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RESUMO 

O TÉDIO COMO GRIS ADMINISTRADO: DOS LIMITES DA ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL DO TRABALHO AOS IMPASSES DA PSICOLOGIA 

Embasada nos limites da investigação dos autores da Teoria Crítica da Sociedade, mais 

especificamente em Theodor W. Adorno, além também de Max Horkheimer – nas obras de 

publicação conjunta –, esta pesquisa imersa no campo teórico da Psicologia buscou 

analisar, meio à divisão social do trabalho no capitalismo tardio, a concepção do tédio 

como o reflexo do cinza objetivo à luz do que Adorno pôde formular no ensaio Tempo 

Livre. Para tal estabeleceram-se dois eixos centrais de análise. Em seu primeiro movimento 

discorre-se sobre os limites da semiformação e os impactos a ela interligados em vista das 

contradições da organização do mundo do trabalho no enredamento do tédio. Já num 

segundo ponto discute-se a pertinência e necessidade da ciência psicológica em se orientar, 

no enfrentamento de sua teoria e práxis por saberes outros, além de seus domínios, tais 

como os provenientes da Filosofia, da Arte, da Educação e da Sociologia, por afiançarem 

diálogos fronteiriços na investigação do tédio e dos impasses dele decorrentes. No bojo 

deste empreendimento assinala-se a gênese contemporânea do tédio acarretada pelos 

anacronismos presentes na dinâmica do mundo do trabalho, onde os destinos das causas 

humanas são desviados cada vez mais de seus propósitos iniciais, constatados na mutilação 

da experiência, da espontaneidade, na coisificação da consciência e rebaixamento dos 

sentidos em detrimento da pronta submissão aos comportamentos economicamente 

objetivados. Tal condição sustenta, como expansão do tempo do trabalho, a invasão do 

tédio no denominado tempo livre via ideologia dos produtos ligados à indústria cultural 

que, ao acionarem mecanismos psicológicos específicos para a prontificada adaptação à 

realidade estrita, restringe nos homens maiores capacidades de resistência e elaboração, de 

maneira que fossem capazes de sentir, pensar e agir nos princípios de uma vida mais digna. 

Posteriormente, abre-se ainda um questionamento sobre os limites da teoria e práxis no 

círculo da psicologia, no intuito de refletir se o conhecimento dela proveniente tende a 

sucumbir ao cinza objetivo do tédio ou, se contrariamente, vêm apresentando na 

contemporaneidade uma práxis que resiste a um saber meramente utilitário. Admite-se que 

estão dissolvidos nos propósitos da ciência psicológica questionamentos que não cabem 

somente a ela enveredar. E nisso a filosofia, a sociologia (donde a própria psicologia 

provém), assim como a educação e a arte se enlaçam, estabelecem resistência e se colocam 

como pontos de confluência e diálogo ao que à psicologia é essencial, como 

conhecimentos que circunavegam na crítica à semiformação. 

PALAVRAS-CHAVE: Theodor W. Adorno, Teoria Crítica da Sociedade, Semiformação, 

Tempo Livre, Teoria e Práxis. 
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O tédio é,  sim, o aborrecimento do mundo, o mal -estar  

de estar vivendo,  o cansaço de se ter vivido; o tédio é,  deveras,  

a sensação carnal da vacuidade prolixa das coisas ( . . . ).   

Nem é só a vacuidade das coisas e dos  

seres que dói na alma quando ela está em tédio: é também a  

vacuidade de outra coisa qualquer, que não as coisas e os  

seres, a vacuidade da própria alma que sente o vácuo, que se  

sente vácuo, e  que nele de si  se enoja  e se repudia.  

O tédio é a sensação f ísica do caos,  e de que o caos é  

tudo. O aborrecido, o mal -estante, o cansado sentem-se presos  

numa cela estreita. O desgostoso da estreiteza da vida  

sente-se algemado numa cela grande. Mas o que tem tédio  

sente-se preso em liberdade frusta numa cela infinita. Sobre  

o que se aborrece, ou tem mal -estar,  ou fadiga, podem desabar  

os muros da cela,  e soterrá-lo. Ao que se desgosta da pequenez  

do mundo, podem cair as algemas, e ele fugir; ou  

doer de as  não poder t irar, e ele,  com sentir a dor, reviver -se  

sem desgosto. Mas os muros da cela infinita não nos podem  

soterrar, porque não existem; nem nos podem sequer fazer  

viver pela dor as  algemas que ninguém nos pôs.  

 

Fernando Pessoa  
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INTRODUÇÃO 

 

O esforço de pesquisa aqui concentrado, numa dissertação que contempla o estudo 

do tédio dentro dos pressupostos da Teoria Crítica da Sociedade, traz não só a premência 

de um grande desafio como, sobretudo, a antecipação de uma boa quota de angústia. No 

pensamento de Jay (1984/1995) e do qual compartilho, essa dificuldade decorre do fato de 

se tentar alavancar um mínimo de justiça frente à pertinência do pensamento de autores 

clássicos, tais como Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, aqui especificamente. Como 

não bastasse, o autor acrescenta ainda o peso da pretensa sabedoria que se pode adquirir ao 

ser afetado verdadeiramente quando no contato direto com a literatura densa e 

transformadora presente na distinta obra destes autores. A fidelidade às tensões presentes 

nesta linha de pensamento representa a disposição sempre em aberto em tecer a difícil 

tarefa de não reduzir a complexidade da obra – e do que estes autores puderam refletir – 

numa crítica trivial e descontextualizada. Levado o fato de que estamos diante de uma 

realidade contraditória, há que se questionar sobre a força e abrangência desse pensamento 

crítico, considerada toda a distorção da vida social pela onipotência do espírito integrado. 

Nas próprias palavras de Adorno (1969/1986) está contida esta reflexão, quando revela 

como a irracionalidade manifestada na esfera social impede que se desdobre um 

pensamento de todo racional sobre a mesma. Jay (1984/1995) sustenta essa 

impossibilidade e ressalta que uma teoria que se quer crítica não está isenta de risco 

quando envolve, inevitavelmente, com os efeitos de um mundo administrado por uma 

racionalidade irracional. Ao se levar em conta que os indivíduos carregam em sua 

interioridade as marcas da sociedade, não há condição para que não se derivem também 

ideias danificadas quando no enfrentamento de uma vida danificada. Porém, insistir na 

tarefa de ir para além dos danos – como constatação e, ao mesmo tempo, condição de 

superação – advém do fato de não se conformar diante dessa trama em nome do que existe 

e só porque existe. 

Embasados, portanto, nessa perspectiva de análise e levando em consideração que a 

organização dos homens em sociedade esteve historicamente fundamentada via trabalho 

social, tem-se que esta racionalidade do trabalho interpenetrou-se desde sempre à 

subserviência do sujeito a renúncias constantes. A necessidade de dominar materialmente a 



O tédio como gris administrado: dos limites da organização social do trabalho aos impasses da psicologia 

Fernando Cotta Trópia Dias – PPGPSI/UFSJ – 2014 

 

3 | 

natureza ofereceu, num dado tempo, elementos capazes de garantir a satisfação das 

necessidades imediatas e proteção contra as ameaças externas. Também abriu caminho no 

decorrer dos séculos, para que essa desmesurada servidão e domínio pudessem ser 

atenuados em nome da autodeterminação dos indivíduos, num projeto de cultura em que os 

fins humanos de gratificação e segurança pudessem ser alcançados. Notoriamente, essa 

possibilidade se alargou no decorrer do desenvolvimento da humanidade. 

Com o advento mesmo do capitalismo alterou-se amplamente a compreensão e 

configuração da sociedade, mas a base daquela racionalidade dominadora primitiva 

permanece, na atualidade, abrigada na exploração e venda da força de trabalho dos 

homens, processo pelo qual estes participam como mercadoria. Isso ocorre mesmo diante 

do progresso técnico-científico e das alterações tecnológicas e gerenciais entre capital e 

trabalho que podem ser visualizadas na passagem do capitalismo liberal ao capitalismo 

tardio, também hoje denominado como capitalismo monopolista.  

 Desse modo, a fragilidade e dissolução do eu que atestamos no capitalismo tardio 

são consequências diretas de uma cultura que ainda não foi capaz de apaziguar o medo e a 

ameaça de sua realidade, mesmo já ofertando melhores condições objetivas para que essa 

promessa fosse alcançada. A formação cultural que se apresenta só pode ser entendida, 

portanto, enquanto semiformação (Adorno, 1959/1996), pois se deixa diluir no tédio, na 

perda de sentido do humano, do trágico e no rebaixamento da experiência. Uma vez que 

esses destinos são desviados cada vez mais de seus propósitos iniciais, a experiência vê-se 

mutilada em detrimento da redução dos sentidos à submissão aos comportamentos 

economicamente objetivados. 

Mas, em meio às condições anacrônicas refletidas na composição da divisão social 

do trabalho, que tipo de resistência e manifestações psíquicas sobrevém no indivíduo 

quando este é impelido a alavancar constantemente altos sacrifícios para assegurar a sua 

existência? Na busca de melhor entendermos como se inscrevem as relações da 

organização social do trabalho, compreendemos mais claramente os elementos que 

permeiam essa racionalidade na atualidade, viabilizando a reflexão do próprio 

funcionamento e ordenação da sociedade e as consequências diretas que se aplicam na 

formação do indivíduo. A constituição mesma da subjetividade enquanto uma instância 

mediada pela cultura não ocorre isenta de conflitos, já que carrega o cautério de uma 

sociedade problemática, racionalmente organizada na dominação material da natureza. Ao 

passo que a formação não é outra coisa senão a presença mesma da objetividade social no 
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interior dos homens (Adorno, 1959/1996), entender a constituição dos indivíduos tanto 

quanto os complexos fundamentos que caracterizam a sociedade implica uma maior 

inteligibilidade dos fenômenos contemporâneos como os do próprio capitalismo.  

Assim, é dentro do contexto da divisão social do trabalho no capitalismo tardio que 

esta pesquisa propõe investigar a concepção do tédio com base nas formulações 

provenientes do pensamento de Theodor W. Adorno, em especial àquelas presentes no 

ensaio escrito em 1969, denominado Tempo Livre, que traz a compreensão do tédio como 

reflexo do cinza objetivo (Adorno, 1969/1995a, p. 76). Ao se tratar de uma pesquisa imersa 

no campo teórico da psicologia problematiza-se esse objeto mobilizando dois eixos de 

análise, a saber: em meio ao fracasso da cultura, que se inscreve como semiformação, 

apontar, como decorrência, os impactos na formação cultural à luz do que Adorno pôde 

revelar em relação ao tédio e à organização social do trabalho, ainda que o autor não tenha 

realizado ao longo de sua obra um diagnóstico sistematizado sobre o tema. Noutra frente 

de análise, refletir com base no pensamento de Adorno, como a ciência psicológica, 

iluminada pelo conhecimento proveniente da Filosofia, da Arte, da Educação e da 

Sociologia, pode contribuir em sua práxis atual à investigação do tédio e os impasses dele 

decorrentes pela organização social do trabalho.  

Além do ensaio citado acima, para a composição desses dois eixos estão sendo 

sistematizadas as formulações de Adorno presentes nas seguintes obras: A atualidade da 

filosofia (1931/1991), Minima moralia: reflexões a partir da vida danificada (1951/1992), 

Sobre la relación entre Sociología y Psicología (1955/2004), Teoria da semicultura 

(1959/1996), Educação e emancipação (1967/1995), Capitalismo tardio ou sociedade 

industrial? (1969/1994), Tempo livre (1969/1995a), Notas marginais sobre teoria e práxis 

(1969/1995b) e Teoria estética (1970/1988); e, em conjunto com Horkheimer: Dialética do 

esclarecimento: fragmentos filosóficos (1947/2006) e Temas básicos da sociologia 

(1956/1973). Recorremos às contribuições de Martin Jay para contextualizar o pensamento 

de Adorno e a Teoria Crítica da Sociedade. Temos ainda, como marco temático e teórico 

dessa investigação as formulações de estudiosos e pesquisadores brasileiros que se 

fundamentam nessa tradição teórica, entre os quais estão: Rouanet, Crochík, Carone, 

Franciscatti, Resende, Guimarães, Imbrizi, Chaves, Bichara, Batista, Tiburi, Pedrosa, 

Pucci, Viana, Moura, Pedrossian, Silva A. A e Silva, E. Também para as reflexões mais 

específicas a respeito da sociedade e da divisão social do trabalho destacamos Marx, 
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Mészáros e Mandel; bem como os autores La Taille, Svendsen, Revers, Salem, Pedrosa e 

Silva F. R, com artigos, livros e dissertações que focam o tédio como seu objeto principal. 

Com base no tensionamento desses dois eixos da argumentação proposta, que 

compõem os quatro capítulos dessa pesquisa, ressaltamos que seu quarto capítulo traz a 

reflexão sobre se o conhecimento proveniente da psicologia tende a sucumbir ao cinza 

objetivo ou se vêm apresentando, na contemporaneidade, uma práxis que resista a um saber 

meramente utilitário. Para isso, tendo em vista a abrangência da práxis da Psicologia, 

realizamos um levantamento de alguns artigos e estudos dentro da área como ciência e 

profissão, como forma de elucidar, dentro desta perspectiva teórica, o enfrentamento dos 

desafios atuais à formação do indivíduo. Sobre o fato de não apenas lidar diretamente com 

o mundo do trabalho, mas também se inscrever como tal, cabe verificarmos se esta se 

constitui como uma psicologia que se baliza enquanto denúncia e resistência aos danos que 

o próprio mundo do trabalho acarreta na constituição da subjetividade, ou se funda, 

diferentemente, sob uma inversão de meios e fins, enquanto uma psicologia que se rende, 

mesmo que em intenção contrária, aos impasses e aos sofrimentos que a organização social 

do trabalho impõe à formação cultural. Desse modo, partimos do questionamento sobre até 

que ponto a psicologia, no tensionamento de seus saberes e práticas, pode ou não sucumbir 

ao tédio, reforçando, pois, as condições penosas existentes, se configurando, portanto, 

como trabalho contra o trabalho ou, em contrapartida, como trabalho a favor do trabalho tal 

como organizado. 

Nesse caso, não tivemos a pretensão de realizar um levantamento extensivo que 

abarcasse uma considerável produção da área mas, sobretudo, eleger estudos mais gerais, 

de diferentes focos de debate, além de obras e artigos que já faziam parte anteriormente de 

nossos estudos sobre essa temática. Durante a seleção dos artigos referentes a este 

momento da pesquisa, foram utilizados como descritores de busca os seguintes termos: 

caracterização, atuação, formação profissional, balanço e perspectivas; cruzados com: 

Psicólogo, Psicologia, Psicologia no Brasil. Para a busca por artigos e demais pesquisas 

nos indexadores para a constituição do marco temático dessa pesquisa, utilizou-se o Portal 

Capes Periódicos, Scielo e o Google Acadêmico. A seleção dos artigos ocorreu pela leitura 

dos títulos, seguida dos resumos, verificando as possíveis contribuições ao problema 

pesquisado. As fontes principais os estudos: Dejours (1992) A loucura do trabalho: estudo 

de psicopatologia do trabalho; Yunes (2003) Psicologia positiva e resiliência: o foco no 

indivíduo e na família; Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004) Psicologia, organizações 
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e trabalho no Brasil; Paludo e Koller (2007) Psicologia Positiva: uma nova abordagem 

para antigas questões; Barlach, Limongi-França e Malvezzi (2008) O conceito de 

resiliência aplicado ao trabalho nas organizações; Angst (2009) Psicologia e resiliência: 

uma revisão de literatura; Guimarães (2010) A formação para o trabalho: competitividade 

e luta pela sobrevivência nos ambientes organizacionais; Borges-Andrade e Pagotto 

(2010) O estado da arte da pesquisa brasileira em Psicologia do Trabalho e 

Organizacional; Bendassolli, Borges-Andrade e Malvezzi (2010) Paradigmas, eixos 

temáticos e tensões na PTO no Brasil; Brandão, Mahfoud e Gianordoli-Nascimento (2011) 

A construção do conceito de resiliência em psicologia: discutindo as origens.  

Dentro do exposto, tem-se que a proposição presente nessa dissertação incide sobre 

a emergência de melhor sistematizar e aprofundar o referido objeto de análise neste 

respectivo momento histórico. Reforça a necessidade de trazer um acento no campo teórico 

desta temática como base de reflexão para futuras pesquisas empíricas que porventura 

possam ser realizadas. 

Segundo Svendsen (1999/2006), se comparado à depressão ou à melancolia, e a 

estreita aproximação desta última com a sensibilidade, a beleza e a sabedoria, o tédio 

tendeu a ocupar sempre um lugar marginal no saber da Psicologia, por aparentar ser trivial 

demais para que se destinasse nele maiores atenções. No entanto, segue o autor, a 

Psicologia não pode evitar a reflexão sobre, até que ponto, todo o mal-estar vivenciado 

pelos indivíduos e nisso, toda uma gama também de transtornos mentais como a depressão 

mesmo, não possam estar vinculados ao problema do tédio na modernidade. Como não 

atentar para a pertinência desta investigação quando percebemos que já não estamos mais 

tão aptos a nos posicionar no mundo dado que já perdemos há muito nossa relação com 

ele? 

Dessa maneira, a importância em trazer essa discussão ao campo da Psicologia 

pauta-se no potencial crítico e no rigor do pensamento que visa superar as reminiscências 

históricas que tendem a naturalizar o aprisionamento do indivíduo. O interesse dos autores 

frankfurtianos em trazer o campo do conhecimento da Psicologia em diálogo, articulado 

com suas proposições filosóficas e sociológicas, justifica-se em vista de que a formação do 

indivíduo não se dissocia das tendências impostas na sociedade em que habita. 

Desconsiderar a dialética indivíduo-sociedade é um malogro pelo qual a Psicologia, em 

favor do seu objeto, não pode incorrer sob o risco de se fazer ideológica ao perpetuar 

formas de opressão e mascarar o que deve ser superado. 
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Para os pensadores da Teoria Crítica da Sociedade a crítica ao que impede o acesso 

à individuação ultrapassa a reflexão apressada, para além de uma atitude impotente, 

contemplando os processos e mudanças que normatizam a nova conjuntura social e que 

continuam a afetar a vida dos homens.  A base materialista presente nesta perspectiva da 

Teoria Crítica da Sociedade desvela as conformações concretas consoantes à mediação 

social e os seus reflexos na constituição dos indivíduos ao acentuar os desdobramentos 

decorrentes nas determinações objetivas atuais. Provém como guisa de reconhecimento das 

heranças nefastas que assolaram a civilização no seu desenvolvimento temporal, 

principalmente no contexto do século XX. 

A retomada ao passado aplica-se enquanto condição de captação das incoerentes 

reminiscências que inevitavelmente repercutem sobre o presente, na tentativa de permitir 

uma elaboração analiticamente orientada a respeito dos antagonismos que circundam as 

ações dos homens no mundo contemporâneo. O impacto de tal conhecimento estende, 

ainda que remotamente, a imagem de uma crítica incisiva, capaz de projetar no mundo um 

fito de protesto ao seu conteúdo mítico remanescente. Se vagamente identifica-se na crítica 

social nuances que remeteriam, apressadamente, a uma especulação de fundo por vezes 

utópica, esta utopia, abafada que está nas condições concretas, só pode ser entendida em 

plenitude como crítica ao estado de semiformação. 

No entanto, caso a crítica teórica incorra na aventura de uma inspiração de 

identidade harmônica entre sujeito e objeto, absorveria ela sua própria derrocada numa 

posição idealista equivocada, sob o perigo iminente de subtrair o pensamento num engodo 

vago e ingênuo. A interlocução mesma que estes autores frankfurtianos estabelecem com o 

pensamento marxista se fundamenta como denúncia à vida individual expropriada pelas 

imposições da divisão social do trabalho. Toda a análise materialista empreendida por Karl 

Marx fundou-se enquanto crítica reiterada à força do capital e sua primazia em detrimento 

à formação do indivíduo autônomo. A atualidade do seu pensamento é lembrada nas 

reflexões dos autores frankfurtianos, mas há que se ater, contudo, ao fato de que esse 

legado não se caracteriza como uma confirmação geral das aporias presentes no 

pensamento marxiano. Assim como afirma Jay (1984/1995), um marxismo dogmático, 

sentencioso, subjugaria toda a pertinência da atitude filosófica da Teoria Crítica da 

Sociedade a uma trágica falácia. Desse modo, a afinidade teórica que os une advém de uma 

defesa explícita ao indivíduo, como crítica orientada ao patente estado de reificação dos 

homens. Toda a base materialista herdada privilegia o desvelamento do real, na 
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preocupação em não retirar as considerações de ordem histórica imanentes à formação do 

indivíduo. Toda a rigorosidade mantida neste pensamento traz a possibilidade de desvelar a 

ideologia onipresente na cultura, manifestada como apelo de identificação com o real, 

como apego exacerbado ao existente. Abre a possibilidade ainda de uma ruptura com as 

convenções já estabelecidas, ruptura esta que, se a particularidade (o indivíduo) exercer 

para com o universal (como um todo social falso), fortifica a necessária sensação de 

estranhamento e rompimento com aquilo que antes lhe era próprio e familiar. 

Muito embora a presente investigação seja cônscia da importância para a ciência 

psicológica em preencher algumas lacunas sobre o fenômeno do tédio e seu entrelaçamento 

a um processo de transformação contínuo da civilização que nos trouxe a condição atual, 

compartilhamos com o pensamento de Revers (1949/1966) e reconhecemos o recorte 

periférico e modesto dessa pesquisa. Tomamos em consideração o limite das questões que 

envolvem o trabalho de pesquisa e o controverso debate em que este respectivo marco 

temático se estabelece diante dos diversos campos do conhecimento em que se apresenta. 

Não se pode deixar de demarcar que o problema em questão – refletido desde cedo na 

Filosofia, assim como na Arte –, é também de primeira importância para a Psicologia, 

ainda que somente em sua trajetória mais recente esta veio a julgar pertinente investir 

maior atenção (Revers, 1949/1966). 

Desse modo, para o Capítulo 1 – O gris da semiformação: a organização social do 

trabalho como gênese contemporânea do tédio objetivo – desta dissertação, procuramos 

apontar as reminiscências históricas entrelaçadas ao projeto da cultura no progresso do 

esclarecimento segundo a perspectiva da Teoria Crítica da Sociedade, aqui referida mais 

especificamente nas formulações de Theodor W. Adorno e deste em parceria com 

Horkheimer. Situa-se a compreensão da formação cultural que se converte como 

semiformação e norteia a análise da constituição dos indivíduos e da subjetividade em 

meio à organização social do trabalho em sua sucessiva inscrição temporal na tríade 

trabalho-mito-dominação. Acentuamos as contradições postas na dinâmica social do 

capitalismo ao longo das últimas décadas, refletindo sobre o potencial de liberdade trazido 

na trajetória histórica do trabalho e o anacronismo de suas regulações atuais. Buscamos 

delinear as configurações psicológicas suscitadas nos indivíduos diante da adaptação total 

destes na esfera social, uma vez posta à primazia e força do capital em detrimento da 

autonomia dos homens, sem perder de vista ao longo do texto as análises concernentes à 
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temática do tédio enquanto uma resposta subjetiva em meio ao cinza objetivado na cultura, 

análise esta retomada e aprofundada no segundo capítulo da dissertação.   

O Capítulo 2 – O desvanecer da vida no tédio: notas a partir da vida danificada -, 

prossegue, portanto, retomando as discussões anteriores que embasam o entrelaçamento do 

tédio com o mundo do trabalho, buscando enfatizar neste ponto suas demarcações, no que 

pese também a generalização do tédio e seus efeitos mesmo sobre a amplitude do tempo 

livre traçado no capitalismo tardio e a oferta de maiores acessos a novas formas de prazer e 

entretenimento ligados aos produtos da indústria cultural. 

Já no Capítulo 3 – Diálogos fronteiriços: inspirações à Psicologia para uma crítica 

da cultura do tédio –, buscamos o diálogo e confronto com distintas áreas do 

conhecimento, tais como a Filosofia, a Sociologia, a Educação, juntamente com o 

conhecimento proporcionado pela Arte, no entendimento de que as referidas áreas, 

tensionadas com o campo de conhecimento e objeto de estudo da Psicologia, tendem a 

ampliar a discussão e a ofertar um espaço de denúncia diante do que Adorno (1969/1995a) 

nomeou como cinza objetivo. A particularidade do conhecimento proveniente da Arte, 

desse modo, ao trazer aspectos miméticos e expressivos próprios, resguardaria uma 

possível espontaneidade e uma necessária crítica ao mundo do trabalho? Teria a Educação 

um espaço privilegiado e uma autonomia necessária para refletirmos a formação cultural? 

