cada anúncio publicitário se compõe do 
que discretamente conhecido e desconhecidamente discreto, 
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da mesma forma a música de sucesso, na penumbra do seu 
conhecimento subconsciente, permanece benfazejamente 
esquecida, para tornar-se por alguns instantes dolorosamente 
clara, como na luz repentina de um refletor (ADORNO, 1999, p. 
92). 

 

A desconcentração articula o domínio deste comportamento perceptivo. 

As semelhanças criadas propositalmente entre os produtos dificultam uma 

percepção aguçada, concentrada da música. Uma audição descurada, que não 

se atém ao que se propõe a ouvir é o sintoma de um total descompromisso, 

pois não consegue “[...] manter a tensão de uma concentração atenta” 

(ADORNO, 1999, p. 92). O risco patente disto está na impossibilidade de 

apreender uma totalidade. Logo, o resultado é permanecer fixado nos detalhes, 

nas particularidades, nos pontos isolados de uma obra. Apenas se apreende, 

diz Adorno, “[...] intervalos melódicos surpreendentes, modulações invertidas, 

erros deliberados ou casuais” (ADORNO, 1999, p. 93).  

É válido ressaltar que não nos cabe aqui elucidar toda discussão de 

teoria musical empreendida por Adorno, uma vez que extrapolaria nosso 

intento. Porém, é de suma importância frisar o núcleo da crítica adorniana no 

que se refere à música feita para o entretenimento (leia-se, música ligeira).  

Para Adorno, o que ocorre na produção da referida música é o privilégio da 

padronização. Disto decorre “[...] a emancipação das partes em relação ao 

todo” (ADORNO, 1999, p. 93). Com isto o interesse musical se desloca para 

atrativo individual, para o sensual. O apego nas partes isoladas impede a 

possibilidade de apreender componentes decisivos, segundo Adorno, para ir 

além do “fenômeno isolado”.  

 
O sinal seguro deste mecanismo neurótico é a rejeição 
ignorante e orgulhosa de tudo o que sai do costumeiro. Os 
ouvintes, vítimas da regressão, comportam-se como crianças. 
Exigem sempre de novo, com malícia e pertinácia, o mesmo 
alimento que uma vez lhes foi oferecido (ADORNO, 1999, p. 
96).  

 
 

O motivo para se utilizar uma linguagem infantil – de fácil apreensão – 

está no fato de que seu repertório se constitui tão somente de resíduos. A 

necessidade em consumir este tipo de linguagem está em quem necessita de 

distração, que precisa matar o tempo. Nesse sentido, Adorno constata um 

cenário cultural em franca decadência. Tanto a renúncia de si quanto a 
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identificação com o poder balizam este processo cultural. A segurança 

proporcionada pela adequação ao poder em vigor tornar-se a guarida da 

audição regressiva.  

Adorno constata que há um furor apologético que enaltece a cultura de 

massas evidenciando seu suposto aspecto positivo. Este aspecto consiste, 

segundo a lógica da indústria, na possibilidade inconteste da ampliação do 

acesso à arte somado ao progresso da técnica. Daí a função realizada da 

percepção é de reconhecimento, isto é, uma música de sucesso, por exemplo, 

alcança este status graças a uma insistente repetição. Portanto, quem se apraz 

em ouvir um hit musical está tão somente reconhecendo nele o que ele próprio 

já havia estabelecido. Rodrigo Duarte em seu texto Notas sobre a dialética 

radical em Theodor Adorno afirma: 

 

Na verdade, Há todo um processo industrial de controle sobre 
o que as pessoas “querem”, de forma que, se no final das 
contas há a concordância entre oferta e demanda, esta não se 
dá por uma “astúcia da razão”, mas por uma espécie de 
“harmonia preestabelecida” produzida artificialmente (DUARTE, 
1997, p. 18, grifos do autor). 

 

É bem verdade que Adorno e Horkheimer identificam na indústria 

cultural elementos da concorrência capitalista, o que significa que esta indústria 

possa, sim, promover pesquisas em razão de consultar as predileções de seu 

público. Nesse sentido, esta indústria não age tal qual um ventríloquo sobre as 

massas como se as pessoas fossem totalmente destituídas de capacidade de 

julgamento. É bem verdade que a força da cultura de massas é enorme, pois 

seu domínio se dá de modo arguto. Ou seja: o indivíduo é levado a crer que é 

livre se estiver em harmonia com o sistema econômico em vigor, que lhe 

prescreve recorrentemente padrões de felicidade, beleza, sucesso e etc.  

 

1.2  Massificação da cultura 

 

Para Adorno e Horkheimer, a massificação da cultura, na realidade, não 

possibilitou aos excluídos ter acesso aos bens culturais de forma plena. Essa 

falsa democratização gerou certa incoerência, pois ao mesmo tempo em que 

possibilita esse acesso, retira-o no momento que prescreve produtos culturais e 
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elimina outros. Completando o pensamento ainda na obra Dialética do 

esclarecimento: 

 

[...] A eliminação do privilégio da cultura pela venda em 
liquidação dos bens culturais não introduz as massas nas 
áreas de que eram antes excluídas, mas serve, ao contrário, 
nas condições sociais existentes, justamente para a 
decadência da cultura e para o progresso da incoerência 
bárbara (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p.132). 

 

Críticas como estas feitas à Indústria Cultural são profundamente ácidas. 

Sua criticidade é tamanha que comumente somos seduzidos a crer que a 

maquinaria da industrialização da cultura se instalou de tal modo que as 

possibilidades de resistir a ela foram totalmente extintas. Adorno, por exemplo, 

chega a mencionar a referida indústria como um “fenômeno onipresente”. Dizer 

que a indústria cultural é onipresente é completamente questionável. Contudo, 

inferir que em razão disto Adorno seja um determinista seria elaborar 

conclusões aligeiradas que apenas negligenciam o pensamento e o caráter 

crítico da obra do filósofo de Frankfurt. 

O poder onipresente da Indústria Cultural é completamente dúbio. 

Porém, sua influência nos dias atuais é inquestionável. A diligência dos meios 

mediáticos e do marketing para submeter a todos os seus anseios é patente. “A 

violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez por 

todas”. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p.122). Vê-se, pois, que as 

condições objetivas da sociedade com todo seu poder ideológico 

estabeleceram seus intentos com imenso êxito. A perda da singularidade 

tornou-se a pedra de toque desta organização social. Nesse contexto, torna-se 

uma questão emergente para estes pensadores repensar as maneiras pelas 

quais a realidade é construída pela Indústria Cultural. 

Adorno e Horkheimer (2006, p.105) asseveram que “os produtos da 

Indústria Cultural podem ter a certeza de que até mesmo os mais distraídos 

vão consumi-los alertamente”. Se Adorno muitas vezes aparenta não ter 

esperanças em relação às possibilidades de resistência, o que pode ser 

aduzido em seu favor? Por exemplo: a despeito das diversas críticas que 

Adorno direciona à racionalidade técnica, ele não é exatamente contra a 

tecnologia, como pode ser observado, por exemplo, na entrevista Televisão e 
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formação: “[...] gostaria de acrescentar que não sou contra a televisão em si, tal 

como repetidamente querem fazer crer” (ADORNO, 2011c, p.77). Vê-se, 

portanto, que não se trata de uma recusa das tecnologias modernas. Adorno, 

sim, parte da suspeita para analisar um fenômeno como a televisão, ou seja, 

investigar as maneiras pelas quais ela opera, conduz seus interesses e difunde 

a ideologia que a patrocina. Adiante, nesta mesma entrevista, Adorno (2011c, 

p.94) explicita: 

Pelo prisma do veículo de comunicação de massa, a tarefa que 
se coloca seria encontrar conteúdos e produzir programas 
apropriados em seu conteúdo para este veículo, e não 
impostos a partir de seu exterior. Esta talvez seja a grande 
contribuição de nosso debate: tudo o que elaboramos 
positivamente [...] nestes termos apresentaria uma espécie de 
cânone ou linha de orientação para o que deveria ser o rumo 
da televisão, para que ela represente um avanço e não um 
retrocesso do conceito de formação cultural. 
 

Como se percebe, Adorno malgrado seu aparente pessimismo, não é 

determinista. De fato, a Indústria Cultural possui o poder de elidir a criticidade 

dos indivíduos; isto não quer dizer, no entanto, que estamos fadados à 

alienação. Adorno compreende que as possibilidades reais de resistência só 

podem ser realizadas por meio de sujeitos emancipados. Tal condição 

emancipatória implica não só reflexão crítica, mas também engajamento 

político. Se o curso da história promove em larga escala a disseminação da 

barbárie, é preciso, sim, estar atento a isto. Evitar a distração perante a nossa 

realidade é uma das vias possíveis para a consecução da emancipação. 

Adorno (2011a, p.45) em seu texto O que significa elaborar o passado 

sentencia,  

 
[...] nem nós somos meros espectadores da história do mundo 
transitando mais ou menos imunes em seu âmbito, e nem a 
própria história do mundo, cujo ritmo frequentemente 
assemelha-se ao catastrófico, parece possibilitar aos seus 
sujeitos o tempo necessário para que tudo melhore por si 
mesmo. Isto remete diretamente à pedagogia democrática. 
 

 

Se nós não somos espectadores da nossa realidade, significa que ela 

não está fixamente estabelecida. Mesmo que as condições atuais sejam 

desfavoráveis ao florescimento da crítica, a crítica não está, com efeito, 

destinada ao desaparecimento. Para suplantar a perspectiva acrítica, é 



52 
 

 

 

imprescindível superar uma visão que tende a apegar-se ao imediatismo que 

justifica a suposta naturalidade das estruturas sociais. Se a férrea inclinação ao 

emudecimento resulta no conformismo, “[...] a autorreflexão e o esforço crítico 

são dotados de uma possibilidade real de resistência” (ADORNO, 2011g, p.69). 

Adorno, por não compreender a história como fenômeno apartado dos 

homens, identifica, portanto, possibilidades de resistência. As críticas incisivas 

direcionadas à sociedade capitalista não apresentam uma visão negativista, 

como muitos pretendem crer, elas, na verdade, são imprescindíveis para a 

emancipação. Investigar a história implica estudar a nós mesmos, logo, implica 

abandonar a coisificação da consciência que se fecha em si mesma. Ora, 

somente é possível evitar os campos de concentração, tal qual Auschwitz, 

refletindo sobre as suas causas e “fortalecendo a resistência frente aos 

mesmos por meio do esclarecimento” (ADORNO, 2011b, p.127). Em outras 

palavras, para alcançar a emancipação é necessário compreender criticamente 

o estado atual que a impede de se afirmar.   

De fato, a reflexão crítica se encontra profundamente ameaçada. Porém, 

não está fadada ao seu total extermínio. Adorno não corrobora com a ideia de 

uma história dissociada dos sujeitos. O que isto quer dizer? Ele endossa que 

as condições reais da sociedade são passíveis de crítica; mais ainda: são 

suscetíveis de mudança. A exigência para tal tarefa está na autorreflexão 

crítica, capaz de trazer à luz as incongruências, contradições e barbáries 

presentes em nossa era. Adorno concorda com Kant quando este sentencia 

que o homem se encontra num estado de minoridade intelectual por sua 

própria culpa. Se não há subterfúgio, cabe aos sujeitos assumirem o papel de 

transformadores de seu tempo.      

As influências da indústria cultural se revelam como um debate ainda 

atual no que tange à massificação cultural, uma vez que os poderes exercidos 

pelos interesses mercadológicos vigoram de modo patente sobre as escolhas 

dos indivíduos. De tal forma que muitos tendem a guiar seus gostos artísticos 

conforme a moda em voga. Nesse sentido, a monopolização da cultura como 

mercadoria impede a apropriação para formação estética dos sujeitos, pois 

suas reais intenções são determinadas por questões comerciais onde o lucro é 

o seu maior objetivo. 
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Entretanto, mesmo com posições pessimistas acerca do poder exercido 

pela indústria cultural, Adorno vê possibilidades de uma cultura não 

desvinculada da formação humana. Assim, para a educação ser efetiva, 

necessita promover a autonomia e a emancipação dos sujeitos contrapondo-se 

à ideologia dominante através da autorreflexão crítica.  

Para tanto, é crucial investigar a formação para além das perspectivas 

educacionais e pedagógicas estabelecidas de antemão pela sociedade. Como 

salienta Leo Maar (2003), cultura e formação devem ser analisadas no interior 

do modo de produção social, da maneira pela qual a vida humana é 

condicionada pelas condições de produção da sociedade vigente. Somente 

mediante este procedimento investigativo torna-se possível apreender 

adequadamente o processo de semiformação.   

As condições materiais, a organização do trabalho e a organização 

econômica social em voga não são naturais, mas historicamente 

condicionadas. A emancipação só é possível quando a realidade é apreendida 

nesta perspectiva, isto é, compreendo a condição humana objetiva pelo viés da 

contradição. Desse modo, o sentido teleológico da emancipação em Adorno 

não está pautado numa visão idealista. Ela ratifica a crítica, a resistência.  
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CAPÍTULO II 

FORMAÇÃO CULTURAL E SEMIFORMAÇÃO: POSSIBILIDADES E 

CONTRADIÇÕES NA EDUCACÃO 

 

 
2.1 O conceito de bildung e os seus desdobramentos históricos 
 

A palavra alemã bildung remete a um conceito polissêmico, carregado 

de conotações que genericamente se traduz como formação e educação para 

o português. Bildung não se resume a uma única acepção, mas antes de tudo, 

é uma palavra carregada por um riquíssimo campo semântico: Bild, imagem, 

Einbildungskrafit, desenvolvimento, vorbild, modelo, entre outras. Todavia, 

utilizamos bildung para nos referirmos à formação do indivíduo no sentido de 

uma formação cultural (SUAREZ, 2005, p.193). 

O termo bildung associado à ideia de formação e cultivo firma-se no final 

século XVIII e início do século XIX, como elemento cultural motriz na Alemanha 

fortemente presente nas seguintes áreas: literatura, filosofia e pedagogia. Uma 

das principais razões para a criação do princípio da educação enquanto “cultivo 

de si” surge a partir de motivações advindas da derrota da Prússia pelo exército 

de Napoleão Bonaparte, que gerou de forma gradativa uma valorização da 

educação como um meio de superação da derrota militar, tendo como pano de 

fundo as datas 1806/1807 que vinculava um projeto de reconstrução da nação 

pela via de uma reforma profunda na educação (WEBER, 2011c). 

O filosofo alemão Wilhelm Von Humboldt foi uma das grandes 

referências no encabeçamento de reformas das instituições escolares e na 

fundação de uma universidade alicerçada no abandono de princípios utilitários. 

O projeto humboldtiano tinha por objetivo superar os antagonismos entre as 

forças opostas da vida, isto é, natureza e cultura, indivíduo e sociedade, 

reconciliando-as, portanto. Este projeto se baseava no ideal de conciliar as 

opostas atividades do homem e promover a partir disso a harmonia na 

personalidade.  

O esforço formativo e pedagógico, no século XIX na Alemanha, de 

restituir a harmonia da interioridade do indivíduo com a exterioridade do mundo 

desencadeou profundas modificações no cenário cultural, político e econômico 
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alemão, que ficou conhecido como neo-humanismo. Brito (2012, p. 222), nesse 

sentido, afirma 

A bildung, tanto em nível psicológico quanto em um nível 
institucional, foi o que permitiu aos alemães, pela primeira vez, 
resgatar certa unidade simbólica, uma imagem como nação. 
Somente a ideia de cultura que nasce dos indivíduos e que se 
estende sob a forma de um espírito popular, um Volksgeist, 
parecia ter força ideológica suficiente para recuperar uma 
identidade cultural que para a Alemanha, como uma série de 
estados independentes e gradualmente fragmentados, era 
particularmente difícil. 

 

A primazia sobre o sujeito é o sentido formativo endossado pelo neo-

humanismo. A necessidade de se reportar à interioridade humana, 

entendendo-a enquanto locus essencial para um novo horizonte educativo é a 

aposta de Humboldt para demarcar um novo campo para o desenvolvimento 

pedagógico da cultura. Esse novo registro educacional se consolida mediado 

pelo conceito de Bildung. É necessário ressaltar que este conceito está numa 

posição diametralmente oposta à outra perspectiva cultural, na qual sua 

acepção conceitual era denominada Kultur que era a cultura compreendida em 

seu aspecto externo aos homens, isto é, as instituições estatais, os códigos 

civis e jurídicos.  

O desencadeamento desse projeto se dá no final do século XVIII na 

Prússia. Frederico Guilherme II ao ascender ao poder instaura uma política 

reacionário que ocasionou péssimas consequências para o ensino. O 

desenvolvimento do esclarecimento que vinha se consolidando foi ameaçado 

por uma administração conservadora e rígida. Destarte, o próprio trabalho dos 

intelectuais estava em risco, uma vez que suas atividades estavam cada vez 

mais limitadas pelo rigor burocrático. Frederico Guilherme II criou uma estrutura 

estatal poderosa na qual as províncias perderam poder legislativo, dando, 

assim, ao estado o poder de intervir em todas as esferas da vida pública. Tudo 

somado houve uma regressão dos estados alemães no que se refere às 

relações diplomáticas além de sucessivas derrotas militares (BRITTO, 2012, p. 

224).  

Guilherme Frederico III quando assumiu o poder, se viu diante de uma 

sociedade insatisfeita com os rumos políticos e culturais da Prússia. Era 

necessário um novo parâmetro de nação para modernizar uma sociedade até 
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então retardatária; para tanto, era necessário uma reforma profunda na 

educação, cujas bases pedagógicas deveriam estar alicerçadas na relação 

direta entre autonomia individual e autarquia dos sistemas de ensino. 

Numa série de ensaios do livro o individuo em formação Freitag (2001) 

também salienta que a bildung dos alemães, bem como o conceito de paidéia 

dos gregos da Antiguidade Clássica teve um peso crescente depois de uma 

derrota política e moral, um ideal político e comunitário que serviu como 

principio norteador da reconstrução social do país (Leiam –se Peloponeso na 

Grécia e invasões napoleônicas na Europa).  

Daí que esses múltiplos significados conceituais do termo alemão 

“bildung” é abordado principalmente a partir de filósofos como Humboldt, Kant, 

Hegel e, contemporaneamente foi utilizado por Adorno de forma enfática em 

suas obras, com objetivo de elucidar uma mudança social no que tange a uma 

educação (Erziehung) mais ampla, que possa trilhar caminhos de uma 

sociedade mais justa em que o homem possa agir com autonomia, liberdade e 

discernimento no que se refere às esferas da vida. 

A aposta na autonomia enquanto caminho real para transcender a 

realidade objetiva é o fundamento da Bildung na qual os frankfurtianos, em 

especial Adorno e Horkheimer, depositam suas esperanças. Ou seja: a 

autonomia enquanto imperativo, cujo sentido pode ser atribuído a uma 

finalidade politicamente revolucionária.  

Adorno, Horkheimer, Fromm, Loewenthal e seus pares rejeitavam a 

tradição que compreendia a Bildung por um viés idealista; e tinham fortes 

objeções contra correntes teóricas que pretendiam analisar o indivíduo alijado 

das condições materiais que o circunda. O esforço da teoria crítica visava 

renunciar a Bildung idealista, no entanto, sem abrir mão dela enquanto 

possibilidade emancipatória do esclarecimento. Vê-se, pois, que o escopo da 

formação voltada para a autonomia, para a reflexão individual, não se trata de 

um subjetismo; não significa a promessa de um eu autocentrado e, portanto, 

fechado para realidade (GUR-ZE’EV, 2006, p. 14).  

Evidentemente que Adorno e Horkheimer tinham plena compreensão de 

quão complexo é a efetivação de uma proposta contra-hegemômica tal como 

uma formação para a emancipação numa sociedade predominantemente 

unidimensional.  Como realizar tal projeto numa sociedade cujo espaço para o 
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indivíduo é quase inexistente?  Como resgatar os valores iluministas, utilizando 

o esclarecimento a favor da emancipação da classe oprimida? Como pensar tal 

intento numa sociedade que racionaliza o sofrimento humano, aumentando os 

juros de um país mesmo que isso leve ao desemprego e a fome, com a 

justificativa de ser uma medida fundamental para a saúde da economia?   

As respostas certamente não podem ser encontradas apressadamente. 

É necessário trazer à luz as razões pela quais os frankfurtianos, sobretudo 

Adorno, se engajaram numa proposta formativa cujos alicerces se encontram 

fundamentados no próprio esclarecimento. Embora Adorno e Horkheimer 

realizem duras críticas ao esclarecimento, eles não estão se opondo de modo 

algum aos seus pressupostos, a saber, razão, ilustração, autonomia, 

emancipação.  

O fato de o esclarecimento ter sido apropriado pela burguesia e se 

transformado em instrumento de dominação, não significa que sua outra 

possibilidade tenha sido eliminada, isto é, sua possibilidade emancipatória. A 

proposta da bildung é consequência da necessidade de contraposição, de 

resistência à sociedade de massas que apesar de bem administrada do ponto 

de vista burocrático, está longe de contemplar as necessidades humanas mais 

urgentes. O alto nível de racionalidade, de progresso tecnológico não é capaz 

de solucionar a miséria no mundo, embora tenha condições de sobra para 

tanto. Eis a contradição com a qual Adorno se confronta. 

 

Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde 
(e até mesmo com sua ajuda), a semiformação passou a ser a 
forma dominante da consciência atual o que exige uma teoria 
que seja abrangente (ADORNO, 2010, p. 9).   

 

As palavras de Adorno atestam o fracasso de um projeto cujo intento 

visava, em última instância, a emancipação por meio da ilustração. A proposta 

de realizar o conceito de cultura como liberdade não foi levada a cabo, dado 

que os movimentos revolucionários que almejavam transformar o mundo 

ocidental não obteve êxito em suas investidas. Os mais emblemáticos ideais 

(liberdade, igualdade, fraternidade) radicados durantes a revolução francesa 

não foram consolidados enquanto cultura ocidental ao longo dos séculos que 

sucederam a referida revolução. José Zamora em seu texto Theodor W. 
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Adorno: educar contra a barbárie elucida a razão pela qual o projeto de uma 

formação emancipatória foi frustrado: 

 
La formación de los sujetos em el sentido que inaugura el giro 
subjetivo de la modernidade estaba vinculada a la afirmación 
de la autonomía  y la libertad de los individuos y ésta a su vez a 
la formación de uma sociedade que, por médio de la revolución 
de las racionales sociales, económicas y políticas, hiciese 
posible la realización de la autodeterminación de los sujetos 
emancipados. La realización de la autodeterminación  de los 
sujetos emancipados. La idea filosófica de formación (Bildung) 
em su momento de esplendor pretendia “formar la existencia 
natural conservándola) (Adorno, 1959, p. 95), es decir, 
perseguía uma relación humanizadora entre sociedade y 
naturaliza. Esta relación se ve frustrada por uma dominación de 
la naturaliza desbocada que niega la libertad  y la soberania 
que pretende alcanzar frente a ella y da um vuelco em um 
nuevo sometimiento al ordem social naturalizado y enfrentado 
a los individuos que lo producen ( ZAMORA, 2010, p. 97). 

 

O esclarecimento no interior do processo da ascensão burguesa foi 

apropriado de modo que inviabilizou uma cultura na qual os sujeitos fossem 

livres.  Adorno afirma que houve uma cisão do campo de forças característico 

da formação. O desenvolvimento da burguesia estabeleceu os pilares da 

sociedade administrada, guiada para o progresso. A totalidade social 

administrada se estrutura dentro do princípio de competitividade dos mercados 

com prerrogativa da necessidade de dominar a natureza. A técnica, nesse 

contexto, ganha primazia sobre a sociedade promovendo, assim, uma 

formação cultural voltada para a dominação não só da natureza, mas também 

do homem.  

