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Referência: Theodor W. Adorno. Teoria da Semicultura. Trad. Newton Ramos de Oliveira com 

colaboração de Bruno Pucci e Claúdia Moura Abreu. In: Educação e Sociedade, Campinas: editora 

Papirus, ano VXII, dezembro, 1996. 

Temas: Cultura, Formação, Indústria cultural, Semiformação, Teoria Crítica, Sociologia, Experiência, 

Autonomia, Heteronomia, Ideologia, Fetichismo, Reificação, Integração. 

Problema: Antes que os sujeitos pudessem se formar autonomamente, eles se viram envoltos em 

uma nova heteronomia. De uma heteronomia religiosa se passa a heteronomia da indústria cultural. 

Objetivos: 
 

• Abordar a crise da educação como epifenômeno de uma crise cultural; 
• Apresentar o duplo caráter do conceito ―Bildung‖; 
• Destacar a importância dos aspectos econômicos e sociais na formação cultural; 
• Apresentar o antissemitismo como consequência do flerte entre indústria cultural e 

semiformação; 
• Analisar a possibilidade de resistência; 

 

Teses: 

(I) O texto Teoria da Semicultura (1959) nos dá uma interessante chave de leitura para as 

questões da educação, porque diferente das soluções apresentadas pelos diversos sistemas e 

orientações pedagógicas, Adorno busca demonstrar a dependência da formação cultural aos 

aspectos sociais e econômicos que a engendram. 

―O que hoje se manifesta como crise da formação cultural não é um simples 
objeto da pedagogia, que teria que se ocupar diretamente desse fato, mas 
também não pode se restringir a uma sociologia que apenas justaponha 
conhecimentos a respeito da formação. Os sintomas de colapso  da  
formação cultural que se fazem observar por toda parte, mesmo no 
estrato das pessoas cultas, não se esgotam com as insuficiências do 
sistema e dos métodos da educação, sob a crítica de sucessivas gerações. 
Reformas pedagógicas isoladas, indispensáveis, não trazem contribuições 
substanciais. Poderiam até, em certas ocasiões, reforçar a crise, porque 
abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser 
educados e porque revelam uma inocente despreocupação frente ao poder 
que a realidade extrapedagógica exerce sobre eles‖ (p. 388). 

(II) O termo alemão Bildung representa a cultura em seus aspectos objetivos, quanto à formação 

e o lado da apreensão subjetiva dos aspectos objetivos. Por isso, quando Adorno fala que não 

basta alterar a formação dos indivíduos sem se alterar os aspectos econômicos, pode se ler, não 
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basta alterar os aspectos subjetivos enquanto os aspectos objetivos em que ocorre a formação da 

subjetividade não forem alterados. Segundo Adorno há uma produção (objetiva) de subjetividade e 

que impossibilita a abordagem objetiva da verdade. E o correlato desta produção de subjetividade 

é a semiformação (Halbbildung), produto de uma forma específica de socialização, assentada no 

princípio abstrato de troca, no caráter de fetiche da mercadoria e seus correlatos no capitalismo 

tardio. 

Adorno acredita que preservar a cultura espiritual como fim em si mesmo (aqui talvez possamos 

pensar a Alemanha, centro cultural europeu, mas que permitiu que Hitler chegasse ao poder e que 

milhões de judeus fossem exterminados). E muitos menos podemos entender a cultura como mera 

adaptação à vida (e pensando em termos correlatos à sociedade norte- americana, ápice do 

capitalismo e da cultura de massa). são momentos parciais de uma relação dialética, ou como 

diria Adorno, ―um campo de forças‖, em que o mais importante não é decidir por um dos 

lados, mas manter aberta essa tensão. Segundo Adorno há uma socialização da semiformação 

(Halbbildung) e esta passa a ser a substituta da formação no capitalismo tardio. 

―Max Frisch observou que havia pessoas que se dedicavam, com paixão e 
compreensão, aos chamados bens culturais, e que, no entanto, puderam se 
encarregar tranquilamente da práxis assassina do nacional-socialismo. Tal 
fato não apenas indica uma consciência progressivamente dissociada, mas, 
sobretudo dá um desmentido objetivo ao conteúdo daqueles bens culturais 
— a humanidade e tudo o que lhe for inerente — enquanto sejam apenas 
bens, com sentido isolado, dissociado da implantação das coisas humanas. 
A formação que se esquece disso, que descansa em si mesma e se 
absolutiza, acaba por se converter em semiformação.‖ (p. 389) 

(III) A formação que não leva em conta os aspectos econômicos e sociais está fadada ao 

fracasso, e é por isso que podemos entender a crítica que Adorno faz ao capitalismo tardio e seus 

mecanismos, fetichismo, reificação, alienação, etc.. Seria preciso buscar entender não apenas o 

lado subjetivo da formação, ou seja, o sujeito que está petrificado, reificado. É preciso tirar o 

véu (a ideologia) que impossibilita que este sujeito perceba as contradições presentes no 

processo de produção capitalista. Então só a Teoria que desmistificasse esses processos poderia 

libertar o conteúdo de verdade da formação de seu caráter de fetiche. 