Dito de maneira mais ampla, abarcados os campos da Filosofia, Educação e da Sociologia, 

como base as análises empreendidas por Adorno (1969/1995b), esse capítulo trata, por fim, 

sobre o papel e o lugar que a teoria ocupa, uma vez ressaltadas as mazelas de um mundo 

essencialmente pragmático e as provações que se apresentam àqueles que se dedicam aos 

desafios da teoria e da práxis. 

Para o Capitulo 4 – com título Teoria e práxis: os impasses da Psicologia em meio 

ao mundo do trabalho –, trazemos uma sistematização mais geral acerca dos aspectos 

envolvidos na teoria e práxis da psicologia na atualidade, de forma a traçar alguns 

parâmetros, com base na perspectiva teórica aqui presente, com o que pôde ser elaborado 

nos três primeiros capítulos. 

Nas Considerações Finais discorremos sobre o que tange o objeto dessa 

investigação com o intuito de indicar as contribuições de Theodor W. Adorno para a 

compreensão do tédio como um gris objetivo e administrado pela organização social do 

trabalho e os impasses da ciência psicológica no trato desse fenômeno.  
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CAPÍTULO 1 

O GRIS DA SEMIFORMAÇÃO: A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO COMO 

GÊNESE CONTEMPORÂNEA DO TÉDIO OBJETIVO 

 

Este primeiro capítulo, ao problematizar a trajetória histórica do processo de 

esclarecimento por meio das contribuições advindas dos autores da Teoria Crítica da 

Sociedade, tem como norte apresentar os limites postos aos indivíduos à luz da formação 

cultural que, de outro modo, vem a ser entendida como semiformação. Nesse aspecto, será 

debatido aqui o entrelaçamento da dinâmica social do trabalho no capitalismo tardio e as 

decorrências impostas desta racionalidade na constituição dos indivíduos, apontando os 

indícios da gênese do tédio alastrado na cultura. Nesse plano, de forma a abrir reflexão 

sobre o fenômeno do tédio tal como postulado por Adorno (1969/1995a) no ensaio 

denominado Tempo livre, situamos algumas contradições presentes na esfera social, 

buscando delimitar, assim, o atual estágio pelo qual o capitalismo se encontra e os 

consequentes impactos na formação subjetiva, limites que devem ser indicados e superados 

em nome de uma cultura que realize aquilo mesmo que traz inscrito em seu projeto 

histórico: o indivíduo – autoconsciente e autodeterminado.  

 

1.1. MITO-TRABALHO-DOMINAÇÃO: DO ESCLARECIMENTO À SEMIFORMAÇÃO 

Com base nas formulações de Adorno, Horkheimer e Marcuse, Franciscatti (2004) 

considera que o processo de constituição da cultura, ao modificar a natureza externa (o 

meio ambiente) e a natureza interna (a instância psíquica), resguarda a promessa de livrar 

os homens das ameaças estritas do meio natural para assim instituir um espaço de proteção 

e garantia de uma existência que ultrapasse os limites da mera sobrevivência. Contudo, é 

notório, segundo a autora, observar que desde os primórdios do desenvolvimento histórico 

da humanidade, a dominação e uma boa parcela de repressão das pulsões
1
 (sexuais e 

agressivas) acompanharam os homens em meio às contingências decorrentes na busca de 

                                                 
1
 Os referidos autores, teóricos críticos, leitores de Freud, trazem de empréstimo o conceito de pulsão 

freudiano no entendimento deste ser o impulso basal e carga energética original que se encontra presente na 

atividade motora do organismo, assim como no funcionamento psíquico inconsciente do homem (Roudinesco 

& Plon, 1998). 
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uma maior segurança e apaziguamento do medo. Para que esse projeto de cultura se 

constituísse estruturalmente na composição dos bens materiais e espirituais até então 

produzidos, o medo fora constantemente acionado como um impulso frente ao 

desconhecido e sentimento básico suscitado pelos mecanismos de defesa da espécie 

humana. O medo possui a característica peculiar de impor um movimento próprio a 

preservação da vida na perspectiva de uma abertura parcimoniosa aos objetos 

cognoscíveis, donde extrai sua importância na formação subjetiva como medida de 

proteção frente às ameaças externas. A experiência possível que manifesta o perigo 

perceptível diante da iminência ao desconhecido designa o potencial de defesa e cautela do 

eu quando sob o desvendamento do ambiente externo posto a ser conhecido. Dessa 

maneira, ao depreender ação diante da natureza exterior no enfrentamento do medo, os 

homens foram substituindo progressivamente o saber primitivo mítico por uma 

racionalidade cada vez mais apurada. 

Contudo, na obra Dialética do esclarecimento, publicada em 1947, o que Adorno e 

Horkheimer sustentam é que este processo que trouxe a substituição do conhecimento 

mítico à razão moderna não superou aquilo mesmo que era seu dever ultrapassar. Segundo 

Adorno e Horkheimer (1947/2006), o transcurso histórico-cultural do progresso da razão 

humana, também denominado como o processo de esclarecimento, deveria ter trazido a 

condição dos homens superarem as ameaças presentes na natureza externa, os livrado do 

medo e os designado na posição de senhores. Mesmo que a base da racionalidade que 

opera na contemporaneidade tenha possibilitado um progresso de proporções 

inimagináveis, o encalço daquela necessidade de dominação, que também se estabelecia 

naquele conhecimento mítico, ainda prevalece incorporada na rotina das relações sociais 

do trabalho. 

Ao se avaliar os mitos, tem-se que estes reservavam em si uma tentativa de 

explicitar o inanimado como objetos do mundo natural e ordenaram o despertar do sujeito 

frente ao saber, em meio à relação indivíduo - natureza - cultura. O mito queria relatar, 

denominar, dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar (Adorno & Horkheimer, 

1947/2006, p. 20). O alicerce desse pensamento mítico já era em si produto do próprio 

esclarecimento. A imaginação a que serve este pensamento se reduz, no entanto, a 

projeções do sujeito frente aos objetos, consistindo numa falsa compreensão que enrijece o 

elemento mimético presente nos rituais mágicos, no medo dos fantasmas, demônios e do 
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sobrenatural (o inanimado), como síntese de um saber desqualificado
2
. Mas o costume de a 

eles se igualar para afastar ou abrandar o estado de amedrontamento, na luta pela 

sobrevivência, já captava os primeiros passos na gênese do progresso do saber.  

Em meio a esse processo histórico e ao explanarem sobre a relação do indivíduo 

primitivo com o ambiente externo, na manipulação destes na natureza a fim de alcançarem 

as suas necessidades mais imediatas, Adorno e Horkheimer (1947/2006, p. 179) apontam 

que, o que levou os homens a superar a própria inércia e a produzir obras materiais e 

espirituais foi a pressão externa. Sobre o custo de uma altíssima repressão, a pressão 

externa proveniente das ameaças constantes da natureza converteu-se, por influxo, em 

pressão interna. A ameaça da esfera objetiva estendeu assim o seu domínio a contraparte 

subjetiva, perpassando a interioridade do indivíduo. O que antes ocorria no indivíduo de 

fora para dentro, agora o acompanha como pressão em seu íntimo. Reside neste processo o 

ponto crucial de que a socialização interna não acontece isenta de maiores atritos. A essa 

perspectiva é que se abre o questionamento conflitante sobre o nível de civilização 

alcançado até o momento, o que requer pensar, em consequência, sobre o que incide no 

processo de formação do indivíduo (Horkheimer & Adorno, 1956/1973). 

Por formação Adorno (1959/1996) entende a apropriação subjetiva dos elementos 

dispostos na objetividade social. Mas em vista da situação que modela a vida à 

simplesmente em reiterar as forças do princípio de equivalência, coloca-se a questão do 

quanto de resistência e racionalidade subsiste no sujeito confinado ao que é em si mesmo 

irracional. A formação, que se sedimenta assim como semiformação, não remete somente 

ao espírito alienado já que o conhecimento mobilizado nas motivações para o lucro acaba 

por afetar também a vida sensorial. O preço que os homens pagam assim, pela 

manipulação no mundo calcada na razão dominadora, em vista da distância que se abre 

entre sujeito e objeto – o indivíduo e a real substância das coisas –, acaba por expressar 

uma distorção da percepção destes diante dos fenômenos sociais. Disso resultam as 

perturbações e os limites postos à formação de um indivíduo autônomo e diferenciado. 

                                                 
2
 Nas palavras de Adorno e Horkheimer (1947/2006, p. 21): os ritos do xamã dirigiam-se ao vento, à chuva, 

à serpente lá fora ou ao demônio dentro do doente, não a matérias ou exemplares. Não era um e o mesmo 

espírito que se dedicava à magia; ele mudava igual às máscaras do culto, que deviam se assemelhar aos 

múltiplos espíritos. A magia é a pura e simples inverdade, mas nela a dominação ainda não é negada, ao se 

colocar, transformada na pura verdade, como a base do mundo que a ela sucumbiu. O feiticeiro torna-se 

semelhante aos demônios; para assustá-los ou suavizá-los, ele assume um ar assustadiço ou suave. 
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Para se constituir, o indivíduo depende incondicionalmente do compartilhamento 

do espaço social com seus pares. Nas palavras dos autores Horkheimer e Adorno 

(1956/1973), só é indivíduo aquele que se diferencia a si mesmo dos interesses e pontos de 

vista dos outros, faz-se substância de si mesmo, estabelece como norma a autopreservação 

e o desenvolvimento próprio (p. 52). Entretanto, neste ponto, os autores vem afirmar que a 

essência da vida humana é por si mesma relacional, é convivência, não por simples 

eventualidade histórica. Os indivíduos são para os outros (p. 47) e a sua definição última 

como ser autodeterminado não escapa a própria base de sua constituição via uma 

socialização comum indispensável. Dito de outro modo, a formação da subjetividade 

depende intrinsecamente de contato e de uma participação na objetividade social. Todavia, 

conforme apontam noutra passagem, (...) o homem só atinge a sua existência própria, 

como indivíduo, numa sociedade justa e humana (p. 54). Somente através da mediação 

social que o indivíduo é capaz de tracejar um rumo possível à sua diferenciação; tornar-se 

singular perante uma coletividade comum. Ainda que a ocorrência da individuação 

necessite de um processo de socialização imanente, isto não permite reduzir, ao mesmo 

passo, o indivíduo à lógica social. No entanto, a vida que se converte em autoconservação 

estrita vem modelando o eu, solicitando cada vez mais da particularidade obediência e 

adaptação irrefletida aos comportamentos e pensamentos economicamente mediados por 

uma razão instrumentalizada pela dinâmica do trabalho que, nisto, submerge todas as 

esferas sociais à sua própria administração. Esta razão, que historicamente vem 

aprisionando os indivíduos no engodo da vida danificada é o mesmo instrumento que 

também possibilitaria nos livrarmos das amarras da menoridade
3
, ou seja, que poderia 

trazer-nos a clareza suficiente para edificarmos condições objetivas que permitiriam o 

acesso à individuação. Mas, a instrumentalização da razão obediente à ratio econômica 

reconhece as relações de poder como o princípio unificador dos homens. Estas relações, 

assim como o próprio desenvolvimento do conhecimento, nascem da necessidade da 

autoconservação do indivíduo e da espécie como um todo, e é consoante a isso que a ética 

ideológica da razão burguesa se pauta (em meio à dominação exercida entre os 

proprietários dos meios de produção e os nãos proprietários) como um princípio necessário 

a sobrevivência dos homens (Crochík, 1992). Contudo, uma vez abrandadas as condições 

                                                 
3
 No pensamento kantiano a menoridade é definida como aquela incapacidade habitual dos homens de 

verem-se servidos de seu próprio entendimento, de sua própria razão e reflexão sem a tutela de alguém, seja 

por força da preguiça, falta de coragem e tomada de decisão (Kant, 1784/1992).  
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que compelem o indivíduo ao sofrimento real e à violência injustificada, a perpetuação dos 

mecanismos de poder e obediência que nutrem a desigualdade social se tornam obsoletos e 

incoerentes – se é que tais qualificações não os caracterizam desde o seu aparecimento 

como mote das relações sócio-históricas. É nesse sentido que Adorno e Horkheimer 

(1947/2006) comentam como a contradição entre os elementos da fortuna e a fome, a 

frivolidade e a ascese, coexistem como condições subordinadas umas as outras por conta 

de retroalimentarem a herança histórica da dominação. 

Em Adorno e Horkheimer (1947/2006), a clássica obra Odisseia, de Homero, é 

referenciada na Dialética do esclarecimento por possuir nela elementos capazes de refletir 

sobre esse legado da dominação na natureza humana e a constituição mesma dos 

indivíduos, principalmente no que concerne a lógica contemporânea das relações 

manifestadas entre capital e trabalho. Isso fica mais claro na passagem do protagonista 

Ulisses em sua perigosa provação quando do seu encontro com as sereias em seu retorno à 

Ítaca, após anos de batalha na guerra de Tróia. O perigo que fora alertado no risco de se 

seduzir pelo canto das sereias se daria ao custo de sua própria sobrevivência. O 

encantamento que exercem impele a ameaça da própria morte a quem quer que por elas se 

deixe atrair. No entanto, Ulisses cinde entre o desejo e a impossibilidade de concretizá-lo 

plenamente garantido pela astúcia (Crochík, 1992). De acordo com Adorno e Horkheimer 

(1947/2006), seu conhecimento e a condição de senhor de terras o capacita a desfrutar do 

inebriante canto das sereias. Amarrado fortemente ao mastro de seu barco assegura sua 

sorte à custa do sacrifício de seus comandados. Estes devem remar adiante e mantê-lo 

constantemente preso para que possa resistir à tentação submetida. Com os ouvidos 

tapados com cera seus servos não têm outra saída que não a renúncia da satisfação em 

nome da autoconservação e o dever de servir ao seu senhor. De maneira análoga ao que se 

processa nas relações de trabalho atuais, proprietários e não proprietários dos meios de 

produção, administradores e subordinados, figuram o esquema da dominação entre os 

homens, coação esta mediada pelo capital e que somente alguns poucos podem exercer em 

detrimento da subjugação de tantos. O privilégio de Ulisses enraíza-se na injustiça social. 

De sua esperteza faz-se levar a exploração. Mas, uma vez atado, seu gozo não é pleno e a 

renúncia que está posta aos seus comandados também a ele se impõe. Seja para os 

trabalhadores, ou os senhores que os coagem, a capacidade de fruição e envolvimento 

estão atrofiados. Os órgãos sensoriais padecem ao fado do sistema da produção, educados 

que estão à disciplina e à obrigação. Assim os modos de subjetivação dos homens se 
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desmembram na cultura até os dias de hoje. A tentação de se deixar levar ao encanto das 

sereias remonta aquela distração que o homem do trabalho sempre fora alertado a se abster. 

Ele sabe do quanto de esforço já poderia prescindir em favor de uma promessa de vida que 

não pode, contudo, ser vivida de todo. Deve por isso, fixar-se na tarefa diária, para não se 

entregar ao sofrimento real de ter comprometida sua autoconservação. Já a condição de 

Ulisses, para os autores modelo do indivíduo burguês, é a condição manifestada daquele 

que aprendeu a usufruir o que está ao alcance somente de uma minoria. A renúncia 

astuciosa peculiar de Ulisses segue, pois, o esquema da dominação social. Segundo 

Adorno e Horkheimer (1947/2006) ela pode hoje ser mais bem percebida com o 

alargamento da consciência proveniente do progresso da ciência, ao se permitir manipular 

cada vez mais o mundo natural e o universo de coisas que o perfaz. 

Contudo, o desvanecer dos mitos deflagrado pela razão científica sentenciou a 

imanência do medo não elaborado, na indiferença contundente que a astúcia solicitada no 

mundo do trabalho exerce na vida das pessoas. A esfera econômica, por meio da 

mercadoria, decide formas de comportamento únicos e naturais. Para Adorno e 

Horkheimer (1947/2006), aqui a espontaneidade paralisa-se, já que com o advento da 

economia mercantil o trabalho humano submeteu o eu aos fins da dominação da natureza 

interna e externa, trazendo na essência do progresso do esclarecimento o horizonte 

calamitoso do mito a que sempre tendeu a se desgarrar. Na tríade mito-trabalho-

dominação, permanece vingando o eco do saber mítico, dado que, sob a base do princípio 

do equivalente, amadurece o mesmo influxo materializado da necessidade de dominação 

não superada. O trabalho humano que desde o início dos tempos primitivos fora exercido 

com sua quota de dominação, tenderia a desta distanciar-se, mas ainda alimenta sua base 

irracional pela ordem dominadora (Adorno & Horkheimer, 1947/2006). Sua permanência 

sinaliza a derrocada do pensamento, despojado progressivamente de sua força 

esclarecedora. Mesmo a cognição ainda imatura originariamente em fase infantil, já 

introjeta a imposição da razão que a tudo deve manipular. Desde a mais tenra infância a 

inscrição da dinâmica pulsional vê-se radicalizada pelo fundamento da dominação da 

natureza.  

Segundo Adorno (1969/1995b), leitor de Freud, este enunciado pode ser mais bem 

compreendido na medida em que pesa sobre toda a práxis dos homens o fato de ter 

originado do trabalho como momento de não-liberdade (p. 206), como momento de 

domínio das pulsões, ainda que hoje o trabalho não mais necessitasse permanecer sob 
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extrema renúncia pulsional. A práxis, aqui entendida como ação orientada pela reflexão, 

pela teoria, ainda não se desvencilhou do momento de renúncia que parece ter 

caracterizado a sua objetivação na história. Desse modo, a garantia da mera sobrevivência, 

seja na práxis ou na derrocada do pensamento (rebaixamento da teoria), traz as marcas da 

dominação ainda não superada, no caso, a dominação da natureza interna na constatação de 

(...) que um dia foi preciso agir contra o princípio do prazer a fim de conservar a própria 

existência (p. 206). 

Nesse contexto, o que então se denomina como o anteriormente mencionado estado 

de semiformação pode ser mais bem compreendido como a crise da cultura moderna. Por 

mais anacrônica e descontextualizada que a proposição possa aparentar, dizer deste caráter 

bárbaro da existência requer entender a precariedade da condição individual no crescente 

individualismo a que estamos todos submergidos. A barbárie, diluída na economia e na 

ideologia enobrecedora do mundo do trabalho tal qual organizado, ressoa no desespero 

objetivado, nas buscas constantes de segurança e apoio em seitas, rituais e crenças místico-

esotéricas das mais variadas formas. Estas buscas derivam de um reflexo de fuga e 

nostálgica sensação de se vislumbrar uma realidade outra, despertando a obtusa condição 

de se depositar grande confiança em algo que é estranho ao sujeito e que possa, de alguma 

maneira, oferecer um ar para respirar em meio às ameaças que condenam a sua existência 

individual. 

Dessa maneira, Franciscatti (2004) também fundamentada em Adorno 

(1969/1995b), sustenta que o entendimento da semiformação representa aquilo mesmo que 

é negado, mas já há muito possível dado o avanço da civilização. Viver a vida como um 

fim em si implicaria não só a libertação do trabalho (ao que remeteria a garantia da 

autoconservação necessária e para além dela), como também, a superação de intensas 

renúncias, o que levaria ao apaziguamento da repressão sexual, trazendo justiça às pulsões 

e viabilizando a formação de um eu diferenciado. 

Mas a necessidade constante da autoconservação que ainda perdura, antes 

manifestada pelo medo de ser exterminado pelas forças da natureza externa, mantém-se 

hoje no adestramento dos investimentos pulsionais a favor da racionalidade do trabalho. 

Conforme salientam Adorno e Horkheimer (1947/2006), na sociedade tal qual organizada, 

o indivíduo só é capaz de garantir a sua autoconservação via trabalho social. Como 

decorrência dele, os homens são forçosamente levados a se decomporem – corpo e alma – 
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segundo a aparelhagem técnica. Nesse jogo, intensifica-se a fragilização por sua direta 

autoalienação. 

Se a autopreservação consiste numa resposta necessária à permanência da espécie 

humana, o paradoxo dessa situação se fundamenta quando a necessidade de sobrevivência 

(que já poderia estar apaziguada, mas que ainda é acionada pelas exigências do trabalho), 

resume a existência individual e diz da nossa condição de subordinação frente às coerções 

postas por uma cultura que continua exigindo dos seus muito além daquilo que já poderia 

ofertar. A relação paradoxal que se instala no seio da cultura afere que todo o potencial e 

indícios de emancipação caminham de forma conjunta com a persistente necessidade de 

dominação não superada (Franciscatti, 2002; 2006). Diferentemente do seu exercício nos 

tempos primitivos, hoje a dominação alastra-se fortemente nos trâmites da mediação 

econômica. Sua necessidade não se trata de uma herança atávica, de fundo ontológico. 

Pesa sobre ela as vicissitudes de um legado cultural, resultante de tendências históricas 

perpassadas no berço da civilização. Para que se reflita sobre a calamidade dessa herança 

mítica, o conhecimento, conforme Adorno e Horkheimer (1947/2006) sustentam em 

conversa direta com pensamento baconiano, deve romper com as formas de superstição, 

com o pensamento vago, inerte e com a rigidez, sobretudo, que encobre a surpresa em 

novas descobertas. Desse conhecimento mítico resta combater a resistência espiritual que 

sacraliza conceitos e imagens que só tendem a mitificar os objetos do mundo natural como 

falsa projeção de si e não testemunho da verdade que pode expressar. 

Nessa crise do processo de emancipação os homens se veem em um momento ou 

outro com a pergunta do por que das coisas estarem assim. A repressão frequente de suas 

emoções e da espontaneidade promove a vacuidade do indivíduo no capitalismo tardio, o 

que acaba por esboçar a vacuidade do tempo na manifestação do tédio em meio ao cinza 

objetivo (Adorno, 1969/1995a). Em Adorno e Horkheimer (1947/2006) o gris parece 

residir nessa (dês)razão do sacrifício como modo de vida, sacrifício este que subsiste 

devido à separação existente entre a coletividade e o interesse individual. Sua prática 

prevalece sobre a sua necessidade racional. Para Adorno (1969/1995b), em nome do 

sacrifício e da seriedade que o trabalho pede, o momento do lúdico e da experiência se 

empalidece, já que as ações se processam enquanto pseudo-atividade no contexto do 

mundo do trabalho, travadas à custa de permanente coação, resultado das incoerências de 

ordem política e econômica levadas a cabo na trajetória do capitalismo. 
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1.2. CAPITALISMO TARDIO, TRABALHO E SUBJETIVIDADE REIFICADA 

Em relação às discussões trazidas até o momento, se levássemos em conta um 

patamar satisfatório de formação, caberia pensar que, implicitamente, essa condição 

subentenderia uma sociedade autônoma e de indivíduos livres, tomados por sua própria 

consciência e libertos das imposições irracionais e das ameaças anacrônicas do meio. A 

promessa da cultura – que tem como desígnio a formação daqueles que dela fazem parte – 

passaria, portanto, pela erradicação das condições heterônomas que a sustentam e isso 

implica, sobretudo, a supressão das diferenças econômicas consolidadas com a evolução 

do capitalismo. Carone (1991), fundamentada no pensamento de Marx, exemplifica como 

que o progresso e evolução do sistema capitalista abateu, em muito, a obsolescência do que 

incita ao humano, já que com a máxima da propriedade concretizada perdemos 

continuamente a consciência de que o indivíduo, em sua dinâmica histórica, é também uma 

parcela sensível da natureza a ser contemplada. A adesão prontificada dos indivíduos em 

meio ao processo de socialização resulta da necessidade destes assegurarem os rumos de 

sua existência. Nessa identificação irrefletida, a ideologia funda, no aparato psíquico, o 

reconhecimento de que a realidade assim se organiza por um impulso propriamente natural 

e único, distanciando do pensamento o esclarecimento do quanto as coisas já poderiam ser 

diferentes. 

Na obra Temas básicos da Sociologia, Horkheimer e Adorno (1956/1973) 

apresentam o conceito de ideologia e, deste, o entendimento daquilo que leva os homens a 

aderirem a algo manifestamente falso. De acordo com os autores a ideologia é justificação 

(p. 191), justificação de dominação. Eles tratam de um ponto de vista dialético a ideologia 

quando afirmam que esta é falsa consciência e, entretanto, não só falsa (p. 199). Pode-se 

afirmar, desse modo, que a ideologia tangencia um ar suavizado ao que remete ao 

inumano. Ao mistificar a percepção do todo, opera no sentido de perpetuar a ordem 

existente, legitimando um discurso racional tendente à obediência das condições atuais. 