Com o desenvolvimento das forças produtivas no século XIX o trabalho 

fabril se complexifica. Ao tornar o trabalho mais complexo, os trabalhadores 

passam a desenvolver atividades específicas. Ocorre, então, o processo 

intensificado da especialização.  Cada um faz tão somente uma coisa. Nesse 

modo de organização o trabalhador apesar de ser agente direto na produção 

de um determinado produto é abstraído dele, uma vez que a produção 

industrial passa a ter uma finalidade geral das necessidades sociais. Se o 

trabalhador dispende seu tempo em troca de salário na fabricação de um artigo 

de luxo não é para satisfazer sua carência, mas as necessidades da totalidade 
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social. Karl Lowith (2013, p. 293) tomando como referência a ótica hegeliana a 

respeito do trabalho esclarece as consequências desse processo.  

 

O reverso dialético dessa universalização dos trabalhos, que 
constituiu um sistema de trabalho, é a sua especialização; do 
mesmo modo que a simplificação dos trabalhos, sua 
especialização em uma atividade particular conduz a sua 
multiplicação [...] quanto mais o homem se livra da concreção 
natural e se submete à natureza, tanto mais se torna 
dependente dela, pois enquanto cada um só sabe elaborar 
uma particularidade abstrata, tanto mais incapaz ele será de 
satisfazer todas as demais carências.  

 

A temática da dominação da natureza pelo homem é nodal em Adorno. 

Se se quiser deslindar o efeito do capitalismo na perspectiva histórico mundial 

notar-se-á seu caráter de dominação planejada. Os modos de produção se 

desenvolveram de tal modo que ensejou ao homem o poder de não só 

desbravar a natureza, mas também de tê-la em suas mãos. O grau de 

complexidade e subdivisão das atividades do trabalho, porém, desenvolveu um 

sistema – orientado pelo anseio de acúmulo de capital – cujo desenvolvimento 

construiu uma sociedade de massas. O progresso, então, se desenvolveu de 

forma dupla; de um lado promoveu a liberdade, por outro, a opressão. O 

domínio quase irrestrito sobre a natureza conduziu às massas a opressão pela 

cultura em vigor. A organização social administrada e guiada pelo consumo 

dominou seu principal alvo, a saber, o homem. 

O domínio da natureza no qual os homens se submeteram, promoveu de 

tal modo sua alienação que eles não conseguiram vislumbrar outra 

possibilidade cultural como legítima senão aquela preconizada pelos 

administradores da sociedade burguesa (DUARTE, 1993, p. 113). O paradoxo 

consiste na incongruência de uma sociedade que é capaz de destruir o mundo 

várias vezes com as armas atômicas que já possui e, contudo, é incapaz de 

eliminar a fome.  Em outras palavras, o progresso realizado pelo mundo 

capitalista não trouxe o sonhado mundo da liberdade.  

A racionalização calculadora e a modernização, constitutivas do 

progresso técnico resultaram no declínio com relação às sociedades pré-

modernas. A tecnificação alterou as experiências humanas, privando-as de 

refinamento e circunspecção. É válido salientar, porém, que não é tecnologia 
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que carrega em si o mecanismo da dominação, porém sua adequação ao 

poder. A manipulação das consciências por aquilo que Adorno e Horkheimer 

denominaram de indústria cultural e a apropriação ostensiva da técnica pelo 

fascismo representam aspectos do desenvolvimento sombrio do progresso 

científico (LOWY; VARIKAS, 1992, p. 209).  

 Todavia, o duplo caráter do progresso não é tão somente um mau uso 

da ciência, significa, sobretudo, a existência de uma potencialidade 

desumanizadora das raízes da própria empreitada científica. Adorno e 

Horkheimer se referem à dialética da razão evidenciando a emergência do 

racionalismo ocidental, esboçando, assim, uma inclinação à “dominação 

progressiva” associada à dois pontos essenciais do escopo científico, a saber, 

a redução do qualitativamente diferente a uma identidade quantitativa, cujo 

ápice desse sentido se consolida na “Science is Measurement”, somado ao 

domínio da natureza. A dominação da natureza mediada pela técnica levaria à 

instrumentalização dos homens (LOWY; VARIKAS, 1992, p. 210). 

Que o progresso científico desmistificou uma série de crenças 

supersticiosas do passado mítico é algo inconteste. Porém, ao dirimir verdades 

míticas, o progresso introduziu uma nova mistificação: a crença de que o 

homem é o senhor da natureza e, portanto, exerce uma função de domínio 

sobre ela e não de relação.  

“A dominação da natureza se reproduz no interior da humanidade” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 92). O progresso traz como consequência 

repúdio àquilo que difere, isto é, ao qualitativamente diferente e o domínio da 

natureza. Por exemplo: um dos alvos deste processo é a mulher. “A mulher traz 

o enigma da fraqueza” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 92). A suposta 

fraqueza, sensibilidade, impotência, passividade feminina estão inscritas 

culturalmente enquanto características inassimiláveis postas pela natureza. A 

mulher representa a natureza e, portanto, torna-se objeto de domínio. Do 

mesmo modo ocorreu com os 

 
 

Autóctones subjugados nas primeiras formações estatais, 
assim como no caso dos indígenas nas colônias, atrasados 
relativamente aos conquistadores em termos de organizações 
e armas, bem como no caso dos judeus entre os arianos, o 
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desamparo da mulher é a justificação legal de sua opressão 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 92).   

 

O lugar e a função social da mulher é antes de tudo uma construção, 

uma delimitação demarcada pelos homens. A suposta “natureza passiva” da 

mulher é que torna sua subserviência justificada com o registro de identidade 

feminina; Isso as torna minoria ainda que quantitativamente seja maioria. Tal 

constatação um tanto pessimista é o resultado de um progresso que ao invés 

de amenizar os aspectos destrutivos da natureza tornou mais próximo e real a 

opressão entre os humanos.  

Auschwitz, por exemplo, é o clímax da barbárie, embora Adorno advirta 

que possa não ter sido a catástrofe em sua totalidade. Diante de uma 

consideração sombria como esta é que Adorno sentencia a necessidade 

urgente de repensar a formação, refletir sobre as balizas que sustentam a visão 

educacional hodierna, não só do ponto de vista escolar, mas, sobretudo, dentro 

da totalidade social.   

 

2.2  Educação contra barbárie  

 

Nas primeiras linhas do texto Educação após Auschwitz Adorno 

estabelece uma exigência para a educação, a saber, Auschwitz não deve se 

repetir. A relevância deste imperativo é tamanha que dispensa justificativas. A 

urgência dessa responsabilidade educacional se deve ao fato de que embora o 

evento histórico Auschwitz tenha ficado no passado, as condições de sua 

ressurgência ainda existem. Mas o que isto significa? Mesmo um grau de 

regressão tão grande tal qual o extermínio de judeus7 ter se encerrado nos 

livros de história, a barbárie pode novamente ser posta em prática se houver 

condições para a regressão. Nesse sentido faz-se mister indagar quais 

condições são estas? Quais razões poderiam legitimar novas formas de 

barbárie, num mundo que já vivenciou o holocausto?  

 

É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas 
capazes de cometer tais atos, é preciso relevar tais 

                                                           
7
 Válido lembrar que não só judeus foram exterminados, mas também ciganos, homossexuais, 

intelectuais e todos aqueles que não estavam em consonância com os ideais da superioridade 
ariana.  
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mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem 
novamente capazes de tais atos, na medida em que se 
desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos 
(ADORNO, 2011b, p. 121).  

 

É de suma importância, portanto, compreender as razões que levaram 

os culpados, os responsáveis a cometer barbáries. Tomar consciência dessa 

necessidade é uma tarefa capital, sem a qual não é possível se falar de 

educação. Mas quem são os culpados? “São unicamente os que, desprovidos 

de consciência, voltaram contra aqueles seu ódio e sua fúria agressiva” 

(ADORNO, 2011b, p. 121). A exigência precípua consiste, pois, em resistir a 

essa ausência de consciência. Para Adorno não é possível pensar educação 

quando não se combate o discurso cego de ódio, de intransigência contra tudo 

o que se afirma enquanto diferença. É fundamental levar as pessoas a 

pensarem sobre seus atos, sobre si mesmas. “A educação tem sentido 

unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica” (ADORNO, 

2011b, p. 121).   

No debate Educação contra a barbárie Adorno esclarece sua definição 

de barbárie. Grosso modo, barbárie é a não correspondência entre o alto grau 

de desenvolvimento tecnológico da sociedade e o próprio desenvolvimento das 

pessoas, isto é, por um lado, há um contumaz avanço técnico-científico, no 

entanto, facilmente é possível constatar com certa constância, por parte das 

pessoas, sentimentos primitivos: ódio, agressividade, desejo em eliminar o 

outro, ou pelo menos eliminar os direitos do outro, para no mínimo “pô-lo no 

seu lugar”.   

É bem verdade que as condições históricas, econômicas são fatores 

decisivos para a consolidação de um processo formativo. É preciso, então, 

levar em consideração que os condicionantes sociais operam um poder 

coercitivo, na medida em que pressionam os indivíduos a adotarem as 

posições prescritas pelo sistema social em voga. Na Alemanha nazista, por 

exemplo, o destino da nação era ditado pelo Fuhrer. É notório que Adorno 

jamais perde de vista as condições históricas e materiais para refletir acerca 

das manifestações da barbárie. As leis sociais objetivas são, de fato, 

obstáculos para o desenvolvimento emancipatório dos indivíduos, mas não são 

propriamente determinantes. Qual seria, então, o outro elemento que enseja as 

possibilidades de barbárie? 
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No texto O que significa elaborar o passado Adorno salienta que o 

fascismo não tinha como único sentido a promoção do sofrimento, da 

destruição, da morte, embora este tenha sido o mais patente. O outro 

significado evidenciado por Adorno diz respeito àquelas pessoas que não 

tinham objeções ao fascismo, pelo contrário, “muitos viveram muito bem sob o 

fascismo” (ADORNO, 2011a, p. 38). No entender de Adorno há pessoas que 

não são exatamente forçadas a apoiarem regimes antidemocráticos, elas 

estão, ao fim e ao cabo, alinhadas com o autoritarismo. A cega adaptação ao 

poder imperante de uma época é consequência da ausência de auto-reflexão, 

da inabilidade para reagir.  

 
Personalidades com tendências autoritárias identificam-se ao 
poder enquanto tal, independente de seu conteúdo, no fundo 
dispõem só de um eu fraco, necessitando, para se 
compensarem, da identificação com grandes coletivos e da 
cobertura proporcionada dos mesmos (ADORNO, 2011a, p. 
37). 
 

No texto Antissemitismo e propaganda fascista Adorno elenca as três 

características da abordagem psicológica da propaganda fascista, no contexto, 

norte-americano. 1) os agitadores fascistas costumam ser falastrões, fazem 

discursos inflamados de tendência apologética cujo alvo da apologia é ele 

próprio. Eles se apresentam como homens simples que se identificam com 

seus ouvintes e não são nada senão os arautos do grande líder que está por 

vir. Eles alegam terem poucas necessidades financeiras para em seguida 

solicitarem pequenas quantias de dinheiro. 2) São sempre enfáticos na defesa 

do movimento fascista, embora não deixem claro qual é o seu fim, para onde 

ele conduzirá as massas (ADORNO, 2015, p. 140). 3) Os discursos estão 

sempre embasados no moralismo, isto é, os fascistas defendem a pátria, a 

família monogâmica e heterossexual, o reino dos céus, a defesa da 

propriedade privada e o fim do comunismo que só existe na cabeça deles. 

No que tange ao nazismo, a subjetividade foi demasiadamente moldada, 

uma vez que a ideologia anti-semita insuflou o narcisismo das pessoas por 

meio do nacionalismo. O narcisismo obteve êxito graças à identificação com o 

todo, isto é, com a satisfação de fazer parte do poder majoritário.  O poder 

nazista promoveu o ódio em larga escala, disseminando-o por todos os lugares 

onde houvesse qualquer diferença: cultural, religiosa e étnica. Sobre o lastro do 
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ufanismo, o delírio pela perseguição obstinada ao outro, ao diferente, foi 

justificado. Abandonar a autonomia é um elemento indispensável para a 

consolidação de tal sociedade autoritária. A psicanálise, diz Adorno, enfurecia 

os nazistas em função de seu caráter de autoconsciência crítica, e não 

exatamente por conta da origem judaica de Freud. A abdicação do eu, da 

autonomia, da reflexão é aquilo que enseja as condições propícias para a 

consolidação do autoritarismo. O que impera, portanto, é a adaptação.  

 
A necessidade de uma tal adaptação, da identificação com o 
existente, com o dado, com o poder enquanto tal, gera o 
potencial totalitário. Este é reforçado pela insatisfação e pelo 
ódio, produzidos e reproduzidos pela própria imposição à 
adaptação (ADORNO, 2011a, p. 43-44).  

 

Adaptar-se, conformar-se a ordem objetiva dos fatos são prerrogativas 

do nazismo ou de qualquer outro sistema autoritário. “O anti-semitismo baseia-

se numa falsa projeção” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 154). Com estas 

palavras Adorno e Horkheimer iniciam a VI parte do texto “Elementos do anti-

semitismo”. A projeção é falsa, quando ela se efetiva como mimese. Somente a 

mimese se assemelha ao mundo externo. “[...] a falsa projeção torna o mundo 

ambiente semelhante a ela” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 154). Os 

sentimentos e impulsos dos sujeitos lhes pertencem, no entanto, não admitem 

possuí-los, ou seja, eles os atribuem ao objeto para o qual eles destinam 

aqueles impulsos.  Em outras palavras, o assassino sempre imputa à vítima a 

culpa por seu desejo de perseguição. A falácia de tal projeção significa que o 

sujeito que a realiza não consegue distinguir naquilo que ele projeta o que é 

próprio dele e o que lhe é estranho.  

A projeção dos sentidos reporta a pré-história animal do homem com a 

finalidade de garantir sua auto conservação mediante a busca por comida, 

água etc. A projeção faz parte do homem, bem como todas as outras funções 

relacionadas à sobrevivência como ataque e defesa. Por conta da convivência 

em grupo, ou melhor, em razão da vida dentro de uma sociedade organizada, 

de relações humanas, econômicas, políticas complexas o indivíduo é levado a 

diferenciar o que é externo do que lhe pertence, do que é interno. Para que o 

sujeito compreenda o objeto que observa e ocorra o entendimento da realidade 
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tal como ela é, é necessário que o sujeito devolva mais do que recebe dela (Cf. 

ADORNO; HORKHEIMER, 2006).  

Para Adorno e Horkheimer o indivíduo recria o mundo exterior a partir do 

que este proporciona aos seus sentidos. A partir disso se forma o ego, 

“aprendendo a conferir uma unidade sintética, não apenas as impressões 

externas, mas também as impressões internas que se separam pouco a pouco 

daquelas” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 155). O sujeito se constitui a 

partir da riqueza que o mundo externo lhe dá. Há ai uma relação. Quando esta 

relação é rompida o ego torna-se pétreo. Quando, por outro lado, o sujeito se 

limita em registrar positivamente tudo o que lhe é alheio, ele está condenado a 

apenas repetir. A mediação na qual o pensamento é induzido a refletir sobre os 

dados sensórios que recebe é que se torna possível impedir a ossificação do 

espírito. É crucial que o sujeito tenha a consciência de que há um mundo 

externo com o qual se relaciona, porém é diferente dele, é outro. Assim se 

realiza a projeção consciente.  

Mas como é possível uma falsa projeção, uma projeção não consciente? 

A resposta está na incapacidade de diferenciar o que é o objeto pensado 

daquele que pensa. Quando isso ocorre há uma identificação na qual foi 

eliminada a relação entre sujeito e objeto.  Esta inabilidade consiste em não 

mais conseguir devolver à realidade o que dela recebeu. Assim se radica no 

sujeito sua miséria; ao abrir mão da reflexão ele nem pensa sobre si nem sobre 

o que recebe do mundo externo. Ao invés de ter em si a capacidade para 

legislar, pensar, refletir, decidir, o sujeito se abriga no conforto de estar ao lado 

da maioria e, assim, imputa a outrem o dever de decidir sobre si. Isto ocorre de 

tal forma que o mundo externo torna-se o sucedâneo de sua individualidade. 

 
O puro esquema do poder enquanto tal, que domina totalmente 
tanto os outros quanto o próprio eu rompido consigo mesmo, 
agarra o que se lhe oferece e insere-o em seu tecido mítico, 
com total indiferença por suas peculiaridades. O ciclo fechado 
do que é totalmente idêntico tornar-se o sucedâneo da 
impotência (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 157).   

 
 

Para que o sistema triunfe é necessária a total adesão dos sujeitos a ele. 

O sistema não pode correr o risco de perder sua coesão concedendo grande 

autonomia aos seus membros. O poder autoritário opera de modo não só 
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coercitivo, mas também visa fazer com que os sujeitos submetidos se 

identifiquem com o poder. Do ponto de vista psicológico, o fascismo tem por 

característica o controle metódico do impulso mimético. O Führer propicia às 

massas a possibilidade de satisfazer o desejo de identificar-se com um padrão.  

Num modelo político guiado por um líder carismático e detentor de poderes 

ilimitados, ocorre o fenômeno da idealização, isto é, o indivíduo idealiza 

atributos e qualidades em outras pessoas que ele próprio não está apto para 

alcançar. Como não consegue atingir seus objetivos idealistas não há outra 

possibilidade, para o indivíduo, senão, lançá-lo para um objeto externo para na 

sequência se identificar e se satisfazer com ele (ROUNANET, 2001, p. 131).     

Nesse sentido, amar o outro no qual foram depositados os ideais 

corresponde a amar a si mesmo. O Führer concentra em si as características 

que os indivíduos massificados anseiam. Ao se identificar com a onipotência do 

líder fascista, o indivíduo idolatra o poder sem limite que ele não tem, porém 

quer ter; ao amar a onipotência ele na sequência repudia o que há nele de 

impotência. Sendo o Führer e toda estrutura política que ele representa 

incólumes a qualquer afronta, os grupos – judeus, ciganos, negros – que 

personificam a ameaça, a divergência, se tornam o elemento desencadeador 

de violência.     

Neste cenário a projeção falsa se efetiva. Na projeção consciente há a 

inscrição do sujeito no objeto externo, ele projeta aquilo que adveio de si, de 

sua reflexão; não há vazio, nesse sentido, haja vista que o exterior sofre 

alterações parciais da interioridade do indivíduo. A falsidade da projeção 

consiste na sua arbitrariedade: o indivíduo recebe estímulos provenientes do 

mundo externo, contudo, não produz a partir deles quaisquer reflexões, e uma 

vez não refletindo sobre a realidade não pode devolver a ela nada mais do que 

ela já tinha lhe oferecido, prescrito.   

 
É justamente porque a psicologia dos indivíduos e seus 
conteúdos só se produzem através dos esquemas sintéticos 
fornecidos pela sociedade que o anti-semitismo 
contemporâneo adquire uma natureza vazia e impenetrável. O 
intermediário judeu só se torna realmente a imagem do diabo 
depois que ele deixou de existir economicamente [...] O anti-
semitismo, de certa maneira, tem que, primeiro, inventar seu 
objeto (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 170).   
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O caráter da falsa projeção está radicado na irreflexão porque prescinde 

de reflexão. A projeção consciente modifica na subjetividade reflexiva o que 

recebe da realidade.  Quando este processo é corrompido a realidade se 

apresenta como único vetor de produção de sentido, pois ela não é de modo 

algum alterada pelo sujeito que a percebe. Por este mecanismo projetivo o 

indivíduo tão só reconhece o já conhecido e se apraz com ele, de modo que 

não o transcende do ponto de vista crítico.   

No caso do nazismo a representação de poder na qual a massa se mira 

e glorifica está no líder carismático e poderoso. Na indústria cultural, por outro 

lado, tal situação não é possível de ser reproduzida. Numa sociedade guiada 

para o consumo não é possível nem profícuo concentrar as expectativas e 

aspirações das massas numa única pessoa. O mercado de massas precisa 

necessariamente de muitos elementos, figuras, personagens pelos quais possa 

engendrar novos modelos de satisfação pessoal. Para tanto, a indústria cultural 

lança mão de ídolos novos, quais sejam, artistas, políticos, atletas, modelos 

que incorporam o significado da “verdadeira beleza”, além de objetos de 

consumo, músicas de sucesso.  O objetivo aqui é o mesmo daquele do 

nazismo, isto é, os indivíduos devem vocalizar os desejos e expectativas 

previamente estabelecidas por uma realidade que lhe é externa.   

 

A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor 
cultural não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. 
Os próprios produtos – e entre eles em primeiro lugar o mais 
característico, o filme sonoro paralisam essas capacidades em 
virtude de sua própria constituição objetiva. São feitos de tal 
forma que sua apreensão adequada exige, é verdade, 
presteza, dom de observação, conhecimentos específicos, mas 
também de tal sorte que proíbem a atividade intelectual do 
espectador (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 104).  

 

A interdição do pensamento e da reflexão é o fator central para a 

consolidação da dominação. A indústria cultural sabe que não pode privar os 

indivíduos de seu potencial projetivo, porém tem consciência que pode 

comprometê-lo de tal modo que pode torná-lo falso.  Parafraseando Adorno e 

Horkheimer, a indústria cultural não dá folga a ninguém, nem mesmo nos 

momentos de ócio. Esta asserção aparentemente pessimista pode ser 

honestamente compreendida levando em consideração um dos telos da 
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indústria cultural, que é a consecução da falsa projeção. A indústria cultural não 

dá descanso, pois ela precisa subtrair o quanto pode o poder reflexivo dos 

indivíduos, e anulá-lo se possível.  

Por fim, é preciso compreender que nenhum sistema é totalizante, seja o 

totalitarismo com suas características já mencionadas ou a indústria cultural 

com sua ilusória defesa das satisfações individuais. Um sistema autoritário 

jamais considera as massas constituídas por pessoas autodeterminadas, com 

capacidade para decidirem por si próprias o rumo de suas vidas e, portanto 

como possuidoras de racionalidade. Pelo contrário, a indústria cultural, por 

exemplo, trata os sujeitos como massa. Ela busca submeter a todos a passar 

pelo crivo de seus objetivos administrativos para anular, por sequência, a 

subjetividade.  

O horizonte da indústria cultural se encerra dentro das possibilidades 

ofertadas pelo poder do consumo. A não resistência, a passividade, a mera 

adequação a ordem objetiva dos fatos constituem o receituário de um poder 

econômico que visa o lucro e, para tanto necessita elidir o poder da 

autorreflexão. “[...] A falsa projeção é o usurpador do reino da liberdade e da 

cultura; e paranoia é o sintoma do indivíduo semicultivado” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 161). Aqui é aduzido um importante conceito com o 

qual Adorno pensa a semiformação ou semicultura.  

Mas como é possível uma semicultura, uma cultura incompleta? Por 

quais razões uma cultura pode ser insuficiente? Tais indagações são 

devidamente esclarecidas no interior da obra de Adorno, nas questões que 

envolvem o processo formativo do indivíduo no contexto de uma sociedade de 

massas guiadas pela técnica e em prol do consumo. 

 Com a ascensão e consolidação da burguesia a cultura se difundiu 

globalmente, derrubando fronteiras e penetrando nos mais diversos lugares do 

mundo. No entanto, o processo de emancipação dos homens não se deu 

paralelamente ao avanço do esclarecimento no âmbito da técnica e da 

produção de conhecimento. Na medida em que a realidade social se apartava 

da consciência cultivada, ela era conduzida para a reificação. A cultura, então, 

transforma-se numa mercadoria, sendo difundida tal qual uma informação, sem 

compromisso de promover reflexão. Nessa conjuntura o pensamento é 

depauperado; condenando-o, assim, a assimilar tão somente fatos isolados.  O 
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pensamento acaba tendo por exercício assimilar o já dado e alijar-se de 

quaisquer desafios conceituais, pois estes representam incômodo e perda de 

tempo (Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 163).  

É preciso trazer à luz, com o intuito de esclarecimento, os pressupostos 

que balizam o indivíduo semiculto. O texto Teoria da Semiformação aduz os 

elementos de uma semiformação. Para tanto, Adorno ainda no primeiro 

parágrafo do texto afirma, 

 
Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde 
(e até mesmo com sua ajuda), a semiformação passou a ser a 
forma dominante da consciência atual, o que exige uma teoria 
que seja abrangente (ADORNO, 2010, p. 9).  