Segundo Adorno e esta é uma das principais ideias do texto o proletariado classe destinada 

historicamente a fazer a revolução, não realizou a tarefa para qual estava destinada, porque de uma 

heteronomia, não houve a passagem para a autonomia, antes que o proletariado ―fizesse filosofia‖ 

ele já tinha sido cooptado pelos meios de comunicação de massa, pela indústria cultural. ―No 

lugar da autoridade da Bíblia, se instaura a do domínio dos esportes, da televisão e das "histórias 
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reais", que se apoiam na pretensão de literalidade e de facticidade aquém da imaginação 

produtiva‖ (p. 394). 

―A desumanização implantada pelo processo capitalista de produção negou 
aos trabalhadores todos os pressupostos para a formação e, acima de 
tudo, o ócio. As tentativas pedagógicas de remediar a situação se 
transformaram em caricaturas. Toda a chamada "educação popular" — a 
escolha dessa expressão demandou muito cuidado — nutriu-se da ilusão de 
que a formação, por si mesma e isolada, poderia revogar a exclusão do 
proletariado, que sabemos ser uma realidade socialmente constituída.‖ (p. 
393) 

(IV) Adorno retoma o tema da indústria cultural discutido na Dialética do Esclarecimento 

(1947), com intuito de demonstrar como os produtos da indústria cultural no lugar  de servirem para 

melhorar o atraso cultural de milhões de pessoas, servem no atual estado de coisas para 

perpetuação ―da miséria espiritual‖. A ideia de democratização de acesso aos bens culturais que 

Benjamin teria visto como um dos lados positivos dos mecanismos de reprodução acaba diluindo a 

diferença existente entre arte séria e arte leve. Entre a fruição de música erudita ao vivo, e a 

transmissão via rádio há diferenças importantes que não podem ser apagadas nem com a ideia de 

democratização muito menos de reacionarismo. A fruição de música erudita ao vivo ainda exigia do 

público certa atividade, atenção, entendimento, trabalho do conceito; a audição pela rádio 

dispensa tudo isso, fazendo uso da dispersão, do entretenimento. A indústria cultural transforma 

todos os bens culturais em mercadoria através da subsunção ao valor de troca. 

Adorno desconfia dos que acreditam que seria melhor um contato primário com a cultura do que 

nenhum, a isso ele responde ―O entendido e experimentado medianamente - semi- 

entendido e semi-experimentado - não constitui o grau elementar da formação, e sim seu 

inimigo mortal‖ (p. 404). 

Segundo Adorno há a subsunção a esquemas, fórmulas e estereótipos, dados de fora e nunca pelo 

sujeito, o sujeito não é capaz de estabelecer verdadeiras experiências com os objetos, a única 

relação é de subjugação, visando a autoconservação, basta ver como os produtos da indústria 

cultural buscam atuar no sujeito. O sujeito não tem tempo de formar uma opinião seja pela 

ausência de entendimento, ou seja, pela velocidade que as notícias passam a sua frente. 

A esse rapto pela indústria cultural do esquematismo, corresponde o antissemitismo. O sujeito não 

sendo capaz de realizar experiências autênticas e sua formação ocorrendo apenas como 

adaptação, como aceitação do estado de coisas, elimina aquele germe fundamental na cultura, o 

estranhamento. E o sujeito se vê melhor do que nunca provido pelos sistemas totalitários que 

fornecem esquemas para a dominação da realidade. A ―fraqueza‖ dos indivíduos é 

compensada pela participação a seitas e grupos eleitos, e com isso podem direcionar a fúria de sua 
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frustração social àquelas vítimas, imaginárias, reais ou mesmo inventadas. A frase ―o 

antissemita precisa inventar o judeu‖ vem bem a calhar nesta passagem. Assim como a vítima 

poderia ser qualquer um, não há o antissemita em si, assim como Chaplin deixou bem claro no 

Filme, ―The Great dictator‖, ele representa tanto o barbeiro judeu, como o ditador. 

(V) Adorno acredita que a tese da universalização da semiformação é um exagero, mas é uma 

tendência e que deve ser levada muito a sério, principalmente por aqueles que acreditam que a 

indústria cultural representa a democracia cultural, pelo contrário, os conteúdos da formação 

cultural sobrevivem ―às custas do seu conteúdo de verdade‖ (p. 397). 

―Medida na situação aqui e agora, a asserção da universalidade da 
semicultura 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 um 
espírito que também determinaria a marca da época se tivéssemos que 
restringir quantitativa e qualitativamente o âmbito de sua validade. É 
possível que inúmeros trabalhadores, pequenos empregados e outros 
grupos, graças à sua consciência de classe ainda viva, embora debilitada, 
não caiam nas malhas da semiformação. Porém, estas são tão fortes a 
partir da produção, seu estabelecimento está tão de acordo com os 
interesses decisivos e se adequam tanto às manifestações culturais atuais, 
que sua representatividade se impõe, mesmo sem a chancela da estatística. 
No entanto, é ainda a formação cultural tradicional, mesmo que 
questionável, o único conceito que serve de antítese à semiformação 
socializada, o que expressa a gravidade de uma situação que não conta 
com outro critério, pois descuidou-se de suas possibilidades (p. 396)‖. 
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