Num modo de vida em que os homens são invariavelmente levados a processarem 

suas configurações psicológicas na ruptura com a realidade, não enxergando o que, na 

verdade, tornou-se demasiado transparente (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 193), 

tais configurações psicológicas são suscitadas a todo instante enquanto mecanismo de 

defesa psíquica. Em meio aos impedimentos objetivos de apropriação da cultura – bens 

materiais, sensíveis e intelectuais (Franciscatti, 2004; 2006) – e a decorrente fragilização 

do espírito, quanto mais formalizados e ajustáveis aos homens forem os bens da cultura, na 
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inscrição da administração do mundo do trabalho, tanto maior será a identificação e o 

convencimento destes de ter encontrado nestes produtos a imagem do mundo que lhes é 

própria. Reconhecem-se, como norma derivada da ideologia, formas de comportamentos 

adequados à estrutura social vigente. Para Horkheimer e Adorno (1956/1973), o indivíduo 

adere a estas condições em nome do realismo. Impotentes diante do que constitui sua 

existência sentem-se como peças de um jogo. Esboçam tranquilidade na medida em que as 

relações de poder no seio da organização social não são diretamente explícitas, 

transparentes. Aderem à mentira da vida, mas concomitantemente, enxergam as condições 

do mero existir que os levam ao desencanto.  Ao espírito, um pequeno passo e pouco 

sacrifício seria o suficiente para livrá-lo do manto dessa onipotente aparência, porém, tal 

esforço aponta ser o mais árduo de todos (Horkheimer e Adorno, 1956/1973). 

Mesmo a atual percepção do progresso, que remete integralmente a incorporação da 

tecnologia e da ciência, carrega de forma contundente seu fundo ideológico ao camuflar o 

patente estado de regressão nele contido (Adorno e Horkheimer, 1947/2006). Nesse louvor 

do progresso cultivado no capitalismo, obscurecem-se as relações de domínio exercidas 

entre os homens, travadas, sobretudo, pela ideologia da racionalidade tecnológica. O 

esfacelamento do indivíduo se deve ao fato de que nas plenas forças do sistema o 

progresso é levado a cabo em nome da desigualdade social e da expropriação. Dito isso, 

conquanto a supremacia da sociedade imperar sobre os homens, na inversão entre meios e 

fins, o sujeito reificado se situará como mero apêndice do processo social. Ao conferir 

poder e primazia ao capital, perpetuará continuamente o embrutecimento do indivíduo 

coisificado.  

Deve-se levar em conta que o conceito aqui de reificação, tal qual utilizado por 

Adorno, assume uma conotação um pouco distinta se comparado à proposição inaugural 

utilizada por Marx, ainda que dela derivada (Jay, 1984/1988). Jay sustenta que em Marx, 

primeiramente, a reificação só pode ser entendida no tensionamento com o conceito de 

fetiche, evidenciando um componente dialético entre ambos. Para Marx (1867/1988), o 

fetiche, em virtude do valor de troca da mercadoria no mundo capitalista, reflete o processo 

em que o inanimado, os objetos do mundo, ganham riqueza vital. Assim, a essência destes 

objetos, a muito expurgada, atesta, por conseguinte, a supervalorização do meramente 

aparente. Em contrapartida, a reificação assumiria, desse modo, uma posição contrária ao 

fenômeno da fetichização. Nas palavras de Jay (1984/1988, p. 63), a implicação conceitual 

marxiana para a reificação consistiria numa objetificação alienada da subjetividade, ou 
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ainda, na ideia de uma redução de um processo fluido em coisa morta. O indivíduo que, de 

acordo com Marx (1867/1988) se converte em mercadoria na medida em que sua 

existência se confunde com a venda de sua força de trabalho, é tomado então aqui como 

objeto e não sujeito do processo social. Desse modo, o entendimento destes conceitos deve 

levar em consideração a condição do capitalismo, em que os meios administram os 

homens, e não o seu inverso, como mote dos processos da reificação e do fetichismo. Pelo 

acento que Jay (1984/1988) confere à análise adorniana, a dimensão da reificação só é 

mais bem compreendida uma vez acentuada a condição do indivíduo no capitalismo tardio, 

pela padronização progressiva da vida subjetiva imposta pela divisão social do trabalho. 

Abolem-se paulatinamente maiores contornos de diferenciação em vias de uma identidade 

comum, tipificada, funcional às regras da economia. Mesmo as mais pontuais 

idiossincrasias enfatizam as marcas daquilo que a pressão do sistema incorpora e exige da 

particularidade: individualismo, ambição, avareza, frieza, indiferença. Todas estas 

expressões em nome de fins meramente privados e com os quais acostumamos a conviver. 

A subjetividade reificada, cooptada ao imperativo do autossacrifício contínuo pela 

racionalidade do trabalho, não encontra vazão para que a riqueza individual seja expressa e 

impulsionada em seu potencial a partir da vida coletiva comum e fixa a tudo num tom de 

homogeneidade. Por tudo isso Jay (1984/1988) sustenta que a reificação em Adorno 

sugere, por fim, que o universal enraizado pela dinâmica do capitalismo tardio acaba por 

suprimir ainda mais os meios de gratificação e de realização do particular. Essa tônica, em 

meio às relações estabelecidas entre indivíduo e cultura, intensificou-se em razão da 

passagem do capitalismo liberal ao capitalismo tardio/monopolista. 

Sobre esse ponto Silva, A. A. (2012) esclarece que no capitalismo liberal, a ideia de 

se empreender ações privadas de forma equitativa e livre, visando a acumulação de capital, 

acirrava o desejo individual pela ascensão financeira na plena convicção nas normas da 

concorrência. Sua regra consistia na apropriação meritocrática da riqueza, donde reside sua 

falaciosa liberdade, muito presente nos ideais democráticos de direito. Falaciosa na medida 

em que a primazia direta às leis do mercado no capitalismo liberal já fizera esquecer o 

cumprimento de um dever ético e moral para com a coletividade. De acordo com o autor, a 

necessidade objetiva de dominação, estabelecida por meio das forças produtivas em 

expansão, resguardava uma justificativa racional, uma vez considerado o momento ímpar 

na história da civilização para que se pudesse, ao menos, atenuar as desigualdades sociais. 

Mas, já com o alvorecer do capitalismo tardio, a conservação dessa razão dominadora só se 
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mantém como ideologia manifesta. Dada a abundância material alavancada, os extenuados 

sacrifícios e a estratificação social das classes só permanecem enquanto ideologia. Para 

Adorno (1969/1994), o declínio até de uma consciência proletária de classes na atualidade, 

em vista da elevação do potencial técnico e diminuição do trabalho humano no processo de 

produção, não indica que se tenha abolido da nossa conjuntura a existência das mesmas, 

pois, segundo o autor, a classe é definida pela posição quanto aos meios de produção, e 

não pela consciência de seus membros (p. 65). 

Ainda de acordo com Silva A. A. (2012), as ações também provenientes da 

intervenção estatal no capitalismo tardio rearranjam a estrutura de classes, ou seja, o 

aparecimento de outras formas de poder acaba por afetar o princípio de organização da 

sociedade. Mas, segundo Mandel (1972/1985), como a onipotência e a onipresença da 

tecnologia se tornou a grande ideologia do capitalismo tardio, acredita-se que ela, por si só, 

é capaz eliminar quaisquer possibilidade de crise, conflitos, ou mesmo afastar as 

contradições internas existentes. Deposita-se nela a disposição de oferecer sempre uma 

solução técnica, de forma a satisfazer as necessidades mais sutis da população, evitando 

assim motins políticos ao educá-las na esfera do consumo, educação, lazer, cultura e nas 

relações interpessoais. 

Em meio a isso e de acordo com Rouanet (1993/2003), há que apontar, dessa 

maneira, como o modelo liberal-capitalista alavancou, globalmente, um exitoso progresso 

material nos países industrializados. É óbvio dizer que, até então, nenhum outro sistema de 

organização social havia aproximado tanto a humanidade de seu sonho imemorial de 

erradicação da escassez. Passado pouco mais de um século após a Revolução Industrial, o 

capitalismo produziu uma prosperidade inimaginável no que se refere a uma melhora 

substancial e simultânea nos níveis de bem-estar social, escolaridade, cultura e saúde 

pública. Pode-se balizar o desempenho da economia liberal com mérito ao se remeter a 

autonomia material conquistada. No entanto, é inevitável que o preço histórico de todo 

esse progresso foi levado à custa de um sofrimento maciço para grandes parcelas da 

população. Haja vista o consequente acirramento da atividade econômica livre, o 

capitalismo acabou por legitimar contrastes de renda e bem-estar, assim como a exploração 

da mão de obra e da natureza, sem escrúpulos ambientais. A despeito de seu extraordinário 

potencial de abrandar a miséria, não se deve perder de vista as bases que o sustentam, num 

modelo produtivista intrinsecamente perdulário e destrutivo dos recursos naturais e dos 

ecossistemas (Rouanet, 1993/2003).  
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De acordo com Bichara (2003), esses avanços propiciados durante todo o século 

XX e a perpetuação de novas tecnologias trouxeram um véu de aparente progresso e bem-

estar. O espectro que circunda o mundo atual suscita um maciço desemprego, 

empobrecimento, inúmeros sofrimentos e uma exploração invisível que mobiliza a ameaça 

de desintegração do eu. De frente a essa situação de submissão o homem vê-se mergulhado 

em sua angústia mais primitiva e ainda não superada: a de ver-se livre da luta estrita ao seu 

desamparo primordial, a autoconservação. 

Essa condição já estaria posta se levássemos em consideração as realizações 

viabilizadas no contexto europeu do século XIX para a primeira metade do século XX. 

Assiste-se nessa passagem a um avanço considerável das forças produtivas vislumbradas 

pela ampliação da força e meios de produção nos moldes industriais crescentes. Nesse 

processo nota-se ainda o suntuoso alargamento das relações de produção capitalistas no 

que concerne a ampliação das barreiras comerciais pela internacionalização da economia. 

Na medida em que fluem tais mudanças, notam-se de forma paralela transformações idem 

no que concerne às condições de trabalho apresentadas, como ainda sobre a própria 

dinâmica do capitalismo o que, no entanto, não altera a base que configurou seu processo 

histórico, segundo Mészáros (2002), dada a gradativa e exponencial incorporação do 

capital, desde seu advento, como necessidade instaurada e exacerbada na força de trabalho 

ao longo dos séculos. 

Diante da necessidade, no entanto, de espaçarmos mais detalhadamente o momento 

atual em que o capitalismo se encontra, pautamos no ensaio de Adorno (1969/1994) 

Capitalismo tardio ou sociedade industrial? a reflexão de que o alicerce das relações e 

processos que outrora o caracterizavam não se perderam em face do hiato existente, desde 

então, entre as forças produtivas e as relações de produção
4
. Mesmo que se coloque em 

pauta todo o grau de progresso técnico/tecnológico alcançado nos últimos tempos, a 

dominação faz-se presente, perpetuada através da via econômica. A mácula, pois, do que 

se denomina por capitalismo tardio se explica pela intensificação das contradições sociais 

em vista da manutenção de relações de produção (compreendidas, portanto, como as de 

                                                 
4
 A análise marxiana para o entendimento das forças produtivas deve compreender os meios materiais 

historicamente determinados capazes de produzir, por meio da força de trabalho, a satisfação das 

necessidades vitais o que, no capitalismo, resulta na capacidade de produzir mercadoria. Já as relações de 

produção constituem-se pelas relações envoltas nos processos de produção e reprodução da vida material, 

relações estas, no capitalismo, pautadas na exploração econômica da força de trabalho mediada pelo capital, 

pela lógica da propriedade das forças produtivas (Cohen, 2010). 
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propriedade e da administração do capital), anacrônicas em detrimento do avanço das 

forças produtivas. Assim, as condições de vida que se apresentam no capitalismo tardio se 

devem sobremaneira à ampliação notável das forças de produção que, ao longo do tempo, 

foram exercidas por altíssima exploração ao custo da vida e trabalho de tantos.  

Nessa nova configuração do capitalismo, a racionalidade técnica incorporada aos 

mandos do Estado, difunde um ideal cultural de aparente valorização do indivíduo e uma 

ilusória consolidação de valores democráticos que, ao apaziguarem as contradições sociais, 

coadunam com o aumento da desigualdade e da exclusão (Chaves, 2009).  

De acordo com Mészáros (2002), tais argumentos padecem de um slogan político 

que visa justificar as ações no mundo real alimentando a ideia de que não há outra 

alternativa. Demonstram facilidade a uma resignação por uma aparente irreversibilidade do 

dilema sem antes disporem-se a uma avaliação criteriosa para enfrentá-lo. Defeitos 

estruturais e antagonismos instituídos são negados, desconsiderados e porque não dizer, 

naturalizados a favor do bom senso. 

Perpetua-se assim no capitalismo tardio, ou também denominado capitalismo dos 

monopólios, uma ideologia pseudodemocrática atrelada ao avanço técnico/tecnológico, 

quando a percepção da melhoria das condições de vida encobre a reprodução de uma 

inalterável dominação no plano econômico. Essa situação anacrônica da dominação 

justifica-se pelo fato de que em plenas forças do capitalismo, e do grau de liberdade que 

ele já poderia expressar, a distribuição dos bens então por ele produzidos ainda se pauta na 

desigualdade social. 

Para que se melhor contextualize essa passagem, Mészáros (2002, pp. 254-255) 

ajuda a pensar tais contradições ao afirmar que, 

com a ascendência histórica do capital, a capacidade do sistema de ignorar a 

causalidade espontânea e o ritmo da natureza – que circunscreviam e “fechavam” 

as formas de satisfação dos seres humanos – trouxe um grande aumento em seu 

poder de produção, graças ao desenvolvimento do conhecimento social e à 

invenção das ferramentas e dos métodos exigidos para traduzi-lo em 

potencialidade emancipadora. No entanto, como esse progresso teria de ocorrer 

de forma alienada, sob o domínio de uma objetividade reificada – o capital – que 

determinasse o rumo a seguir e os limites a transgredir, o intercâmbio 

reprodutivo entre a humanidade e a natureza teve de se transformar no oposto. O 

terreno da ciência e da tecnologia “viável” teria de estar rigorosamente 

subordinado às exigências absolutas da expansão e da acumulação do capital. 

Por essa razão, ciência e tecnologia sempre tiveram de ser utilizadas com enorme 

seletividade, conforme o único princípio de seletividade à disposição do capital, 

até nas formas historicamente conhecidas dos sistemas pós-capitalistas. Assim, 

mesmo as formas existentes de conhecimento científico, que até poderiam 

combater a degradação do ambiente natural, não podem se realizar porque 
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interfeririam com o imperativo da expansão inconsciente do capital; para não 

mencionar a recusa em dar andamento aos projetos científicos e tecnológicos 

que, se tivessem a necessária escala monumental, compensariam a piora de toda 

a situação. A ciência e a tecnologia só poderão ser utilizadas a serviço do 

desenvolvimento produtivo se contribuírem diretamente para a expansão do 

capital e ajudarem a empurrar para mais longe os antagonismos internos do 

sistema. Portanto, a ninguém deve surpreender que, sob tais determinações, o 

papel da ciência e da tecnologia tenha de ser degradado para melhorar 

“positivamente” a poluição global e a acumulação da destrutividade na escala 

prescrita pela lógica perversa do capital, em vez de atuar na direção oposta 

como, em princípio, poderia – hoje, só mesmo “em princípio”. 

Devido a isso que Adorno (1969/1994), em face da subordinação das forças 

produtivas pelas relações de produção, sustenta que a insana verdade que visualizamos 

admite que os homens estejam condenados a passar fome mesmo onde se atesta a 

abundância de bens. A prevalência das relações de produção sobre os homens coloca o 

trabalho como atividade alienada que sempre endereçou seus fins para o lucro e nunca para 

uma utilidade social ou dos próprios indivíduos para com a sua felicidade mesma. A 

capacidade do trabalho em transformar progressivamente a natureza para fins de utilidade 

coletiva, ser trabalho para os indivíduos, canalizado à emancipação e melhores condições 

de existência, alijaria essa insistente perpetuação na condução de um sistema levado ao 

custo de uma altíssima e contínua repressão.  

Isso pressupõe dizer, segundo Horkheimer e Adorno (1956/1973), que a 

permanência no trabalho, acima dos interesses de lucro, acima do poder e satisfação das 

necessidades, resulta da constante busca pela qual todas as demais dependem: a 

necessidade maior de sobreviver em meio à socialização total. Ela exige do sujeito 

heterônomo uma adaptação irrefreada, acrítica, capturando o que é do imediato com o 

intuito estrito ao lucro. Dizer que a socialização é totalitária ou que vivemos em uma 

sociedade unidimensional
5
 requer o entendimento de que a racionalidade presente ainda 

persiste intermediada na primazia ao princípio da concorrência. Seu caráter unidimensional 

pode ser mais bem apreendido quando advertimo-nos a observar a forte intersecção da 

esfera econômica em nosso próprio tempo, nas instâncias de ordem política, cultural, e 

psicológica, invadidas na vida social. Essa análise requer salientar que o pensamento 

subtraído de seus vestígios mais emancipados permanece captando a ardilosa lógica de 

                                                 
5
 Proposição formulada por Herbert Marcuse, presente no livro A Ideologia da Sociedade Industrial, de 1964. 

Ainda que o referido autor não seja o foco principal das sistematizações dessa dissertação, a conceituação 

sobre a sociedade unidimensional auxilia no esclarecimento da crítica sobre a racionalidade administrada. Ela 

incide como crítica ao nivelamento dos indivíduos na esfera da produção e do consumo e pelos arbitrários 

mecanismos de sujeição determinantes da sua crescente alienação (Marcuse, 1964/1991). 
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mercado. Nada consegue se desgarrar. Alastra-se os desígnios da centralidade do trabalho 

nas relações e demais instâncias de mediação social sob uma racionalidade unificada. 

Considerar o caráter totalitário da socialização requer apontar a dificuldade imanente dos 

indivíduos em poder refletir e imaginar o mundo concreto para além das perturbações e 

determinações objetivas apresentadas. O tédio resultante desse enredamento condiz com a 

dificuldade da percepção subjetiva em tocar a essência mesma das coisas. Mas, por outro 

lado, essa centralidade do trabalho, indaga Cardoso (2011), perdeu força diante das 

transformações ocorridas na economia e na sociedade a partir das novas configurações 

desabrochadas no capitalismo em meados do século XX. O autor apoia-se na ideia de que a 

racionalidade instrumental tradicional cedeu espaço a uma nova racionalidade, menos 

atenta à obsessiva valorização do capital e mais sedenta a uma maior concentração no 

elemento humano e na subjetividade no conjunto do processo produtivo. Já no argumento 

de Crochík (2001), o alto valor hoje depositado a contraparte subjetiva não passa de mera 

ideologia romântica por uma pseudo intersubjetividade, como se nos tempos do trabalho 

alienado fosse cabível acreditarmos na vivência de um indivíduo como sujeito social – no 

que pese o sentido liberal do termo. As vinculações estabelecidas entre os indivíduos estão 

muito aquém de serem mediadas como predicado de sujeitos de sua própria ação e 

consciência. As relações não são estabelecidas espontaneamente, expressam-se entre 

mônadas
6
, revelando a mediação objetiva que as constitui. 

Portanto, o que se nota, na verdade, nesses novos parâmetros de análise do mundo 

capitalista, não é a perda da centralidade do trabalho conforme apontado por Cardoso 

(2011), mas a propagação de novos mecanismos de sujeição. Chaves (2009) deixa claro 

essa ideia ao destacar também esse culto à subjetividade como uma administração dos 

afetos, num contexto que inclui o homem, mas exclui o sujeito. Essa nova configuração do 

capitalismo tardio resgata a dimensão da subjetividade na esfera do trabalho na condição 

de realocar o afeto para poder instrumentalizá-lo. A sociedade que prega assim a 

valorização do trabalhador heterônomo é a mesma que imprime uma realidade ameaçadora 

que alimenta o medo, a impotência e o tédio. De fato, não é estranho observar a ocorrência 

                                                 
6
 O indivíduo como mônada, genuinamente isolado as restrições impostas da autoconservação, representa em 

total contraposição com a totalidade social, seu traço mais íntimo. O que lhe permite formar e nele o 

constitui, o choca, são expressões todas apreendidas da sua herança social. É mônada na medida exata de que 

é o reflexo inconsciente da sociedade com suas incessantes incoerências. A totalidade social tem escancarado 

a sua vida ao isolamento e o indivíduo dela participa em seu fatal rumo como uma determinação objetiva 

(Adorno, 1955/2004). 
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de um cansaço intensificado que termina por manifestar, de alguma maneira, o 

pressentimento de uma indisposição frequente em se permanecer vivo, mesmo que fortuita.  

Desse modo, a experiência e a consciência, tão necessárias como processo de 

mediação para apreciação dos objetos dispostos na realidade, tal como a espontaneidade – 

oposta a qualquer racionalidade que fomenta a permanência do instituído –, uma vez 

mutiladas pela organização do trabalho, propiciam que os fins que se dirigem a destinação 

humana sejam ignorados (Pedrossian, 2010). Com o advento então da fase dos 

monopólios, as instâncias de mediação social (ou microgrupos) que se desenvolvem entre 

o indivíduo e a cultura, tais como a família, as instituições de ensino ou religiosas, grupos 

comunitários, entre outras, se nivelam e tendem a perder sua independência e 

espontaneidade própria, por não conseguirem se depreender totalmente da influência 

econômica que as intercepta. Não havendo maior chance de se voltarem à diferenciação, 

acabam por justificar e sucumbir à racionalidade econômica de algum modo.   

Essa reflexão fica mais clara nas palavras de Batista (2008), na medida em que a 

autora defende como a formação do indivíduo no capitalismo tardio prescinde, cada vez 

mais, das instituições sociais como agências mediadoras no processo de individuação. 

Uma vez enfraquecidas em autonomia, os indivíduos se tornam mais suscetíveis a aderirem 

a essa realidade, reproduzindo-a sem maiores questionamentos. Nesse eixo de 

argumentação, a tendência da cultura de a tudo homogeneizar, tipificar, termina por 

deformar a constituição do ego, tornando-o mais frágil e deficiente. Sua degradação, 

enquanto instância mediadora entre o psíquico e a cultura, condena o eu a um inevitável 

estado de regressão psíquica. A satisfação de seus ideais narcísicos o forçam a se 

identificar prontamente com as forças sociais, fomentando crescente individualismo, 

dureza e enrijecimento dos afetos.  Nessa perspectiva e do ponto de vista de Resende 

(2001), o que se nota, pois, é uma integração dos indivíduos ao todo social sob a restrição 

da capacidade de individuação. Essa integração, por se processar a custa da anulação do 

particular no universal, tende a nos impulsionar a uma crescente individualização. Num 

sentido amplo, continua a autora, esse homem contemporâneo se vê cada vez mais isolado, 

ermo na multidão.  

Conforme posto por Mészáros (2002, p. 37), vivemos hoje em um mundo 

firmemente mantido sob as rédeas do capital, numa era de promessas não cumpridas e 

esperanças amargamente frustradas, que até o momento só se sustentam por uma teimosa 

esperança. Em face dessa situação Bichara (2003) indica o aprisionamento dos sentidos e 
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os da consciência como uma das mazelas dessa ordem no mundo capitalista. Alguns 

dispositivos, para além de como a economia e a tecnologia vêm sendo alimentadas, sobre 

os ditames da indústria cultural
7
, terminam por encobrir as reais intenções do capitalismo e 

tornam invisíveis o controle, a submissão e a dominação. Por controle, entende-se aquele 

proveniente da sutil manipulação dos desejos e da fantasia, acarretando a criação de falsas 

necessidades. 

Somente por meio de uma razão compassiva, no movimento da autorreflexão 

contínua que se pode romper inicialmente com este ordenamento. Conservada uma vez a 

onipotência degradante do todo sobre a parte (o indivíduo), o questionamento que se abre é 

sobre quanto de resistência as configurações psicológicas ainda conseguem suscitar, 

quando a imediata identificação com a ordem do mundo já não possibilita uma clara 

distinção entre essência e aparência. Mesmo onde o pensamento mais esclarecido germina 

seus indícios mais libertários e humanos, não consegue de todo se depreender das 

formalizações utilitárias do trabalho, mediado que está à racionalidade econômica. Esta, ao 

dissociar pensamento e ação (teoria e práxis), confirma a prevalência da dedução, da 

comparação e da observação irrefletida, numa realidade eminentemente pragmática. Para 

ela, a valoração de determinado pensamento confunde-se com a força prática de sua 

atribuição imediata aos fins do negócio e do lucro. Assim, quanto mais os indivíduos 

estiverem imersos aos estímulos do mercado e na obediência a estes, mais propensos 

estarão ao tédio. Ele traz a marca da impotência individual em não poder reverter à 

coercitiva razão que, em virtude do meio, funcionaliza seus fins ao juízo dos negócios, das 

ações estratégicas e do fetichismo da mercadoria como um imperativo do valor de troca 

em permanente expansão a que tudo o mais – desde as necessidades mais básicas e mais 

íntimas dos indivíduos até as variadas atividades produtivas materiais e culturais em que 

eles se envolvem – deve estar rigorosamente subordinado (Mészáros, 2002, p. 65). 