 

Adorno evidencia a princípio o caráter contraditório de uma cultura, cujos 

pilares se sustentam no esclarecimento e que, no entanto, não conduz a 

consciência a uma real formação. Nesse sentido, é necessária uma teoria 

abrangente, ou seja, uma teoria que compreenda o escopo geral de uma dada 

cultura, investigando as finalidades de suas pretensões econômicas. Contudo, 

a cultura, admoesta Adorno, jamais deve ser apreendida enquanto algo fixo. 

Sempre que a cultura foi compreendida como um estado de coisas inalterável 

ela foi entendida enquanto uma mera adaptação – do ponto de vista da 

subserviência – à vida real; interditando assim, na visão de Adorno, a 

possibilidade dos homens se educarem.  

Ainda mais: Adorno destaca um sintoma de semiformação, a saber, a 

absolutização da consciência, o fechamento de si em si mesma de tal modo 

que só reconhece como legítimo o que lhe apraz. Ora, foram muitas as 

pessoas que embora detentoras de um vasto repertório cultural erudito não 

hesitavam em assassinar pessoas se fosse preciso, conforme sua ideologia 

fascista. Era comum, por exemplo, a existência de sujeitos com este 

comportamento no partido nacional-socialista. Por esta razão, Adorno é 

taxativo em condenar ideias dogmáticas acerca da cultural.  

 
 
Quando o campo de forças a que chamamos formação se 
congela em categoria fixas – sejam elas do espírito ou da 
natureza, de transcendência ou de acomodação -, cada uma 
delas, isolada, se coloca em contradição com seu sentido, 
fortalece a ideologia e promove uma formação regressiva 
(ADORNO, 2010, p. 11). 
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Grosso modo, ao congelar o pensamento em dogmas, o indivíduo é 

privado da possibilidade de compreender a sociedade em sua totalidade, 

limitando-se a analisar fragmentos do real. Esta postura traz como 

consequência a acomodação, não deliberada, de ajustar-se ao sistema social 

em voga, entendendo-o como o único mundo possível. A adaptação à 

realidade existente justifica o poder daqueles que dominam.  

Adorno desenvolve a ideia de semiformação, mais precisamente, dentro 

do contexto da indústria cultural. Esta indústria é a matriz organizadora das 

aspirações, desejos, sonhos dos indivíduos no capitalismo tardio, de tal modo 

que a realidade é previamente estruturada a partir dos pressupostos da referida 

indústria. Ela opera sobre o aparelho sensorial dando-lhes modelos 

constantemente reafirmados como os melhores para consecução de uma vida 

plena de satisfação. Os discursos da indústria cultural são erigidos de modo 

supostamente racional, uma vez que são apresentados argumentos 

coerentemente construídos; no entanto o objetivo real é elidir o poder racional 

dos indivíduos.  

O abandono da individualidade e o ocaso da cultura desencadeado pela 

indústria cultural são manifestações de um processo formativo ceifado do ponto 

de vista do próprio esclarecimento. Desse modo, para Adorno a perda da 

individualidade deve ser analisada na relação com a crise da cultura, de modo 

concomitante. O interesse de Adorno pela cultura está associado à relação 

desta com a subjetividade. O campo subjetivo da cultura é o atributo central da 

Bildung. Daí que se justifica a relação entre indústria cultural (kulturindustrie) e 

semiformação (Halbbildung). É válido ressaltar que traduz-se por semi-

formação para manter o sentido global do conceito pretendido por Adorno:  

significa um processo formativo incompleto, pela metade. É uma formação 

truncada porque desprovida de possibilidade emancipatória, de uma 

possibilidade real na qual os indivíduos sejam coparticipantes dos rumos 

culturais de seu tempo histórico (Cf. MAAR, 1992).  

A semiformação extingue a dialética do movimento da formação cultural 

e individual, pois estabelece de forma imediata os modelos de personalidades 

a serem seguidos. Não há uma mediação; o real produzido pela cultura de 

massa é posto como condição irrevogável para a realização da formação. 
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Adorno afirma que a Bildung tem um caráter antinômico, pois mesmo tendo 

como condição principal a autonomia, ela se forma dentro de um mundo 

previamente dado, isto é, em uma ordem heterônoma. A dialética em Adorno é 

negativa porque nega a consciência que não mais tem poder de decisão, de ter 

experiências autênticas. Do mesmo modo, esclarece Maar (1992, p. 191): 

 
Ocorreria com a consciência de classe do proletário, por 
exemplo, recusada pelo seu “naturalismo” positivo, 
substancializado do processo histórico. O sujeito agente da 
liberdade seria ele próprio reificado, precisando retornar ao 
processo formador: a constituição da classe como universal, 
não realizada, fixada negativamente. 

 

Nesse sentido, afirma Adorno (2010, p. 25). 

 
Mas essa dialética da formação fica imobilizada por sua 
integração social, por uma administração imediata. A semi-
formação é o espírito conquistado pelo caráter de fetiche da 
mercadoria. 

 

A pressuposição de um sujeito passível de ser totalmente moldado pelas 

designações do mercado é o imperativo de uma formação heterônoma, na qual 

os indivíduos estejam privados de liberdade. A indústria cultural vocaliza as 

expectativas do capitalismo, criando formas de criar personalidades incautas, 

subservientes aos prazeres imediatos proporcionados pelo riso fácil frente à 

TV, ou a momentos de catarse quando o sujeito assiste o sucesso de um 

artista que um dia, quem sabe, poderá vir a ser.  

Tal lógica se reafirma em si mesma, ratificando a ideia de que o 

improvável existe e que pode transformar a vida de cada um a qualquer 

momento. As condições históricas e sociais ficam reduzidas a ideologia 

meritocrática na qual o individual tem não só precedência como também 

prevalência. É precisamente esse registro ideológico que justifica o sucesso 

merecido dos agraciados por um sistema econômico disposto a premiar 

aqueles que merecem. Adorno denomina isso de “planejamento do acaso”8. E 

aqueles que insistirem em perseverar numa postura subversiva terão que 

contar com a possibilidade de serem retaliados por um dos poderes estatais 

                                                           
8
 Nesse sentido, Adorno escreve: “o acaso e o planejamento tornam-se idênticos porque, em 

face da igualdade dos homens, a felicidade e a infelicidade do indivíduo – da base ao topo da 
sociedade – perdem toda significação econômica” (ADORNO; HORKHEIMER 2006, p. 221).  
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como a polícia, ou serem rechaçados moralmente por instituições mais sutis 

como o cinema. A alusão aos malfeitores, aos vândalos nos filmes comumente 

trazem uma lição para eles, de que a vida sempre pune aqueles que não estão 

devidamente adequados (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2012, p. 62).  

Seria ilusório acreditar que o fenômeno da semicultura incide tão só 

sobre as pessoas iletradas, sem acesso à dita alta cultura. Na realidade, o 

domínio do consumo e a ideia de felicidade relacionada a ele se espraia por 

todos os lados, não poupando ninguém.  A sedução exercida pela indústria 

cultural não é seletiva. Apenas os mecanismos de apropriação das 

subjetividades se modificam a depender do público que ela pretende alcançar. 

A famosa exclusividade, por exemplo, dirigida ao público infantil, ou 

adolescente, ou adulto, ou feminino, ou geriátrico produzem o embuste de uma 

identidade autêntica de cada um desses grupos que, porém, já tinha sido 

sondada, observada, e criada uma imagem, a qual eles não tiveram 

participação na elaboração final de muitos de seus desejos.  

A semiformação estrutura uma situação social na qual, pelo menos 

tendencialmente, todos são alimentados por diversos meios com bens 

formativos, no entanto, por outro lado, os conteúdos da formação são 

apropriados pelos mecanismos do mercado e adaptados à consciência 

daqueles que são privados de uma formação emancipadora. Não se trata, pois, 

da formação ser destinada aos privilegiados e outras pessoas serem privadas 

dela por meio da divisão de classes. A produção e disseminação massificada 

dos bens culturais pela indústria cultural produz um processo de igualação na 

maneira pela qual os indivíduos se apropriam subjetivamente, ainda que as 

profundas diferenças entre as classes estejam longe de desaparecer. A 

semiformação, portanto, não é a privação de formação das classes oprimidas, 

mas sim a forma dominante da consciência vigente (ZAMORA, 2010, p. 102). 

No entanto, Adorno (2010, p. 18) adverte que  

 

A asserção da universalidade da semiformação é 
indiferenciada e exagerada. Não poderia subsumir, em 
absoluto, todos os homens e todas as camadas 
indiscriminadamente sob aquele conceito, mas delineia uma 
tendência, esboça a fisionomia de espírito que também 
determinaria a marca época se tivéssemos de restringir 
quantitativa e qualitativamente o âmbito de sua validade. É 
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possível que inúmeros trabalhadores, pequenos empregados e 
outros grupos, graças a sua consciência de classe ainda viva, 
embora debilitada, não caia nas malhas da semiformação.  

 

Como se percebe, o processo da semiformação tende a uma 

massificação, embora as possibilidades de resistência não estejam 

completamente eliminadas. Para a realização de uma formação contra 

hegemônica é preciso refletir acerca dos obstáculos impostos a ela pela cultura 

atual. Para tanto, “[...] a única possibilidade de sobrevivência que resta à 

cultura é a autorreflexão crítica sobre a semiformação, em que 

necessariamente se converteu” (ADORNO, 2010, p. 39).   

Autorreflexão, porém, não é conceito simples que se reporta ao indivíduo 

fechado em si mesmo e que considera a realidade que o circunda irrelevante 

para ele. É preciso, portanto, desvelar as balizas do projeto formativo 

adorniano no qual encontra guarida na autonomia do pensamento.  

 

2.3 Crítica e resistência: elementos para uma educação para emancipação 

 

Quais são, então, os caminhos propostos por Adorno para a realização 

da Bildung? Como erigir as condições fundamentais para a superação das 

barbáries, reverter o processo de alienação massificada em curso, resistir às 

inescrupulosas investidas da indústria cultural que não mede esforços para 

eliminar a reflexão crítica? De antemão e grosso modo é possível dizer que é 

preciso evitar a sedução do imediatismo do raciocínio fácil, adaptativo, cômodo, 

que devido a seu caráter passivo se entrega facilmente a qualquer um que lhe 

grite nos ouvidos: “veja, esta é a verdade”. 

Talvez uma das essenciais tarefas filosófico-educacionais do 

pensamento adorniano refira-se à defesa contumaz de uma forma de pensar, 

que não se submete às facilidades de um raciocínio que se contenta com os 

dados imediatos fornecidos por uma dada realidade que se apresenta como 

natural. O filósofo de Frankfurt defende, a contrapelo desse modo de pensar, 

um pensamento que se engaja visceralmente na tentativa de compreender as 

entranhas de cada questão investigada. Para tanto, é preciso considerar que 

uma questão, conceito, ou objeto não é a expressão de suas idiossincrasias, 

eles expressam relações sociais, materiais, históricas que constituem sua 
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essência e sua aparência. Ao operar nesse sentido, percebe-se uma 

incoerência, permitindo assim que se descubra as distâncias entre suas 

promessas e realizações efetivas. Por exemplo, é possível analisar num 

discurso burguês de defesa da filantropia, no qual está incluso a defesa da 

justiça, participação social, inclusão, e o engodo de que isto está realmente 

está sendo feito. Isso é denominado pelos frankfurtianos de crítica imanente ao 

objeto (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2012, p. 110).  

Para efetivação desse objetivo um conceito essencial é o de negação 

determinada, cujo criador é Hegel. De fato, os frankfurtianos como Adorno 

criticam a maneira como Hegel conclui o desenvolvimento do raciocínio 

dialético, resolvendo as antinomias entre sujeito e objeto na conversão de 

ambos no espírito absoluto. Porém, concordam com Hegel no que se refere a 

sua intuição de que o conhecimento verdadeiro não se limita ao imediatismo do 

objeto, mas que é compreendido em suas relações espaço-temporais no 

interior dos sentidos históricos, humanos e sociais. O dado imediato é negado 

enquanto sentido suficiente de compreensão do real para em seguida entende-

lo como parte de um todo social. Portanto, conhecer não é um ato de 

contemplação onde aquele que conhece observa o objeto de longe, sem 

relacionar-se com ele. Na verdade, esse processo exige tanto o conhecimento 

de si quanto do outro (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2012, p. 110).  

Negando tal proposta se encerra a autorreflexão e prevalece a 

perspectiva autocentrada. “[...] Uma das características da consciência 

coisificada é manter-se restrita em si mesma, junto à sua própria fraqueza” 

(ADORNO, 2011g, p. 71). O pensamento está necessariamente relacionado às 

condições históricas nas quais se fazem presente juízos de valor que são 

assimilados e difundidos para os indivíduos. Em razão disso, Adorno reivindica 

a urgência da autorreflexão, pois para ele, a causa do ocaso e da coisificação 

da consciência está na sua incapacidade de pensar sobre si própria e 

consequentemente refletir sobre a realidade que também a forma.  Nesse 

sentido, 

Uma observação como essa entra em choque imediato com o 
pensamento que se isola dos fatos sociais e que se julga 
independente do estado de escravidão e de miserabilidades 
gerais (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2000, p. 110).  
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Ou seja: talvez não seja possível falar em sociedade perfeita por um 

prisma idealista, mas seguramente a educação que se pretende emancipatória 

não deve se furtar de pensar a realidade compreendendo-a enquanto 

contraditória, e, portanto, passível de erros, embustes e enganos. A formação 

social contemporânea é em grande medida guiada pela indústria cultural que 

não favorece de modo algum a autenticidade. As experiências oferecidas pela 

indústria cultural promovem a adequação ao status quo, a adaptação ao já 

existente apreendido em sua forma supostamente natural e não contraditória. 

Essas experiências criam nos indivíduos “uma segunda natureza” que é, em 

última instância, a adaptação.  

Para Adorno, a educação estaria incumbida precisamente de denunciar 

a falácia desta experiência semiformativa, buscando elementos que contribuam 

para a resistência contra este deslumbramento totalizante. A educação deve 

buscar interferir na reprodução do sempre idêntico. Portanto, é necessário 

romper a força totalizante do pensamento enrijecido, parvo, que considera 

legítimo tudo que estiver legitimado pela chancela de todos (MAAR, 1996, p. 

66). Adorno adverte no debate radiofônico Educação – para quê? que 

emancipação não é idealismo, uma vez que para pensar uma formação 

autêntica não se pode perder de vista as condições existentes: 

 

Seria efetivamente idealista no sentido ideológico se 
quiséssemos combater o conceito de emancipação sem levar 
em conta o peso imensurável do obscurecimento da 
consciência pelo existente (ADORNO, 2011d, p. 143).  

 

Nessa passagem Adorno qualifica o existente, as condições históricas, 

como detentores de um “peso imensurável”, ou seja, as condições materiais, os 

modos de produção da sociedade são partes inseparáveis da formação da 

consciência. Por isso é crucial conhecer aquilo que cega a mentalidade e a 

torna semiformada. Ao compreender a experiência formativa como resultado da 

relação dos homens com a natureza, a consciência é compreendida como 

consequência da história concreta da interação que os homens estabelecem 

entre si e com a realidade. Adorno (2011d, p. 153-154) nega, por exemplo, a 

Bildung preconizada por Humboldt. 
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[...] A individualidade das pessoas. Ela não é algo dado. Mas 
talvez a individualidade se forme precisamente no processo da 
experiência que Goethe ou Hegel designaram como 
“alienação”, na experiência do não-eu no outro [...] No mundo 
em que nós vivemos esses dois objetivos não podem ser 
reunidos. A ideia de uma espécie de harmonia, tal como 
vislumbrada por Humboldt, entre o que funciona socialmente e 
o homem formado em si mesmo, tornou-se irrealizável [...] A 
educação também precisa trabalhar na direção dessa ruptura, 
tornando consciente a própria ruptura em vez de procurar 
dissimulá-la e assumir algum ideal de totalidade ou tolice 
semelhante.    

 

Em outras palavras, não está no projeto de formação adorniano uma 

perspectiva educacional voltada para a harmonia, cujo fim é a integração entre 

indivíduo e estado, indivíduo e ordem econômica. Para Adorno está claro que a 

sociedade capitalista é uma sociedade de classes. Para tomar consciência 

disso é preciso uma formação para a resistência, para a ruptura desse estado 

de coisas. Objetivamente a diferença entre as classes cresce e isso incide 

diretamente na formação da consciência individual.  

Nunca o abismo entre as classes foi tão grande, embora subjetivamente 

essa diferença nunca foi tão depauperada, atenuada. O capitalismo nunca foi 

tão organizado e poderoso. O processo totalizador do capitalismo submete o 

diferente ao sempre igual, subsumi o que difere ao sempre idêntico, ao criar 

uma sociedade de massa. Isso constrói uma “sociedade global” ou “sociedade 

integral” como designa Adorno, uma forma de socialização que inverte e 

escamoteia sua essência social real. Significa um sistema econômico que 

constrói a sociedade nos termos da dominação consequente da socialização 

do modo de produção capitalista, no qual se esconde as reais formas de 

socialização (MAAR, 1996, p. 65).  

Os donos do poder, a indústria cultural quer que a heteronomia seja um 

valor reinante, quer que os sujeitos abdiquem de sua capacidade crítica. 

Adorno na conferência Educação contra a barbárie (1968) expõe que em prol 

dos poderes dominantes, impera a deformação, o ímpeto destrutivo na maioria 

das pessoas. Em função dessa situação, Adorno endossa que a tese central da 

educação é a desbarbarização. Para o filósofo de Frankfurt, o fim de Hitler, do 

nazismo enquanto estado, da segunda grande guerra mundial, não decretam 

de forma alguma o fim da barbárie.  
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As reduzidas possibilidades de se encontrar uma solução para romper 

radicalmente as bases socioeconômicas que produzem a barbárie, fazem 

Adorno enfatizar o aspecto subjetivo, desenvolvendo, assim, o que é designado 

como retorno ao sujeito (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2012, p. 130). A 

necessidade de compreender o que leva os homens a praticar atos desumanos 

faz Adorno recorrer à psicologia, por exemplo. Para Adorno torna-se precípuo 

compreender o que faz as pessoas viverem imbuídas de ódio, raiva pelo 

simples fato de não suportar a ideia de que existem outras pessoas que são 

diferentes delas em algum aspecto.  

O que faz pessoas acreditarem, por exemplo, que o maior problema do 

mundo é os homossexuais, e, para tornar o mundo melhor, basta erradica-los? 

Como é possível que este mesmo argumento possa ser utilizado para 

massacrar, torturar, assassinar, mesmo que apenas imaginariamente, aquele 

que não está devidamente adequado aos preceitos e ideias de um dado grupo? 

Obviamente não encontraremos respostas simples. Mas em Educação contra a 

barbárie Adorno (2011e, p. 155) elucida o que entende por barbárie: 

 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando 
na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as 
pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente 
disforme em relação a sua própria civilização – e não apenas 
por não terem em sua arrasadora maioria experimentado a 
formação nos termos correspondentes ao conceito de 
civilização, mas também por se encontrarem tomadas uma 
agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia 
culta, um impulso de destruição.  

 

Em razão deste perigo Adorno concede prioridade a desbarbarização, 

tese a partir da qual se reordenaria todos os outros pressupostos educacionais. 

A supracitada passagem trata-se de uma conferência na qual Adorno debate 

com Hellmut Becker9. Este interpela Adorno no sentido de que ele esclareça 

com maior precisão o que é barbárie e qual ou quais suas origens. Adorno 

responde dizendo que o problema é sintomático na Alemanha, pois os 

estabelecimentos de ensino desse país ensinam as pessoas a se adaptarem 

                                                           
9
 Foi jurista alemão, advogado, pesquisador e diretor do Instituto de Pesquisas Educacionais da 

Sociedade Max Planck, de Berlim. 
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ao sistema dominante. Becker replica alertando pela necessidade de se pensar 

a barbárie globalmente. Adorno (2011e, p. 156-157), então responde: 

 

Neste momento estou mais inclinado a desenvolver essas 
questões na situação alemã. Não por pensar que não sejam 
igualmente agudas em outros lugares, mas porque de qualquer 
modo na Alemanha aconteceu a mais horrível exposição de 
barbárie de todos os tempos, e porque, afinal, conhecemos a 
situação alemã melhor a partir de nossa experiência viva. 

 

É patente que os horrores da barbárie nazista influenciaram 

decisivamente o pensamento de Adorno em todo seu escopo filosófico. Adorno 

deixa claro que ninguém está livre da barbárie tanto para praticá-la quanto para 

ser vítima dela, pois estamos dentro de um sistema econômico que viabiliza a 

destruição e o abandono da reflexão e a subserviência. Levando em 

consideração essa premissa é possível constatar a base teórica do 

materialismo dialético de Adorno, pois em momento algum ele dissocia a 

barbárie praticada pelos indivíduos do contexto histórico no qual eles se 

encontram. Ou seja, a formação do homem é indissociável da concretude das 

relações sociais.  

Ainda na conferência radiofônica de A Educação contra a barbárie 

Becker sugere um mecanismo para combater o fenômeno da barbárie por meio 

da educação, a saber, remetê-lo às suas características psicológicas básicas. 

Adorno (2011e, p, 156), porém, refuta-o e acrescenta: “[...] não apenas aos 

psicológicos, mas também aos objetivos, que se encontram nos próprios 

sistemas sociais” . Becker replica dizendo que considera a psicologia como um 

fator objetivo. Adorno (2011e, p, 156) responde, em seguida, “[...] porém 

entendo como sendo fatores objetivos neste caso  os momentos sociais”. Em 

outros termos, o que Adorno está sinalizando é que não é possível 

compreender as causas da barbárie e de toda destruição do mundo hodierno 

desconsiderando as bases materiais nas quais as relações humanas se 

constituem.  

Saviani em seu texto Perspectiva marxiana do problema subjetividade-

intersubjetividade (2004) registra que cada indivíduo sintetiza relações sociais, 

pois ele se constitui enquanto homem na medida em que se relaciona com 

outros homens. Isto é, os homens se formam se apropriando do legado 
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histórico deixado por outras gerações e com aqueles com os quais partilham o 

mesmo âmbito social. Isso quer dizer que ninguém nasce homem, mas se 

forma ao longo de sua historicidade. Por isso, do ponto de vista educacional a 

relação do professor com o aluno deve partir da compreensão que o discente é 

um sujeito concreto e não apenas empírico, ou seja, aquele a ser educado 

sintetiza nele próprio as relações sociais da sociedade que integra.  

Para elucidar com maior propriedade teórica o pensamento acima é 

necessário recorrer às raízes do materialismo histórico dialético. Marx e Engels 

logo no início da Ideologia Alemã estabelecem a distinção entre homem e 

animal. Aquele difere deste por conta da sua capacidade de não só se adaptar 

à natureza, mas, sobretudo de adaptar a natureza à ele criando algo que 

perdure, enquanto o animal tão somente se adapta a fim de garantir sua 

sobrevivência. Uma vez produzindo seus próprios meios de existência o 

homem cria consequentemente sua vida material. No que se refere à produção 

das ideias Marx e Engels (1989, p. 20) afirmam 

 

A produção das ideias, das representações e da consciência 
está, a princípio, direta e intimamente ligada à atividade 
material e ao comércio material dos homens; ela é a linguagem 
da vida real. As representações, o pensamento, o comércio 
intelectual dos homens aparecem aqui ainda como a 
emanação direta de seu comportamento material. O mesmo 
acontece com a produção intelectual tal como se apresenta na 
linguagem política, na das leis, da moral, da religião, da 
metafísica etc. de todo um povo. São os homens que 
produzem suas representações, suas ideias etc., mas os 
homens reais [...] e o ser dos homens é o seu processo de vida 
real.  

 

A posição de Adorno radica-se no campo do debate sócio-histórico 

concreto no que tange às inter-relações entre sociedade e cultura na formação 

capitalista. Portanto, o intuito dele é reconstruir a capacidade de pensar o 

objeto na sua condição objetiva (leia-se, na realidade) que é constituída 

historicamente. Para tanto, o exercício intelectual formativo, ao gosto da 

burguesia, é insuficiente (MAAR, 1996, p. 72). 