Enquanto o tédio prosseguir, denunciará o aprisionamento de uma cultura que ainda não 

aprendeu o real significado da liberdade, em sua promessa histórica de viver a vida como 

um fim em si mesma.  

                                                 
7
 A expressão indústria cultural, presente na Dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer 

(1947/2006), designa o planejamento da produção cultural e a organização dos meios de comunicação 

ligados ao universo do entretenimento sob o primado do consumo. Embora se trate de um conceito amplo e 

complexo o bastante para os autores terem dedicado à ele um capítulo à parte da Dialética do esclarecimento, 

pode-se compreender seu cunho ideológico ao fomentar a integração das massas, por meio da sua obediência 

e controle social diante das necessidades do mercado econômico, nivelando a reprodução de uma 

mentalidade administrada às categorias da exploração comercial e à força do capital. 
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Mas, de acordo com Crochík (1992), a sociedade capitalista já demonstrou que é 

capaz de ofertar uma maior condição de igualdade e liberdade aos seus, em vista da 

produção material alcançada capaz de garantir a manutenção da vida de todos. Contudo, ao 

mesmo tempo em que gera grandes riquezas, a distribuição e sua produção são 

normatizadas por uma racionalidade externa e indiferente ao homem: o lucro. O livre 

mercado, cada vez mais ameaçado pelo surgimento dos monopólios econômicos, submete 

o indivíduo a representar e a se identificar com o trabalho e com o capital. Isso ocorre não 

pelo fato de que a motivação pelo lucro seja inata ao homem, mas sim porque esta é a 

condição de assegurar sua sobrevivência. Ao se exigir cada vez mais integração e 

concordância, mais atuação e menos reflexão, competência e menos criticidade, a 

formação do ego e a possibilidade de pensamento são rompidos. Essas implicações 

subjetivas ficam mais claras de serem investigadas se passamos a entender os meandros da 

organização capitalista atual, com o monopolismo e o papel do Estado, cada vez mais 

crescentes. 

Rouanet (1978/1983) esclarece que essa fase atual do capitalismo, a do 

monopolismo de Estado, constitui-se centralmente numa crescente interdependência entre 

a ciência e a técnica, concebendo as inovações do conhecimento proveniente da ciência em 

primeira força produtiva. De outro lado, fundamenta-se por uma intervenção cada vez mais 

sistemática do Estado nos encalços e disfunções do mercado, a fim de assegurar níveis 

mínimos de bem-estar social. Para o autor, reavalia-se neste ponto a configuração 

historicamente irregular e que perpassou a legitimação do capitalismo tardio, entre a 

dialética forças produtivas / relações de produção. Ao passo que a ampliação das forças 

produtivas sofre diretamente uma intervenção do Estado, o sistema econômico perde a 

autonomia que inicialmente marcou o capitalismo como um sistema baseado numa relação 

historicamente inédita na civilização entre capital e trabalho assalariado, e que se 

processava então de forma independente de limitações políticas normativas no capitalismo 

liberal. Contudo, o autor continua, percebe-se hoje a notória e incisiva ação estatal em 

medidas preventivas no que se refere a minimização de confrontações sociais e crises 

econômicas, como também, em ações de fomento à pesquisa cientifica (programas 

armamentistas e espaciais como exemplo), no intuito de assim assegurar o pleno 

desenvolvimento econômico. Tudo isso como ponto de análise na reavaliação da esfera 

econômica que passa, portanto, a depender diretamente da esfera estatal. 
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Para Rouanet (1978/1983), esvai-se assim a ideologia da justa troca que outrora 

legitimou o mercado e que Marx uma vez pôde indicar no nível teórico sua falácia. Outras 

legitimações agora são abertas para se alimentar o sistema de dominação. A obediência das 

massas é assegurada por ações administrativas e técnicas que zelam pela manutenção de 

níveis de bem-estar social e que reduzam os índices de desemprego. No entanto, esclarece 

que tais ações do Estado não podem ser confundidas como medidas políticas. Seu 

enredamento possui um caráter estritamente instrumental e se concatena aos resquícios de 

uma racionalidade imanente. Dessa maneira, o capitalismo em seu atual estágio, 

permanece preso à apropriação privada do excedente e em uma política que visa perpetuar 

práticas de rentabilidade privada em detrimento de critérios de utilidade social. E é neste 

ponto, em que o Estado reconfigura o mercado preservando as relações de produção 

mediadas pelo acúmulo do capital que a política do Estado incorre o risco de se sacralizar 

como a política do Capital. O véu ideológico infiltra-se na condução de medidas sociais e 

econômicas que acabam por consensualizar e atenuar a opinião pública em benefício único 

do progresso do poder. 

Fica claro notar, por essa passagem, que a definição utilizada por Rouanet 

(1978/1983), ao nomear essa fase do capitalismo como a fase dos monopólios – iniciada a 

partir da denominada Terceira Revolução Industrial –, não se distingue em conteúdo das 

proposições trazidas seja por Adorno (1969/1994), seja por Mandel (1972/1985). A 

distinção terminológica entre Capitalismo Monopolista de Estado ou Capitalismo Tardio 

ou Industrial não resulta do fato de se ter uma nova ordem instaurada. Corrobora apenas 

traços distintivos do que, em essência, permanece o mesmo dentro do modo de produção 

capitalista – a venda da força de trabalho em busca do lucro, da rentabilidade privada em 

meio às leis da concorrência. Tanto Adorno (1969/1994), quanto Mandel (1972/1985) 

advertem que não se trata, portanto, de um preciosismo conceitual, mas sua definição 

última deve conter o rigor de ser a que melhor consiga expressar o desenvolvimento 

histórico ocorrido em nosso tempo. Em cima disso, o rigor de espaçá-la bem, mais do que 

tudo, vem como crítica às intenções de uma neutralização social da própria crítica ao 

capitalismo, como se os avanços hoje presentes na cultura estivessem superado as mazelas 

que outrora sucediam. Essa neutralidade atenua divergências e ocorre em nome do que está 

aí, do que prevalece e só porque existe enquanto tal.  

Em Mandel (1972/1985), o equívoco da definição Capitalismo Monopolista de 

Estado consiste na ênfase exagerada do intervencionismo estatal, como se as relações de 
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produção que agora correm tivessem que ser pensadas a partir do papel do Estado. Nas 

ideias do autor, em tempos de competição monopolista, as transformações incidem no fato 

de que a política macroeconômica do capitalismo tardio pede mais centralidade e 

abrangência, não havendo sentido enfatizar planejamento de lucros empresariais em curto 

prazo. Com a internacionalização da economia e a crescente incorporação de inovações 

tecnológicas em todos os meios, o que se exige são mudanças significativas por um 

planejamento empresarial mais cauteloso e amplo no que se refere à produção e 

investimentos. O que diferencia certamente a economia atual de períodos anteriores do 

capitalismo está no reconhecimento de específicos fatores, tais como: o domínio e 

interpretação do competitivo mercado, projeções futuras de atendimento à demanda, 

oportunidade de inovação, entre outros. Para a estratégia empresarial, a maximização e 

perspectiva de lucro em longo prazo são mais condizentes de serem endereçadas do que 

propriamente uma política de alcance de fluxo financeiro imediato, referente ao preço da 

venda de determinado produto. 

O que se nota, no capitalismo tardio, é a substituição, portanto, da concorrência em 

investimentos anteriormente industriais, para o de monopólios. Nele, Silva, A. A. (2012) 

ressalta que a capacidade do Estado em intervir numa economia alicerçada na propriedade 

privada dos meios de produção é, até certo ponto, reduzida. Na circunstância de que cada 

capitalista é livre na tomada de decisão e condução de sua empresa, resta ao Estado, no 

máximo, sugerir e estimar objetivos. Cabe às próprias empresas a função de deliberar as 

ações visando a lucratividade e não ao Estado. Somente em situação de mudança 

governamental é que este amplia suas ações referentes à moeda, ao crédito, impostos, 

comércio exterior ou mesmo nas atividades públicas de investimentos. Mesmo quando o 

Estado tem êxito ao gerar o aumento de produtividade e melhor distribuição que garanta 

relativo crescimento econômico, ele não se abstém de perturbações. Todo crescimento 

seguirá não os fins dos interesses gerais da população, mas sim os interesses privados da 

otimização do capital e do lucro. Para se sustentar, desse modo, a conceituação de um 

capitalismo monopolista, deve-se relegar, neste ponto, a imanência da dinâmica do capital 

e as contradições internas do capitalismo que ainda permanecem. O lucro e o intuito de 

rendimento privado continuam sendo o motor do sistema, mesmo com todas as ações 

normatizadoras do Estado que o próprio Rouanet (1978/1983) pôde indicar anteriormente. 

Em síntese, a ênfase de Mandel (1972/1985) no capitalismo tardio se ampara basicamente 
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no âmbito de decadência do capitalismo e sua possibilidade de extinção em razão da 

acumulação de bens já disponíveis, o que fora também ressaltado em Adorno (1969/1994). 

Adverte-se, assim, e em concordância com o Imbrizi (2005), que a ampliação na 

produção de bens de consumo no capitalismo tardio é acompanhada com o alargamento do 

conhecimento técnico, mas é notório avaliar que o manto ideológico da produtividade em 

larga escala se revela cada vez mais ilusório. Isso porque o desenvolvimento das forças 

produtivas não foi capaz, sozinho, de realizar o suprimento das necessidades básicas. Com 

isso, as relações de produção continuam a gerar contradições num contexto de acentuada 

desigualdade social. A elevação da racionalidade técnica e a otimização dos processos de 

produção de bens são incapazes de prover a satisfação das necessidades materiais se 

considerado o poder e a primazia das relações de produção com as novas demandas do 

capital, ainda que em pleno capitalismo tardio essa condição tenha se tornado cada vez 

mais concreta. Sob a ideologia da produtividade, o indivíduo mergulha no desconforto de 

se ver enredado em atividades repetitivas, sem sentido. O cinza objetivado do tédio, 

aprofundado no capítulo seguinte, padece, de tal modo, das capacidades espirituais 

reificadas pela administração psíquica às normas do trabalho alienado, também invadidas 

no tempo livre e incorporadas aos produtos da indústria cultural. Em meio a essa 

pseudodiferenciação, o que se nutre é o individualismo da mônada psicológica. No gris da 

semiformação, desmembra-se a gênese contemporânea do tédio em vista de seu 

entrelaçamento patente com o mundo do trabalho e pelas constantes cobranças que recaem 

ao sujeito por um refinamento das competências em ramos cada vez mais específicos do 

conhecimento. Essas exigências acabam invadindo a subjetividade, contaminado as 

pessoas com a perda de suas qualidades, decorrentes do manuseio permanente das novas 

tecnologias e a necessidade de exercitarem o espírito ao consumo, ao empreendedorismo e 

ao tino gerencial e comercial. 
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CAPÍTULO 2 

O DESVANECER DA VIDA NO TÉDIO: NOTAS A PARTIR DA VIDA DANIFICADA 

 

No capítulo anterior foi possível delinear a gênese contemporânea do tédio, seu 

entrelaçamento como o mundo do trabalho, seu espectro cinza como semiformação. Nesse 

segundo capítulo da dissertação a ênfase está nas demarcações do tédio dentro de todo esse 

contexto da organização do trabalho no mundo moderno. Buscamos avaliar aqui, como e 

por que mesmo sobre toda a amplitude do tempo livre traçado no capitalismo tardio, pela 

oferta de maiores acessos e novas formas de “prazer” e “entretenimento”, não se 

desdobrou, consequentemente, um rompimento com a generalização do tédio na cultura. 

Pedrosa (2007) adverte, contudo, que para se pensar nesse tempo livre não se pode 

desmaterializá-lo do entendimento maior da semiformação, atrelando constatações de um 

tempo danificado em meio a uma vida danificada ou, noutros termos, a uma falsa 

felicidade e ilusória sensação de liberdade que tende a compreendê-lo, isso que tanto se 

identifica com o estado da euforia. 

De acordo com esse entendimento, dentro das ocupações débeis hoje que muitas 

vezes os indivíduos acabam se entregando no tempo livre, as ações vagas correntes em que 

não se exigem um mínimo de atenção reflexiva apresentam-se como fugas introduzidas e 

alta distração para em nada remeter aos esforços próprios que a realidade do trabalho 

condiciona. La Taille (2009) exemplifica essa situação salientando como que, atualmente, 

as pessoas vêm buscando freneticamente diferentes formas de atividades para evitarem o 

mal do vazio cotidiano. Para o autor, as repetitivas checagens de e-mails, recados, 

mensagens, chamadas no celular; o hábito de deixarem a televisão ligada na espera de 

novidades, as idas forçadas à academia, o comer impulsivo, são algumas situações que dão 

mostras disso. Tenta-se a qualquer custo desviar a atenção para formas de diversão que nos 

faça distrair, ainda que momentaneamente, na busca de se tapar os buracos do cotidiano.  

O tédio que estava desde então presente no tempo não livre, o tempo do trabalho, 

no capitalismo tardio termina por se alastrar consequentemente no falso tempo livre, pela 

bestialização difundida nos produtos da indústria cultural e pôr sofrer diretamente os 

impactos da racionalidade do trabalho, cooptando os indivíduos a uma adaptação ao caráter 
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mórbido e pálido da existência. Desse modo, enquanto a força econômica presidir os 

destinos coletivos e individuais, o tempo livre de que se dispõe se envoltará como um 

prolongamento permanente do ritmo do trabalho. A parcela de aparente liberdade que o 

indivíduo vivencia, nas horas diárias não preenchidas pelo trabalho, pouco deixa esquecer 

os temores e ansiedades característicos da sua integração total, reflexos do gris na 

semiformação. Nas contribuições de La Taille (2009), nota-se que o indivíduo de hoje é 

um prisioneiro do tempo, olha sempre as horas no desejo de que passem logo. De que se 

passem as horas, o próximo dia, a próxima semana, o mês seguinte. Tempo este que, nesse 

caso e para Adorno (1951/1992, p. 145), pode ser sentido como um esvair da vida, 

transcorrido sob a insígnia de uma sentença de morte e essa angústia é registrada pelo 

corpo na fuga das horas. O tempo voa. Em meio a cansaços intensos, torna-se coerente 

questionar o quanto ainda resta de vestígios de diferenciação e resistência nas pessoas, ao 

passo que estas são costumeiramente reduzidas à função que exercem no tempo investido 

no trabalho. 

De acordo com Adorno (1969/1995a), essa aparente contraposição entre o trabalho 

e o tempo livre é posta como norma no estado de consciência e inconsciência das pessoas. 

O tempo livre, acorrentado que está ao seu oposto, denota a rígida divisão ante a 

coisificação racional da existência, na cisão entre o tempo destinado ao prazer e o tempo 

delegado à disciplina, em que não se permite nenhuma brecha à distração. Tem também 

por função resgatar no indivíduo a sua força e energia para o trabalho, ao normatizar o 

hábito de concentrá-lo em atividades que nada possam remetê-lo, razão pela qual se 

percebe muitas vezes os afazeres insignificantes em que se envolvem no tempo livre. 

Transmitem uma espontaneidade mal orientada, invadidos que estão em atividades 

fungíveis, superficiais. Para o autor, a ideologia do hobby, por exemplo, reproduz o caráter 

coercitivo de uma liberdade de antemão já organizada, que dita a comercialização de 

rotinas arbitrárias em que os indivíduos devem se prender, ainda que estes não sejam de 

todo externos à eles. Mesmo que, subjetivamente, as pessoas estejam convictas de que 

atuam no mundo por vontade própria, decorre daqui que essa percepção é inteiramente 

dependente do desejo que elas nutrem de poder estarem livres e realizando funções que 

estejam em larga oposição ao seu trabalho, quando estão fora de seu horário e ambiente. 

No entanto, prolonga-se no tempo livre a não liberdade tão desconhecida da maioria das 

pessoas não livres, compelindo formas de vida socialmente organizadas de acordo com o 

regime do lucro (Adorno, 1969/1995a). 
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Portanto, ainda que a oportunidade de se experimentar nuances de liberdade se abra 

no tempo livre, esse só existe enquanto tempo antitético ao trabalho e complemento deste, 

já que pode ser utilizado como um descanso a qualquer tipo de entretenimento utilitário 

para que se renovam as energias que serão novamente investidas no trabalho, direcionando 

novas capacitações e investimentos a ele. Nesse sentido, os momentos tão buscados de 

lazer não se livram da contaminação do trabalho, donde se depreende. O tempo livre que o 

abrange estabelece que a vida privada reservada ao entretenimento só se realiza como 

atividade planejada. Assim, mesmo no lazer, a íntima interpenetração dos domínios do 

trabalho se revela, reforçando na consciência do indivíduo que a liberdade que experimenta 

depende fundamentalmente do seu permanente autossacrifício. 

Para Pedrosa (2007), é por isso que o tédio e a monotonia típica presente no tempo 

destinado ao trabalho agora assola também o ilusório tempo livre. Em Adorno 

(1951/1992), esse tédio, como um substrato do trabalho alienado, persiste no paradoxal 

tempo livre como um reflexo das imposições do mundo do trabalho que não se deixa 

esquecer. A insatisfação sentida nos dias de domingo, como dias destinados ao lazer e ao 

descanso, se deve ao fato de que ele lembra que a sua própria promessa persiste não 

alcançada, o que faz com que todo domingo seja pouco. Aquele indivíduo que espera 

agoniadamente o tempo passar, espera em vão, ao carregar a decepção com o que não se 

realizou, na certeza de que cada dia se repetirá conforme os outros. Mesmo aqueles que 

vivem a prerrogativa de não necessitarem do trabalho para proverem sua subsistência 

experimentam o isolamento ao tédio por conivência e simples participação com o mundo. 

Quando se entediam tal fato não se fundamenta por um excesso de felicidade. Remete mais 

a razão de estarem marcados pela ordenação geral que tende a deformar até os prazeres 

menos deformados. Não é de causar surpresa que o tédio desapareceria, com efeito, na 

liberdade realizada e isso se confirma em tantas experiências furtadas na história da 

civilização (Adorno, 1951/1992). Mas, não seria de outra maneira, e nisso Adorno 

(1969/1995a) reitera que, caso as pessoas não estivessem presas no sempre-igual e 

pudessem decidir autonomamente sobre si mesmas, não se entediariam. 

Perante o geral estado de letargia, o tédio se manifesta como o resultado acabado do 

tempo livre heterônomo presente nas condições atuais. Não precisaria existir. Só há tédio 

devido à perpetuação da vida sob a coação do trabalho, mantido como pseudoatividade. 

Possivelmente, todas as vezes que as pessoas são capazes de decidir por si mesmas o rumo 

de suas atividades e de conduzi-las de maneira autônoma, muito dificilmente o tédio se 
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instala. Isso também deve ocorrer quando elas buscam de forma categórica o alcance de 

sua felicidade ou organizam em seu tempo livre ações que são em si dotadas de sentido. 

Caso pudessem discernir livremente sobre seus destinos e pudessem sair de uma vida 

aprisionada na mesmice, não se entediariam. Se o tédio é o reflexo do cinza objetivo 

(Adorno, 1969/1995a, p. 76), seguramente carrega consigo uma margem de impotência e 

de desespero objetivado, fruto das deformações que a sociedade em sua constituição geral 

imprime nas pessoas, como a deterioração da fantasia, implantada desde a primeira 

infância. O desamparo que sentem em seu tempo livre decorre de uma mutilação. 

Notadamente, que não se consiga experimentar, qualitativamente, de maiores afazeres no 

tempo livre, tal fato comunica o caráter supérfluo e entediante das suas horas e que desde 

muito cedo fora retirada as capacidades criativas necessárias para torná-lo prazeroso. 

Mas, para que se compreenda melhor a dinâmica do tédio, Silva, F. R. (2012) diz 

que não se deve perder de vista quatro concepções básicas que o abarcam e se intercruzam, 

que são: a carência de significado diante do mundo, a imanência, o rebaixamento das 

experiências e o sentimento de impotência para objetivar ações de espontânea vontade no 

mundo. Essas quatro condições ao se interpenetrarem declaram uma situação típica da 

modernidade. E, para Svendsen (1999/2006), o tédio é mesmo uma característica do 

homem moderno. Anteriormente à época moderna, o tédio ocupava um lugar de prestígio 

por remeter a uma posição social privilegiada, destinada àqueles que poderiam desfrutar de 

maior tempo livre, posição esta restrita à nobreza e ao clero, por serem os únicos estratos 

sociais que possuíam uma condição de vida avantajada para manifestá-lo. Mas, desde o 

surgimento do Romantismo, perto do fim do século XVIII aos dias atuais, e com o ideal 

nele fomentado de uma plena realização do eu, o tédio perdeu essa exclusividade, se 

espalhando por todas as classes sociais. 

Salem (2001), com base em Spacks
8
, acrescenta que o tédio, como um conceito 

moderno, surge enquanto categoria a partir do século XVIII. Sua difusão dependeu 

diretamente de quatro hipóteses principais, que são: o desenvolvimento de novas formas de 

lazer nesse contexto; o declínio do Cristianismo; a crescente valorização da vida subjetiva 

e a intensificação da preocupação com os direitos individuais. Na análise de Salem (2001), 

os primeiros sentidos do tédio se deram na afirmação do individualismo no século XVIII 

                                                 
8
 Escritora norte-americana, Patricia Meyer Spacks, em seu livro intitulado Boredom: the literary history of a 

state of mind, 1995. 
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com o advento do Iluminismo, testemunhando o sujeito da razão, as vivências e as 

transformações sociopolíticas no cenário europeu, acirrando uma maior apuração da 

percepção nos processos subjetivos e descentralizando o pensamento religioso como fonte 

normatizadora da vida. A busca por felicidade e satisfação no enquadre do indivíduo pelos 

ideais Iluministas privilegiaram formas de divertimento e obtenção de prazer, fomentadas 

no tempo livre como derradeiras ocupações destacadas do tempo de trabalho. A 

experiência individual ganhou preocupação central, colocando em relevo a carência da 

satisfação emocional na experiência ordinária. O prazer como demanda e parâmetro para a 

felicidade forçou de tal maneira a imposição do tédio. 

 De acordo com Revers (1949/1966) há um movimento cíclico entre o prazer e o 

tédio que intensifica-se reciprocamente e de forma permanente. Quanto mais os objetos do 

mundo cognoscível suscitam a indiferença, tanto mais intenso vem a ser o interesse pela 

busca de outros novos que viabilizem potencialmente o prazer. Contudo, a constante busca 

do prazer consiste numa submissão sem resistência aos impulsos. A relação com os objetos 

e com o conteúdo dos mesmos se torna falseada e a essência das coisas desaparece pela 

constante ameaça de se recair novamente no tédio. A consumação do caráter artificial do 

prazer imprime, portanto, um interesse contínuo e renovado sobre sua conquista a qualquer 

custo, como fuga imediata do tédio. Nesse sentido, o prazer que redunda no tédio se 

corrompe constantemente em afanosa atividade ao se traduzir também como subterfúgio à 

inatividade presente no tempo livre. Aspectos que também se encontram presentes na 

análise de Adorno e Horkheimer (1947/2006) sobre o ritmo da indústria, de sua 

administração com base e na propagação da compulsão, na repressão empreendida pela 

indústria cultural que não abre mão do imperativo da castração. 

O prazer posto assim em suspensão traz a formação de uma subjetividade corroída 

pelo processo de autoconservação em que se resumiu a existência individual. Prazer sobre 

essa inscrição é tácita aparência. Todo gozo, entretenimento que nos acolhe, coexiste sob a 

pressão do trabalho. O prazer pleno, não envernizado, se encontraria para além da 

autoconservação, emergiria como abertura para a própria capacidade de diferenciação. Para 

Crochík (2003), o prazer que experimentamos, sacrificado na submissão ao capital, termina 

por se associar ao seu contrário, ao passo que o trabalho se manifesta como uma atividade 

compulsória, em que as ações perdem o seu sentido e destronam a vida humana ao 

submeterem-se ao primado da autoconservação. Nas considerações do autor, a atividade do 

trabalho que se ligaria ao princípio do prazer não se subordinaria às finalidades da 
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subsistência. Abandonaria seu caráter de sacrifício e incorporaria elementos lúdicos, 

pertencentes ao jogo. Ao eliminar a condição de ser trabalho com fim à autoconservação, a 

relação do homem com a natureza não se encerraria na lógica da expropriação e abrir-se-ia 

uma margem de pacificação entre sujeito-objeto, indivíduo-natureza. 

Mas, ainda com base nas formulações dos autores frankfurtianos, Crochík (2003) 

postula que, ao longo da história, o trabalho se associou à dominação. Submetendo-se à 

essa regularidade para se defender das ameaças da natureza externa, o homem tornou-se 

regular e repetitivo, e assim permaneceu, dominando a si e aos outros homens. No 

capitalismo atual, o trabalho como um fim em si ainda subsiste como forma de produzir 

valor, mais-valia. A mudança de seu conceito remeteria a outro olhar e mudança do objeto, 

quando as atividades existentes em um mundo livre, fossem substancialmente distintas das 

que correm na atualidade, uma vez salientado que o homem sofre os contragolpes da 

divisão social do trabalho, por mais que ela favoreça o desempenho exigido (Adorno, 

1951/1992, p. 106). Por isso, uma organização social que não tenha alertado para a 

produção necessária capaz de satisfazer as necessidades de seus indivíduos, não é capaz de 

abarcar plenamente o conteúdo e a forma de um mundo livre. Ainda que a potencialidade 

da liberdade cresça quanto mais avançam as forças produtivas, progride nesse entremeio 

também sua forma de dominação. A liberdade assim só é possível ser pensada na negação 

de todo sofrimento e alienação psíquica e social que gera (Crochík, 2003). 

Nesse sentido, a ideação da liberdade deve ultrapassar aquela consciência que 

acredita poder concretizá-la na composição indiferenciada da vida. Seu fundamento aviva 

de forma mais profunda e concreta quando concebida como um passo para além da 

autopreservação estrita. Todo desejo que se possa permitir experimentar, direcionado ao 

clamor de uma vida mais digna, autônoma e livre, transcende o imanente, embora não se 

desvincule das condições concretas existentes, donde extrai seu potencial emancipador. Por 

isso, não se pode perder de vista que, em seu movimento histórico, o trabalho cumpriu sua 

função. Porém, como exposto, a fim de que se viabilizasse uma vida livre aos homens ele 

lembra que um dia foi necessário agir contra o princípio do prazer (Adorno, 1969/1995b). 

Por meio dele alavancaram-se alterações das condições sociais para que se reproduzisse 

uma vida que atenuasse os imperativos calcados em renúncia e altos sacrifícios. A práxis a 

ele interligada ditou a liberdade como um fim, mas a persistência do sacrifício como modo 

de vida – e que tanto já poderia estar reduzido –, é que mantém a sua condição de não 

liberdade. Do contrário, o grau de liberdade que poderia expressar encontraria nas ações 
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humanas ideais racionais, planejados por uma motivação coletiva que não amortizasse a 

espontaneidade do que remete ao individual. Mas a liberdade que hoje se processa na 

consciência dos homens perpetua o progresso da dominação. Livres na (in)diferenciação, 

essa ilusória liberdade é escrava dos comportamentos economicamente racionais, 

ideológica por condicionar corpo e espírito ao puro conformismo. 

Na base dessas considerações, têm-se a afirmação de Adorno e Horkheimer 

(1947/2006) de que não foi de outra maneira, senão pelo trabalho, que o potencial humano 

de suprimir integralmente toda miséria se consumou. No entanto, ao que fortifica 

duradouramente essa perspectiva, cresce conjuntamente a miséria como antítese da 

potência e expansão da impotência. Com o progresso assombroso da civilização, renovou-

se não só a premissa do abrandamento da dominação, como também, a sua própria 

permanência. No poder do progresso de hoje encontra-se o progresso do poder não 

superado pelas relações imprimidas na organização social do trabalho.  

A sensação de impotência do indivíduo frente à obediência depositada ao trabalho 

diz mais de sua mercê à autoconservação, pelo medo frente às consequências se assim não 

o fizer, do que propriamente uma identificação real e genuína com sua atividade. A vida 

que assim se pauta pela constante busca da autoconservação, obsta maiores condições de 

reflexão. Imperando o medo não elaborado prolifera-se o endurecimento do ego, 

assolapado pelas contradições objetivas, solicitando cada vez mais um disciplinamento dos 

mecanismos psicológicos à obediência do todo. Nesse entendimento Castro (2009) 

explicita que até mesmo os resquícios de diferenciação psicológica são cooptados as forças 

da produção. Não é de outra maneira que se solicitam perfis de pessoas mais concentradas 

e caladas a trabalhos relacionados à informática, como também, indivíduos mais 

expansivos e extrovertidos para operarem telemarketing, como exemplo. 

Esse tipo ideal de homem deve atuar com expectativa e ambição de lucro. Por 

formação reativa estes passam a amar aquilo que é objeto de repúdio (Adorno & 

Horkheimer, 1947/2006). Na prevalência estereotipada do homo economicus sobre o homo 

psicologicus, travada no ensaio Sobre la relación entre Sociología y Psicología  de Adorno 

(1955/2004), esse tipo ideal do homo economicus funciona como uma peça, um acessório 

que deve continuamente fomentar seu saber utilitário às exigências da razão astuciosa que 

a realidade imprime. Adorno (1955/2004) dessa maneira desvela que esse homo 

economicus tem de internalizar a delirante racionalidade dos comportamentos econômicos 

como forma de garantir o acesso aos bens produzidos na cultura. Pode-se extrair desse 
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entendimento que a dimensão moral e ética dos indivíduos se concatena no âmbito privado, 

concentrada ao consumo e à produção. 

É essa manutenção da vida que impõe a cada qual a premência do isolamento e da 

solidão que são levados a acreditar serem condições de suas próprias escolhas, afirma 

Pedrosa (2007) em referência às asseverações de Adorno (1951/1992). Admitir preguiça 

mesmo se tornou motivo de escárnio e entrega facilitada ao tédio do qual ninguém está 

livre. A monotonia proveniente de atividades exaustivamente repetitivas assevera a 

ineficácia de pedir uma dose de ânimo àquele que a manifesta. Em Svendsen (1999/2006), 

essa tentativa de fuga da mesmice e busca de motivação é o que nos condiciona a 

tornarmos consumidores cada vez mais assíduos de novas coisas e pessoas. Mas, ainda 

assim nos entediamos tempo depois já que no aparente novo deposita-se a imanência do 

mesmo.  

Reforçada a tipificação, varre-se desse modo a espontaneidade e os sinais para uma 

maior diferenciação. Como consequência da consciência mutilada pelas exigências do 

mundo administrado, denota-se a coisificação do espírito como resposta aos 

desdobramentos repressivos correspondentes à razão capitalista. Subordinados ao trabalho, 

os indivíduos agem e pensam contrariamente às suas potencialidades mais sublimes. Em 

decorrência da sua própria constituição, triunfa no psiquismo um nervosismo inconsciente. 

Uma intensificação de um aborrecimento aparentemente sem causa, germinado no tédio. 

Mobilizada a energia pulsional no fascínio pelo lucro, o gris alastrado na vida social e 

subjetiva presencia a eliminação do ser singular em detrimento da coletivização às leis da 

concorrência. Na superficialidade das coisas padece a superficialidade dos indivíduos. 

Nesse ponto, Adorno (1951/1992) comenta como toda amabilidade hoje propagada ganha 

força como resposta a uma tendência objetiva. Juntamente com a polidez, ditam um 

conjunto de ingredientes que sustentam uma política pessoal destinada primordialmente às 

pretensões do mercado, demarcando nos indivíduos relações postiças de aparente trato e 

humanismo. Para o autor, essa imperiosa necessidade pela qual os homens convertem-se 

em mercadoria, ao venderem sua força de trabalho, impõe-se a todos na ordem geral da 

economia. Esta mesma racionalidade que prolifera a união de mortos consagra a própria 

coisificação dos indivíduos.  

Nota-se nesse contexto, que os papéis dos indivíduos terminam por se reduzir e 

sistematizarem-se às funções das relações de trabalho no capitalismo tardio. Universaliza-

se a exaltação de suas energias criativas que a cada dia mais se encontram interligadas à 
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operacionalização ao mundo do trabalho. Com base em Resende (2001), a dinâmica 

subjetiva, fragmentada e equacionada em meio ao fetiche objetivado pelas manifestações 

do mundo do trabalho, arranca sua existência e valoração, frequentemente, nas faculdades 

e habilidades requeridas à utilização a lógica da divisão do trabalho. E ceder a esse 

entendimento e racionalidade é ceder à lógica da barbárie. Pode-se apontar, assim, que o 

reconhecimento de cada indivíduo coincide, pois, e de uma maneira geral, com as relações 

que ele estabelece com o trabalho, medidas primordialmente pelos continuados esforços e 

pelo fluxo de sua capacidade produtiva que, de outra maneira, pode ser entendida e se 

iguala à renda final obtida por seus empenhos diários. 

Contudo, deve-se dizer que essa geração do capitalismo tardio é uma geração que 

também já se acostumou a abdicar de maiores esforços mesmo antes de o conflito existir. 

O descrédito e cansaço intermitentes indica o caráter supérfluo e abominável de ser 

obrigado a se agarrar em algo e nele persistir sem fé alguma (Horkheimer & Adorno, 

1956/1973). Nas palavras de Svendsen (1999/2006), isso se deve menos ao fato de que não 

se quer fazer nada e mais sobre a ideia de que nada vem valendo a pena ser feito. Mas, para 

o tédio profundo, a vontade não consegue se agarrar a coisa nenhuma. Não querer fazer 

nada justifica a condição de não saber o que fazer quando perdemos nossa orientação total 

no rumo da vida. 

Na necessidade que os indivíduos têm de atenuar a sensação do tédio, Adorno 

(1951/1992), em alusão à Schopenhauer
9
, comenta que, quando a vontade casual por 

alguma busca de satisfação ou mesmo o sofrimento se ausentam, paira o tédio sobre os 

homens e estes passam a carecer de um passatempo a qualquer custo. O que os mantém em 

movimento é o pleno esforço de existir. Uma vez garantidas as condições mínimas de 

sobrevivência resta a eles ocuparem seu tempo de maneira a livrarem-se do peso de existir, 

fazendo dessa realidade uma busca contumaz e tentativa frequente de se matar o tempo 

para não se renderem facilmente ao tédio do qual, ineficazmente, acabam recaindo.   

No entanto, uma vez mergulhadas numa cultura do tédio, as pessoas acabam, 

portanto, destinando o seu tempo a atividades que tendem na maioria das vezes mais a 

matar o tempo do que propriamente a conduzi-las a um momento de experiência e 

oportunidade. Como modo de vida, acostumam, assim, a evitar mais o sofrimento do que 

                                                 
9
 Arthur Schopenhauer (1788-1860), proeminente filósofo alemão do século XIX em O mundo como vontade 

e representação. 
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buscar o prazer. Enquanto o tempo passa, passa a vida em meio ao trabalho, ao caos, à 

violência gratuita, já que a transgressão se lança como uma resposta à intensificação do 

tédio. Sobrevém ainda o universo do entretenimento fugaz incorporado à Indústria 

Cultural – tais como veiculados pela Tv, pela internet e, nisso, sobre a altíssima presença 

das redes sociais na vida das pessoas – como um subterfúgio ao tédio diário. Na plena 

geração das novas mídias sociais e dada a exposição frequente da vida particular na esfera 

pública, faz-se de todo esforço demonstrar o número de pessoas com as quais se 

“relaciona”, os lugares e atividades “atualizados” e exibidos a qualquer custo, sinônimo de 

reconhecimento social que encobre, nos confins da consciência, a monotonia e o 

aborrecimento típico que só tendem a manter o caráter de fetichização da vida pela 

petrificação do tédio mal elaborado. 

Sobre a mencionada condição de transgressão que o tédio carrega, padece o uso 

também cada vez mais crescente e precoce de álcool, drogas e outras substâncias tóxicas. 

Assim, e conforme explicita Svendsen (1999/2006), o tédio prepondera numa cultura 

envolta em funcionalidade e parâmetros de eficiência, em meio a uma realidade que não 

tolera nenhum desdobramento com maior grau de profundidade com os objetos. 

Experimentos relacionados com o sexo e com as drogas apontam a fuga na tentativa de se 

alcançar outra realidade, um escape que na verdade o indivíduo não o satisfaz em seu 

anseio original. 

Não estivesse encerrado no trabalho alienado e fosse capaz de construir sua 

autonomia, seria oportuno ao indivíduo encontrar um sentido para as coisas, não reduzindo 

a sua existência à inércia de sua condição heterônoma. Mas, essa falta de sentido não 

padece de uma escassez de informação, já que no capitalismo tardio vive-se a abundância 

da mesma. Contudo, sobre a ditadura da informação o conhecimento se perde e disso a 

indústria cultural já se incumbiu desde que se espalhou de maneira vertiginosa com o 

alargamento dos meios de comunicação. Ao tirar proveito da consciência regredida da 

população e dela se alimentar, a quantidade de informação veiculada não coincide com o 

ritmo e qualidade da formação subjetiva requerida à emancipação dos homens. O 

contentamento com esse estado de coisas passa pelo caráter estéril do tempo livre. Para 

matar a morosidade do tempo no tédio as informações devem ser digeridas rapidamente e 

nele ninguém quer se dar o luxo de muito pensar.  

O que se percebe é uma superabundância de estímulos inócuos e significados por 

todos os lados, que raramente se processam sobre uma construção ativa e autônoma, 
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reservada a maiores possibilidades de experiência. Já estão dados de antemão e 

permanecem como fuga inconsciente a uma condição na qual o sujeito não consegue de 

todo escapar. O perigo destes estímulos é o ludibriamento. Hoje, em razão das novas 

tecnologias no capitalismo avançado, tudo se veicula, oferta-se, noticia-se. Dá-se 

visibilidade, transparência, mas pouquíssima capacidade de elaboração. Como afirma 

Rouanet (1981/2003), a efemeridade dessas situações não se endereça à experiência 

individual. O cunho técnico das informações ofertadas se restringe a explicitar as 

novidades, de forma concisa e inteligível, à parte dos demais acontecimentos. À 

fragmentação destes conteúdos, esquiva-se a possibilidade de um pensamento conceitual e 

crítico reservado aos domínios da experiência. A marca fascista dos meios de comunicação 

se fundamenta na educação de consumidores cada vez mais distraídos, habituados à 

dispersão, já que qualquer medida de maior atenção e esforço intelectual se torna 

insuportável em razão dos demasiados estímulos e choques infringidos à instância psíquica 

no dia a dia. 

Ainda de acordo com Rouanet (1981/2003)
10

, a experiência seria aquela capacidade 

de deixar traços mnêmicos duráveis e impressões na memória psíquica, mas, no 

capitalismo atual, essa condição atrofia-se. Nele, as relações de trabalho inauguram um 

tipo de sociedade em que as energias são mobilizadas para os indivíduos protegerem-se 

dos choques e perigos variados do mundo exterior. Há um esvaziamento da memória em 

meio à reificação da vida cotidiana. Não havendo identificação com quase nada o que se 

observa é uma perda da memória individual e coletiva, ou seja, a perda da historicidade. 

Rebaixada a experiência e danificada a memória, o capitalismo tende a arrastar a atenção 

dos homens às ameaças imediatas, sob a ação de comportamentos reflexos que privilegiam 

a vivência no aqui e agora. Em pleno fetichismo da mercadoria têm-se uma maior servidão 

e alienação das pessoas. A contemplação e o recolhimento – tão necessários à individuação 

– são barrados em nome da distração que a indústria do prazer, ainda que falso, tanto se 

compraz. Em consequência disso, o mundo de hoje não permite deixar traços na memória e 

o indivíduo não deixa traços no mundo (Rouanet, 1981/2003). 

Enredados em um futuro vazio, os indivíduos encontram no presente a desilusão 

com a realidade por sua desagregação nos constantes choques vividos. Toda essa mutilação 

                                                 
10

 Considera-se, nesse eixo argumentativo de Sérgio Paulo Rouanet, presente em seu texto Do trauma à 

atrofia da experiência, a interlocução que o autor estabelece com o pensamento de Walter Benjamim e 

Sigmund Freud. 
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da dimensão intelectual e simbólica tende a paralisia e assim os homens entediam-se.  A 

simples existência do tédio reclama um desejo de satisfação dos nossos estímulos 

sensoriais e, devido a isso, ele traz uma cicatriz. Em referência à Gênese da burrice, de 

Adorno e Horkheimer (1947/2006), a cicatriz nos lembra das diminutas capacidades de se 

poder experimentar distintamente o mundo pelos órgãos dos sentidos, tão paralisados pelo 

medo e podados por um adestramento repressivo de suas funções. Nota-se aqui a 

fragilidade da vida psíquica pelas inibições que os indivíduos têm de conviver, desde a 

infância, nas curiosidades e impulsos interrompidos, na contenção da dor e dos 

sentimentos, na educação para a insensibilidade e dureza que terminam por embotar os 

afetos e fortificar as angústias. Sobre renúncias, sofrimentos e contínuas ações dos 

mecanismos de defesa, o tédio representa a contração mais patente das impossibilidades de 

formação. Corpo e espírito são tolhidos no movimento de contato e experiência com a vida 

e com os outros. 

Como um treino para a morte a vida no tédio perde densidade e não pode ser 

contemplada intensamente. Em meio a isso a consciência se dilui ao tom insípido do viver. 

Svendsen (1999/2006) acrescenta neste ponto que, por ser o tédio uma resposta subjetiva 

diante do curso do mundo, ele tende a proporcionar uma espécie de antecipação pálida da 

morte. Uma propriedade dele é fornecer uma perspectiva de existência que permite 

compreender nossa situação de insignificância em tão vasto contexto. Presenciamos nossa 

finitude em meio a uma infinidade de tempo desprovido de conteúdo. O tédio para o autor 

tem a ver com o nada. É a morte em vida. Parte desse desespero objetivo reluz no fato de 

não podermos fazer o que desejamos e termos ainda de ser impelidos a fazer aquilo que 

não queremos. 

Imersos, portanto, numa cultura dominada pelo tédio, Silva, F. R. (2012) em 

diálogo com Svendsen (1999/2006), indica que esse mal-estar que nos envolve sobrevém 

do vazio sentido de não pertencermos a lugar algum. A vida que se coloca adiante aparenta 

estar coberta sob uma espécie de nevoeiro cinza cuja densidade empalidece nossa força de 

vontade e motivação em direção as coisas. A experiência e a existência ganham um teor 

abstrato, na sensação de se ter feito muito pouco em muitos anos passados. Nessa repressão 

da espontaneidade o cinza objetivo predomina. Seu reflexo no sujeito é a angústia mesma 

de uma resignação proveniente de condições histórico-sociais e político-econômicas que 

nos forçam à apatia e ao marasmo. 
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A vida que cede, assim, ao tédio anuncia que algo do que remete ao sensorial e à 

experiência de alguma forma se perdeu, tolhendo o prazer pelos objetos do mundo e 

encobrindo os fins das ações em si. Sobre a condição de se proceder como um impacto 

subjetivo frente às pressões objetivas, o tédio confirma a notável precariedade da base 

pulsional, não reconciliada com o princípio de realidade, com a administração da sociedade 

no capitalismo tardio. A adaptação ao intolerável funda o vazio psicológico pelo 

desamparo do espírito cativo. Incapazes de se identificar afetivamente com as coisas e 

nelas se vincular, a alteridade petrificada manifesta o gris da dissolução do indivíduo, 

traçando um cotidiano composto por ações vãs, irresolutas e carentes de impulsos 

espontâneos. O tempo pedante no tédio se distende, arrasta-se e clama por um desejo que 

está parcialmente vedado, inacessível, distante de seu verdadeiro fim.  

Pode-se notar de tudo isso que a multiplicidade de sentidos adjudicados ao tédio o 

impossibilita conceituá-lo de modo simples e linear, o que sugere também a riqueza e a 

complexidade do tema (Salem, 2001). Dele, na verdade, e mesmo diante de todo o exposto, 

não sabemos dizer conscientemente o que de todo é, pois não o percebemos de imediato, 

mas precisamos estar nele. Revers (1949/1966) assim complementa que, uma vez nele, no 

entanto, decorrem no sujeito aspirações intensas demais que despertam uma tensão 

condicionada pela distância para com o objeto, do eu para com a realidade. Quando 

consciente do tédio, surge no indivíduo a racionalização desesperada em se poder atingir 

no futuro a satisfação de seus desejos mais íntimos. No entanto, fosse possível acessá-los, 

tendo em vista a administrada repressão de nossos tempos, essa condição contraporia a 

permanência do que acarreta o tédio como uma atitude seletiva possível que se encontraria 

entre a excitação e a satisfação, e que se dirigiria a algo que tem significação própria ao 

sujeito. Essa condição direcionaria o interesse particular e seria composta por impulsos 

individuais a ações determinadas e a necessidades específicas. Mas, nos arredores do 

espaço e do tempo tal como objetivado, há muito pouco que se apresente que possa 

satisfazer as necessidades que abraçamos, senão a custa de mais repressão.  

Nas palavras de Salem (2001), o tédio na contemporaneidade reside, desse modo, 

na falta de referências identitárias que permitiriam um movimento de maior abertura à 

individuação, bem como no nivelamento que tipifica valores e finalidades, como ainda, na 

crise de modelos a partir dos quais se processam os modos de subjetivação, alavancando 

um mal-estar na vida individual expressa pela indiferença, pela racionalização dos 

comportamentos e pela permanente insatisfação. 
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Perpetua-se, assim, no andamento do tempo no tédio, de uma maneira impotente, a 

nulidade de maiores brechas ao acesso de uma experiência genuína. É por meio dela que 

permitimos, portanto, o estreitamento para com os objetos, a captação de nuances de sua 

essência, deixando-nos perder, envolver e conduzir nesse movimento. Uma das maneiras 

de se poder remeter a essa perda da experiência está contida na afirmação de Adorno e 

Horkheimer (1947/2006) sobre a condição do indivíduo reificado. De acordo com os 

autores, o que o indivíduo uma vez presenciou e conquistou no passado acaba sendo 

abolido em razão do que ele agora é, do que ele agora pode realizar, eventualmente. Por 

essa compreensão, Adorno (1951/1992) reitera, por fim, que nenhum passado estaria assim 

imune à maldição do tempo presente. Em nome das experiências ulteriores nenhuma 

recordação estaria garantida. A proximidade que outrora o indivíduo tivera com as 

experiências passadas são abandonadas ao infortúnio com a estranheza que hoje ela 

desperta. Não havendo utilidade imediata, as mais felizes recordações perdem sua 

tonalidade própria, arrastando-se ao abismo do passado como se o olhar para a 

interioridade e as lembranças resguardassem um retrocesso caduco inutilizável. Para o 

autor, sem a possibilidade de experiência do tempo tripartite (passado, presente e futuro) 

quaisquer condições de maior transcendência e autonomia nessa realidade se torna, assim, 

mera extravagância. 

Nessa inscrição Adorno (1951/1992) ressalta que a fuga ao tédio consiste numa 

inevitável quimera. O autor comentar que o tédio de que as pessoas fogem é um mero 

reflexo do processo de fuga na qual elas há muito tempo estão envolvidas (p. 142). A 

simples fuga a ele já indica o cautério de sua continuidade. O tédio só seria superado, caso 

fossem retiradas do mundo as condições de coação ao trabalho. Da mesma forma natural 

como aquela sensação de felicidade e plenitude esboçadas na criança que regressa ao lar e 

que Adorno (1951/1992) pôde indicar, em uma de suas mais belas passagens, assim 

também aconteceria com o tédio. Este desapareceria quase que sem notar, uma vez 

suplantadas as obrigações do trabalho heterônomo. Parafraseando o autor, na liberdade 

realizada já não mais estaríamos nele e o mundo anunciaria sua luz de festividade e 

restituiria aquela sensação de paz sabática caso as obrigações de então fossem tão leves 

quanto fora o jogo nas férias.  

Mas, uma vez que essas condições ainda não foram ultrapassadas, mesmo que fosse 

possível dele esquivar, isso não remeteria a fazermos o que bem entender em nosso tempo 

livre ou seríamos certamente escravos de nossos impulsos. Enquanto a sociedade não 
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dispor de objetos dignos de maior envolvimento e fruição, o tédio permanecerá 

assoberbando a experiência individual. Isso se reflete no ambiente de trabalho, nas 

frequentes exigências de motivação àquilo que em sua própria condição já está acorrentado 

a interesses indiferentes e externos ao indivíduo. Ancorada pelo trabalho alienado e ao 

exigir disciplina a todo o momento, essa racionalidade põe em evidência a reprodução dos 

sentidos humanos às normas de funcionamento de uma realidade empobrecida. As ações 

mecânicas imprimidas no ambiente de trabalho fixam um ritmo e uma dinâmica fungível. 