Adorno rejeita enfaticamente a possibilidade de tornar acessível todo o 

conteúdo intelectual, cultural - do humanismo iluminista no qual emergiu a 

burguesia – a classe operária como uma estratégia satisfatória do ponto de 
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vista da emancipação dessa classe. A ideia de que os homens poderiam ser 

felizes mediante a acessibilidade à cultura acumulada ao longo dos tempos, na 

realidade, foi uma possibilidade muito bem apropriada pelo capitalismo. Poder 

experimentar o júbilo fácil proporcionado pelos bens culturais é uma fórmula 

astuta empregada pelo capital totalizante, na qual os indivíduos associam a 

ideia de felicidade a uma satisfação imediata proporcionada pelo consumo.  

Para romper com uma cultura afirmativa galgada no ideário da formação 

burguesa é necessário fixa-la negativamente a fim de contestá-la; mais ainda, 

de resistir a ela. A formação, portanto, avocada por Adorno não é pensanda 

enquanto uma tarefa externa à realidade. Sendo, então, uma formação 

imanente ao objeto que pretende investigar, ela não é uma formação 

afirmativa, mas dialética. É necessário entender o presente em seu 

deslumbramento orientado pelo modo de produção em vigor. Tal movimento é 

necessário em vista do desvelamento de uma realidade aparentemente veraz, 

ideal, porém na verdade fetichizada, pois “[...] o mecanismo que fomenta o 

prestígio de uma formação que já não se acolhe e que, em geral, só obtém 

atualidade por malograda identificação” (ADORNO, 2010, p. 32).  

Adorno, porém, apresenta algumas dificuldades para a realização desse 

processo emancipatório. A semicultura cultiva o narcisismo coletivo, que se 

revela um mecanismo a partir do qual as pessoas compensam sua impotência 

pela satisfação em estarem adequadas à ordem reinante. Essa satisfação é 

alcançada graças a sua facilidade que pode ser proporcionada por qualquer 

identificação a um grupo ou instituição legitimada pela maioria. Essa adaptação 

proporciona a falsa ideia de estar a par de tudo, de ser um esclarecido, um 

bem informado nos mais diversos aspectos dos problemas sociais. O semiculto 

comumente se considera perito nos mais diversos assuntos; tece discursos 

dando respostas simples para problemas complexos e vende truísmos como se 

fosse uma grande descoberta. Geralmente suas “teses” estão resguardadas 

por alguma instituição poderosa como a mídia, por exemplo. O semiculto tem 

respostas para tudo, e as oferece sem titubear.  Na semicultura  

 
O conceito fica substituído pela subsunção imperativa a 
quaisquer clichês já prontos, subtraídos à correção dialética, 
que revela todo seu destrutivo poder nos sistemas totalitários. 
Também lá se adere à forma. “É assim”, que se caracteriza 
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como isolada, ofensiva e, ao mesmo tempo, comformista 
(ADORNO, 2010, p. 34).  

 

Nesse sentido, Adorno coloca um grande problema, qual seja: como 

educar pessoas que já se acham plenamente formadas? Como é possível fazer 

com que um sabichão perceba a realidade não enquanto fixa, imutável, mas 

como um processo dinâmico da realidade, que se modifica historicamente? 

Apesar da grande dificuldade imposta pelas indagações, Adorno (2010, p. 141) 

responderia:  

 

Evidentemente não assim chamada modelagem de pessoas, 
porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu 
exterior; mas também não a mera transmissão de 
conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais 
do que destacada, mas a produção de uma consciência 
verdadeira.  

 

O que está esboçado acima não se trata de uma empreitada idealista ou 

romântica, cujo intuito é formar indivíduos alijados da realidade. Pelo contrário, 

Adorno (2010, p. 141) acrescenta que “[...] isto seria inclusive da maior 

importância política [...] é uma exigência política”. Adorno coloca como 

centralidade de sua análise política o potencial de crítica e resistência do 

sujeito aos poderes totalizantes e autoritários como o fascismo.  

É sabido que Adorno foi e ainda é qualificado por muitos estudiosos 

como aristocrata ou até mesmo detentor de uma filosofia burguesa. A filosofia 

de Adorno é recorrentemente taxada de pessimista, uma vez que apresenta um 

cenário desolador e decadente para o homem no capitalismo tardio e não 

apresenta propostas contundentes e claras para a transformação efetiva da 

vida real do existente. Inclusive sua relação com o movimento estudantil da 

década de 60 lhe rendeu muitas críticas, pois Adorno criticou os movimentos 

estudantis dessa época.  

Em que pese todas as críticas à Adorno que podem ser legítimas, é 

necessário antes de tudo trazer à luz as razões de suas críticas aos 

movimentos estudantis e aos movimentos de massas para compreender a 

coerência de seu pensamento. É válido salientar que o livro de Freud 

Psicologia das massas e análise do eu, de 1921 casou grande influência em 

Adorno. Segundo Adorno, Freud foi capaz de antever as condições 
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psicológicas para a dominação fascista por meio da manipulação das massas. 

A criação de um líder enquanto figura possuidora de grande poder, a 

integração total das pessoas a um sistema que defendia explicitamente o 

extermínio de outros seres humanos foram consequências da configuração 

pulsional da consolidação futura do fascismo. 

Além disso, Adorno desenvolveu pesquisas empíricas nos Estados 

Unidos onde investigava as características da personalidade autoritária tendo 

como principal referencial de pesquisa os movimentos fascistas naquele país. 

A leitura de Freud e as pesquisas nos Estados Unidos influenciaram 

profundamente Adorno de modo que suas análises políticas diferiram das 

abordagens políticas dominantes. Adorno é persistente ao pensar a capacidade 

da autorreflexão dos sujeitos, e o seu potencial de resistir ao autoritarismo 

personificado na figura de um líder, ou de resistir a qualquer adaptação cega a 

coletivos. Para ele a adequação cega é sintoma de degeneração da 

consciência, ou melhor, de perda dela. 

É precisamente nessa condição que reside o potencial fascista, 

alienante e promovedor de barbáries. Adorno, porém, não nega a possibilidade 

transformadora da luta estudantil ou de movimentos sociais. Na conferência 

Educação contra a barbárie, ele (2011e, p. 160) afirma, 

 

Se examinarmos mais de perto os acontecimentos que 
ocorrem atualmente na rebelião estudantil, então 
descobriremos que de modo algum se trata neste caso de 
erupções primitivas de violência, mas em geral de modos de 
agir politicamente refletidos.  

 
As críticas, porém, direcionadas por Adorno aos movimentos estudantis 

dos quais foi contemporâneo se referem à incapacidade da reflexão que por 

estar ausente pode levar os sujeitos a cometer atos destrutivos. O filósofo de 

Frankfurt está convencido de que de modo algum é possível a realização de 

uma sociedade emancipada orientada por uma formação que prescinda da 

autonomia dos sujeitos.  Não é possível, pois, as pessoas se emanciparem se 

elas não souberem o que estão fazendo. Um movimento seja ele qual for se for 

irrefletido resultará em desagregação entre os homens porque incapaz de 

compreender a realidade. Isto é, uma democracia demanda sujeitos 

emancipados, caso contrário não é possível falar de emancipação social.  
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É contraditória à própria democracia a defesa da ausência do juízo 

autônomo de cada indivíduo, isto é, contrário à decisão consciente individual. A 

eliminação da autonomia é a realização política antidemocrática por excelência 

no entender de Adorno, mesmo que tal eliminação seja efetivada em razão de 

ideais libertários.  

A preocupação de Adorno é com a socialização forçada que ao 

promover a coação torna o pensamento impotente, pois se torna subserviente 

a uma autoridade. Para levar a cabo, portanto, uma ruptura das estruturas 

sociais não se deve prescindir da razão autônoma.  

Para Adorno pensar dá trabalho, exige diligência, logo, é uma forma de 

prática. O apego à práxis que dispensa a autorreflexão é no entender de 

Adorno a expressão de uma dialética desesperada. Estar a favor da correnteza 

é conveniente, porém não significa que seja o caminho certo. A adesão às 

massas – sejam elas quais forem – guiada pelo fascínio pela espontaneidade 

do ser aceito, aprovado por um dado grupo é uma práxis vulgar no entender de 

Adorno.  

Está claro que Adorno reivindica a razão que julga por si própria, ou 

seja, ele reivindica a autonomia bem como Kant. Adorno condena o 

engajamento somente pela práxis, pois não é só insuficiente, como também 

inadequado. A práxis é indispensável bem como a teoria. Elas se 

complementam. É claro que não é possível esgotar aqui o problema da relação 

entre teoria e práxis na obra de Adorno. O que Adorno procura evitar, ao fim e 

ao cabo, é a heteronomia dos sujeitos que mesmo dispostos a lutar por sua 

emancipação abrem mão de sua capacidade teórica, racional de rever suas 

práticas e, assim, convertem a liberdade em autoritarismo.   
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CAPÍTULO III 

ESPAÇO CULTURAL DA GROTA: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Contexto institucional 

 

A formação é um conceito amplo, comumente utilizado para se referir a 

todo processo de desenvolvimento educacional. Pensando este conceito em 

Adorno, a associação entre formação e emancipação torna-se uma exigência. 

Isto é, a formação não deve ter apenas uma finalidade formal, mas um intento 

crítico que favoreça aos indivíduos a conquista de sua emancipação. Pensar 

esse problema a partir de uma instituição educacional apresenta grandes 

dificuldades, uma vez que as instituições fazem parte da ordem social vigente e 

podem, portanto, tão somente reproduzir os poderes estabelecidos, 

contrariando, assim, o próprio conceito de emancipação. No entanto, Adorno 

aponta possibilidades para práticas educacionais emancipatórias dentro das 

instituições educacionais. A partir dessas possibilidades o Espaço Cultural da 

Grota será investigado.     

O Espaço Cultural da Grota (ECG) fica situado no bairro São Francisco 

na favela Grota do Surucucu na rua Otto Bastos. O espaço é um pequeno 

prédio e possui um pátio aberto e amplo, no qual são realizadas a maior parte 

das aulas, encontros e apresentações. Além disso, possui sala de leitura que 

abriga uma biblioteca com 500 títulos, sala de informática, sala com isolamento 

acústico onde são realizadas gravações de músicas, cozinha, almoxarifado, 

secretaria, um banheiro e mais duas salas nas quais são realizadas aulas. O 

espaço localiza-se no interior da favela próximo à sua entrada. O entorno da 

instituição é constituído por casas populares, terrenos, e um pequeno campo 

de futebol de terra e alguns barzinhos.  

O pequeno portão que dá acesso ao ECG introduz ao pátio interno que 

abrange a maior parte do ambiente. Uma parte do pátio se assemelha a um 

anfiteatro no qual há escadas em meio círculo e no centro um espaço para 

execução de aulas e apresentações como pode ser visualizado a estrutura nas 

seguintes imagens. 
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O ECG possui em sua estrutura administrativa dois coordenadores, 

Márcio Selles10 e Lenora Mendes11, 1º e 2º tesoureiros, um conselho 

                                                           
10

 Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense-UFF em 2005, mestre em Música 
Antiga pelo Sarah Lawrence College (New York - USA) em l989 e graduado em história (UFF). 
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deliberativo e participativo e um conselho fiscal. O conselho deliberativo realiza 

reuniões mensais para discutir acerca das medidas administrativas do projeto. 

A coordenação se reúne semanalmente para tratar dos assuntos gerais.  

O projeto Espaço Cultural da Grota foi criado em 1995 com o intento de 

ensejar a jovens e adolescentes da comunidade da Grota do Sururcucu o 

acesso a uma formação musical, promovendo, assim, outras possibilidades de 

desenvolvimento cultural e social. O advento do projeto encontra sua razão de 

ser, a princípio e em última instância, na necessidade de prover oportunidades 

de formação para crianças, jovens e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. Tendo a música como lastro principal de seu 

desenvolvimento o ECG visa potencializar talentos e, sobretudo, ampliar o 

repertório cultural dos jovens por meio do aprendizado musical.  

Desde sua criação, o projeto foi pensado para que suas atividades 

transcorressem no contra turno escolar e aos sábados. Embora o ECG tenha 

como objetivo principal o ensino de música, o projeto ao longo do tempo de sua 

existência acabou dilatando seu campo de atuação no processo de ensino e 

aprendizagem. Além da formação musical o projeto também opera suas 

atividades no âmbito da leitura, do reforço escolar (matemática, português), 

oficinas artísticas (pintura, desenho, teatro), formação de orquestra e conjunto 

de flautas. Na área musical o projeto foca o aprendizado dos seguintes 

instrumentos: violoncelo, violino e flauta.  

Atualmente o projeto não se limita ao território da Grota do Surucucu. O 

projeto atua em outras áreas do município de Niterói nas quais integrantes 

voluntários do projeto realizam atividades de ensino musical, contando com o 

apoio de parceiros, empresas locais, igrejas. Além disso, o ECG conta com 

sete extensões em outras comunidades do município, a saber, Jurujuba, Itioca, 

Morro do Cavalão, Morro do Estado, Badu, Maricá (Centro), Itaboraí (Apolo II).   

O ECG é consequência de um primeiro projeto comunitário iniciado por 

Otávia Selles que sentia necessidade de atuar positivamente na comunidade 

da Grota por meio de atividades pedagógicas incluindo reforço escolar e o 

cultivo de hortas e noções de jardinagem. No decorrer do tempo Otávia 

                                                                                                                                                                          
11

 Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense em 2005. Formada em Educação 
Artística com habilitação em Música pela UFRJ em 1984. Em 1989, concluiu mestrado em 
Música Medieval e Renascentista pelo Sarah Lawrence College em Nova York, EUA. 
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percebeu que nem todos os jovens mantinham interesse pelo cultivo de horta. 

Em função disso pediu ao seu filho Marcio Selles, músico, que ensinasse flauta 

doce para os jovens que frequentavam o local. Em 1994 Márcio, sua esposa 

Lenora e seu irmão Gilberto Selles iniciam as aulas de flauta doce.  

Com o falecimento de Otávia Selles em 1998, o seu filho Márcio com 

sua esposa Lenora, musicista, assumem a coordenação do projeto, 

concentrando, assim, o desenvolvimento do projeto no aprendizado musical. 

No ano de 2002 o espaço ainda informal constitui-se juridicamente em vinte e 

sete de abril de dois mil e dois, como pessoa jurídica de direito privado e torna-

se uma ONG (organização não governamental) sem fins lucrativos cujo nome 

jurídico é Reciclarte que, no entanto, passa a ser chamado de Espaço Cultural 

da Grota - ECG.  

No inicio, narra Márcio Selles, o projeto contava com apenas 6 alunos. 

Com o transcorrer do tempo e graças às conversas que disseminava os 

objetivos do projeto na comunidade o Espaço Cultural da Grota foi agregando 

mais crianças e adolescentes. Em 2001 seis integrantes dos projetos foram 

convidados pela Universidade de Coimbra para realizarem apresentações no 

norte de Portugal.  Tal acontecimento trouxe uma série de outros convites para 

tocar em outros países e em outras cidades brasileiras. 

Desde o começo de sua existência enquanto instituição jurídica o 

Espaço da Grota garante sua sobrevivência com o auxílio de doações tanto de 

empresas privadas quanto de estatais e pessoas físicas; a princípio os 

recursos vinham de empresas que promovem projetos de cunho cultural.  Hoje, 

no entanto, o projeto carece de mais recursos, pois não conta mais com as 

doações financeiras de empresas. Basicamente o Espaço da Grota sobrevive 

com o apoio de pessoas físicas que fazem doações mensais e/ou anuais e com 

vendas de CDs que são produções do próprio projeto.   

Ao longo desses anos e apesar das adversidades o projeto conseguiu 

construir um legado sólido no que se refere à formação musical concedida aos 

jovens, uma vez que o projeto possui uma orquestra cujos membros são os 

próprios alunos que desempenham magistralmente músicas, peças de 

compositores como Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven, Haendel, além de 

compositores da música popular brasileira (Luiz Gonzaga, Chico Buarque, 

Toquinho). Mais ainda, o Espaço Cultural da Grota vem colecionando ao longo 
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de sua história muitas viagens internacionais: Panamá, Costa Rica, El 

Salvador, Nicarágua, Belize e EUA (New York). Além disso, o ECG possui 

alguns prêmios dentre os quais se destacam os seguintes:  

 

2004 – Prêmio CulturaNota10-RJ – Orquestra de Cordas da Grota 

2005 – Prêmio Direitos Humanos Aluisio Palhano pela PMN 

2006 – Prêmio CulturaNota10-RJ – Multiplicando Talentos   

2007 – Semifinalista do Prêmio Itaú UNICEF 

2008 – Utilidade Pública Municipal 

2009 – Indicação (1/3) para o prêmio de Cultura-RJ – música erudita 

2010 – Patrimônio Imaterial da Cidade – Orquestra de Cordas da Grota 

2011 – Título de Utilidade Pública Federal  

 
Nesse sentido, o projeto tem como um de seus principais objetivos a 

mobilização de talentos em prol de ensejar aos jovens da comunidade tanto a 

ampliação do repertório cultural quanto a possibilidade de realizações pessoais 

somados ao exercício da cidadania.  

Dentro deste aspecto o Espaço Grota visa além do ensino musical, 

construir condições socioculturais para que crianças e adolescentes de baixa 

renda, expostos à violência identifiquem neste espaço um locus, no qual eles 

possam encontrar um ponto de apoio pessoal através de atividades em grupo, 

aulas de música, artes plásticas, reforço escolar. Desse modo, o projeto 

também se constitui como um espaço que propicia, em certa medida, motivar 

os adolescentes e crianças a não abandonarem as suas escolas, embora não 

seja este o intento principal do Espaço Grota.  

Ao ampliar seu campo de atividades e práticas educacionais o ECG 

desenvolveu no interior de suas ações programáticas outros projetos, quais 

sejam: A) Mobilizando Talentos: tem como público alvo crianças e 

adolescentes da comunidade, preferencialmente com a faixa etária entre 8 a 18 

anos e tem como objetivo a iniciação musical cujo horário de desenvolvimento 

se dá no contraturno escolar. Após adquirirem uma iniciação musical eles são 

iniciados nas aulas de falta doce que tem a duração de 1 a 2 anos. Nesse 

período os alunos também podem participar de outras oficinas oferecidas como 

artes plásticas, cavaquinho. B) Orquestra de Cordas da Grota é destinado 
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àqueles que possuem o intuito de progredirem no estudo da música dentro dos 

seguintes processos: aperfeiçoamento nos instrumentos, teoria musical, prática 

de orquestra que é dividida em 4 níveis (A,B,C,D). C) Multiplicando Talentos: 

estende o projeto Orquestra de Cordas da Grota a outros bairros e 

comunidades em condições sociais análogas às da Grota do Surucucu.  

No que se refere, especificamente, à metodologia de ensino musical as 

aulas desenvolvidas no Espaço Grota iniciam com o estudo da flauta doce, 

como já foi citado. Essa iniciação é crucial para os iniciantes, uma vez que os 

permite terem acesso a leitura musical. A flauta doce é utilizada nessa fase em 

razão de seu baixo custo e por ser um instrumento relativamente fácil. 

As aulas de teoria musical totalizam três anos de estudos no ECG e 

posteriormente os alunos que passarem por esse processo fazem uma 

avaliação escrita com o objetivo de se iniciarem no Conservatório de Música de 

Niterói, caso queiram.   

O processo de ensino, então, se divide em fases e a duração das 

respectivas fases depende da receptividade e aprendizagem dos alunos. Os 

alunos com interesse em instrumentos de sopro podem dedicar-se à flauta 

doce – tenor, baixo e soprano – flauta transversa e clarinete. A primeira fase 

consiste na familiarização do aluno com o instrumento mediante os seguintes 

processos: 1) conhecer o instrumento, 2) a leitura das cinco notas musicais 

(sol, lá, si, ré, dó) delas na pauta musical, 3) entender a representação e modo 

de realizar as figuras rítmicas (semibreve, mínima, semínima e colcheia), 4) 

passar noções de respiração e produção de som. Nessa fase são utilizados os 

seguintes repertórios: Asa Branca (Luiz Gonzaga, Gavotte (Praetorius), 

Beginner’s Beguine (Brian Bonsor).  

A segunda fase ou segundo ciclo se divide em cinco etapas, quais 

sejam, 1) operar o ensino da parte inferior da primeira oitava do instrumento 

(mi, re e dó graves), 2) executar a escala dó com articulação simples, 3) 

apresentar notas agudas da segunda oitava da flauta, 4) técnica do polegar da 

mão esquerda, 5) Trabalhar a escala de Dó maior do dó grave ao lá agudo. 

Neste ciclo o repertório comumente utilizado é Minha Canção - adaptação de 

Chico Buarque, Tema da 9ª sinfonia de Beethoven, Polonaise - L. Mozart, 

Gavottes – Praetorius, Minueto –Telemam, Jarrito Marron - folclore norte 

americano. Pedrinho toca flauta volume 2 - Isolde Frank 
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A terceira fase se desenvolve em três partes, a saber, 1) Introdução das 

notas alteradas (si bemol, fa, sol, dó e ré sustenidos), 2) desenvolver as leituras 

nas tonalidades de sol maior, Ré maior, Lá menor, Ré menor, Mi menor, prática 

de conjunto utilizando flautas soprano. O repertório geralmente usado é 

Schiarazula, Marazula – anônimo, Ungaresca – anônimo, Greens leeves to a 

ground – anônimo, Veinticinco de diciembre – folclore catalão, Quadrilha – 

folclore brasileiro, San Pedro trotó cien años – folclore andino. Método para 

tocar flauta doce soprano volume 1- Helmut Monkemeyer.  

O quarto ciclo se divide em 4 partes: 1) prosseguimento do aprendizado 

das notas alteradas, 2) iniciar o fa e sol sustenidos agudos, 3) Acrescentar as 

tonalidades de Mi maior, Sib maior, Mib maior e Si menor. Repertório utilizado 

Minuetos – J. S. Bach, Contredanse en Rondeau – L. Mozart, Aufklang – Fritz 

B. Metzger, Carinhoso – Pixinguinha. Método para tocar flauta doce soprano 

volume 1- Helmut Monkemeyer. 

A quinta fase se divide 6 partes: 1) iniciação à flauta em fa (contralto), 2) 

Dedilhado básico da flauta contralto, 3) execução em conjunto utilizando as 

flautas soprano, contralto, tenor e baixo, 4) Leitura na clave de Fá, 5) Trabalhar 

a articulação dupla para as passagens rápidas, 6) Na flauta soprano trabalhar 

as notas super agudas (si, dó e ré). Métodos: Método para tocar flauta doce, 

soprano volume 1- Helmut Monkemeyer, Método completo para flauta dulce 

contralto – Mario A. Videla. Repertório utilizado: Danserye volumes 1 e 2 – 

Tilman Susato, Therpsichore – M. Praetorius, Pariser Tanzbuch – Pierre 

Attaignan, Temas Tradicionais Brasileiros – Tacuchian.  

Após o período de aprendizado de flauta que geralmente dura um ano, 

os alunos podem optar por continuar o aprendizado musical no violino.  Esse 

processo é dividido em fases através de livros e músicas com graus distintos 

de dificuldade. As fases são divididas em 4: 1) tem o intuito de criar 

familiaridade do aluno com o instrumento, 2) desenvolver os movimentos 

básicos do arco, 3) conhecer o processo de criação das notas do instrumento, 

4)  Trabalhar nas duas cordas mais agudas do instrumento (la e mi). Métodos 

utilizados: Método Suzuki volume 1, Quick Steps to Note Reading volume 1. 