O indivíduo não consegue deter uma atenção substancial aos seus esforços diariamente 

repetidos. A intolerância que sente frequentemente decanta-se na sua liberdade formal, 

garantida via trabalho social. A percepção da vida, como ponto de elaboração das suas 

ações mais triviais, vê-se rebaixada qualitativamente em vista da débil mobilização do 

espírito à subordinação integral ao existente. Nota-se a crescente precariedade em se 

espaçar um saber para além dos dados imediatos, o que acaba por coincidir, inclusive, com 

a obliteração de um pensamento reflexivo, muitas vezes relegado. A interioridade psíquica 

confunde-se assim com as exigências societárias e se vê invadida pela funcionalidade do 

sistema, ao atender continuamente às exigências do trabalho como garantia de se obter 

melhor qualidade de vida. São essas condições que esboçam o caráter dual do tédio, já que 

sua objetivação é sempre um traço do que adere e ao mesmo tempo do que resiste. 

Na incapacidade de se sentir seguro e ante as deficientes garantias que ora se 

sustentam, convém dizer que a procrastinação, como um mal prototípico do capitalismo 

tardio, converteu-se no reflexo do tédio condensado no tempo livre dos homens. Tal fato 

constata o rebaixamento da experiência e da autorreflexão, entendendo-os como 

imprescindíveis à formação dos indivíduos. A sobrecarga sentida e o cansaço como modo 

de vida induzem a uma ruptura que atrofia as faculdades sensíveis e intelectuais de que 

tanto dependemos para nos surpreender, admirar, discernir, comover e, mesmo, atribuir um 

sentido à existência. Do contrário, fosse alcançada a possibilidade da experiência genuína, 

isso permitiria que o indivíduo reagisse à vida não só como um mero espectador apático: 

ela concatenaria, em sua medida, ações conscientes que o conduziria ao inesperado, que o 

inclinaria a pensar, o modificaria, o ensinaria e extrairia dele potencialidades antes 

desconhecidas que acabariam por estimulá-lo a novas descobertas. 

Por todo o exposto, se retomarmos as quatro caracterizações de Silva, F. R. (2012) 

que sublinham a consecução do tédio – a falta de significado, o rebaixamento da 

experiência, a imanência e a impotência –, podemos, nos termos da argumentação aqui 
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apresentada e na busca por um maior tensionamento entre os aspectos objetivos e 

subjetivos, indicar duas condições que se intercruzam no tédio. Desse modo, cabe destacar, 

sinteticamente e como primeira condição a gênese contemporânea do tédio acarretada pelo 

tempo do trabalho, inscrição da relação assimétrica entre as forças produtivas e as relações 

de produção. Dos anacronismos meio à organização social do trabalho no capitalismo 

tardio, os aspectos objetivos se traduzem em termos subjetivos como semiformação: o 

rebaixamento das possibilidades de experiência e a coisificação da consciência que, de 

outro modo, pode ser ainda entendida como a deterioração do ego, em razão dos objetos 

culturais que seguem a administração do capital e não das causas humanas. Tal condição 

também se objetiva, como sua expansão, em uma segunda condição do tédio: a 

proeminente invasão do tédio no tempo livre. Estado de coisas sustentado também pela 

ideologia da indústria cultural que, ao acionar mecanismos psicológicos específicos para a 

adesão sem fé à realidade estrita, deixa os homens sem brechas para que sintam, pensem e 

ajam nos princípios de um mundo melhor. Nisso, sob a integração dos homens ao mundo 

tal como fundamentado historicamente, o tédio perpetua-se sobre condições objetivas 

incipientes para maiores investimentos de amor e carentes de significados, uma vez que 

não realizam aquilo mesmo que poderiam. A impotência dos indivíduos diante das 

objetivações sociais e históricas aumenta, desvanecendo a responsabilidade para com o 

mundo e alijando as possibilidades de transformação do que mereceria ser modificado. 

Em vista de toda essa situação resta também à Psicologia, portanto, refletir sobre 

possíveis brechas, ou, melhor ainda, esforçar-se em trazer, na justiça diante de seu objeto, 

inspirações que ainda permitam debater e confrontar com o instituído e estabelecer, quem 

sabe, algum traço de resistência perante a vida danificada.  
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CAPÍTULO 3 

DIÁLOGOS FRONTEIRIÇOS: INSPIRAÇÕES À PSICOLOGIA PARA UMA CRÍTICA DA 

CULTURA DO TÉDIO 

 

A proposta deste terceiro capítulo parte da necessidade que a psicologia tem, e deve 

admitir no enfrentamento de sua teoria e práxis, de articular o saber que a caracteriza com 

outros saberes provenientes de outras formas de conhecimento. Destacamos a Filosofia e a 

Sociologia (donde a própria Psicologia provém), como também, os conhecimentos 

provenientes da Educação e da Arte, essencialmente, pelo papel que estes últimos exercem 

no caminho que conduz à autodeterminação dos indivíduos – à formação cultural. Trava-se 

assim, diálogos fronteiriços, uma vez ressaltada a afinidade da Psicologia com as áreas 

expressas, ao confrontarem a herança da nossa determinação social, como ainda, por 

nortearem a captura do cinza objetivo do tédio no contexto do capitalismo tardio, 

permitindo, através da especificidade de suas áreas, indagar sobre as vias de resistência 

possíveis que se abrem na cultura diante da situação de assujeitamento corrente. Para isso, 

leva-se em consideração, tendo por base as proposições de Adorno (1969/1995b), a 

pertinência do lugar tenente de liberdade exercido pela teoria num mundo não livre, como 

denúncia do gris objetivado e embate à racionalidade afirmativa da cultura
11

. 

Desse modo, percorreremos nesse capítulo, com base nas formulações de Theodor 

Adorno e de estudiosos brasileiros, como o conhecimento manifestado em diferentes 

formas históricas contribui aos desafios da psicologia no estudo do tédio na 

contemporaneidade, uma vez que as especificidades dessas áreas do saber auxiliam 

diretamente a compreensão da gênese histórica do objeto de estudo dessa dissertação e 

trazerem, na contribuição de cada uma, maior justiça ao campo de investigação da 

psicologia.  

                                                 
11

 No transcorrer deste capítulo tomamos como textos base para o seu empreendimento os ensaios Notas 

marginais sobre teoria e práxis, Acerca da relação entre Sociologia e Psicologia e A atualidade da 

Filosofia, de Theodor W. Adorno (1969/1995b; 1955/2004; 1931/2009), além ainda, dos artigos Notas sobre 

a formação ética e política do psicólogo e T. W. Adorno e a Psicologia Social, de José L. Crochík (1999; 

2008). Para elucidar as análises consoantes ao campo da Educação contemplamos a obra Educação e 

emancipação, de Theodor W. Adorno (1967/1995), incorporando ainda as investigações presentes na 

dissertação Experiência e racionalidade: inspirações para uma educação crítica de Cláudia Helena 

Gonçalves Moura (2011), além de artigos e outros estudos de autores interlocutores da Teoria Crítica da 

Sociedade.  
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3.1. NOTAS SOBRE A INTERPRETAÇÃO FILOSÓFICA E A SERIEDADE TEÓRICA 

A obra de Adorno e Horkheimer Dialética do esclarecimento, já exposta durante a 

primeira parte dessa dissertação, apresenta o que poderíamos denominar de uma filosofia 

da semiformação, eixo de análise debatido também e mais pontualmente no ensaio de 

Adorno Teoria da semicultura, escrito em 1959, mas que acaba contornando os demais 

estudos dos autores vinculados à Teoria Crítica da Sociedade.  

Ao partirmos do ponto de discussão sobre a semiformação, e em referência às 

colocações de Crochík (2008), podemos inferir o porquê da preocupação de autores com 

vasta formação em filosofia, sociologia e estética, como é o caso de Adorno, de se 

enveredarem ao campo de investigação também da psicologia social. Uma explicação 

plausível para a questão certamente incide na profundidade e rigor teórico da filosofia 

materialista-dialética da Teoria Crítica que, ao demarcar a base da civilização pautada 

sobre a ratio administrada na necessidade de dominação, incute, subsequentemente, a 

inescapável reflexão sobre os impactos na constituição subjetiva e os comportamentos 

irracionais manifestados na civilização em face das determinações objetivas alinhavadas. 

Ao olhar mais atento e retomando ainda as considerações de Crochík (2008), devemos 

estar cientes, contudo, de que a interlocução que a filosofia destes autores promove com 

outros saberes, tais como a sociologia, a psicologia ou mesmo a educação, como exemplos, 

não configura um modelo de trabalho interdisciplinar. Essa tensão no diálogo com distintos 

ramos do conhecimento traz, acima de tudo, a possibilidade destes saberes específicos se 

confrontarem na elucidação de um mesmo debate (Crochík, 2008). 

Dessa maneira, ressalta-se a extensão e importância da filosofia da Teoria Crítica 

da Sociedade na amplitude dos questionamentos dela derivados e a consequente 

insuficiência de serem unicamente contemplados no âmbito da interpretação filosófica. No 

que se volta ao objeto de estudo da psicologia social e segundo Crochík (2008), a filosofia 

da Teoria Crítica abre pautas que permitem a pergunta, sobretudo, de que tipos de 

mecanismos psíquicos têm sido fomentados nos indivíduos quando as condições de vida 

organizam-se de forma contrária aos interesses humanos mais racionais.  

Para que a filosofia adentrasse na órbita de questionamentos como esse, que 

consideram o fracasso das relações sociais cristalizadas pela exploração econômica, 

política e cultural dos homens, foi necessário o desenvolvimento de uma proposta 

filosófica alternativa às teorias tradicionais, orientadas pela tradição positivista. Essa 
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metodologia de uma filosofia crítica foi então lançada por Max Horkheimer em 1937 no 

artigo Teoria Tradicional e Teoria Crítica (1937/1980). Nele, o autor defende o 

reconhecimento das relações de poder historicamente materializadas e entende que o 

potencial da transformação social passa também por problemas teóricos que devem ser 

sistematizados no debate das marcas da ideologia ligadas a sujeição dos homens ao jugo 

econômico. Sua proposição indicava os contornos de uma realidade contraditória e que 

presencia os efeitos do autoritarismo da razão instrumental na constituição de um indivíduo 

reificado. Esse ponto de discussão inaugural da razão instrumental esboçado por 

Horkheimer é o ponto de análise de um processo sem fim da ruína da própria razão, 

posteriormente detalhada na obra Dialética do esclarecimento em conjunto com Theodor 

Adorno. Deve-se ter em mente que a filosofia da Teoria Crítica, ao partir sua crítica à 

razão administrada, ao mesmo tempo acentua a importância da ascensão dessa razão, das 

malhas que perpetuam seu caráter instrumental.  

Em face disso, Adorno (1951/1992) destaca o lugar privilegiado da razão, pois, se 

historicamente vem aprisionando a emancipação dos indivíduos ela seria o componente 

mesmo e elemento único capaz de livrarmo-nos desta situação de impotência. Sob este 

aspecto Adorno (1931/1991), no ensaio A atualidade da Filosofia, dimensiona a extensão 

da filosofia que tem, como fim de seu trabalho, a busca pelo esclarecimento que destrincha 

a configuração alienada da realidade e nisso traça, por meio da razão, a esperança por uma 

existência mais satisfatória a partir dos vestígios já erigidos na civilização. O 

esclarecimento passível de ser entrelaçado em suas constelações reside na força 

questionadora que especula, mas também divaga entre dúvidas e inquisições permanentes.  

Ao partir do legado da malfadada razão instrumental que tende a tudo dominar, 

deve-se salientar que a filosofia proveniente dessa linhagem frankfurtiana, em sua 

especificidade, assinala a parcela mítica presente no conhecimento atual e sobre como esse 

engodo se espalha no conhecimento das ciências parcelares e nas tendências da nossa 

época. Nos domínios da interpretação filosófica delineiam-se a determinação material e 

histórica da razão e seu teor regressivo, condições estas que conferem à filosofia o trato de 

sua força, mas que também alude, ao mesmo tempo, a sua inevitável insuficiência na tarefa 

de transformar o mundo. Conforme Adorno (1931/1991) mesmo assinala, o conceito, e 

nisso a teoria nele intercalada não são capazes de transpor os fatos em si, mas a construção 

do que se apresenta no existente e a sua interpretação se relacionam intimamente com a 

exigência de sua transformação real.  
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Nesse entendimento é cabível predizer que a busca da verdade nos limites da 

interpretação filosófica e a radicalidade de seu pensamento é o que ela, a filosofia, reserva 

em si de mais pragmático, em sua independência e autonomia para poder desvencilhar e 

dizer do real. Nessa leitura, e dentro do que apresenta Adorno (1969/1995b), as 

delimitações do trabalho teórico e intelectual não deixam de trazer em si uma pertinência 

empírica. Ocorre, porém, que a praticidade arraigada no modus operandi do mundo tem 

solicitado à filosofia – e ao que pese a todo trabalho intelectual e teoria expressa –, que 

estes prestem contas ao conhecimento que produzem, como se a originalidade e a verdade 

alcançadas em suas proposições fomentassem, como ponto de partida, uma 

intencionalidade capaz de afrouxar a fecundidade de seus pensamentos como se fossem a 

própria práxis (Adorno, 1931/1991; Adorno & Horkheimer, 1947/2006). Nesse ponto, 

subentende-se que toda declaração por eles intercambiada deveria admitir um imperativo 

prático, arrefecendo a liberdade preservada na irisação do pensamento que só tem 

reconhecido seu valor quando salta obstinadamente ao pragmatismo do mundo.  

Conforme os próprios autores Adorno e Horkheimer (1947/2006) situaram, tem-se 

que a cada nova reflexão hoje praticada segue-se insistentemente um apelo numa aplicação 

prática dela decorrente, como se a verdade passível de ser esboçada pelo pensamento 

solicitasse a própria práxis. No mundo tal qual é, torna-se dispensável mesmo aquele 

pensamento que se envereda pela liberdade intelectual e transita jogando com a 

possibilidade do erro. Triunfa, de maneira resoluta, a crença de que o valor de verdade 

resguardado numa teoria coincide, indistintamente, com sua fecundidade, em vias de uma 

sugestão pragmática direta.  Por isso e justamente por isso toda palavra é intolerável: não 

apenas a palavra que pretende atingir o poder, mas também a palavra que se move 

tateando, experimentando, jogando com a possibilidade do erro (Adorno & Horkheimer, 

1947/2006, p. 201).  

Entretanto, e na contramão das tendências que se apresentam, cabe à interpretação 

filosófica renunciar a essas questões eminentemente utilitárias para que ela se permita 

esbarrar na concretude dos fatos sociais, pois o conteúdo de verdade de um problema é, 

por princípio, diferente das condições históricas e psicológicas, a partir das quais ele se 

desenvolve (Adorno, 1931/1991, p. 308; tradução nossa)
12

. O avanço que o pensamento da 

                                                 
12

 O texto La actualidad de la filosofia (1931/1991) de Adorno, contou com o cotejamento combinado de 

uma tradução ainda não publicada escrita por Bruno Pucci e Newton Ramos de Oliveira. 
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filosofia promove em direção aos problemas práticos próprios da organização social do 

trabalho fundamenta-se não só pelo predomínio empírico destes sobre os homens, mas 

também pela exigência contida na filosofia pelo fluxo de uma análise plural do que consta 

no social (Adorno, 1931/1991). 

Mas tal desmembramento do mundo por meio da filosofia tem, como alçada, a 

investigação permanente de uma totalidade que em si é intangível a ela. Essa insuficiência 

nos esforços que a filosofia faz em apoderar-se da totalidade dos fatos impede que se 

desdobrem respostas capazes de romper com o destino mítico enraizado na história. A 

filosofia não pode dar respostas, mas deve intentar a verdade ao fazer desaparecer as 

perguntas (Tiburi, 1995, p. 176). Por isso mesmo e para Adorno (1931/1991), a filosofia 

não acolhe a totalidade do real e nem pode ser esta a sua pretensão. Ela deve contemplar a 

facticidade histórica da derrocada da razão, o indivíduo historicamente produzido, 

abandonando a atribuição de quaisquer intentos ou dotações de sentido que enrijeçam suas 

decifrações. Ela não dá um sentido seguro às coisas, não busca justificar a realidade 

(Tiburi, 1995, p. 176). Como não encerra um fim em si ela abre fidelidade ao inacabado, à 

dúvida que pede uma revisão e reflexão atenta e constante, cônscia que essa totalidade que 

tenta se apropriar da plenitude do real é inalcançada, o que não reduz, no entanto, o seu 

compromisso reiterado em indicar os fragmentos do todo (Adorno, 1931/1991).  

Essa possibilidade da filosofia em alcançar o todo da vida mediata entrelaça-se a 

condição de distanciamento dos fatos inerente ao seu trabalho, para além das impressões 

imediatas que se agrupam no senso comum. O todo com o qual ela se depara condensa a 

configuração alienada da experiência individual, cujo alcance e entendimento, segundo 

Adorno (1931/1991), são passíveis de serem ordenados no rigor de uma fantasia exata, que 

toma os fragmentos do que constitui o real, mas não se limita em abordar essa realidade a 

partir de sua apreensão direta. Para Pucci (2008), citando Adorno (1931/1991), é como 

uma interpretação que adere aos fatos e deles se permite apreender, por meio de relações 

diversas, uma objetividade cognitivamente possível e visível, pois é uma reflexão que parte 

do existente e dos elementos que o contém. Uma fantasia, portanto, que não perde sua base 

material, na medida em que é guiada a partir dos elementos sensoriais e cognitivos 

suscitados nas carências e mutilações infringidas no corpo em vista das dissonâncias 

dispostas na realidade.  

Desse modo, ao utilizar o conceito de fantasia exata Adorno (1931/1991) esboça a 

aproximação da filosofia com as ciências parcelares. Por fantasia Adorno destaca e 
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acentua a importância vital dos componentes da imaginação e da especulação para a 

apreensão da realidade. Com isso Adorno provoca a necessidade de não limitar a 

abrangência desse pensamento somente ao terreno da filosofia (Crochík, 2008). Nesse 

sentido, a fantasia exata concatenaria um proceder de pensamento requerido também às 

ciências parcelares no cotejamento dos dados de que se dispõe. Posicionamentos esses 

reiterados por Tiburi (1995), uma vez entendido que o conceito de fantasia exata remete às 

indagações que partem da experiência do sujeito para com os objetos do mundo. O que as 

suportam e delimitam seu ponto de partida é a própria materialidade, por isso a filosofia 

que a sustenta não pode ser confundida com simples divagação, elucubração. Ao indicar a 

perniciosa racionalidade que opera meio a relação de dominação dos homens entre os 

homens, ela abandona a práxis arbitrária dessa razão irracional na condição de veicular 

uma maior liberdade de pensamento em seu campo de experiência (Tiburi, 1995, p. 175).  

Nesse olhar desviante à ideologia da integração e ao confrontar aqueles que 

emprestam ainda certo encantamento com a ordem do mundo, a filosofia, ao se voltar a um 

distanciamento reflexivo destas ordenações irrompe com os esquematismos que se 

encontram engessados e por isso não se conforma, donde obtém seu maior grau de 

resistência e liberdade diante da racionalidade que se submete ao gris. Tal liberdade, 

ceifada no reino da cultura, mantém-se como embuste à experiência subjetiva, tamanha 

solicitação de mais sacrifício às garantias da autoconservação. Ela só pode ser mais bem 

pensada dentro dos limites da liberdade de pensamento em potencial que ainda sobrevive e 

está contida na filosofia. Assim, a negação da liberdade presente na contraparte objetiva 

pede por mais liberdade de pensamento na esfera subjetiva para que se possa melhor 

espaçá-la, e tal condição depende e está contida no terreno da interpretação filosófica. Uma 

forma de indicá-la aparece na forma ensaística elegida em muitos trabalhos destes autores, 

apontamento também presente nas considerações de Moura (2011) e que, contrariamente a 

um entendimento mais apressado, não retira em nada a rigorosidade desse intento, 

conquanto se consiga abarcar a grande dimensão de seus problemas e ofereça, em seu 

tempo e em suas limitações, contornos do real diante da incompletude da totalidade que 

impele reiteradamente novas e revisitadas indagações. 

Pelo fato de arremessar-se sobre a particularidade dos objetos, a filosofia alimenta 

um discernimento conceitual que não abdica da busca de sua expressão e essência, como 

tentativa de aproximação de sua substância mesma. Por isso Adorno (1969/1995b) afere 

que num mundo não livre, cabe à teoria e no grau de liberdade que ela pode expressar, 
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dizer do gris, do caráter desqualificado da vida. Em sua interpretação do mundo, pode ela 

dispor de um manejo e rigorosidade que aproximam ao máximo o conceito da coisa, o 

pensamento que não perde sua base material da verdade dos objetos. Para que se desprenda 

da mera aparência do mundo, Pucci (2008) citando Adorno (1931/1991), avalia que apenas 

por meio de uma filosofia de base materialista-dialética é possível alicerçar as contradições 

internas dos fenômenos, aquilo que não é imediatamente observável e que salta ao 

pensamento mais fugidio. 

Cabe a essa filosofia dirigir seu conhecimento, tal como aponta Adorno 

(1951/1992, p. 216), 

em perspectivas nas quais o mundo analogamente se desloque, se estranhe, 

revelando suas fissuras e fendas, tal como um dia, indigente e deformado, 

aparecerá na luz messiânica. Obter tais perspectivas sem arbítrio nem violência, 

a partir tão somente do contato com os objetos, é a única coisa que importa para 

o pensamento. É a coisa mais simples de todas, porque a situação clama 

irrecusavelmente por esse conhecimento, mais ainda, porque a perfeita 

negatividade, uma vez encarada face a face, se consolida na escrita invertida de 

seu contrário.  

Sua compreensão parte da premissa de que por detrás de suas análises a pergunta 

não exige mais um porquê único, apenas deseja contemplar a representação da verdade 

exposta nas ideias unidas em constelação (Tiburi, 1995, p. 176). Do contrário, incorre-se o 

risco da filosofia recair nos princípios idealistas de outrora, sob a ilusão das prerrogativas 

de acessibilidade do pensamento que, fechado em si mesmo, visa abarcar a totalidade, 

levando a cabo a determinação da aparência em suas tentativas de elucidar o vivente. E a 

história da filosofia afere testemunhos disso (Adorno, 1931/1991).  

Tem-se que a questão da totalidade fundamenta-se, portanto, enquanto ideologia na 

construção do conhecimento filosófico, numa pretensão ingênua que ecoa também em 

fundamentações de base filosóficas que tendem a uma “ontologização” arcaica da 

historicidade, vinculando sentidos naturalistas por detrás das questões levantadas, 

atribuindo aos fatos do tempo amarrações constitutivas da “essência” humana.   

Por tudo isso se enfatiza, com base em Adorno (1931/1991), que a crise que ainda 

subjaz às correntes filosóficas mais idealistas se equiparam a essa arbitrária pretensão 

filosófica da ideia da totalidade. Na base dos sistemas idealistas apregoam-se aspirações de 

que suas teorias, a partir de si mesmas, consigam abarcar o conteúdo da realidade. Tais 

modelos reforçam a indeterminação das causas e valores ao se prenderem à obtusidade de 

preceitos frágeis. 
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Foi assim que, para Tiburi (1995), a filosofia deixou atrás de si um rastro 

ideológico na medida em que existiu para fundamentar realidades específicas, deixando de 

buscar a verdade oculta aos olhos da razão (p. 172), o que requer dizer que ela se afastou 

da concretude do mundo ao salvaguardar o saber pelo simples saber, ao lançar teorias 

explicativas dos fenômenos do mundo (Tiburi, 1995, p. 172). Para a autora, isso alude ao 

fato de que quando a filosofia aderiu também à ciência, ela o fez por oportunismo e 

autodefesa (Tiburi, 1995). Emitiu seu véu totalitário na pretensão de dotar intencionalidade 

aos fenômenos do mundo. Mas nesse ponto, Adorno (1931/1991) exprime sem ressalvas a 

condição de que não cabe à filosofia investigar intenções, pois essa condição é reservada 

ao corolário científico. Deve a filosofia, a seu modo, prostrar-se no direito de interpretar o 

mundo e com isso fazer emergir novas ordenações. Limites estes que indicam a sua 

grandiosa e árdua tarefa. 