Repertório utilizado: Old MacDonald had a farm – folclore norte americano, 

Coro da 9ª Sinfonia de Beethoven, Asa Branca – Luis Gonzaga, 50 músicas 

fáceis para violino – Nair Romero de Mattos.  
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A fase dois do violino consiste em três etapas: 1) iniciação nas cordas 

mais graves do instrumento (re e sol), 2) Trabalhar a escala de Lá maior com 

diversas articulações, 3) Técnicas de articulação de arco e posição do 

instrumento. Método utilizado: Métodos: Método Suzuki volume 1. Repertório 

utilizado: Quatro Canções Húngaras – Bartok, Jolly old St. Nicholas – Folclore 

norte americano, Il est né le divin enfant – folclore francês, 50 músicas fáceis 

para violino – Nair Romero de Mattos.  

A terceira etapa é dividida em três partes: 1) iniciação nas notas dó 

natural e fá natural, 2) executar a leitura nas tonalidades de fá maior, lá menor, 

e ré menor, 3) prática de conjunto. Método: Suzuki volume. Repertório utilizado: 

Antiga canção francesa – arr. Sheila Nelson, Nobody Knows the trouble I’ve 

seen – Negro, Spiritual arr. Sheila Nelson, Ungaresca – anônimo.  

Por fim, a quarta etapa se divide em 4 etapas, a saber, 1) execução de 

orquestra com peças originais, 2) aulas individuais para os alunos com maior 

interesse e dedicação, 3) desenvolvimento de técnica da mão esquerda, 4) 

Acrescentar as tonalidades de Mi maior, Sib maior, Mib maior e Si menor. 

Método: Suzuki volume 2. Repertório: Minuetos – J. S. Bach, Peças da Suite 

Aquática de Händel, Peças da Suite “Fogos de Artifícios reais” de Händel Mirim 

de Guerra-Peixe, Quatro Momentos de Ernani Aguiar. 

O método Suzuki12 utilizado como uma das metodologias de ensino 

entende que qualquer criança pode aprender música de modo espontâneo do 

mesmo modo que aprendemos nossa língua mãe. Para que isso ocorra é 

necessário que haja um ambiente propício para o desenvolvimento musical, 

seja do ponto de vista do grupo ou do próprio repertório utilizado. Para este 

método a repetição é crucial. O aluno deve ser levado naturalmente a 

reproduzir os movimentos dos dedos realizados nos instrumentos associando-

os, assim, com os sons que emitem por meio da observação. Para tanto, é 

necessário um trabalho em grupo focado prioritariamente no desenvolvimento 

coletivo.  

                                                           
12

 Dr. Schinichi Suzuki é o japonês criador desse método de sucesso conhecido como “Talent 
Education” ou Educação de Talentos, com o qual milhares de crianças japonesas aprenderam 
a tocar violino durante a pré-escola. Conhecido como Saino Kyoiku no Japão,vamos nos referir 
aqui a ele como Método Suzuki de Ensino. 
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É o trabalho musical cotidiano que estimula as crianças a estarem 

atentas às notas musicais, às peças, ao ritmo, levando-os a memorização. No 

ECG os alunos estão semanalmente envolvidos com trabalho musical, tanto 

com o seu próprio estudo quanto com o dos colegas que às vezes estão num 

nível mais avançado.  O ambiente que prioriza o aprendizado coletivo, no 

entender da coordenação do projeto facilita o processo de aprendizagem, uma 

vez que estimula a memorização, pois nesse contexto os alunos não sentem a 

pressão de serem avaliados individualmente. No entanto, esta perspectiva de 

educação musical não é um consenso entre os músicos, pois para muitos as 

aulas devem seguir um modelo tradicional que privilegia atividades e 

avaliações individuais.  

Não é meu objetivo aqui desenvolver uma discussão minuciosa acerca 

da metodologia musical, uma vez que transcende o objetivo desta pesquisa. 

Porém, a elucidação da metodologia utilizada no processo de ensino e 

aprendizagem musical é crucial para compreender com propriedade a 

formação oferecida aos jovens no Espaço Cultural da Grota. É perceptível ao 

analisar a formação musical o quão detalhista, consistente e bem estruturada é 

este aprendizado.  

Todo processo de ensino e aprendizagem musical se dá 

preferencialmente numa perspectiva coletiva, isto é, os ensaios, aprendizagem 

de técnicas são comumente desenvolvidas coletivamente. Segundo o 

coordenador Márcio Selles “aprender em grupo é mais estimulador, pois ao ver 

o outro estudar, desenvolver uma nota o discente se sente instigado a evoluir 

mais na música” (caderno de campo). 

Comumente os jovens almejam serem admitidos na orquestra principal 

(A) que é denominada Orquestra de Cordas da Grota. Para alcançar esse 

patamar é necessário passar por todas as demais etapas de estudo musicais e 

estarem devidamente matriculados na escola e a frequentando. Os jovens da 

orquestra principal geralmente têm uma faixa etária entre 16 a 30 anos. 

Atualmente a orquestra conta com 18 membros que são regidos pelo maestro 

Nayran Pessanha, músico renomado do cenário brasileiro, violista da 

Orquestra Sinfônica Brasileira. A orquestra faz apresentações regulares no 

Solar do Jambeiro (Centro Cultural) e na UFF (Universidade Federal 

Fluminense), ambos em Niterói.  
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Os ensaios da orquestra principal não são realizados na sede do ECG. 

Os ensaios são realizados na Igreja Presbiteriana Betânia no bairro São 

Francisco em Niterói todas as quintas-feiras.  

Os níveis de orquestras se dividem em três: a) orquestra principal, b) 

orquestra intermediária, c) orquestra experimental que é destinada para 

aqueles que estão iniciando. O projeto conta com um conjunto de flautistas que 

também realizam apresentações.  Geralmente os alunos que são iniciados na 

orquestra começam também a dar aulas como voluntários no Espaço Cultural 

da Grota para os que ainda estão em processo de iniciação.  

A orquestra principal, porém, não é propriamente a finalidade do ECG, 

ela é um fruto, uma consequência. A finalidade, como já foi dito anteriormente, 

é o ensino e aprendizagem de música. Márcio Selles salienta que embora o 

ECG tenha como uma de suas principais adversidades a carência de recursos, 

existem outros que também se apresentam como obstáculos. Há, por exemplo, 

a evasão motivada por diversos aspectos, como falta de recursos para 

transporte ou mesmo falta de interesse. Alguns alunos não conseguem 

conciliar as atividades musicais com suas tarefas diárias. Porém nem sempre o 

ECG toma conhecimento das razões que levaram alguns alunos a saírem.  

Nesse sentido, o ECG se preocupa com a formação integral do aluno. 

As metodologias utilizadas visam, sobretudo, a interação do aluno com o meio 

social no qual está inserido, ou seja, a escola, a família, comunidade, 

sociedade. O projeto lança mão de recursos lúdicos na prática pedagógica 

visando desenvolver um aprendizado dinâmico sempre executando os 

conhecimentos teóricos-práticos numa perspectiva de grupo. Esse 

desenvolvimento almeja desenvolver em cada aluno a responsabilidade e 

compromisso com as tarefas coletivas, além de visar o aperfeiçoamento das 

capacidades individuais. O ECG entende que é necessário priorizar as práticas 

coletivas, pois é mediante esse processo no qual o indivíduo está em interação 

com o meio que a produção de conhecimento torna-se significativa. O projeto 

também dispõe de reuniões esporádicas com psicólogo para atender alguns 

alunos que possam precisar deste atendimento.  

Assim, o ECG continua sendo um grande atrativo para as crianças e 

adolescentes da comunidade. Para os coordenadores o ECG oferece um 

espaço de encontros e atividades diferentes dos da escola. No ECG as 
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crianças e adolescentes encontram, na visão dos coordenadores, um ambiente 

mais acolhedor, uma vez que o processo não é tão exigente do ponto de vista 

formal como é na escola, podendo construir relações mais estreitas entre os 

demais alunos, professores e coordenação. Porém, não é objetivo do projeto 

substituir a função da escola.  

 

QUADRO 01: Integrantes do projeto 

 

 

Função na Entidade 

 

Atividades que 

desenvolve 

 

Número de 

integrantes 

 

 
Natureza13  
do vinculo 

Professor  Flauta doce       6 Voluntário 

Professor  Flauta transversa       1 Voluntário 

Professor Coral       2 Voluntário 

Professor Violino       5 Voluntário 

Professor  Viola       1 Voluntário 

Professor  Violoncelo        1 Voluntário 

Professor  Contrabaixo       1 Voluntário 

Professor  Violão e cavaquinho       1 Voluntário 

Professor  Percussão        1 Voluntário 

Professor  Sala de leitura       1 Voluntário 

Professor  Pintura        1 Voluntário 

Professor  Reforço escolar       1 Voluntário 

Professor  Teatro        1 Voluntário 

 

Fonte: Projeto Pedagógico e cultural – Reciclarte. 
 

 

                                                           
13

 Alguns voluntários que foram alunos do projeto recebem ajuda de custo e outros que não 
tem uma ligação direta com o ECG se dispõem livremente para oferecer seu trabalho.   
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O ECG funciona de segunda a sábado nos períodos matutino e 

vespertino funcionando das 9 às 17 hs e atende em sua sede 188 alunos 

sendo 53 crianças (7 a 13 anos), 48 adolescentes (14 a 17 anos), 73 jovens (18 

a 29 anos) e 14 adultos acima de 29 anos. Apesar da diversidade de faixas 

etárias as turmas não são divididas conforme as idades dos discentes. As 

turmas de estudos musicais que inclui flauta doce, violino, violoncelo e que se 

divide em iniciante, intermediário e avançado, por exemplo, são divididas de 

acordo com o grau de desenvolvimento de cada aluno independentemente das 

idades. Nesse sentido, observei que as turmas costumam ser mistas, uma vez 

que há pessoas ainda na fase inicial de flauta que são adultos com mais de 29 

anos assim como há também na mesma fase crianças de 7 anos.  

Em sua grande maioria os alunos da sede do ECG pertencem à favela 

da Grota ou de bairros próximos como Badu. Quanto às condições 

socioeconômicas, os alunos são das camadas populares e estudantes de 

escolas públicas, sendo esta a condição para ser aluno. 

 

Quadro 02: Atividades em 2014 

 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade/horários 

 
          Segunda-feira 

- Aula de flauta 9h e 14h 
- Aula de francês 15h (curso livre) 

 
 
            Terça-feira 

- Aula de violão 8h 
- Aula de percussão 10h às 11h 
-Aula de contrabaixo 15h (curso 
livre) 
- Reforço escolar 13h 

 
 
              Quinta-feira 

- Aula de percussão 10h 
-Aula de desenho 10h (curso livre) 
- Aula de cavaquinho 12h (curso 
livre) 
-Aula de violão 13h 
- Aula de contrabaixo 15h 

              Sexta-feira - Aula de violino 14h 
- Reforço escolar 9h e 13h 

 
 
                 Sábado 

 - Aula de flauta transversa 9h 
- Aula de contrabaixo 10h 
- Aula de violino 12h 
- Teoria musical 13h e 16h 
- Ensaios 15h 
- Aula de percepção musical 13h 
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 As observações de campo ocorreram, sobretudo, no sábado, pois a 

maior parte das atividades é realizada neste dia, assim como reúne o maior 

número de integrantes do projeto, além da presença dos coordenadores.  

No sábado foi possível acompanhar as principais aulas que compõem a 

formação musical do projeto, como: flauta doce, violino, aulas teóricas e de 

percepção musical. Além disso, ocorre um ensaio geral no final das atividades 

tanto da manhã quanto da tarde. Isto é, os alunos das diferentes turmas se 

juntam para realizar uma breve apresentação em cada turno que estuda. No 

turno da amanhã, por exemplo, as turmas de flauta doce de vários níveis se 

juntam para esse fechamento geral do dia com ensaio às 10:30 h e logo após 

há lanche para os alunos (caderno de campo). 

Fazem parte do corpo docente do ECG os coordenadores (Márcio Selles 

e Lenora Mendes) e alunos do projeto que integram a orquestra principal. Os 

professores que dão aula de flauta doce e violino, uma parte possui apenas 

nível técnico que fizeram essa formação no Conservatório de Música de 

Niterói. Outros têm graduação de licenciatura em música ou ainda estão 

cursando em universidades como UNIRIO (Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e CBM 

(Conservatório Brasileiro de Música). Dos alunos que passaram pelo ECG 

quinze são graduados em música e os demais fizerem formação em áreas 

como: Serviço Social, Pedagogia, Química, Educação Física, Direito, sendo 

que a maioria cursou em universidades públicas. 

O ECG, portanto, é um espaço fecundo para investigar a formação tendo 

em vista seu amplo repertório cultural. A partir da perspectiva da teoria crítica 

iniciarei a análise do projeto buscando responder o problema central desta 

pesquisa, qual seja: se há no ECG possibilidade de resistência à indústria 

cultural. É válido precisar, no entanto, que o projeto não foi criado com este 

intento como já foi salientado ao longo do texto. Apesar disso, parto do 

pressuposto de que o projeto é um lugar no qual há uma educação que é 

consequência de um processo elaborado, metódico de ensino e aprendizagem, 

onde os alunos são conduzidos por um processo formativo que apresenta 

possibilidades tanto individuais quanto coletivas de formação. Caberá analisar 

se essas possibilidades apresentam condições ou não para responder minha 

questão. 
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A partir de conversas informais realizadas com professores, alunos, 

coordenação, bem como observações feitas na sede do ECG, foi possível 

conhecer e caracterizar o campo de pesquisa. 

 
 
3.2  Contexto de ensino e aprendizagem: um olhar sobre o campo 

 

No decorrer da pesquisa de campo foram realizadas várias visitas tanto 

no ECG quanto na Igreja Presbiteriana Betânia onde são realizados os ensaios 

da orquestra principal. Além disso, presenciei apresentações da orquestra 

principal em outros lugares como no Solar do Jambeiro. Nesse sentido, a 

pesquisa de campo não buscou focar numa única questão do ECG, ou seja, 

não tive o intuito de pensar um único aspecto no que tange a formação dos 

alunos, uma vez que a educação oferecida pelo projeto é ampla, pois não 

abarca apenas o ensino musical, embora seja sua finalidade principal. Em face 

disso, foram realizadas visitas com o objetivo de analisar o funcionamento do 

projeto somado a conversas informais com os integrantes do ECG, sobretudo, 

com os alunos, professores e coordenadores.   

Nas visitas realizadas observei que o ECG é para os alunos um espaço 

muito atrativo. Muitos deles quando não estão na escola costumam ficar a 

maior parte do tempo no Espaço da Grota. No sábado, por exemplo, os 

discentes, sobretudo, crianças e adolescentes têm o hábito de permanecerem 

no projeto mesmo se não tiverem mais nenhuma atividade para realizarem. Por 

ser um espaço aberto à comunidade, mais ainda, um espaço aberto ao público 

em geral, o ECG é um lugar no qual os seus alunos se sentem acolhidos.  

Muitos são os fatores que contribuem para que os alunos se sintam bem 

no ECG. O projeto oferece lanche para os alunos no término das atividades 

tanto da parte da manhã quanto da tarde. O espaço amplo e aberto também 

atrai crianças e adolescentes da comunidade. Os alunos podem levar os 

instrumentos para casa com o propósito de continuar os exercícios e 

treinamentos musicais (Caderno de Campo, 07/11/2014).   

Os alunos não tem obrigatoriedade em estudar música. Como o ECG 

oferece outras atividades, os discentes podem se envolver, por exemplo, com 

estudo de teatro, artes plásticas ou outros cursos que são oferecidos 

eventualmente. Caso o aluno se inicie no estudo da música ele não precisa 
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necessariamente completar o ciclo do aprendizado musical. Ele pode, por 

exemplo, ficar apenas com os estudos de flauta.  

O cotidiano da Grota há forte presença da repetição. Ou seja, nas aulas, 

principalmente de música, os alunos são treinados para repetir. Por quê? O 

aprendizado de um instrumento musical exige necessariamente a repetição 

como processo de fixação e assimilação do que está sendo aprendido nas 

aulas.    

 Durante as observações nas aulas de violino, por exemplo, percebi que 

é verificado, antes de tudo, se o instrumento está devidamente afinado. Em 

seguida, ocorrem exercícios com o arco, com as mãos, com os ombros, 

alongamentos dos músculos dos braços para que a postura seja sempre 

adequada na hora da execução das notas musicais. Após esse processo os 

estudantes passam aos exercícios musicais sob a orientação do professor. 

Estes exercícios são repetidos até se alcançar os movimentos, ritmos, sons 

ideais (Caderno de Campo, 17/10/2014).  

No ECG a música ocupa o lugar central. Diariamente ocorrem aulas de 

música. Observei que o repertório musical do projeto é predominantemente de 

estilo clássico (Bach, Bethoven, Vivaldi). Também há uma significativa 

presença de músicas da MPB e folclóricas.  Foi observado que este repertório 

contrasta com as músicas ouvidas no cotidiano da comunidade da Grota. 

Geralmente, segundo os participantes do projeto, os moradores da Grota do 

Surucucu costumam ouvir, principalmente, funk e samba. O ECG, porém, não 

estabelece o repertório clássico como uma obrigatoriedade.  Os alunos não são 

educados para ouvirem apenas um estilo de música.  

A parceria é uma das principais características do cotidiano dos 

participantes do ECG. Em diferentes momentos da pesquisa registrei que as 

relações entre os participantes do projeto são muito estreitas, isto é, não há 

apenas relações de hierarquia entre professor e aluno ou entre coordenação e 

professores. Os participantes do projeto possuem laços fortes de confiança e 

solicitude. Os diálogos entre eles, por exemplo, vão além do aspecto 

profissional. Percebi que há uma abertura entre os participantes para 

compartilhar questões pessoais uns com os outros.      
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3.3 Experiências do projeto Grota: considerações sobre as práticas 

educacionais 

 

É preciso salientar que há muitas discussões em torno das ONG’s 

(Organizações não Governamentais). Isto é, discussões que giram em torno de 

sua problemática política: a função de reparo social realizadas por elas 

enquanto instituições que substituem as responsabilidades do estado. Porém, 

não está no propósito desta pesquisa uma empreitada investigativa desta 

natureza. Optei por pensar o ECG levando em consideração seus propósitos 

formativos.  

Está incluído no projeto político pedagógico do ECG a ampliação do 

repertório cultural das crianças, dos adolescentes e jovens da comunidade. 

Para tanto, além da formação musical que recebem os alunos do projeto fazem 

visitas regulares a teatros, museus, sobretudo, para fins de apresentação. O 

propósito dessa iniciativa é possibilitar aos alunos do projeto novas 

experiências culturais. Ampliar as referências culturais tem por intenção dilatar 

as possibilidades de novas experiências e relações.  

A partir das discussões adornianas acerca da educação, portanto, 

investigarei o ECG e suas práticas e métodos educativos. O pensamento 

acerca da educação em Adorno se encontra difundido em grande parte de seu 

pensamento. Contudo, é manifesto que em Educação e emancipação a 

referida temática ocupa importância capital. Conquanto neste livro a educação 

seja o eixo a partir do qual os textos e debates giram, eles (os textos), porém, 

não compõem um conjunto de propostas pedagógicas a fim de estabelecer 

diretrizes educacionais bem delimitadas. Adorno não é exatamente um 

pensador da educação. Entrementes, suas intervenções, questionamentos, 

críticas permitem pensar a educação, inclusive, no âmbito institucional. Na 

conferência radiofônica “Educação e emancipação”, por exemplo, Adorno 

aponta possibilidades de práticas pedagógicas para uma educação, cuja 

finalidade, segundo ele, é a resistência e a contradição.  

 
Imaginaria que nos níveis mais adiantados do colégio, mas 
provavelmente também nas escolas em geral, houvesse visitas 
conjuntas a filmes comerciais, mostrando-se simplesmente aos 
alunos as falsidades aí presentes; e que se proceda de 
maneira semelhante para imunizá-los contra determinados 
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programas matinais ainda existentes nas rádios (ADORNO, 
2011, 183).   

 

Vê-se que Adorno advoga em favor de medidas no âmbito da educação, 

que apesar de sua limitada abrangência, carrega possibilidades efetivas de 

uma formação para a resistência. Se analisarmos do ponto de vista do gosto 

estético, o projeto colabora na maneira como os integrantes desenvolvem suas 

predileções musicais, conforme percebi no relato de muitos integrantes do 

ECG. Nas visitas realizadas no ECG verifiquei que os alunos vivem 

aprendizados duradouros. Em outras palavras, os processos de aprendizagem 

nos diversos cursos oferecidos pelo projeto, sobretudo os de música, não são 

efêmeros, de meras informações isoladas.  Do ponto de vista da formação 

musical o projeto não tem compromisso com músicas comerciais. Na orquestra 

principal isto é mais patente. As músicas selecionadas são treinadas com 

esmero, evitando exageros e dissonâncias. Há um apego ao “clássico” e ao 

tradicional em detrimento do novo – hits, pop music – que incorpora na 

indústria cultural, em muitos aspectos, um sentido pueril, dado seu caráter 

tipicamente comercial.  

Até mesmo a “música séria”14 pode converter-se em um instrumento da 

indústria cultural, como adverte Adorno no texto “O fetichismo na música e a 

regressão da audição”. Uma grande obra de arte pode perder seu sentido 

originário caso se transforme em artigo de diversão, de entretenimento se 

adequando, portanto, a lógica lograda pela indústria cultural. Ao vivenciar a 

música como mera diversão se perde o sentido da totalidade das obras. 

 

Tais obras transformam-se em um conglomerado de ideias, de 
“achados”, que são inculcados aos ouvintes através de 
amplificações e repetições contínuas, sem que a organização 
do conjunto possa exercer a mínima influência contrária [...] a 
pessoa que no metrô assobia triunfalmente o tema do último 
movimento da Primeira Sinfonia de Brahms, na realidade 
relaciona-se apenas com suas ruínas (ADORNO, 1999, p. 81).  

 

                                                           
14

 “Lá onde a música séria faz jus ao próprio conceito, cada detalhe encontra seu sentido 
concreto a partir da totalidade do desenvolvimento, e o sentido da totalidade, por sua vez, é 
obtido a partir da relação viva entre as individualidades que se contrapõem umas em relação 
às outras, alongando-se, ultrapassando-se e retornando mutuamente entre si” (ADORNO, 
2011, p. 97). 
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Nessa relação com a obra musical acima descrita o ouvinte associa a 

música ao prazer ou a diversão. Essa relação equivale, para Adorno, a 

distração, pois o ouvinte não se relaciona com o todo da obra. No ECG as 

práticas pedagógicas adotadas propiciam uma aprendizagem mais “séria” com 

a música. O processo de aprendizagem em todos os seus detalhes no projeto 

exigem do aluno um compromisso com a música, isto é, exige mais do que 

uma relação de relaxamento ou entretenimento com a arte musical. Nos 

ensaios e nas aulas os detalhes das notas, dos arranjos, por exemplo, são 

sempre pensados em consonância com a totalidade da música, como pude 

analisar em minhas observações. Uma das críticas de Adorno mais 

contundentes à música enquanto diversão é que ela almeja apenas a 

satisfação do ouvinte, exigindo, assim, a sua desconcentração. O que Adorno 

(1999, p. 92) exige é a “tensão de uma concentração atenta”.  

As metodologias de ensino musical, estruturadas de forma 

sistematizada, criaram uma das principais marcas do projeto. Como é possível 

perceber nas metodologias descritas anteriormente o projeto prima pela 

necessidade dos alunos desenvolverem não só familiaridade com a música 

enquanto matéria de estudo, mas também a criarem disciplina nos estudos que 

competem à arte musical.  No curso de flauta doce o discente desenvolve a 

memória, o raciocínio abstrato capacitando-o a aprender qualquer instrumento 

posteriormente. Nesse sentido, a experiência do ECG apresenta-se enquanto 

um contraponto à tendência niveladora da indústria cultural no que tange a 

formação musical. A música clássica tornou-se, assim, parte integrante do 

cotidiano da comunidade da Grota do Surucucu, sobretudo, para os alunos do 

projeto. A linguagem musical enquanto processo formativo torna-se, assim, um 

componente cultural da vida dos integrantes (crianças, adolescentes, adultos) 

do ECG.   

Como foi dito anteriormente, o ECG não possui caráter de mercado. 

Porém, enquanto instituição promotora de inclusão cultural, oportunizando 

condições para o aprendizado de atividades culturais é preciso refletir sobre 

suas possibilidades emancipatórias frente às investidas da indústria cultural. A 

formação musical do ECG está longe de fomentar criações culturais aos 
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moldes do mercado de massas como a música “ligeira”15, entendendo esse 

termo segundo a concepção de Adorno. O contato com a experiência artística 

além de não possuir um sentido comercial e mercadológico também não 

promove uma formação aligeirada, meramente com fins de entretenimento.  

O ECG em muitos aspectos estimula experiências consistentes no que 

tange, sobretudo, à formação musical. Pensando a partir da ótica adorniana a 

experiência é “[...] a continuidade da consciência em que perdura o ainda não 

existente e em que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no 

indivíduo” (ADORNO, 2010, p. 33). Para Adorno, experiência se opõe a 

formação proporcionada pela indústria cultural que cria e transmite informações 

pontuais, aleatórias e sem uma conexão necessária com os fatos informados. 

Assim não é possível realizar experiência, pois o indivíduo não está implicado 

na compressão do real, ele está, na realidade, à mercê da fugacidade 

informativa, de modo que o que aprende num dado instante será facialmente 

destruído pelo instante seguinte. Portanto, uma das características formativas 

reivindicadas por Adorno é a necessidade da memória enquanto “[...] única 

mediação capaz de fazer na consciência aquela síntese da experiência” 

(ADORNO, 2010, p. 33). Não é por acaso, então, que o semiculto se orgulha 

de sua memória prejudicada, já que está mais imiscuído com muitas 

ocupações e sobrecargas.  Esta crítica de Adorno procura expor o perigo dessa 

semiformação. Ou seja, a memória frágil, típica da semicultura submete o 

indivíduo à sedução dos clichês.   

O semiformado se orgulha da sua carência de memória, pois ele vive 

aferrado ao hiper-realismo, isto é, o que é necessário ou o que retém valor é 

aquilo que está no presente e dogmaticamente determinado pelas condições 

sociais, econômicas. Para ele entender o passado e relação deste com a 

atualidade é uma inutilidade. O que possui legitimidade está, portanto, 

estabelecido pelo conjunto de hábitos, modas, hits de um dado momento. Por 

                                                           
15

 “O conceito de música ligeira [Leichte Musik] permanece encoberto pelas névoas da 
autoevidência. Que qualquer pessoa saiba o que lhe ocorre ao ligar despropositadamente o 
rádio parece, por si só, dispensá-la da ponderação sobre o que isso significa [...] Devido ao dito 
rebaixamento gosto geral, ou, ainda, devido ao isolamento da música elevada face às massas 
ouvintes, lastima-se às vezes a divisão da música em duas esferas, há muito sancionada pelas 
administrações culturais que conservam, sem mais delongas, a seção música de 
entretenimento [...]” (ADORNO, 2011, p. 85). Em outros termos, a música ligeira comumente 
conhecida como hit é filha da indústria cultural que é criada e ofertada para as massas.  
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essa razão o semiformado forma suas ideias conforma a fugacidade do real. 

Ora concorda com uma coisa ora concorda com outra. Em função disso, para 

Adorno é fundamental estimular uma educação que vise sujeitos capazes de 

entender, contextualizar e refletir sobre o que aprendem. No campo da estética 

a semiformação tende sempre a apreender enquanto legítimo e valioso as 

músicas que constam nas paradas de sucesso e, portanto, da fugacidade do 

momento.  

O ECG, porém, privilegia o repertório clássico de músicas folclóricas, da 

MPB e da música clássica, erudita. Em certo sentido, o apego ao “clássico” ou 

tradicional denotaria um retorno ao antigo, no qual se assenta, muitas vezes, a 

crença de que talvez esteja o sentido autêntico da arte musical. O lastro que 

justificaria tal compreensão reside na incapacidade da música estandardizada, 

segundo Adorno, de produzir experiências verdadeiras, uma vez que ela já 

estaria de antemão definida de acordo com os interesses comerciais que 

sempre a sustenta. A estandardização artística opera qual a argúcia de um 

especialista em construir uma relação entre estrutura geral da obra e seus 

detalhes de modo que a segunda parte ganha primazia, isto é, as partes 

passam exercer mais influência sobre os ouvintes do que o todo (ADORNO, 

1994). 

Pensar uma formação musical classificada por Adorno como “séria” 

porque destituída de fins fortuitos e lucrativos, implica em se opor à má 

qualidade musical erigida pelo mercado fonográfico da grande indústria 

cultural. Mesmo que esta não adesão do ECG à determinadas modelos 

musicais não faça parte de seu escopo pedagógico enquanto uma resistência, 

tal procedimento integra seu processo formativo.   

Adorno sugere alternativas didáticas que possam estimular os alunos a 

despertarem a crítica e a resistência. A simples leitura de uma revista com um 

aluno tendo como objetivo mostrar-lhe as falácias ali presentes se revelam 

significativas para uma educação emancipatória. No ECG as leituras das 

partituras e a familiaridade com a teoria musical estimulam os seus integrantes 

a reverem os padrões estéticos musicais predominantes.  A relevância de 

procedimento como estes consiste na possibilidade de provocar a 

autorreflexão, para evidenciar as maneiras pelas quais a realidade pode ser 

distorcida. O aprendizado teórico e prático musical no ECG auxilia os seus 
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alunos a entenderem a música não apenas como mera diversão gratuita, mas 

como um aprendizado que requer capacidade interpretativa, leitura das notas e 

pensar o aprendizado por meio de critérios estéticos.  Desse modo, 

 

Tenta-se simplesmente começar despertando a consciência 
quanto a que os homens são enganados de modo permanente, 
pois hoje em dia o mecanismo da ausência de emancipação é 
o mundus vult decipi em âmbito planetário, de que o mundo 
quer ser enganado (ADORNO, 2011, p. 183).  
 

Mas ao pensar educação em Adorno é necessário considerar que o 

filosofo de Frankfurt considera como essencial para a educação uma 

consciência crítica da realidade, exige uma consciência política. Para a 

promoção da emancipação esta intervenção pedagógica precisa ser levada em 

consideração. No debate Educação contra a barbárie Adorno expõe sua 

preocupação com as concepções vigentes na educação, isto é, com os valores 

reinantes no meio educacional. Adorno identifica negativamente os princípios 

educacionais dominantes como uma realidade dogmaticamente imposta. O 

risco para Adorno é de que em nome da dominação de certos valores, pessoas 

pratiquem atos bárbaros, consequência da deformação e do impulso destrutivo 

das mesmas. Dentre as “concepções estabelecidas” pensadas por Adorno 

como perniciosas à educação se destaca a competição. Para o filósofo de 

Frankfurt “a competição é um princípio no fundo contrário a uma educação 

humana” (ADORNO, 2011, p. 161). 

No ECG a competição não é um valor caro à instituição. Pelo contrário. 

A parceria é uma das principais características do cotidiano dos participantes. 

Em diferentes momentos da pesquisa registrei que as relações entre os 

participantes do projeto são muito estreitas, isto é, não há apenas relações de 

hierarquia entre professor e aluno ou entre coordenação e professores. Os 

participantes do projeto possuem laços fortes de confiança. Os diálogos entre 

eles, por exemplo, vão além do aspecto profissional. Percebi que há uma 

abertura entre os participantes para compartilhar questões pessoais uns com 

os outros.  

Para Adorno (2011, p. 161) uma educação que se realiza em “formas 

humanas de maneira alguma ultima o fortalecimento do instinto de 

competição”. A competição é um dos princípios que ensejam a barbárie, pois 
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impulsiona os indivíduos a verem no outro alguém a ser vencido. No sistema 

econômico em voga, os valores relacionados à competição são imperantes, 

tais como concorrência, individualismo, meritocracia e etc. Esses princípios 

acabam sendo reverberados e cultuados no meu educacional. No Espaço da 

Grota a competição não é algo praticado.  

Como foi salientado anteriormente, as metodologias de ensino musical, 

em todo seu processo no ECG favorecem, sobretudo, o aprendizado coletivo. 

Não há incentivos no sentido de estimular os jovens a competirem entre si. Os 

ensaios são coletivos e, os alunos não são testados em avaliações individuais 

públicas. O sentimento de responsabilidade coletiva é, geralmente, cultivado no 

cotidiano do projeto. Ao não estimular a competição o ECG viabiliza um espaço 

educacional diferenciado, que não está exatamente alinhado com a ideologia 

da concorrência. Seguindo esse raciocínio, uma das questões elementares em 

matéria de educação contra a barbárie é “desacostumar as pessoas de se 

darem cotoveladas. Cotoveladas constituem uma expressão da barbárie” 

(ADORNO, 2011, p. 162).  

A inveja – mola propulsora da competição – por meio da indústria cultura 

insere os indivíduos no consumismo e na necessidade de diminuir, depreciar 

ou “acotovelar” o outro. Sendo a competição um dos valores basilares do 

capitalismo, sua prática é frequentemente disseminada enquanto positiva. A 

concorrência caminha no sentido inverso da ideia de solidariedade e 

acolhimento.   Petrificada como ideologia a competição aniquila a capacidade 

de reflexão, uma vez que se revela, conforme Adorno, como uma visão 

deturpada da realidade.  Ao salientar enfaticamente a crítica à concorrência, 

Adorno (2011, p. 164) não está simplesmente buscando transformar “os 

homens em seres inofensivos e passivos”.   

Para Adorno a perpetuação da barbárie na educação se deve, 

sobretudo, ao que ele denomina de “princípio de autoridade” que se encontra 

radicado na cultural atual. O ECG, pelo contrário, possui formas de ensino e 

aprendizagem que rompem com um modelo educacional que privilegia a 

hierarquia e a competitividade. Apesar de existir a relação comum a todas as 

instituições educacionais, a saber, professor e aluno, no ECG esta relação não 

está alicerçada no que Adorno chama de “princípio de autoridade”, cujo um dos 

principais valores é o direito à punição. O ambiente do ECG é notoriamente de 
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natureza coletiva que prioriza o aprendizado em grupo e não visa a eficiência 

meritocrática cultivada nas escolas atuais.  Para Adorno é essencial  

 

A dissolução de qualquer tipo de autoridade não esclarecida, 
principalmente na primeira infância, constitui um dos 
pressupostos mais importantes para uma desbarbarização 
(ADORNO, 2011, p. 167).  

 

É bem verdade que ao falar de métodos ou práticas autoritárias na 

educação Adorno está falando da estrutura escolar da Alemanha na década de 

50 e 60. Porém, sua iniciativa releva um pioneirismo no sentido de desnudar as 

relações de poder existente no meio educacional. Esta iniciativa é basilar para 

educadores que buscam uma formação emancipatória, pois permite relevar os 

sentidos das práticas curriculares. No ECG não há discussões recorrentes 

acerca dos métodos pedagógicos utilizados. No entanto, pelo fato do projeto 

não se guiar por métodos rígidos de aprendizado, ele se torna um ambiente 

educacional mais aberto e flexível para uma participação mais ativa dos seus 

participantes (alunos, professores e funcionários). Práticas educacionais que 

privilegiam o diálogo, a dialética, a possibilidade da reflexão são mais propícios 

à emancipação.   

Já na Dialética do esclarecimento Adorno e Horkheimer denunciam 

modelos educacionais que priorizam unicamente a eficiência da aprendizagem, 

isto é, uma aprendizagem ligada prioritariamente a um acúmulo positivista do 

conhecimento. 

 A expulsão do pensamento da lógica ratifica na sala de aula a 
coisificação do homem na fábrica e no escritório. Assim, o tabu 
estende-se ao próprio poder de impor tabus, o esclarecimento 
ao espírito em que ele próprio consiste (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 37).  

 

Não só na Dialética, mas também em Educação e emancipação Adorno 

reitera repetidas vezes uma crítica aos modelos educacionais, cujas finalidades 

almejem a consecução de sujeitos aptos para atenderem as demandas da 

sociedade, guiadas sob a égide do status quo, da indústria cultural, da 

ideologia da competência e etc. Ao salientar a necessidade da crítica a certos 

modelos educacionais, Adorno, por outro lado, indica a possibilidade de por 

meio da educação, estimular a autorreflexão, a crítica e a resistência. Por isso 

que os apontamentos, textos e intervenções críticas da realidade educacional 
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são direcionamentos no sentido de reavaliar as práticas educativas para resistir 

aos processos de debilitação da individualidade que promovem a 

personalidade autoritária.  

Um ambiente educacional que privilegie a inclusão da diversidade, da 

pluralidade, que tenha por proposta a defesa de uma escola democrática está 

mais propenso à promoção da autonomia. O ECG, em alguns aspectos, 

cumpre esses preceitos educacionais. O projeto, por exemplo, não pauta suas 

práticas pedagógicas na lógica que incita a hierarquia e da seletividade que 

separa os talentosos e os não-talentosos. As práticas educativas do ECG não 

são unilaterais, pelo contrário, elas abrangem conhecimentos diversos que vão 

da música às oficinas de teatro. A não unilateralidade do projeto favorece o 

desenvolvimento de uma educação voltada para a pluralidade e a convivência 

democrática, estimulando assim a humanização, uma vez que se contrapõem 

as perspectivas educacionais vigentes voltadas para a manutenção dos valores 

cultivados na sociedade hodierna, a saber, a individualidade e competitividade. 

A pressão da sociedade capitalista sobre os indivíduos favorece 

amplamente a desagregação, já que induz a todos a se integrarem a uma 

lógica social que preconiza valores opostos à solidariedade, a coletividade e a 

luta conjunta. A fixação férrea à lógica da concorrência profissional, por 

exemplo, encerra as possibilidades de pensar para além do “si próprio”. É 

notório, porém, que os participantes do ECG não encaram o projeto como uma 

escola de habilitação de profissionais que se qualificam para competirem no 

mercado de trabalho, embora muitos deles acabem trabalhando no campo da 

música. Portanto, não há no projeto princípios que estimulem a competição. 

Como já foi salientado anteriormente, para Adorno o não cultivo da 

competitividade é um encaminhamento pedagógico muito caro ao combate da 

barbárie e, portanto da semiformação.   

Diferentemente das escolas formais, o ECG não possui um 

enquadramento pedagógico formal que tem por finalidade alcançar a eficiência 

por meio de avaliações. As escolas formais estão atreladas à utilização de 

exames como critérios avaliativos e, portanto, à eficiência da apreensão de 

conteúdos. Para Adorno a educação que se atém, unicamente, a essa lógica 

está aquém das expectativas emancipatórias endossadas por ele. O ECG por 

não ter a formalidade exigida nas instituições educacionais tradicionais dispõe 
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de maior flexibilidade e abertura pedagógica para desenvolver suas práticas 

educacionais. No ECG não há um procedimento avaliativo rígido que tem que 

prestar conta do desempenho dos seus alunos. Em função disso, há mais 

possibilidade dos alunos do projeto desenvolverem experiências com aquilo 

que aprendem. 

Certamente, a partir das minhas análises, o ECG não tem aspectos que 

envolvem sua proposta pedagógica em práticas voltadas para interesses 

individuais. Seu caráter educativo voltado à comunidade é inconteste. As 

apresentações remuneradas realizadas pelas orquestras do projeto bem como 

a venda de CD’s têm como única finalidade garantir sua sobrevivência.  

Também é perceptível o intento do ECG de ampliar o repertório cultural 

dos alunos, possibilitando a eles novas experiências fora do seu local de 

moradia. Ter acesso à música clássica, aprendendo tocar peças de Bach ou 

Vivaldi em vários instrumentos é um privilégio de poucos. O acesso a esses 

bens culturais é menos provável ainda para grupos marginalizados como as 

camadas populares. Determinadas expressões culturais sempre foram 

destinadas a um número selecionado de pessoas. A dita “alta cultura”, cujo 

repertório se sustenta na música clássica, literatura, filosofia, por exemplo, 

sempre teve seu espaço de abrangência muito bem demarcado.  

O tempo livre, inclusive, utilizado pelas classes abastadas era e ainda é 

utilizado com o propósito de procurar “arte autêntica”, ainda que seja por mera 

reafirmação do status quo. Mesmo que a relação dos privilegiados com a boa 

arte seja irrefletida, pois não está no horizonte da burguesia ver na arte uma 

possibilidade de transformação social, a “alta cultura” foi sempre apropriada 

visando estabelecer uma fronteira entre os grupos sociais (ADORNO, 2010). 

Os bens culturais, portanto, da maneira como foram apropriados e assimilados 

exerceram a função de identidade social. Isto é: de um lado existem os 

“esclarecidos”, “racionais”, de gostos refinados que estão dispostos a ouvir 

cinco horas de opera, mesmo que nada entenda de opera; do outro lado, estão 

aqueles da “baixa cultura”, cujas expressões culturais são desprovidas de um 

trabalho diligente, apurado, autêntico.     

O fato de moradores da favela, grupo que é socialmente estigmatizado, 

além de ser objetivamente excluído em muitos aspectos, disporem da 

possibilidade de ter uma formação musical clássica, da qual sempre estiveram 
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apartados, já é uma forma de resistência. Persistir na manutenção de uma 

orquestra que perde integrantes em função dos poucos recursos é resistir a 

uma realidade que poderia ser outra para muitos integrantes do ECG. Foi 

justamente por conta das condições históricas nas quais se desenvolveram o 

capitalismo que as classes pobres acabaram ficando a margem de 

determinados bens culturais e mais ainda:  

 

A desumanização implantada pelo processo capitalista de 
produção negou aos trabalhadores todos os pressupostos para 
a educação e, acima de tudo, o ócio (ADORNO, 2010, p. 14). 

 

De fato, o projeto tem conseguido resultados positivos promovendo 

acessibilidade a atividades culturais, lazer, reforço escolar, educação musical, 

aos jovens moradores de comunidades pobres concedendo-lhes diversas 

alternativas de formação. Há claramente nos depoimentos dos jovens que ouvi 

uma grande gratidão ao projeto porque o ECG foi capaz de proporcionar a eles 

outras possibilidades de vida. Segundo os alunos, o projeto proporcionou a 

eles visibilidade por meio da formação musical dando-lhes um sentido de 

pertencimento a este grupo denominado Espaço Cultural da Grota.  Por outro 

lado, porém, esta visibilidade conquistada mediante uma qualificada formação 

musical não é capaz de destruir o sentido de não-pertencimento a certos locais, 

como foi possível compreender a partir dos relatos de alguns jovens. Alguns 

alunos relataram situações discriminatórias vividas por eles, como por exemplo, 

quando estavam em um ônibus e um dos passageiros alertou a policiais que 

havia no veículo, suspeitos de tráfico; na sequência os rapazes do projeto 

foram revistados pela polícia. Ou quando foram tocar num hotel de luxo do Rio 

de Janeiro e pediram a eles que entrassem pelos fundos.  

Para que ocorram transformações efetivas da realidade social é 

necessário que as condições objetivas sejam transformadas. É claro que tais 

rupturas transcendem as possibilidades contra hegemônicas de qualquer 

organização cultural. O ECG, portanto, é um projeto que está inserido dentro 

das contradições que se espraiam nos antagonismos sociais. Não podem ser 

perdidos de vista esses aspectos contraditórios de uma sociedade que apesar 

de juridicamente democrática ainda legitima a desigualdade. Nesse sentido, as 

constatações supostamente pessimistas de Adorno que afirmam que a 
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democratização dos bens culturais não significa de fato democracia, não 

significa a defesa de um elitismo cultural. Sua denúncia consiste na falácia que 

pode desencadear um processo de destruição do privilégio da cultura 

impulsionado pela venda massificada de bens culturais, pois isto “[...] não 

introduz as massas nas áreas de que antes eram excluídas” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 132).  

Analisando sob a luz das contradições sociais próprias de um país 

emergente como o Brasil é possível verificar a veracidade da afirmação de 

Adorno e Horkheimer, ou seja, o simples fato de tornar acessível determinados 

bens culturais, sobretudo, aqueles ditos “sérios” ou de “alta qualidade” não faz 

com que as classes desfavorecidas passem a frequentar ambientes que lhes 

foram privados anteriormente, nem a disporem de direitos que antes não 

tinham. O que não significa que um concerto de Toscanini, por exemplo, não 

deva ser acessível.  Pelo contrário.  

A relação entre música e as classes sociais é problemática e 

demandaria uma longa discussão a respeito. Porém, é necessário 

compreender que esta relação é comumente interpretada por um viés 

ideológico, isto é, como se determinadas músicas só pudessem ser ouvidas por 

determinados grupos. Contra a visão adorniana acerca da música não faltam 

interpretações apressadas e mal intencionadas que negligenciam o 

desenvolvimento geral de sua interpretação16. No livro Introdução à sociologia 

da nova música mais especificamente no capítulo Classes e estratos Adorno 

problematiza a relação da música com as classes sociais e busca impugnar 

uma compreensão estritamente ideológica acerca do tema.   

 

Na medida em que a música não é uma manifestação 
[Erscheinung] da verdade, mas efetivamente ideologia, quer 
dizer, na medida em que, na forma em que é experimentada 
pelas populações, a música lhes encobre a realidade social, 
coloca-se necessariamente a pergunta de sua relação com as 
classes sociais. Atualmente, a aparência ideológica oculta sua 
existência (ADORNO, 2011, p.137). 

                                                           
16

 Segundo Álvaro Zuin “[...] as críticas alusivas às supostas posturas elitistas e conservadoras 
de Adorno e Horkheimer, no que tange à exaltação da distinção entre arte e cultura de massa, 
deixam de ter sentido mediante a explicitação feita pelos frankfurtianos de que tanto a 
chamada produção cultural “superior” como a denominada cultura de massa são originárias de 
condições materiais de exploração e de dominação de classes de interesses antagônicos” 
(ZUIN, 2007, p. 165).   
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Adorno no referido texto busca pensar as produções artísticas, 

sobretudo, a música dentro das condições históricas. Para ele nem sempre as 

produções intelectuais e artísticas lograram prestigio; no período feudal, por 

exemplo, as classes dominantes, em geral, não reconheciam na 

intelectualidade um valor digno de grande estima. “[...] Em contrapartida, a 

posição social do proletariado no interior da sociedade burguesa impediu, em 

grande medida, a produção artística dos próprios trabalhadores, bem como de 

seus filhos” (ADORNO, 2011, p. 140).  A burguesia se apropriou de 

determinados bens culturais e procurou delimitar o acesso destes mesmos 

bens para as classes populares. É um equívoco, pois, associar 

necessariamente predileção musical com a classe social.  

Antes de tudo, para Adorno, se coloca a indústria cultural ofertando seu 

planejamento cultural conforme estratos sociais, ditando as predileções 

musicais de um dado grupo social. Os jovens do projeto relataram que no início 

havia muita resistência da comunidade com relação ao aprendizado de 

instrumentos clássicos como o violino. Pelo fato do violino, dentre outros 

instrumentos, não fazer parte do cotidiano da comunidade existia certo 

preconceito, que foi superado, porém, na medida em que os alunos do ECG 

começaram aprender a tocar e posteriormente realizarem apresentações na 

cidade e fora dela.  

Se, por um lado, evitar elementos formativos não assimilados próprios 

dos estímulos fortuitos da indústria cultural impedem a reificação da 

consciência já que o mercado cultural nutre-se da ignorância e da distração, 

por outro lado, a resistência aos referidos elementos por si só é insuficiente, 

pois esbarra nas contradições próprias da dialética do progresso do capitalismo 

tardio (ADORNO, 2010).   

Zuin (2007) salienta que no interior da sociedade capitalista avançada há 

uma ampliação de acessibilidades culturais proporcionando a indivíduos o 

contato com obras que antes era privilégio de um grupo seleto de pessoas 

como as sonatas de Beethoven, por exemplo. O problema, para Adorno, não é 

a acessibilidade, mas o sentido que ela encarna na indústria cultural. Uma 

sonata ou uma peça de Bach pode ser utilizada para fins publicitários. Desta 
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feita, tanto a dita “cultura popular” quanto à “cultura erudita” podem estar 

subordinadas aos interesses da indústria cultural.  