Quando a filosofia transfere em seu âmbito o espírito do procedimento científico 

ela esquece de que suas próprias experimentações estão indissociavelmente vinculadas, 

em cada um de seus pressupostos, aos problemas históricos e à história do problema 

(Adorno, 1931/1991, p. 299; tradução nossa), uma vez abandonada à validade dos dados e 

da frágil empiria como alicerces passíveis de desvelarem a constituição do que permeia o 

real. Essa razão, cerceada pela medida científica da empiria perde, inadvertidamente, sua 

parcela de autonomia. Pressupõe já a consciência alienada na linguagem dos métodos de 

que se servem em sua contínua necessidade de validação e verificabilidade (Adorno, 

1931/1991). Do ponto de vista de Adorno (1951/1992), essa soberana objetividade que se 

almeja a todo custo sacrifica o próprio sujeito posto à averiguação, renunciando ao mesmo 

tempo a verdade e a objetividade que de outro modo se poderia alcançar. 

Conquanto a filosofia não deva perseguir o ideal e status científico, ela deve ser 

cônscia, no entanto, de que é na proximidade que estabelece com as ciências parcelares que 

sua interpretação ganha concretude. Ao tratar sobre as questões que acenam à condição 

humana no mundo ela estreita seu diálogo com o campo das ciências parcelares, e nisso e 

em específico, ao campo de estudo da psicologia pelo qual se envolve a presente 

dissertação. Mas, o que distingue o campo filosófico do científico, portanto, não é a maior 

generalidade e abstração especulativa da filosofia, potencialmente mais aberta, diria 

Adorno (1931/1991). Antes sim, são os resultados indubitáveis e insolúveis das ciências 

que delimita essa diferença, ao passo que a filosofia sustenta um desafio permanentemente 

aberto de interpretação que a desafia em seu contínuo proceder, já que são sempre sinais e 
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contornos despejados nos objetos pelos quais desfere sua análise. Na interpretação 

filosófica não se almejam resultados, mas indagações. Para Adorno, a filosofia lança luz, 

não sentido: 

Dito de uma forma mais simples: a ideia da ciência é investigação, a da filosofia 

interpretação. Nisto persiste o grande, talvez o perpétuo paradoxo: a filosofia 

deva proceder interpretando cada vez mais com a pretensão da verdade, sem 

possuir nunca uma chave segura de interpretação; que nas figuras-enigma do 

existente e em seus admiráveis entrelaçamentos não lhe sejam dados mais que 

fugazes indícios, que se esfumam. (Adorno, 1931/1991, p. 305; tradução nossa). 

Essa relação dialógica entre a filosofia e as ciências parcelares, como visto, não 

ocorre isenta de conflitos e contradições. Mas fica claro notar, conforme aponta Pucci 

(2008) citando Adorno (1931/1991), que a filosofia só consegue enfrentar os problemas 

com os quais se depara ao passo que estreita sua relação com as questões contemporâneas 

que as ciências parcelares lhe concede como desafios. Somente através das incursões das 

ciências parcelares que a filosofia retira sua práxis. Se por um lado, compete à filosofia 

interpretar o mundo, esse é seu peso e grande medida na responsabilidade de transformá-

lo, como o anteriormente dito. 

O ponto de partida, portanto, da filosofia não é traçado adiante de ultrapassagens 

renovadas de postulados preexistentes, colocados a verificações contínuas do cálculo 

científico posto em reformulação a partir de novos referenciais. Para Pucci (2008) citando 

Adorno (1931/1991) a filosofia, diferentemente, levanta questões que, posteriormente, 

cabe às ciências resolver. Enfrenta o desafio de começar e recomeçar suas interpretações, 

reavaliando constructos e as respostas dadas pelos pensadores antecedentes em face das 

condições históricas que se alinham em seu enredamento no tempo.   

Dessa maneira ela esboça a sua condição, ao ser capaz de aclarar a realidade e 

assim amadurecer respostas que potencializam ações às ciências parcelares que o puro 

pensamento e a teoria sozinhos não são capazes de fulgurar. Pode-se dizer que a filosofia, 

nesses termos, caracteriza-se como a base de toda práxis que se volta à objetivação de uma 

vida com indivíduos mais autônomos e livres, ainda que essa práxis, exposta no 

pensamento adorniano, possa também ser defendida na rigorosidade da teoria num mundo 

não livre (Adorno, 1969/1995b). Pode se depreender da rigorosidade da teoria uma práxis 

apoiada na consecução de pensamentos que se destinam a desvendar a (dês)razão do 

mundo; uma práxis que se depara na busca de transformar o que merece ser transformado. 
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Decerto, essa resistência da filosofia se ampara no iminente confronto da irrefletida 

adaptação que sufoca o encontro dos homens com o ordenamento do mundo, tensionando 

as dissonâncias do princípio de realidade não reconciliado com o princípio do prazer na 

contraditória relação atualmente advertida entre as forças produtivas e as relações de 

produção. Resistir perpassa o próprio entendimento da falência do processo do 

esclarecimento na história da cultura humana, no reconhecimento dos impedimentos 

sobrepostos à emancipação dos indivíduos. A inadequação social transposta no corpo e no 

psiquismo ilustra a fraqueza do eu e somente através de um apontamento crítico destes 

elementos que compõem a organização social se preservam os sinais de mutilação 

infringidos, na indicação necessária de que o trajeto histórico da civilização já poderia 

oferecer melhores condições das que hoje se apresentam. Nessa inscrição o que se 

compartilha é a expressão de uma vida comprometida. Ao nomear a catástrofe objetiva 

derivada da razão administrada pela lógica da expropriação, aproxima-se mais do 

verdadeiro pensamento pelo qual devemos resistir em perseguir, por direito a uma vida que 

escapa da realidade dos homens.  

Como pensamos nossa realidade e o que dela sucede a nós, devem ser elementos 

vistos para além de uma naturalização dos processos culturais, mas antes, como fenômenos 

próprios de um transcurso histórico e a filosofia, certamente, atesta provas disso. Serve 

como um conhecimento que presta contas à liberdade do pensamento e a consciência do 

que nos constitui, uma vez que para Adorno (1951/1992, p. 107) se o sentido objetivo dos 

conhecimentos desprendeu-se, com a objetivação do mundo, cada vez mais da base 

pulsional, o pensamento e o conhecimento só fazem sentido com a realização desta. Por 

isso a filosofia, ao expressar os fenômenos do mundo, deve permanentemente captar a 

densidade do que permeia a vida nas promessas traídas já possíveis de serem objetivadas. 

Os elementos da historicidade que a sustentam nos possibilita avaliar a questão de que 

não estar pronto e acabado e saber que não está é o traço característico daquele 

pensamento e precisamente daquele pensamento com o qual vale a pena morrer. 

A proposição segundo a qual a verdade é o todo revela-se idêntica à proposição 

contrária, segundo a qual ela só existe em cada caso como parte. (Adorno e 

Horkheimer, 1947/2006, p. 201). 

Para almejar maior precisão analítica aos fatos em que se debruça, a filosofia 

mantém, no decorrer de uma aporia e outra, sua reavaliação frequente como salvo conduto 

do seu testemunho parcial da verdade pela qual aspira. Devido a isso e para Adorno 

(1951/1992), ela se move como queixa ao curso do mundo, na atestada liquidação do ser 
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particular. Não é estranho, contudo, notar que, por piedade e desprezo, ela vê-se hoje cada 

vez mais reduzida ao espaço acadêmico, dada sua independência com os mandos do 

sistema da produção (Adorno, 1951/1992).  

Essa independência e insubordinação características do conhecimento filosófico são 

também experimentadas na particularidade do conhecimento proporcionado pela arte. Por 

princípio, e naquilo que se aproximam, a filosofia e a arte apontam para os problemas das 

grandes questões que envolvem os entraves da reconciliação entre indivíduo-natureza-

cultura. Nesse sentido, Silva (2006) aponta que a convergência da arte, no resguardo de sua 

promessa de felicidade, e a da filosofia, na utopia envolta em seu conhecimento, é 

assinalada no ponto nodal da imagem da reconciliação como um fim. 

A filosofia segue seu proceder nos vestígios fugazes que fundamentam suas 

indagações diante da tentativa de abarcar a verdade do existente. A arte, desagregada que 

está do círculo relativo e legitimador da razão embrutecida, estabelece sua relação com o 

mundo através da experiência do indizível, trazendo a capacidade de manter aceso os 

desejos e anseios humanos já tão castrados pelo aparato do gris que serve à 

autoconservação estrita.  

Conforme sustentam Viana e Franciscatti (2012), em referência ao pensamento de 

Adorno, as afinidades que unem arte e filosofia pautam-se no mergulho que promovem na 

realidade, no testemunhando dos sofrimentos e angústias humanas, ressalvadas suas 

especificidades. A linguagem artística e a filosófica carregam elementos sócio-históricos 

que apontam os danos à formação cultural. Iluminam o processo de esclarecimento ao 

permitirem vislumbrar os elementos capazes de superar o engodo da necessidade de 

dominação como meio de vida. A profundidade e rigorosidade mantida em seus aspectos 

formais e no potencial de enfrentamento da realidade reconfiguram o mundo, ao 

elucidarem o que perpassa a história da humanidade. Ambas possuem uma radicalidade 

que as distingue das ciências parcelares pela negatividade impelida à objetividade social e 

denúncia da imperiosa necessidade de autoconservação.  

O que pode ser vivido e sentido somente pela experiência estética têm, no espaço 

da filosofia, a possibilidade de sua interpretação. O momento estético na filosofia se 

verifica na convergência do intelecto, da cognição com o sensorial, no trato do 

conhecimento que se abstrai ao desvelar o fundo “utópico” como promessas guardadas no 

projeto da cultura. Ou, não seria cada impulso da fantasia engendrado pelo desejo, que, 
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deslocando os elementos do existente, transcende-os sem traí-los? (Adorno, 1951/1992, p. 

106). E não seria, finalmente, de se supor ainda que a possibilidade desse deslocamento 

resistiria mais fortemente nos conhecimentos expressos pela filosofia e pela arte? A 

filosofia, dentro do que pode ser cobrado nas objetivações sócio-históricas, não abandona a 

liberdade que a arte, como conhecimento e em toda sua radicalidade, pode melhor 

expressar. A arte denuncia certa nostalgia do não vivido que a filosofia busca delinear nos 

esforços de interpretar o mundo diante do que já se mostra objetivado, pela força do 

pensamento para apreensão da realidade. Não que as obras de arte envolvam em seu 

proceder recursos teóricos, mas, uma vez compreendida como uma forma de 

conhecimento, quanto mais ela se afasta da racionalidade da dominação mais consegue 

externalizar cada traço do conhecimento filosófico dissolvido implicitamente no impacto 

que exerce. Mas, para discorrer mais precisamente sobre a arte na contraposição com o gris 

depreende-se a necessidade de um outro tópico. 

 

3.2. ARTE COMO NEGATIVIDADE E RESISTÊNCIA AO MUNDO DO TRABALHO 

A Psicologia que se alimenta da particularidade do conhecimento proporcionado 

pela arte percebe a tarefa fundamental de ver ultrapassar a sua condição histórica enquanto 

ciência aplicada. O contato com os produtos artísticos, o que estes anunciam e mobilizam 

na consciência dos sujeitos, constata que a realização do indivíduo e de sua interioridade 

psíquica, que tanto se amarra às condições objetivas expostas na cultura, desde sempre fora 

aclarado na arte em sua relação paradoxal com a sociedade. Paradoxal porque, nas 

considerações de Resende (2010, p. 78), a historicidade própria da arte revolve as 

vicissitudes da condição histórica humana e dos seus componentes intrínsecos, e expressa 

condições e possibilidades objetivas e subjetivas, materiais e imateriais, individuais e 

coletivas, singulares e universais. Dado que a arte só pode ser pensada dentro da cultura 

onde brota, os elementos psíquicos mobilizados e transpostos em seus produtos já são 

respostas trazidas da própria dinâmica social e vem não como expressão afirmativa das 

determinações sociais engendradas, mas antes, oposição a estas e possibilidade de 

transcendência do que se encontra mediado na relação entre natureza-cultura-indivíduo. Na 

análise empreendida por Adorno (1970/1988), a arte, ao estabelecer um movimento de 

confrontação com a sociedade, não é capaz, ainda assim, de extrair seu elemento particular 

alheio a esta. Por se caracterizar como antítese social da sociedade (p. 19), o seu espírito 

de oposição só se desembaraça, efetivamente, na medida em que se identifica com aquilo 
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contra o qual se rebela. Noutras palavras, a identidade da obra de arte com a realidade 

existente é também a identidade da sua força de atração (p. 18). Assim, a legitimidade da 

arte e do que ela pode despertar na experiência subjetiva conjuga-se na sua força de 

captura do entorno social reificado.  

Com efeito, o gris que dita à existência humana atravessa, então, na arte como um 

momento de sua própria forma. Adorno, (1970/1988, p. 16), adverte que a sua própria 

tensão é significativa na relação com a tensão externa. Os extratos fundamentais da 

experiência, que motivam a arte, apresentam-se com o mundo objetivo, perante o qual 

retrocedem. Assim, os produtos artísticos destacam-se da vida imediata e entram em 

contradição com esta ao fomentarem uma distinta, com essência própria. Segundo o autor, 

uma realidade igualmente objetivada, ainda que oposta a realidade social da qual se 

depreendeu. Desse modo, a arte denuncia o tédio, comunica a absurdidade da realidade 

empírica e vai além. Potencialmente, a arte parte como um conhecimento que se move de 

maneira independente aos desígnios da racionalidade presente no mundo do trabalho. Seu 

extremismo e rebeldia com a realidade enuncia uma resistência às regras convencionais, à 

parte das figurações científicas, tecnológicas e políticas correntes. Mas a função da arte no 

mundo totalmente funcional é a sua ausência de função; é pura superstição pensar que ela 

pode intervir diretamente ou induzir à intervenção (Adorno, 1970/1988, p. 352). 

Precisamente, ela tende a romper com o pragmatismo do mundo no contato que estabelece 

com o insólito. Sua força, acima de qualquer intervenção que dela poder-se-ia cobrar 

ingenuamente, consolida-se no desvio que dirige à consciência, para terrenos psicológicos 

que permitem desnudar a irracionalidade dos esquemas racionais de agora.  

Mesmo que a arte consiga decompor fragmentos do existente e opor-se a este, 

Resende (2010) indaga quanto, em meio ao momento histórico caracterizado pela 

permanente primazia e valorização do capital, a arte ainda consegue se constituir de forma 

desprendida da racionalidade administrada, da alienação e do fetichismo dos tempos 

atuais?  Noutros termos, segue a autora – dada à intensa obstacularização de possibilidades 

de se objetivar ações racionais fundamentais à emancipação, à autonomia e à experiência 

na sociedade contemporânea –, cabe refletir sobre quais objetivações humanas que ainda 

conseguem se sustentar e, nisso, certamente a arte, que não tenham sido reduzidas, de 

alguma forma, às tessituras do jogo das relações heterônomas que acabam por transformar 

o homem em mera função dos domínios do valor.   
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Em nome da pertinência desses fatos, em razão de todo o pragmatismo e 

imediaticidade dos tempos atuais, tão salientados por Resende (2010) em referência à 

Adorno (1951/1992), sustenta-se que o rebaixamento da arte como um acessório da 

indústria cultural e, mais, como um produto das relações mantidas no capitalismo tardio, 

tende a guiá-la muitas vezes ao empobrecimento de sua especificidade. No entanto, a arte 

sobrevive enquanto conhecimento crítico da sociedade. Se a razão e a subjetividade 

reificada de hoje corroboram com o falacioso esquema dos valores do consumo, a 

legitimidade que a arte imprime convive também no valor de sua historicidade, quando 

aponta e desperta atenção para nuances além do tempo do aqui e agora. Nas tensões que a 

arte estabelece com a realidade, quando em oposição a esse limite estreito da racionalidade 

do trabalho, ela tende a se destacar com uma intransigência característica e autonomia 

própria diante das forças desse mundo, que é o que consecutivamente a movimentou para 

um despertar de uma liberdade traída, não contida no existente.  

Franciscatti e Viana (2010) sustentam, assim, em consonância com o pensamento 

de Adorno (1951/1992; 1970/1988), que a arte pode ser tomada como um conhecimento 

crítico da sociedade que se sobrepõe ao princípio de realidade donde se subtraiu, indicando 

a condição de se configurar como trabalho contra o trabalho. O conhecimento dela 

derivado resiste à miséria objetiva no confronto e crítica aos estragos ocasionados pelo 

fracasso da cultura. Seu trabalho traça contornos de uma vida diferente, esforço 

concentrado em algo que salva. Mas, a arte só é capaz de realizar esse empreendimento em 

sua afinidade e força expressiva interligada com a moção pulsional, suscitando na 

contraparte da experiência subjetiva o acesso à imaginação, à fantasia. De acordo com 

Adorno (1970/1988), essa imaginação utópica se encontra combinada na arte, 

indissociavelmente, por esta comunicar a negação contra o que existe. Fosse a arte capaz 

de realizar a utopia que a acompanha entoaria, então, seu fim para se transformar em outra 

coisa. Mas, assim como também ocorre com a teoria, a arte não é capaz de concretizar a 

utopia que emana em seus produtos, senão em pura negatividade com a cultura.  

Ao partir, portanto, da negação de uma realidade problemática, a arte incorpora 

automaticamente um elemento de liberdade e felicidade quando, ao negar o existente, 

conserva a conjectura de uma pacificação entre natureza-cultura-indivíduo, enquanto uma 

promessa histórica da civilização não concretizada. Quando Adorno (1970/1988, p. 27) 

mesmo sustenta que a felicidade produzida pelas obras de arte é uma fuga precipitada e 

não um fragmento daquilo a que a arte se subtraiu, o autor indica, assim, que essa 
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felicidade reside entre sombras e fissuras, sopro de vida que fomenta um potencial 

reflexivo e refúgio perante o mundo, portanto, refúgio na sua própria negação (p. 373). 

Desse modo, a felicidade se mantém na arte como uma promessa, pois só vem a ser 

pensada a partir daquilo que a oblitera. Franciscatti (2007), com base nessas considerações, 

acrescenta que esses vestígios irisados de liberdade e felicidade não realizados na cultura, 

são manifestados e visualizados na arte por ela preservar elementos do princípio do prazer 

na medida em que condensa em suas ações uma fidelidade à moção pulsional. Pode-se 

dizer por isso, que a arte denuncia o gris irisando, trazendo tons de resistência via reflexão 

e elevação da fantasia. Também segundo Viana e Franciscatti (2012), essa fantasia – 

incorporada no trabalho do artista e um dos aspectos pelo qual a sua produção é realizada –

, esse momento em que a sensibilidade e a reflexão sintonizam-se, objetiva-se na arte como 

o momento de peculiar espontaneidade.  

Esse tempo da espontaneidade (se permitir envolver, agir por livre vontade), 

caracteriza um direcionamento afetivo e direto aos objetos, essencial à formação subjetiva. 

Nele, a receptividade retrata uma disposição para a fruição, para a experiência. Contudo, 

esse privilégio que nasce da mediação do indivíduo com a cultura escapa e torna-se cada 

vez mais raro na medida em que altas exigências e compromissos para a manutenção da 

autoconservação são conduzidos como momentos constantes da existência. A mediação 

social característica do capitalismo tardio, na contramão da pulsão, termina por 

enfraquecer nossas motivações mais substanciais em nome das prerrogativas do consumo. 

Mas na arte, devido a sua autonomia peculiar desalinhada das funções da organização 

social do trabalho, o momento vivo da espontaneidade fulgura, seja no artista em seu 

processo de criação, seja nos indivíduos quando entram em contato com determinado 

produto artístico (Franciscatti e Viana, 2010). O impacto destes com a obra permite que se 

abafe o tédio no momento possível de uma experiência estética genuína. A mobilização 

que a experiência estética consagra permite que experimentemos a manifestação de um 

insight que nossa razão e sentidos pouco alcançam na realidade empírica, devido a nossa 

constante ânsia pela sobrevivência, no consumo compulsivo e na obsessão de metas 

financeiras. Comportamentos que se repetem mesmo quando acreditamos deles nos afastar, 

já que os resquícios do que nos é imposto, a todo o momento, cristalizam-se na consciência 

e em nossa formação do caráter. Mas, para Adorno (1970/1988), a fuga produzida pela 

experiência estética mobiliza a cognição e as faculdades humanas sensoriais, ampliando o 

horizonte perceptivo capaz de desencadear no aparato psíquico um refinamento da 
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imaginação e da possibilidade de encantamento e reflexão que saltam do meramente 

aparente. Ao se deixar envolver nos produtos artísticos, o sujeito reencontra a si mesmo no 

reconhecimento dos elementos da universalidade que remetem à sua particularidade. O 

contato com a obra testemunha a abertura e comunicação com o universal a partir de uma 

experiência singular (Adorno, 1970/1988). Pode-se dizer, portanto, que no contato com os 

objetos artísticos, subsiste um resgate de uma autorreflexão e, nisso, a condição de se 

construir uma alteridade há muito já tão danificada. 

O trabalho realizado pelo artista, em sua experiência particular objetivada (a obra), 

apresenta traços de mutilação que remetem ao coletivo universal (Franciscatti e Viana, 

2010; Resende, 2010). Nas considerações de Adorno (1970/1988), por se processar no 

âmbito privado, para a experiência estética, a possibilidade de estremecimento não é de 

todo mensurável, já que depende também da sintonia dos elementos sensoriais e cognitivos 

demandados psiquicamente e, por isso mesmo, acaba ressoando de forma peculiar em cada 

indivíduo, em diferentes níveis de profundidade. Mas, esse componente subjetivo 

intrínseco a obra já é, em si mesmo, de acordo com o autor, um fragmento de objetividade. 

Essa parcela mimética inalienável presente na arte compreende a penetração com o 

universo da cultura que só se manifesta por meio das idiossincrasias do sujeito individual. 

Portanto, a arte, por se constituir fundamentalmente como um comportamento, não pode se 

separar da expressão e esta só é possível quando posta no terreno do particular (Adorno, 

1970/1988). 

Cabe argumentar que o elemento particular subjetivo presente no processo de 

criação não assevera que a intenção da obra e o que ela muitas vezes exprime pode ser, de 

alguma maneira, igualado ao conteúdo nela depositado e que a motivou. Ainda que haja a 

compreensão da intenção e que tal empreendimento seja temporal, provisório, isso não 

requer salientar que se tenha compreendido o valor de verdade que ela traz. Qualquer 

enquadramento que se faça na tentativa de ser de todo compreendida, a partir de si mesma, 

termina por transformar a boa razão em má (Adorno, 1970/1988). A incompreensibilidade 

das obras e o seu tom enigmático e instigante são próprios do objeto – obra. Está para além 

de uma racionalização ou atitude explicativa reducionista e fechada. Antes de tudo, a 

liberdade autêntica dela origina-se de sua característica indeterminação e ininteligibilidade. 

Segundo Adorno (1951/1992; 1970/1988), o intento que dela pode-se deduzir é que 

a arte, em última análise, deve caminhar para o seu próprio fim; mas, do que seria a arte 

num mundo livre pouco ou quase nada se pode predizer. Provavelmente, já não se 
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sustentaria como arte, mas outra coisa entre o que se projeta na unidade de uma pacificação 

das relações de dominação remanescentes na cultura. Na necessidade de dominação 

enfraquecida, o olhar desviado para o belo natural, o harmonioso, pra fora das convenções 

políticas e socioeconômicas atuais revestiria o fazer artístico como epifania de um mundo 

“novo”, só possível de ser acessado quando mediado pela imaginação. Nesse contexto, de 

acordo com Franciscatti e Viana (2010)
13

, a verdade e o valor histórico da imaginação que 

a arte pode fornecer está no fato dela se ater ao presente naquilo que já poderia ter sido 

concretizado. Sob esse aspecto a imaginação conduz – no entrelaçamento que faz pela 

retomada ao passado e conjectura do futuro –, a uma liberação da nossa condição histórica, 

no confronto com o que vem sendo e o que pode ser almejado. Por meio da fantasia 

(imaginação), evidencia-se a irracionalidade tão proclamada de mais trabalho e as 

frequentes reivindicações por produtividade, tão difundidas em todos os poros da vida, 

apontando o engodo humano na condução de uma existência mais satisfatória. Mas, 

enquanto extremas injustiças se legitimam no andamento do capitalismo tardio, a arte 

sobrevive como denúncia à caduca condição de tantas pessoas ainda viverem sob uma 

ignóbil restrição de bens de consumo básicos, sob uma intensa desigualdade social, 

acrescida de todos os conflitos que essa situação traz. 