Geralmente o projeto realiza apresentações em período natalino ou, 

mesmo para empresas que contratem seu trabalho com o objetivo de angariar 

recursos para a manutenção do projeto. Inevitavelmente, por razão da grande 

credibilidade que o projeto granjeou ao longo de sua existência, somado às 

suas aparições esporádicas em meios midiáticos de circulação nacional, as 

oportunidades de trabalho surgem. Como já foi salientado anteriormente não 

há um objetivo lucrativo no projeto, senão a busca pela sua manutenção e 

expansão para manter seus integrantes e atrair novos. Para tanto, o projeto 

precisa, em alguns momentos, corroborar com a lógica lograda pela indústria 

cultural tocando músicas festivas. O intuito ao salientar esta crítica não é a 

descaracterização do projeto. Mas em função das próprias condições materiais 

os sujeitos precisam muitas vezes se adequar a ordem econômica capitalista. 

E tal adequação também compõe o processo de formação desses sujeitos.  

No ensaio da orquestra principal os alunos relatam os dilemas 

enfrentados pela orquestra.  Alguns reclamam da ausência de membros, bem 

como da falta de recursos que inviabilizam a permanência de alguns 

integrantes. Como solução eles pensam em estratégias para arrecadar 

recursos como realização de apresentações e venda de cd’s, com o objetivo de 

impedir o fim da orquestra principal (Caderno de campo, 27/11/2014). 

O ECG tem como um dos argumentos que justificam sua existência a 

democratização do ensino musical, tornando-o possível para um grupo 

historicamente marginalizado. E de fato este trabalho é feito. As profundas 

contradições sociais do país, no entanto, permanecem e se agigantam, 

fazendo com que o progresso se afirme em seu contrário. Quando Adorno 

(2010) afirma que é um equívoco acreditar que desenvolvimento da técnica e o 

nível de vida mais alto resultam necessariamente em benefício para a 

formação, o que está sendo salientado é: ainda que determinadas práticas 

culturais sejam democratizadas isto não acarreta na democracia de fato. 

Apesar de todo desenvolvimento técnico logrado nas cidades, como 

pavimentação, faculdades, shoppings, este progresso não é igualmente 

distribuído entre os grupos sociais.  
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O progresso que em seu desenvolvimento histórico firmou em seu 

contrário, pode ser verificado na realidade brasileira. O ECG na comunidade da 

Grota do Surucucu enseja a uma parte significativa do seus moradores tanto a 

formação musical quanto uma profissionalização. Como consta no projeto 

político pedagógico o ECG tem também entre seus objetivos promover a 

profissionalização dos jovens dando-lhes, assim, um ofício; embora não seja 

esse seu objetivo essencial. 

  Uma parte considerável dos jovens que passaram pelo projeto ou ainda 

estão nele vivem de música, trabalhando como docentes ou realizando 

apresentações esporádicas em eventos públicos e privados. Para outros a 

música é utilizada enquanto um complemento de renda. Desse modo, a 

formação oferecida pelo projeto atende, neste aspecto, a finalidade de 

ajustamento social.  

Na esteira do pensamento educacional adorniano o ajustamento ou 

adaptação social apresenta dois sentidos. Na relação dialética que torna 

possível a criação de identidades entre sujeito e realidade é onde se encontra a 

constituição da formação humana para resistência. Na conferência radiofônica 

“Educação – pra quê?” Adorno (2011, p. 145) afirma: 

 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o 
objetivo da adaptação e não preparasse os homens para se 
orientarem no mundo. Porém ela seria igualmente questionável 
se ficasse nisto, produzindo nada além de well adjusted people, 
pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação 
existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes 
termos, desde o início existe no conceito de educação para a 
consciência e para a racionalidade uma ambiguidade.  

 
 A ambiguidade consiste na tensão entre inadequação e adaptação que 

constitui o núcleo da formação humana. Uma vez inserido no mundo o sujeito, 

por um lado, adere a um mundo já pronto adequando-se a ele, por outro lado, 

se apropria subjetivamente da realidade causando uma relação de 

distanciamento. Do ponto de vista da educação não é possível abrir mão da 

adaptação. Porém, a educação não pode se limitar a esse sentido adaptativo.  

O desenvolvimento do aprendizado musical no ECG se dá de modo 

paulatino, conduzindo os alunos a aprimorarem suas capacidades como pode 

ser observado no procedimento pedagógico já explicitado. Esta formação 
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possibilita aos alunos o desenvolvimento de um “olhar” mais aguçado e não 

subserviente à avalanche comercial de produtos semiculturais que se 

apresentam como detentores das principais verdades necessárias a vida 

humana. Aqui seria possível identificar um elemento educacional no projeto 

que viabiliza, mesmo que não de forma plena, a resistência à indústria cultural, 

repensando as prioridades educativas de um projeto inserido num contexto 

social periférico, marginalizado e esquecido pelo estado como é a favela.   

Os integrantes do ECG, mesmo dispondo de notável capacitação 

musical se deparam com obstáculos que são comuns para aqueles que estão 

socialmente marginalizados. Para Adorno, uma educação que se pretende 

emancipatória não pode prescindir da autorreflexão. Portanto, no interior de 

uma instituição educacional é necessário estimular a reflexão acerca da 

realidade com o propósito de compreender suas distorções e contradições. De 

fato, um projeto educacional como o ECG não dispõe da capacidade para 

romper inteiramente com a realidade de desumanização social. Porém, 

iniciativas educativas utilizadas, como algumas que existem no projeto que já 

foram explicitadas anteriormente auxiliam no combate à barbárie e à 

desumanização.     

Através do trabalho de campo realizado, foi possível perceber as 

conquistas, adversidades, limitações e possibilidades educativas e 

contradições existentes no ECG. Pensar o projeto a partir do referencial teórico 

de um pensador como Adorno é uma proposta ousada. Ciente de que este 

referencial não daria, obviamente, para pensar todos os problemas que 

envolvem a formação oferecida pelo projeto, tive, sobretudo, como objetivo 

procurar refletir acerca das possibilidades que poderiam existir no projeto de 

resistência à indústria cultural. Resistir à indústria não é tarefa fácil. 

Comumente estamos enredados, por exemplo, nas teias da cultura do 

consumo sem nos darmos conta disto. O projeto procura resistir à uma 

realidade desigual, dando oportunidades a jovens da periferia.    

Para realizar propostas formativas de resistência é necessário transpor 

as práticas pedagógicas voltadas apenas para a apreensão de conhecimento. 

Apesar de todos os pontos positivos do ECG salientados ao longo do texto, 

entendo que o projeto carece de um envolvimento político por parte dos seus 

participantes. Mas político em que sentido? O projeto deveria inserir em seu 
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processo formativo debates e discussões sobre os obstáculos sociais 

enfrentados pelos seus alunos. Isto é, é necessário desenvolver dialeticamente 

o processo educacional: desenvolver a consciência dos sujeitos ao mesmo 

tempo instiga-los a perceberem a realidade na qual estão inseridos, 

obviamente não com o objetivo de mudar a realidade, uma vez que este intento 

vai além de quaisquer projetos educativos. Porém, a autorreflexão em um meio 

educacional é fundamental para formar sujeitos críticos capazes de resistirem 

às pequenas barbáries da realidade e às seduções da industrialização da 

cultura.  
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ANEXO - C 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO E CULTURAL 

 

A RECICLARTE (Organização Não Governamental – CNPJ nº 05.241.490/0001-31), constituída 

em vinte e sete de abril de dois mil e dois, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos e duração por tempo indeterminado, tem seu funcionamento regulado pelo 

Estatuto elaborado e aprovado em consonância com a Lei nº 10.406 de dez de janeiro de dois 

mil e dois, sediada na rua dois, lote vinte e cinco, quadra três do Condomínio Ubá-Pendotiba, 

em Pendotiba, Niterói (RJ) – Cep 24.320-000, e Foro Jurídico na Cidade de Niterói.  

A RECICLARTE possui em sua estrutura organizacional uma diretoria formada pelo Presidente, 

1º e 2º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros; um Conselho Deliberativo e Participativo e um 

Conselho Fiscal. Mensalmente é realizada uma reunião do Conselho Deliberativo e 

Participativo, envolvendo toda a equipe para avaliações e planejamento. A diretoria se reúne 

semanalmente. 

Conta com uma equipe de dez voluntários que organiza a parte financeira, contábil, alimenta o 

SITE e os mecanismos de comunicação interna e com uma equipe de monitores que auxiliam 

nas aulas de música. 

O ESPAÇO CULTURAL DA GROTA, sede operacional da organização, está localizada na 

comunidade da Grota do Surucucu, rua Vereador Otto Bastos, 23, São Francisco – Niterói (RJ) - 

CEP 24.385-220-, ocupando uma área de 240m², num prédio de dois pavimentos com acesso 

por rampas, com duas salas de aula, anfiteatro, cozinha, sala de leitura, de informática e de 

ensaios. 

Assumindo o seu papel como produtor e difusor da cultura, o Espaço Cultural da Grota 

proporciona a seus alunos múltiplas atividades culturais, promovendo e divulgando projetos e 

eventos, fazendo de seus espaços ambientes vivos de expressão artística e de lazer. A 

apreciação estética e o fazer criativo se manifestam através das diferentes linguagens da arte e 

se integram à construção do conhecimento. Todos os projetos desenvolvidos neste espaço 

transcorrem no contraturno escolar, desenvolvendo atividades de formação musical (iniciação 

e profissionalização), educação complementar e apoio sócio-assistencial.  

                                                        UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 
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“Do zero ao infinito vou caminhando sem parar’. Os versos de Cecília Meirelles 

parecem ter inspirado a professora aposentada Otávia Paes Selles, nos fins dos anos 80 . 

Começar do zero. Mas começar a caminhada. Embora a expressão vulnerabilidade social seja 

recente, Dona Otávia, talvez antevendo a situação de risco que muitos jovens vivenciam hoje, 

resolveu agir. E começou do zero lançando um olhar singular para a juventude que estava à 

sua frente, na comunidade pobre da Grota do Surucucu. Vendo essa realidade  e as possíveis 

conseqüências sociais que seriam gerada pela falta de perspectiva, ela  começou a realizar 

atividades de complementação pedagógica, horta comunitária e trabalhos manuais para as 

crianças, adolescentes e suas famílias num terreno abandonado que, de tão acolhedor,  passou 

a ser conhecido como “Nossa Casinha”.   

Com isso se formou a ORQUESTRA DE CORDAS DA GROTA (OCG), a partir do trabalho 

voluntário de músicos e educadores, que queriam oferecer a crianças e jovens da Grota do 

Surucucu, através da formação musical, uma oportunidade de desenvolvimento humano e 

social. O talento e a dedicação dos jovens transformaram o projeto social em um trabalho 

musical de valor reconhecido. Hoje, com mais de duzentos e cinqüenta  alunos de flauta, 

violino, viola, violoncelo e percussão, sob a direção de Marcio Selles e Lenora Pinto Mendes, 

ambos doutores pela Universidade Federal Fluminense (UFF), os músicos da Orquestra de 

Cordas da Grota encantam platéias seletas, não apenas pela precisão com que executam peças 

de Bach, Haendel e Vivaldi, mas também pela irreverência com que combinam a música 

clássica com instrumentos modernos de percussão e cordas, em releituras empolgantes de 

clássicos da MPB. 

Desde sua criação, a OCG vem se apresentando com regularidade em salas de concerto, 

teatros, escolas e igrejas de todo o Brasil. Em 2001, os músicos realizaram uma turnê no norte 

de Portugal. Ganhando visibilidade na mídia e reconhecimento internacional, obtiveram apoio 

financeiro do BNDES, que doou 70 violinos, viabilizando a ampliação da Orquestra. Em 2004, a 

Orquestra iniciou uma parceria com a AABB-Niterói e o Instituto Cooperforte, num programa 

de formação de monitores, que replica em outras comunidades carentes sua experiência com 

a música clássica.  Esse projeto recebeu o prêmio Cultura Nota 10, em 2006, concorrendo com 

mais de 200 projetos de todo o Estado do Rio, sendo o único representante de Niterói 

agraciado.  Ainda em 2006, a convite da Brazil Foundation, os seis jovens que iniciaram o 

projeto na Grota há 12 anos foram representar a Orquestra no IV Annual Gala, um jantar 

beneficente em Nova York. Em 2008 realizaram turnê pela América Central a convite do 

Itamaraty, tendo se apresentado no Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e Belize. Hoje, 

quinze alunos oriundos do Espaço Cultural da Grota cursam a Universidade e vinte e cinco 

alunos são professores de música e músicos profissionais, que atuam na Orquestra, 

atualmente com 120 integrantes. Em 2010, quando completou 15 anos, a Orquestra de Cordas 

gravou um novo CD, realizou muitos concertos e continuou a iniciar crianças e jovens no 

mundo da música e do trabalho. 

Visão de Mundo 

O Projeto Orquestra de Cordas da Grota, sempre atento às transformações que caracterizam a 

atualidade, busca de forma crítica reflexiva analisar as conquistas sociais, culturais e históricas, 

a fim de acompanhar e interferir na evolução dos tempos. 
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Da mesma forma, vive cotidianamente os desafios de inserir os alunos no universo cultural 

acumulado pela humanidade, valorizando, em especial, a cultura brasileira e a nossa 

identidade, num ambiente social que privilegia o trabalho, o saber, a sensibilidade, a disciplina, 

o lazer, a solidariedade, o olhar multicultural – sementes da cidadania crítica, criadora e 

participativa. 

 

Missão 

Mobilizar talentos, desenvolver habilidades e ampliar o universo de referências culturais em 

crianças, adolescentes e jovens das comunidades, para gerar oportunidades que permitam 

realizações pessoais e o exercício pleno da cidadania. 

Objetivos 

Contribuir para o desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade social, identificando e potencializando talentos na área da música, educação 

musical, tendo como meta a valorização do protagonismo juvenil; promovendo a 

profissionalização e replicando o projeto em outros espaços públicos de música e arte. 

 

AÇÃO EDUCACIONAL 

Nossa prática pedagógica, cada vez mais, vem rompendo com a fragmentação do saber, 

criando um diálogo produtivo entre os diferentes saberes que perpassam pela sociedade e 

oferecendo aos alunos situações de aprendizagens significativas capazes de torná-los cidadãos 

competentes para exercer uma ação transformadora na sociedade em que vivem.  

Nossos fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos se realizam nos seguintes princípios: 

- Autonomia                        - Responsabilidade 

- Respeito                            - Disciplina 

- Liberdade                          - Democracia 

- Conhecimento                   - Participação 

- Sensibilidade                     - Criatividade 

- Trabalho                             - Solidariedade 

- Justiça                                - Transformação 

- Inclusão                             -  Fraternidade 

 

Assim, a formação integral do aluno é nosso objetivo. A nossa metodologia é viva e dinâmica, 

baseada na interação do aluno com o seu ambiente: lar, escola, comunidade, sociedade. Uma 
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proposta metodológica de inspiração sócio-construtivista, baseada no desenvolvimento de 

atividades lúdicas para abordagem de conteúdos teórico-práticos, na construção coletiva de 

regras de convivência em grupo; permitindo aos mesmos a aquisição progressiva de 

responsabilidade e habilidades pessoais, sociais e profissionais. Todas as atividades privilegiam 

o agir, pois é pela interação com o meio e com o outro que o processo de aprendizagem se 

torna significativo; o aluno se torna aprendiz e sujeito de sua educação. Logo, a metodologia 

proposta deverá orientar os procedimentos, os métodos, as técnicas e as estratégias utilizadas 

pelo professor a fim de garantir a qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

Acreditamos que o Espaço Cultural da Grota é lugar para o aluno entrar, ficar, aprender, 

compartilhar e gostar. 

 

PROGRAMAS 

 1 -  CIDADANIA 

O Programa de Cidadania do Espaço Cultural da Grota é realizado por voluntários. Tem como 

objetivo promover e fortalecer a prática cidadã entre crianças, adolescentes e jovens e suas 

famílias através da disseminação dos direitos essenciais do cidadão, como educação, saúde, 

moradia, cultura, lazer e principalmente a arte e a formação de uma cultura de paz.  

Entre as ações realizadas estão: 

 Acompanhamento e atendimento psicossocial das crianças, adolescentes e jovens; 

 Eventos de disseminação dos direitos fundamentais para adolescentes, jovens e suas     
famílias; 

 Atenção especial ao cumprimento das diretrizes do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e sua disseminação; 

 Encaminhamento dos beneficiários para serviços sociais básicos da rede de proteção 
local;  

 Estratégias de geração de trabalho e renda para os jovens formados na área musical 
pela Orquestra de Cordas da Grota. 

 

2 – EDUCAÇÃO 

O programa de educação consiste em ações de incentivo à leitura e à escrita, através da 

utilização da Sala de Leitura Graciliano Ramos, e da qualificação profissional dos jovens, 

através do Programa Monitores de Futuro. 

O objetivo dos projetos educacionais é fomentar o desenvolvimento pessoal através da 

construção de conhecimentos e habilidades e a criação de oportunidades, preparando os 

adolescentes e jovens para o ingresso em cursos técnicos e universitários e para inserção como 

profissionais no mercado de trabalho. 

Algumas das ações do programa de Educação:  
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 Mobilizando Talentos – acompanhamento do rendimento de cada criança e 
adolescente na escola; 

 Monitores de Futuro – formação técnica em música, com Certificado do Conservatório 
de Música do Estado do Rio de Janeiro; 

 Multiplicando Talentos – replicagem da metodologia adotada no processo ensino-
aprendizagem em núcleos de multiplicação, ampliando o universo de referências 
culturais e inserção no mercado de trabalho como professores/monitores de música; 

 Talentos no PC – inclusão digital com software livre e estímulo à pesquisa na Internet; 

 Sala de Leitura Graciliano Ramos –  quinhentos títulos, com dois exemplares de cada 
unidade, um para atividade no local e outro para empréstimo. 

 

3 – ARTE E CULTURA 

O Programa de Arte e Cultura está voltado para a construção e desenvolvimento de 

capacidades artísticas, criação de oportunidades, acesso a um consumo cultural diverso e 

qualificado, além de descobrir talentos. 

Dentro das suas ações programáticas estão os projetos: 

Mobilizando Talentos – Aulas de iniciação musical que ocorrem no contraturno escolar no 
Espaço Cultural da Grota. Público Alvo: crianças, adolescentes e jovens da comunidade, a partir 
de oito anos até 18 anos. Eles são estimulados a dar continuidade aos estudos (os que 
abandonaram o colégio, para continuar com a música, precisam voltar às aulas). Após um 
início de musicalização, passam ao estudo da flauta doce, ficando nesse grupo de um a dois 
anos. Em 2010, registramos 120 alunos na flauta doce. Durante esse período as crianças 
conhecem várias opções oferecidas pelo ECG e podem participar de outras oficinas, como de 
artes plásticas (20 alunos), violão (10), cavaquinho (7), percussão (12) e informática (20). Não 
contamos com parcerias para desenvolver esse projeto em 2010, tendo tudo sido realizado 
com recursos próprios e trabalho de voluntários. 

Orquestra de Cordas da Grota – Público alvo: alunos que se interessam em dar continuidade 

ao estudo da música. Constam do projeto: (I) o aperfeiçoamento nos instrumentos, contando 

em 2010 com seis alunos na flauta transversa, 47 no violino, dois na viola, cinco no violoncelo 

e três no contrabaixo;   (II) básico de teoria musical (dois anos), cursando 32 alunos em 

diferentes estágios de aprendizado; (III) prática de orquestra, com 183 integrantes distribuídos 

nos quatro segmentos da Orquestra – D, C, B e A.  Na medida em que conseguem executar 

peças do repertório, começam a galgar as diversas gradações até chegarem ao objetivo 

máximo, a “Orquestra A”. Contamos com o apoio da Vídeo Filmes desde 2002, que mantém 

dois professores para aperfeiçoamento nos instrumentos; e com recursos do Ponto de Cultura 

para dar continuidade ao trabalho do regente Nayran Peçanha à frente da Orquestra A em 

2010.   

Monitores de Futuro – Com esse projeto, realizado há 7 anos, que  deu ao Espaço Cultural da 
Grota o reconhecimento como Ponto de Cultura, assume-se o papel de dar formação técnica 
aos jovens integrantes da Orquestra de Cordas da Grota, como um passo para chegar ao 
ensino superior.  O projeto contempla :  (I) a formação em Teoria Musical, em dois anos, no 
Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro; (II) reuniões semanais com psicólogas 
para manejo de turma e cidadania; (III) prática de orquestra com Márcio Selles; (IV) prática de 
sala de aula nos núcleos de replicagem. Os alunos recebem bolsa auxílio, como parte do apoio 
do MinC – Ministério da Cultura ao Ponto de Cultura.  
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Multiplicando Talentos – Replica a experiência da Orquestra de Cordas da Grota em outras 
comunidades com crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social, adotando-
se um método próprio de iniciação musical. São alunos da rede pública, numa parceria que se 
consolida junto às escolas municipais e estaduais. 
 
   Ações em outros espaços:  NÚCLEOS DE REPLICAGEM 

Núcleo 
Escola parceira Instrumento Aluno 

Município Bairro 

Niterói 

Enseada de 
Jurujuba 

Igreja S.Pedro – Jurujuba 
Flauta doce 06 

Violino 03 

E.M.Lucia Maria S. Rocha Flauta doce 24 

E.E.Maria P. das Neves 
Flauta doce 18 

Violino 02 

Ititioca E.M.Vila Costa Monteiro Flauta doce 23 

Badu 
CIEP E.Di Cavalcanti  
 E.E.Paulo Assis Ribeiro–CEPAR 

Flauta doce 14 

Flauta doce 16 

Violino 18 

 Estado E.M.Ayrton Senna Flauta doce 15 

 Cavalão Creche S.Vicente de Paulo Flauta doce 08 

Maricá Centro E.M.Joana B. Rangel 

Flauta doce 16 

Violino 05 

Cavaquinho/Violão 06 

Itaboraí Apolo II Igreja S. Francisco de Assis  Flauta doce 14 

   Violino 19 

Total dos alunos em 2010 207 

  
Alguns alunos dessas comunidades já começam a se integrar à Orquestra de 

Cordas da Grota e às possibilidades aí oferecidas. 
 
Projeto AABB-Comunidade – Esse projeto integra-se ao Programa de amplitude nacional 
instituído pela Fundação Banco do Brasil e pela Federação Nacional das AABBs, abrangendo 
mais de 400 AABBs. Além do espaço físico, essas instituições fornecem material esportivo, 
educacional e uniformes para alunos e professores. Em cada município em que atuam, elegem 
um parceiro local. Em Niterói, a Reciclarte é esse parceiro. Cabe-nos formar outras parcerias 
para conseguir os recursos necessários ao pagamento dos recursos humanos e de alimentação. 
Em 2010, tivemos como parceira a CLIN-Cia.de Limpeza de Niterói. Com isso pudemos atender 
a 100 crianças da Grota – alunos da E.M.Helena Antipoff (75%) e da E.E.Duque de Caxias (25%) 
– e 100 do Morro do Céu – alunos da E.M.José Anchieta –, com atividades pedagógicas, 
socioambientais, culturais e esportivas. O Público Alvo – crianças de 8 a 12 anos de idade, 
alunos da rede pública, vivendo em situação de risco em áreas periféricas –  foi assim 
contemplado.  
Profissionais de Talento – Damos formação técnica há sete anos, tendo concluído o curso 26 

alunos (Projeto Monitores de Futuro). Isso os motiva a dar continuidade a sua formação 

profissional com o ingresso na Academia. Registrou-se no fim de 2010 que 18 alunos estão 

cursando o nível superior. Desses, 10 estão cursando o Conservatório Brasileiro de Música, 

sendo que oito com bolsa de estudos custeada pelo Espaço Cultural da Grota. Contamos com o 

apoio financeiro do HSBC para o pagamento dessas bolsas. 
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Jovens Empreendedores – Em 2010 começamos a equipar o Estúdio de Som que atenderá um 

Público Alvo específico: os jovens da Orquestra de Cordas da Grota que se juntam para formar 

grupos musicais, buscando assim dar um impulso em suas carreiras musicais, lançando-os no 

mercado. A montagem dessa estrutura está prevista no Ponto de Cultura, com recursos 

provenientes da SEC-RJ/MinC, e atenderá aos jovens, num espaço multiuso.  

 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS : 

Equipamento Quantidade Ano de Aquisição 

Computadores 09 a partir de 2007 

Impressoras 02 2007 e 2010 

Projetor multimídia 01 2010 

Mesa de som 02 2006 e 2010 

Monitores de áudio 02 2010 

Caixas de som com amplificador 02 2006 

Microfones com pedestais 08 2006 e 2010 

Bebedouro 01 2004 

Geladeira 01 2005 

Ventiladores de teto 06 2006 

Ventiladores de pé 02 2006 

Freezer 01 2005 

Flautas Transversas 06 2006 

Piano 02 2001 e 2006 

Bateria 01 2006 

Surdo 01 2006 

Contrabaixo 01 2006 

Violoncelo 06 2001 e 2006 

Violinos 60 2002 
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Violas 06 2002 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Função na Entidade Formação Profissional 

Experiência 

Profissional 

(em tempo) 

 

Natureza do 

Vínculo 

 

Horas 

semanais 

Presidente Adm. de empresa 35 anos Voluntário 20h 

Assistente social Assistente social 30 anos Voluntário 20h 

Tesoureiro Economista 35 anos Voluntário 20h 

Primeira secretária Pedagoga 15 anos Voluntária 12h 

Presidente Cons.  Deliber. Professor 32 anos Voluntário 12h 

Professora Professora 27 anos Voluntário 12h 

Professor  Professor 10 anos Cedido 8h 

Assessor administrativo Ensino médio 5 anos CLT 40h 

Monitor de violino Universitário 5 anos Voluntário 6h 

Monitor de flauta doce Universitário 8 anos Voluntário 6h 

Monitor de flauta doce Universitário 5 anos Voluntário 6h 

Monitor de viola e violino Universitário 5 anos Voluntário 6h 

Monitor de flauta e violoncelo Técnico nível médio 8 anos Voluntário 6h 

Monitor de violino Técnico nível  médio 8 anos Voluntário 6h 

Monitor de violino e viola Técnico nível médio 8 anos Voluntário 6h 

Monitor de teoria musical Universitário 6 anos Voluntário 6h 

Monitor de violino Técnico nível médio 2 anos Voluntário 6h 
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Monitor de flauta doce Técnico nível médio 5 anos Voluntário 6h 

Monitor de flauta doce Técnico nível médio 5 anos Voluntário 6h 

Monitora de flauta doce Técnico nível médio 5 anos Voluntário 6h 

Núcleo Pedagógico 

Assistente Social: Cecília Miranda Pontes – responsável pelos Núcleos (externos) 

Psicóloga: Silvana Mendes Lima – colaboradora da UFF 

Psicóloga: Leiliane Fortes Pedrosa – contratada pelo Projeto da FIA 

Assistente Social:                                

Pedagoga: Luana da Silva Passos – contratadas pelo P. da FIA 

Educadora Social:  Ligia Grangeiro Moreira – contratada pelo Proj. da FIA 

 

Regentes: Lenora Mendes – Flautas  

                 Nayran Peçanha    –    Orquestra A 

                 Fábio Almeida      –     Orquestra B 

                 Wagner Gadelha  –  Orquestra C 

                 Márcio Selles     –     Orquestra D 

 

FUNDADORES 

Márcio Paes Selles  

Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense-UFF em 2005, mestre em 

Música Antiga pelo Sarah Lawrence College (New York - USA) no ano de l989, onde 

estudou canto com Sheila Schonbrum; viola da gamba com Judith Davidoff; música 

medieval e renascentista com La Noue Davenport; notação original e canto gregoriano 

com Alexander Blachly. 

Nos Estados Unidos participou de diversos concertos: com o "MUSIC FOR WHILE" em New York 

City, Nyack e Bronxville . No Brasil integra o Conjunto de Música Antiga da UFF desde a sua 

formação em l98l, tendo realizado neste período vários concertos nas principais cidades 

brasileiras e participado da gravação de dois discos "Fernando Pessoa" e "Cantares de Amor 

Sospiros y Cuydados",e dos CDs: "Lope de Vega, Poesias Cantadas", "Cânticos de Amor e 

Louvr" e "Medievo - Nordeste". 
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Com o grupo de Música Medieval Longa Florata gravou os CDs: "Annua Gaudia" com músicas 

medievais do Caminho de Santiago e "Rahelica" com músicas sefaraditas. Em 2002, realizou a 

trilha sonora do documentário "Caminhos da Memória - trajetória dos Judeus em Portugal" 

que teve seu lançamento em novembro na Hebraica de São Paulo. Em 2003, com o Longa 

Florata realizou uma série dez apresentações em várias cidades do norte de Portugal 

(Guimarães, Viana do Castelo, Porto, Barcelos Fafe, Mondin de Basto, Paços de Cerveira e 

Vieira do Minho) com o programa "Música na corte de D. Manuel I". Dirige a Orquestra de 

Cordas da Grota desde sua fundação em 1995, onde ensina flauta doce e violino, com a qual 

excursionou pelo norte de Portugal em 2001. É coordenador geral do Projeto de Música: 

Aprendiz da Prefeitura Municipal de Niterói, desde sua fundação em 2001 com cerca de dois 

mil alunos da rede municipal que aprendem violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, 

trompete, trompa, trombone, além de canto coral, flauta doce e musicalização. 

Lenora Mendes 

Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense em 2005. Formada em Educação 

Artística com habilitação em Música pela UFRJ em 1984. Em 1989, concluiu mestrado em 

Música Medieval e Renascentista pelo Sarah Lawrence College em Nova York, EUA.  

Nos Estados Unidos apresentou-se na "Phillys Kind Gallery" (N.Y.), no "Synphonie Space" na 

Broadway, e no evento "Shakespeare in the Garden" em Nyack (N.Y.). Integra o conjunto de 

Música Antiga da UFF desde a sua formação com o qual gravou o LP "Cantares de Amor, 

Sospiros & Cuydados" e os CDs "Lope de Vega, Poesias Cantadas", "Cânticos de Amor e 

Louvor" e « Medievo nordeste ». Desde 1995 integra também o Conjunto Longa Florata, com o 

qual gravou os Cs « Annua Gaudia », com músicas medievais do Caminho de Santiago de 

Compostela e « Rahelica » com músicas sefaraditas. Em 2002, realizou com o Longa Florata a 

trilha sonora do documentário "Caminhos da Memória - a trajetória ds Judeus em Portugal", 

com lançamento em novembro na Hebraica de São Paulo, e em 2003, uma série dez 

apresentações em várias cidades do norte de Portugal (Guimarães, Viana do Castelo, Porto, 

Barcelos, Fafe, Mondin e Basto, Paços de Cerveira e Viera do Minho) com o programa "Música 

na corte de D. Manuel I". Na Orquestra de Cordas da Grota leciona flauta doce e teoria 

musical. O grupo de flautas se apresenta em escolas e espaços culturais como o Teatro 

Municipal de Niterói e a AABB-Niterói dentre outros. 

PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES  

 

Parceria Natureza da Parceria 

Vídeo Filmes Cooperação Financeira – cessão de professor 

Ministério da Cultura / Ponto de Cultura Financeira – bolsas de ensino técnico em música 

Instituto HSBC de Solidariedade Financeira – bolsas de ensino superior em música 

UFF – Departamento de Psicologia Cooperação técnica – pesquisa e atendimento  
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Programa Médico de Família / PMN Cooperação institucional 

Associação Atlética do Banco do Brasil Cooperação institucional 

Centro Cultural da Justiça Federal Cooperação institucional 

9ª Vara Criminal do TJRJ Cooperação institucional – cessão de 

colaboradores 

Associação de Ensino de Niterói Cooperação institucional – concessão de bolsas 

Cultura Inglesa Cooperação institucional – concessão de bolsas 

Escola Estadual Duque de Caxias Cooperação institucional 

Escola Municipal Helena Antipoff Cooperação institucional 

Apsis Consultoria Elaboração do site 

Conservatório Brasileiro de Música - 

CBM 

Cooperação institucional – concessão de bolsas 

Conservatório de Música do ERJ Cooperação institucional – concessão de bolsas 

Rotary Club de Niterói Norte Cooperação Financeira – pagamento de monitor 

Rotary Club de Niterói Pendotiba Cooperação Financeira – pagamento de monitor 

Viação de Ônibus N.Sra. do Amparo Cooperação Financeira – pagamento de monitor 

Fiéis da Igreja São Francisco de Assis Cooperação Financeira – pagamento de monitor 

Ass. das Damas de Caridade S.V.P. Cooperação Financeira – pagamento de monitor 

Empresa TNC GAN Cooperação Financeira – pagamento de monitor 

 

RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS EM ANDAMENTO E/OU NEGOCIAÇÃO  

PROJETO VALOR TOTAL 

(anual)  

ORIGEM DOS RECURSOS    SITUAÇÃO 

Monitores de futuro / Ponto de Cultura R$60.000,00 Ministério da Cultura / 

Governo do Estado  

em andamento 

Multiplicando Talentos na Enseada de 

Jurujuba 

R$ 94.000,00 Concessionária Águas de 

Niterói / Lei Rounet 

em negociação  

Formação superior no Conservatório 

Brasileiro de Música 

R$20.000,00 HSBC insituto 

solidariedade 

em andamento 
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Mobilizando talentos R$30.000,00 Doações de pessoas 

físicas, jurídicas e vendas 

de CDs 

em captação 

Orquestra de Cordas da Grota R$20.000,00 Vídeo Filmes em andamento 

Sistematização da Metodologia R$ 36.000,00 Brasil Foundation em andamento 

 

 

NOSSOS TÍTULOS 

O ano de 2010 – em que a Orquestra de Cordas da Grota comemorou seus 15 anos de 

fundação – foi muito especial para a RECICLARTE, por ter sido reconhecida pela Câmara 

Municipal de Niterói como Patrimônio Imaterial da Cidade. 

Esse título junta-se a outros prêmios e reconhecimentos conquistados nos últimos anos, os 

quais nos orgulhamos enumerar: 

2004 – Prêmio CulturaNota10-RJ – Orquestra de Cordas da Grota 

2005 – Prêmio Direitos Humanos Aluisio Palhano pela PMN 

2006 – Prêmio CulturaNota10-RJ – Multiplicando Talentos   

2007 – Semifinalista do Prêmio Itaú UNICEF 

2008 – Utilidade Pública Municipal 

2009 – Indicação (1/3) para o prêmio de Cultura-RJ – música erudita 

2010 – Patrimônio Imaterial da Cidade – Orquestra de Cordas da Grota 

2011 – Título de Utilidade Pública Federal  

 

Realizamos Exposições e Concertos em 2010 

EXPOSIÇÕES:  

1) Fotos de Humberto Medeiros no Espaço Cultural da Grota; 

2) 15 anos da Orquestra de Cordas da Grota na Sala Carlos Couto;  

3) Pinturas e Desenhos da Oficina do Espaço Cultural da Grota; 

4) Movimento Soul Grota, Grafite, Repe e Hip Hop.  

 

CONCERTOS:  

No Espaço Cultural da Grota em 2010: 
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dia 28 de Maio às19h           Apresentação de Integrantes da Oslo Camerata; 

dia 28, 29 e 30 de julho           Máster Class com Karolin Broosch  (Oslo Camerata); 

dia 31 de Julho às 17h            Festa Junina com apresentação dos grupos do PC; 

dia 14 de Agosto às 15h          Orquestra Brasileira do Rio de Janeiro/TIM Música nas Escolas; 

dia 25 de Agosto às 20h          Concerto do contra-tenor Eric Laporte com a OCG; 

dia 30 de Agosto às 15h           Grupo Sacravox da UFRJ Concerto Didático; 

dia 23 de Novembro às 20h    Negros & Vozes; 

dia 18 de Dezembro às 18h     Concerto de Encerramento das atividades do PC. 

Em outros locais: 

ABRIL  

dia 29 às 18h      Orquestra de Cordas da Grota no Centro Cultural da Justiça Federal;  

dia 30 às 13h  Grupo de Flautas da Grota na Faculdade de Economia da UFF; 

MAIO  

dia 27 às 18h Orquestra de Cordas da Grota no Centro Cultural da Justiça Federa;l 

dia 29                Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium   

               Musicum da UFF em Betim MG; 

dia 30  Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium   

               Musicum da UFF em  Brumadinho MG. 

JUNHO 

dia 12 às 18h Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium   

  Musicum da UFF no Ponto de Cultura: AMC São João do Meriti; 

dia 19 às 11h Orquestra de Cordas da Grota no Afroreggae, em Parada de ;  

dia 26 às 15h    Orquestra de Cordas no Ponto de Cultura do Dona Marta    

               Homenagem à Michael Jackson. 

 

JULHO  

dia15 às 20h   Orquestra de Cordas da Grota na Abertura do Projeto AABB    

             Comunidade, em São Francisco, Niterói. 
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AGOSTO 

dia 2 às 18h     Orquestra de Cordas da Grota no Teatro Popular de Niterói – Abertura do JALLA; 

dia 6 às 18h     Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium                                    

Musicum da UFF na Igreja N.Sª do Amparo em Marica; 

dia 9 às 20h    Orquestra de Cordas da Grota no Golden Room do Copacabana  Pálace        

proramação em conjunto com o XV Rio Cello Encounte, no Rio de Janeiro, regente convidado: 

Russell Guyver;  

dia 10 às 20h       Orquestra de Cordas da Grota no Teatro Municipal de Niterói– aniversário 

de 15     anos, programação em conjunto com o XV Rio Cello Encounter, regente convidado: 

Russell Guyver; 

dia 11 às 20h Orquestra de Cordas da Grota no Teatro Carlos Gomes no Rio de     Janeiro 

programação em conjunto com o XV Rio Cello Encounter, regente 

convidado: Russell Guyver   

dia 17         Orquestra de Cordas da Grota no SECONCI – Rio  

dia 20 às 12h        Orquestra de Cordas da Grota na XIV Mostra PUC-Rio 

dias 20, 21 e 22     Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium  Musicum da 

UFF em São Lourenço MG 

SETEMBRO  

dia 19 às 10h        Grupo de Flautas da Grota no Campo de São Bento, Niterói; 

dia 28       Negros & Vozes Musarte; 

dia 30 às 18h    Orquestra de Cordas da Grota no Centro Cultural da Justiça Federal. 

OUTUBRO    

dia 18 às 15h       Grupo de Flautas da Grota no TRT Rio 

NOVEMBRO  

 dia 18                       Orquestra de Cordas da Grota; 

 dia 20 às 10h        Negros & Vozes Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Niterói; 

 dia 20 às 13h        Negros & Vozes no Colégio Gaia em Piratininga, Niterói; 

 dia 21 às 18h        Orquestra de Cordas da Grota no Ararigboia Cine, MAC, Niterói; 

 dia 26 às 10h        Negros & Vozes no Instituto de Geociências da UFF, em Niterói. 

DEZEMBRO  

dia 2 às 18h       Orquestra de Cordas da Grota no Centro Cultural da Justiça Federal; 
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dia 3        Orquestra de Cordas da Grota no Município de Muriaé MG; 

dia 4         Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium   

                     Musicum da UFF no Município de Santa Maria Madalena RJ; 

dia 5 às 20h       Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium                           

Musicum da UFF na Matriz Nossa Senhora do Desterro de  Quissamã,  Rio de Janeiro; 

dia 11 às 11h       Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium   

                     Musicum da UFF na Escola Nossa em Niterói; 

dia 12 às 15h          Orquestra de Cordas da Grota no Centro Cultural da Justiça Federal 

                                  com o pianista polonês Jozef Kapustka; 

dia 16 às 16h        Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium   

                      Musicum da UFF na Agência do HSBC Premier em Niterói;                    

dia 19 às 11h  Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium   

                Musicum da UFF na Florália em Niterói; 

dia 19 às 20h     Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium                            

Musicum da UFF na Igreja Luterana em Niterói; 

dia 23 às 16h    Orquestra de Cordas da Grota e Coral Escola Nossa e Collegium               

Musicum da UFF na Agência do HSBC Premier em Icaraí Niterói ;                        

dia 23 às 19h   Orquestra de Cordas da Grota no IFashion em Icaraí – Niterói.   

 

Foi notícia na rede em 2010: 

Sites: 

Orquestra de Cordas da Grota (6:01min.) | Em diálogo 

17 mar. 2010 ... Orquestra de Cordas da Grota (Niterói, Rio de Janeiro). Programa produzido na 

disciplina “Rádio Educativa” – Curso de Comunicação Social da ... 

www.emdialogo.uff.br/.../orquestra-de-cordas-da-grota-601min - Em cache 

Tombamento da Orquestra de Cordas da Grota - Espaço Cultural da Grota 

Tombamento da Orquestra de Cordas da Grota em 2010. O vereador Waldeck Carneiro 

entregou ao Maestro Márcio Selles, na festa de encerramento das ... 

www.espacoculturaldagrota.org.br/new/noticia.php?id=69 - Em cache 

nitnegócios - Exposição Fotográfica Orquestra da Grota 

http://www.emdialogo.uff.br/materia/orquestra-de-cordas-da-grota-601min
http://www.emdialogo.uff.br/materia/orquestra-de-cordas-da-grota-601min
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UdIblmQz_tUJ:www.emdialogo.uff.br/materia/orquestra-de-cordas-da-grota-601min+Orquestra+de+Cordas+da+Grota&cd=9&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
http://www.espacoculturaldagrota.org.br/new/noticia.php?id=69
http://www.espacoculturaldagrota.org.br/new/noticia.php?id=69
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aWj_YulB-VQJ:www.espacoculturaldagrota.org.br/new/noticia.php%3Fid%3D69+Orquestra+de+Cordas+da+Grota&cd=32&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
http://nitnegocios.com/subpagina_noticia.php?intCatID=5&intNotID=2168
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24 jul. 2010 ... Com a proposta de recontar a história da Orquestra de Cordas da Grota, será 

inaugurada, no dia 03 de agosto, na Sala Carlos Couto, ... 

nitnegocios.com/subpagina_noticia.php?intCatID=5... - Em cache 

A Grande Música « Rádio MEC FM « Rádios EBC 

Orquestra de Cordas da Grota do Surucucu; regente David Chew Bailarinos do Theatro 

Municipal / RJ; Coreografia: Bettina Dalcanale e Mônica Barbosa ... 

www.radiomec.com.br/agrandemusica/ - Em cache 

 

COMO ENSINAMOS MÚSICA  

PLANEJAMENTO DO CURSO DE FLAUTA DOCE  

Devido ao seu fácil manuseio e baixo custo, a flauta doce apresenta-se como um instrumento 

ideal para a musicalização de crianças e jovens. Ao longo de seu aprendizado, os aluno 

aprendes a leitura e escrita musical o que, além de desenvolver a inteligência, a memória e o 

raciocínio abstrato, os torna aptos para o aprendizado de qualquer outro instrumento musical 

no futuro. O curso de flauta doce se divide em ciclos de aprendizagem. O tempo de duração 

destes ciclos vai depender do desenvolvimento dos diversos grupos de alunos.  

Primeiro Ciclo: 

 Visa familiarizar o aluno com o instrumento;  

 Apresenta as primeiras cinco notas no instrumento (sol, lá, si, dó, ré) bem como sua 

leitura na pauta musical; 

 Conhece a representação e execução das figuras rítmicas: semibreve, mínima, 

semínima e colcheia; 

 Passa noções de articulação simples, respiração diafragmática e produção do som. 

Método utilizado:      Pedrinho toca flauta – volume 1 – Isolde Frank 

Repertório:  

Asa Branca – Luis Gonzaga, 

Gavotte – Praetorius 

Beginner’s Beguine – Brian Bonsor 

Segundo Ciclo: 

http://nitnegocios.com/subpagina_noticia.php?intCatID=5&intNotID=2168
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dW5C1WFAvCQJ:nitnegocios.com/subpagina_noticia.php%3FintCatID%3D5%26intNotID%3D2168+Orquestra+de+Cordas+da+Grota&cd=33&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
http://www.radiomec.com.br/agrandemusica/
http://www.radiomec.com.br/agrandemusica/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:q5LFef2u_VEJ:www.radiomec.com.br/agrandemusica/+Orquestra+de+Cordas+da+Grota&cd=84&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
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 Continua o ensino da parte inferior da primeira oitava do instrumento (mi, ré e dó 

graves); 

 Trabalha a escala do Dó maior com articulação simples; 

 Apresenta as notas agudas da segunda oitava do instrumento; 

 Estuda a técnica do polegar da mão esquerda; 

 Trabalha a escala de Dó maior do dó grave ao lá agudo. 

 

Métodos:  Pedrinho toca flauta – volume 2 – Isolde Frank 

Repertório: 

Minha Canção – adaptação de Chico Buarque 

Tema da 9ª sinfonia de Beethoven 

Polonaise – L. Mozart 

Gavottes – Praetorius 

Minueto – Telemam 

Jarrito Marron – folclore norte-americano 

Terceiro ciclo:  

 Introduz as notas alteradas (si bemol, fá, sol, dó e ré sustenidos); 

 Trabalha a leitura nas tonalidades de Fá maior, Sol maior, Ré maior, Lá menor, Ré 

menor e Mi menor; 

 Prática de conjunto, utilizando flautas sopranos e tenores. 

 

Métodos: 

Pedrinho toca flauta – volume 2 – Isolde Frank 

Método para tocar flauta doce soprano – volume 1– Helmut Monkemeyer  

Repertório: 

Schiarazula Marazula – anônimo 
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Ungaresca  – anônimo 

Greens leeves to a ground – anônimo 

Veinticinco de diciembre – folclore catalão 

Quadrilha – folclore brasileiro 

San Pedro trotó cien años – folclore andino 

Quarto Ciclo: 

 Continuação do aprendizado das notas alteradas; 

 Introduz o fá e o sol sustenido agudos; 

 Acrescenta as tonalidades de Mi maior, Sib maior, Mib maior e Si menor; 

 Trabalha o dedilhado da escala cromática. 

 

Método: 

Método para tocar flauta doce soprano – volume 1 – Helmut Monkemeyer  

Repertório: 

Minuetos – J. S. Bach 

Contredanse en Rondeau – L. Mozart 

Aufklang – Fritz B. Metzger 

Carinhoso – Pixinguinha 

Suíte Alpina – Benjamin Britten 

Quinto Ciclo: 

 Introdução a flauta em fá (contralto); 

 Dedilhado básico da flauta contrato; 

 Prática de conjunto utilizando as flautas soprano, contralto, tenor e baixo; 

 Leitura na clave de Fá; 

 Trabalha a articulação dupla para as passagens rápidas (dr, tk); 

 Na flauta soprano trabalhar as notas superagudas (si, dó e ré). 
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Métodos: 

Método para tocar flauta doce soprano – volume 1 – Helmut Monkemeyer  

Método completo para flauta dulce contralto – Mario A. Videla 

Repertório: 

Danserye volumes 1 e 2 – Tielman Susato  

Therpsichore – M. Praetorius 

Pariser Tanzbuch – Pierre Attaignan 

Temas Tradicionais Brasileiros – Tacuchian 

Chorinhos brasileiros tais como Tico-tico no fubá e Pé de elefante de Zequinha de Abreu e 

Descendo a serra de Pixinguinha. 

Arranjos de músicas populares brasileiras para flauta doce por compositores brasileiros como 

Ricardo Tacuchian e Rui Wanderley. 

Música barroca: Sonatas e Triosonatas para flauta contralto e soprano de Samartini, Bigaglia e 

Chacone de J. Matteson. 

Bibliografia: 
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GANASSI, S. Opera Intitulata Fontegara. Berlin-Lichterfelde, Robert Lienau, 1959. 

MÖNKEMEYER, H. Método para tocar la flauta dulce contralto. Moeck, 1974. 

ROWLAND-JONES, A. Recorder Technique. Londres: Oxford University Press, 1977, 9ª edição. 

SANVOISIN, M. Quatre Saison a la flûte a bec soprano. Paris: Gérard Billaudot, 1984. 
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