No movimento de se opor à precariedade desse presente contínuo, a arte rompe 

assim com a intensa repressão e disciplina do corpo e da mente que tem, no tédio, sua mais 

evidente afetação. A vida no tédio e as transgressões no comportamento humano dele 

derivadas traçam um paralelo com a subversividade da atividade artística que pode ser 

interpretada, pois, como uma transgressão que insurge contra um todo social falso, porém, 

como comportamento subversivo desprovido de violência. Adorno (1951/1992) aponta que 

esse caráter de transgressão típico da arte está na rebeldia desta em tentar introduzir certo 

caos na ordem regular das coisas. Nas palavras de Adorno e Horkheimer (1947/2006), 

pode-se pensar nessa transgressão da arte como um crime regateado, partindo do princípio 

que a violência social que a origina não repõe a miséria do mundo senão como denúncia 

escamoteada. 

Na contramão do tédio objetivado, a experiência desvelada na arte dialoga, 

portanto, de acordo com Resende (2010), com a possibilidade de resgate do tempo 

tripartite – presente, passado e futuro – como pontos de elaboração das promessas 

                                                 
13

 Fundamentadas também em Freud e Marcuse. 
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históricas, das conjecturas entre o que se realizou e o que se lança como potencial de 

transformação a partir dos dados do presente. Por isso mesmo toma-se a arte como um 

conhecimento que resiste, já que oferece elementos que refletem sobre a crise da cultura e 

incorpora uma oportunidade de experiência alimentada pelo pensamento, cúmplice de uma 

conexão entre o mundo do espírito (o conhecimento humano) e a sociedade.  

Nesse eixo de argumentação, a arte, ao apontar o gris manifestado na cultura, o 

denuncia com vias à irisação, brindando o pensamento e suas capacidades imaginativas 

com o vislumbre de se poder transcender o imediato, para além das fronteiras do tempo 

presente. Fato é que o contato com a obra esboça a nostalgia e a sede daquilo que o espírito 

humano ainda nem pôde inteiramente se alimentar. Ela lembra que a obra a ser realizada 

pelos homens é, antes de tudo, a de um salto qualitativo no projeto de cultura, dentro das 

condições e potencial já consolidados historicamente (Franciscatti, 2007). Por esta via, a 

arte reivindica a diferenciação. Trilha a condução de uma alteridade amputada do ser social 

cada vez mais particularizado como centro de si. Na radicalização de sua forma e 

conteúdo, estranha a realidade com que estamos familiarizados e esboça um tom de 

conciliação possível entre o princípio de prazer com o princípio de realidade (Franciscatti e 

Viana, 2010). Nesse estranhamento e ao testemunhar as dissonâncias da semiformação, a 

arte incorpora, naquilo que motivas suas ações, seu elemento subversivo e traz a 

possibilidade de também alimentar o pensamento, a teoria, na orientação de se buscar um 

mundo melhor.  

 

3.3. ACERCA DOS LAÇOS QUE ENVOLVEM A PSICOLOGIA, A SOCIOLOGIA E A EDUCAÇÃO  

Após apresentar a questão relativa à psicologia, das implicações que os 

conhecimentos oriundos da filosofia e da arte oferecem ao teor de sua teoria e orientação 

de sua práxis, a pauta que se coloca aqui em diálogo parte da tentativa de examinar os 

campos da sociologia e da educação para a compreensão do objeto de estudo da psicologia.  

Mesmo cientes de não haver um consenso no próprio círculo da psicologia social 

sobre a sinalização precisa de seu objeto, Crochík (2008) indica que os conflitos históricos 

demandados para a sua emergência enquanto disciplina científica solicitam que em defesa 

de seu objeto de estudo, o indivíduo e/ou a subjetividade, esta se volte à captura das 

condições que emperram a sua diferenciação. De acordo com o autor, a universalização da 

insegurança na objetividade social permite a ciência psicológica questionar sucessivamente 
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sobre que indivíduo é esse que se apresenta (Crochík, 1999). Conquanto a meditação sobre 

estes fatos não estejam soltas da articulação com saberes outros que referendam a 

psicologia enquanto ciência parcelar, é importante indicar que essa interlocução admitida 

não padece de um anseio de interdisciplinaridade (Crochík, 2008). Sempre que se tematiza 

a relevância destes conhecimentos para a reflexão do que se precipita à psicologia, os 

motivos primeiros de onde partem tais esforços envolvem-se antes nos pontos de 

confluência e na iluminação que concedem ao objeto com o qual se depara a psicologia. 

Seria, e é uma tendência grosseira, estabelecer ações no âmbito da psicologia negligentes a 

isso. Do contrário, uma vez consumadas na simulação indubitável do objeto pelo qual a 

psicologia se inscreve, o destino cego dessas investigações desarticuladas das bases 

epistemológicas a ela irmanadas descortina permanentemente um abismo na crítica ao 

indivíduo reificado. 

A psicologia necessita ter seu objeto iluminado por saberes tais como os derivados 

da filosofia, da arte, da sociologia e educação, de forma a não perder de vista a herança 

histórica incutida na relação indivíduo-sociedade e que ampliem, com seus saberes 

específicos, mas articulados, a discussão dos anacronismos existentes que freiam a 

emancipação dos homens. É uma condição manifesta o fato de que pesa sobre o 

conhecimento possível de ser proporcionado, a subtração dos seus critérios ao vício do 

pragmatismo embutido na mentira em que se converteu a vida dos homens. Todavia, a 

psicologia que herda e faz jus as suas bases epistemológicas rompe com os mandos 

característicos de uma subsunção prática do saber, típica de nossos tempos.  

Essa tendência peculiar que incide não só à psicologia simboliza, segundo Adorno 

(1967/1995a), a cisão presente na cultura nas medidas disformes adjudicadas entre o 

trabalho manual e o trabalho intelectual, resíduo de semiformação. A isso se deve a 

carência, apontada por Crochík (1999), de se contemplar mais rigorosamente, na formação 

do psicólogo, conhecimentos como os da filosofia e da sociologia. Ambas deveriam ser 

investidas de maneira mais ampla e criteriosa na grade curricular e não apenas pinceladas 

como estudos inaugurais. Deveriam estar presentes num confronto contínuo e requeridas 

mesmo nas disciplinas cujos professores ministrem especificamente conteúdos de caráter 

psicológico. A mediação destes conhecimentos deveria perfazer, portanto, todas as 

disciplinas integradas ao curso. Somente assim a psicologia se faz crítica às condições 

sociais, com maior base dos elementos históricos e aprofundamento do mundo objetivo 

para então se pensar a possibilidade de um indivíduo autônomo (Crochík, 1999). 
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Nesse ponto é prudente enfatizar, portanto, que um diálogo estreito da psicologia 

com a sociologia, especificamente, se estabelece pela via da mediação exercida entre as 

configurações psicológicas e sua pronta amarração às determinações sociais. Segundo 

Adorno (1955/2004) há, evidentemente, uma reciprocidade entre os elementos sociais e a 

dinâmica pulsional. Um arranjo entre os fatores objetivos e a estrutura psíquica que nos 

rege. Com isso Adorno reitera que a sociologia e a psicologia caminham num diálogo 

conjunto e demandam o conhecimento expresso uma da outra. A distância evidente que se 

nota atualmente entre ambas e fragmentam-nas resulta de uma subserviência cada vez 

maior do conhecimento à divisão social do trabalho, o que resulta na fragmentação maior 

diante da divisão do conhecimento. 

As ciências da sociedade e da psique, tanto correm desunidas e paralelas.[...] A 

separação da sociedade e da psique é falsa consciência; eterniza categoricamente 

a cisão entre o sujeito vivente e a objetividade que governa os sujeitos porém 

provém, contudo, deles.[...]Uma psicologia que nada quer saber da sociedade e 

se empenha a sua maneira, em não sair do indivíduo e sua herança arcaica, 

expressa mais sobre a fatalidade social que a que se articula com uma literatura 

universal, já inexistente, por consideração aos fatores sociais. (Adorno, 

1955/2004, pp. 41-42; tradução nossa). 

Para que se detalhe melhor esse entendimento, Adorno (1955/2004) afere que a 

apressada confiança, contudo, na junção da psicologia com a sociologia expressa em si um 

engodo e não progresso. Assim como aquela típica cisão derivada da rigidez do espírito 

científico capaz de segregar o conhecimento na mesma medida em que segrega os homens 

na divisão social do trabalho. Que antes se reconheça, na particularidade de cada uma, o 

trânsito do geral em seus domínios. Com isso, vale dizer que a separação entre sociologia e 

psicologia é falsa e ao mesmo tempo não o é. Incorreta quando, ao primarem pela 

especificidade de seus objetos, renunciam uma à outra pela iminência acreditada de 

incorrerem num risco de fomentar um ideal de totalidade se caso articuladas, ainda que, 

por outro lado, tal cisão deva ser defendida por constar o que seria uma falaciosa e 

precipitada união conceitual de ambas, coadunadas numa coisa só (Adorno, 1955/2004).  

É notório que as tendências de uma sociedade radicada na expropriação caiam 

sobre os homens, mas nem por isso a sociologia deve se igualar ao que concerne à 

psicologia investigar. A distinção entre as disciplinas é da ordem da delimitação específica 

de seus respectivos objetos e não da totalidade donde se depreendem e pela qual retiram 

sua análise (Adorno, 1955/2004). A sociologia retira seu objeto precisamente do processo 

das formas e atividades econômicas, das instituições econômicas que medeiam as relações 

destas com os indivíduos (Horkheimer & Adorno, 1956/1973). Tais instituições traduzem a 
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organização de trabalho dos homens. Avaliada as regulações conflitantes características do 

trabalho no capitalismo tardio, passa a ter a sociologia a necessidade de converter-se como 

crítica da sociedade, pois não cabe a ela somente delinear tais instituições e os processos 

sociais, mas acima de tudo, confrontar os objetivos e fins em que essas instituições estão 

amarradas em suas mais diversas formas. Esse elemento de crítica social é imanente à 

sociologia (Horkheimer & Adorno, 1956/1973). Pede testemunho do caráter e da natureza 

da sociedade. De outro modo perde a tensão da relação entre as instituições e a reflexão 

sobre a serviço de quê ou quem estão, como também sobre a que se presta a vida dos 

homens e não orienta um impulso de libertação no que diz respeito à pressão que exercem 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 32). O proceder da sociologia não pode correr o 

risco de ignorar tais relações. A compreensão da estrutura dinâmica da sociedade exige um 

esforço infatigável de unidade entre o geral e o particular. Essa unidade perde-se, 

inclusive, sempre que a sociologia se limita a fazer definições genéricas da sociedade 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 35). A sociologia que abdica do curso histórico da 

sociedade e do cunho e caráter das atividades dos homens a ela interligadas renuncia à sua 

própria condição enquanto ciência, para se recolher tão somente, numa atitude de 

regressão espiritual, àquela esfera restrita que constitui um dos mais perigosos dados 

sintomáticos do processo de socialização total (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 41). 

De maneira análoga, esse questionamento também cabe à psicologia, ainda que num outro 

eixo de análise. 

Uma forma de explicitar mais detalhadamente esse apontamento volta-se a análise, 

indicada por Adorno (1955/2004), da sociologia em sua acepção tradicional, científico-

natural, que historicamente afasta de si os sujeitos – tomados enquanto objeto social – nas 

suas imersões interpretativas dos processos sociais, em nome de uma rigorosa objetividade 

e disposição científica, resultando numa sociologia sem sociedade, reflexo de um estado 

em que os homens se esquecem de si mesmos. Assim, também a psicologia, isolada 

significativamente de uma teoria social e que tem no âmbito clínico de atuação sua prática 

mais evidente, ao voltar sua atenção estrita ao sujeito, ao particular, incorre na sofrível 

operação de se tornar por demais abstrata ao não contemplar as marcas do processo social, 

tomando como um imperativo universal, ontológico, algo que é produzido: o indivíduo 

reificado. Desatada de uma teoria crítica da sociedade, a psicologia converte-se em 

ideologia, pois parte de uma determinação psicológica extra social (Adorno, 1955/2004). 
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 Essa rígida separação entre ambas deixa em aberto as feridas que as envolvem. 

Mas, conforme Adorno (1955/2004), quando a sociologia incorpora, por uma necessidade 

forçada, o elemento subjetivo, ela se sujeita a lançar aporias contínuas no afã de perseguir 

um padrão de objetividade proclamado na síntese descritiva de seus resultados. Ela 

justifica seu proceder a seus dados estatísticos, na base de uma incorporação simplista dos 

conteúdos da consciência como se fossem um parecer unívoco. Traçado um paralelo 

novamente com a psicologia, esse fenômeno é típico de um psicologismo estatístico que 

concede valor de verdade ao juízo dos sujeitos. Sob a primazia direcionada aos métodos 

empíricos e no acesso à falseada autoconsciência dos que solicitam uma opinião a ser 

apurada, condecora-se uma investigação a levantamentos enganosos e fragmentários, a 

dados escusos. Seu proceder resulta, de antemão, numa sede de esclarecimento que 

confessa o fato, na verdade, daquilo que ela mesma necessita se saciar. 

Na contramão dessa proposição, a dinâmica psíquica em sua análise profunda, 

carente de base social, por mais coerente que se projeta em suas asseverações, aponta um 

equívoco absurdo na medida em que se abre ao teor dos elementos sociais, empurrada num 

anseio de rigor preestabelecido. Perde-se a dialética das forças psicológicas das de cunho 

social, como se fossem uma coisa só e com isso a psicologia não avalia as consequências 

das ações tomadas pelos indivíduos, ações estas tão heterônomas quanto a totalidade donde 

se subtraíram. Tais comportamentos, manifestados irracionalmente, não são discerníveis 

por aquilo que os originou. Misturam-se ao mundo administrado como forças motrizes, 

como um instinto psicológico próprio da espécie. O engodo dessa psicologia “profunda” 

transpõe a falácia da psicologia “socialmente orientada” mas que permanece inalterada da 

ideologia que a motivou avançar por um mandamento moral de rigidez científica também 

percebida na atividade da sociologia tradicional anteriormente mencionada, que alimenta 

um anseio em incorporar o elemento subjetivo e assim o contempla, porém de forma 

ingênua (Adorno, 1955/2004). Para a psicologia, a sua raiz sociológica é o que permite a 

crítica ao conhecimento convertida enquanto crítica à sociedade, o que, por conseguinte, 

alimenta a sua crítica às configurações psicológicas estruturadas nessa mediação 

conturbada. Sua teoria social explicita os componentes implícitos postos na relação 

indivíduo-sociedade. Nesse proceder, a psicologia denuncia o como e o porquê a 

conflitante adaptação age a custa do enrijecimento do sujeito.  
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Segundo Adorno (1955/2004) essa identificação progressiva do indivíduo para com 

a realidade, pela horda da razão autoconservadora, reflete o absurdo pelo qual este coisifica 

cada vez mais seu comportamento socialmente racional como resíduo de maquinaria.  

O que a sociedade reclama com razão de todo indivíduo para manter-se em vida, 

é sempre, ao mesmo tempo, injusto para todo indivíduo e inclusive para a mesma 

sociedade; o que para à psicologia parece mera racionalização é com frequência 

socialmente necessário. (Adorno, 1955/2004, pp. 63-64; tradução nossa). 

Ao passo que a rede de relações sociais entre os indivíduos tende a ser cada vez 

mais densa, é cada vez mais reduzido o âmbito em que o homem pode subsistir sem elas 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 40). Essa sociedade racionalmente organizada 

adquire contornos de uma submissão fetichizada à plena realização dos seus fundamentos 

econômicos. Entretanto, e conforme explica Adorno (1969/1994, p. 75),  

por mais insuperável que seja o feitiço, é apensa feitiço. Se a sociologia, ao invés 

de fornecer informações só bem-vindas a agências e a interesses comerciais deve 

realizar alguma coisa daquilo em função do qual ela uma vez foi concebida, 

então depende dela, por mais modesto que isso seja, contribuir com meios que 

não sucumbam, eles próprios, ao caráter universal de fetiche, para que esse 

feitiço seja quebrado. 

Essa proposição feita por Adorno entra certamente num eixo de interlocução em 

que o autor muito se debruçou e, ainda que posta originalmente à sociologia, cabe 

indiscutivelmente tanto à psicologia quanto ao campo da educação. Segundo Adorno 

(1967/1995b), é nas frações de autonomia que o indivíduo revela sua força de resistência e 

a educação, como um despertar, exprime uma via de fortalecimento ao ser capaz de 

conduzir um pensamento insistente e rigoroso (p. 174) em detrimento da continuidade de 

práticas inoperantes. 

 O que se vê, no entanto, é que a educação tem sido invadida em seus espaços, em 

seu tempo e sentidos pelas necessidades demandadas pelo mercado. Há em seu âmbito a 

preponderância de um ativismo direcionado às urgências do mesmo. Os sujeitos são 

preparados continuamente a maior capacitação visando atendê-lo, alijando maiores 

condições de se poder pensar sobre as exigências que são solicitadas. Com isso, a crise da 

semiformação também recai na esfera da educação. Seus objetivos e práticas estão mais e 

mais restritas ao mercado de trabalho. Essa é uma tendência perceptível: as teorias e 

métodos nela inscritos se ajustam aos valores relativistas atuais, efêmeros e funcionais. Os 

objetivos dos processos educativos arrefecem-se em face dos modismos da época, com o 

seu corolário de valoração balizado pelo que fomenta maior competitividade. O sujeito no 



O tédio como gris administrado: dos limites da organização social do trabalho aos impasses da psicologia 

Fernando Cotta Trópia Dias – PPGPSI/UFSJ – 2014 

 

71 | 

capitalismo tardio é educado à conformidade com a realidade (Gorgen 2006, como citado 

por Moura 2011). 

Se a educação prima pela formação do homem do negócio, ela não possibilita a este 

sujeito, que nega o ócio em troca de mais trabalho, que tome a si mesmo enquanto objeto 

de reflexão. Afinal, o ritmo do tempo não admite moderação, cautela. Tudo deve ser 

digerido rapidamente. A vida urge e qualquer um que ainda possa ou preserve o direito de 

se deter em algum grau de comedimento, põe-se no encalço da desconfiança alheia, 

caricata de uma sociedade que a tudo condena. O ócio admissível é o tão em voga “ócio 

produtivo” que, atrelado ao trabalho não é outra coisa senão tempo livre. Presta-se 

frequentemente contas à rotina da vida e caso falte alguma cobrança externa contra os 

perigos das horas entregues ao acaso, a insegurança objetivada mantém a culpa própria na 

linha da consciência de um tempo em si perdido, encoberto de uma tolice e um “luxo” 

torturante. É como se o tempo livre utilizado para algo sem um fim privado, sem ambições 

secundárias, revolvesse o espaço teoricamente útil de atividades inúteis. 

A conformação com esse estado de coisas impossibilita que a educação cumpra sua 

função primordial, de se pensar criticamente a nossa própria formação, nos tomarmos 

como objeto a fim de elaborarmos toda essa pressão social que sorrateiramente detém o 

potencial de uma educação à emancipação, conforme sustentado por Adorno (1967/1995b). 

Esse grau de autonomia almejado é o que capacita às pessoas aceitarem com maior ou 

menor resistência aquilo que a existência dominante apresenta à sua vista e ainda por 

cima lhes inculca à força, como se aquilo que existe precisasse existir dessa forma 

(Adorno, 1967/1995b, p. 178). Precisamente essa é a busca por uma educação que suplante 

o dado, que transponha a realidade naquilo que restringe o modo de vida às utilidades e 

aptidões do mercado.   

No entanto, e segundo Leão e Teixeira (2010), como citado por Moura (2011), os 

parâmetros de calculabilidade e utilidade na lógica do mundo do trabalho repercute na 

escola diante da subordinação do conhecimento a esses princípios. A pedagogia tem visto 

ainda e muito claramente suas ações voltarem-se ao desenvolvimento de competências 

para a esfera da produção, fator este que acirra um maior distanciamento e uma análise 

mais profunda sob as relações travadas entre educação e sociedade.  

Nesse contexto, o conhecimento transmitido afasta-se comumente da verdade em 

potencial que transita no núcleo do pensamento capaz de transformar a realidade e tolhe, a 
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um valor limite, a espontaneidade e os processos criativos que, em sua maioria, elevam-se 

à condição parasitária dos fins econômicos. 

  Moura (2011) acrescenta que estes conteúdos veiculados na escola primam por 

resoluções rápidas, práticas, imediatas. Essa racionalidade técnica da sociedade 

administrada no panorama da educação compõe um conjunto de soluções carentes de 

reflexões mais aguçadas sobre seus fins. Nota-se uma lógica instrumental da práxis 

educativa. O predomínio da técnica e de conhecimentos úteis preponderantemente ao 

mercado de trabalho são passados como um fim último. O que temos é uma instrução que 

cede às pressões do mundo administrado (Adorno, 1967/1995b). Prevalecendo essa 

racionalidade técnica, a instrumentalização do saber cresce no mesmo passo em que 

decresce, em contraponto, uma participação subjetiva consciente, capaz de abranger 

alguma parcela de experiência que, explica Adorno (1951/1992), só é mesmo concretizada 

na enganosa combinação entre felicidade e trabalho. 

É oportuno enfatizar que toda educação que faz justiça ao seu desígnio deve manter 

certo distanciamento com as exigências da sociedade, a fim de que não se prenda ao status 

quo e permita transformar o que merece ser modificado, seja na esfera subjetiva ou 

objetiva. Seu papel envolve a reflexão crítica sobre os objetos, num movimento de abertura 

dos sentidos que avalie tanto a adaptação requerida, constituinte da vida, e as formas de 

resistência impelidas diante desta mesma adaptação, contra o que se revela conflitante e 

bárbaro (Moura, 2011). 

Esse é um ponto muito enfatizado por Adorno (1967/1995c), o da urgência de uma 

educação capaz de refletir os elementos de barbárie dissolvidos na cultura, nos padrões de 

comportamento mais primitivos que nos acompanham, mesmo estando sob o mais alto 

grau de desenvolvimento material, levando a problemática da violência em profundidade 

no âmbito da consciência, o que permite traçar um paralelo direto com a consciência do 

gris da semiformação. E para se destrinchar a barbárie na vida social deve-se levar em 

conta a incorporação, sobretudo, dos fatores psicológicos e objetivos que nos motivam na 

persistência deste engodo (Adorno, 1967/1995c). Questionar o que permite a conivência 

com a violência. O riso falso, que petrifica formas tantas de preconceito, além de outras 

variadas manifestações veladas de violência e atitudes de indiferença diante do outro, 

capazes de tornarem os homens tolerantes as mais absurdas atrocidades, capacitando-os a 

identificarem-se, por formação reativa, com o que antes devia ser motivo de repulsa. Tais 
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condições cotidianas correm soltas sem um grau maior de elaboração, perpetuando sua 

permanência e naturalização crescente.  

Somente a consciência sobre esse estado de coisas certamente não modificará o que 

se apresenta, mas, enquanto um movimento histórico e em seu contexto específico, o 

esclarecimento sobre esses fatos torna-se um passo em potencial na condução de maiores 

transformações e abertura capaz de gerar movimento, saída da inércia, da apatia, da 

resignação, ainda que isso tudo se dê, primeiramente, no âmbito da consciência (Adorno, 

1967/1995c). Por essa razão Adorno (1967/1995c) menciona que a importância e o tom 

político da educação ocorrem pelo giro na consciência. Seu protagonismo social está 

assinalado na possibilidade de refletir o todo, na denúncia da práxis ilusória, capaz de gerir 

uma ação politicamente fundamentada, daí a necessidade que a educação carrega de se 

voltar para o debate pouco explorado entre teoria e prática, também posto à psicologia, na 

medida em que podem ceder tanto aos esquematismos da dominação como ao seu 

contrário. Quando cedem, geralmente adotam uma particular atenção aos compromissos 

para com a autoconservação estrita, sabotando assim aqueles compromissos que temos 

para com nós mesmos. Esse plano no âmbito educacional exige uma práxis que almeje um 

estado onde a diferenciação possa ser compartilhada e não tolhida aos mandos constantes 

de uma pronta adaptação. Caracteristicamente nota-se, no capitalismo tardio, a supressão 

das diferenças em nome de um discurso de igualdade que, ainda que bem intencionado, é 

débil em sua origem, uma vez que está alicerçado no mecanismo de dominação nivelador 

dos princípios que reforçam o conformismo e a adaptação total ao mundo do trabalho 

tendente a tipificação. 

De toda forma, não se deve ignorar de todo o processo de adaptação dos homens ao 

seu entorno social. Porém, a educação não só descortina a importância deste mecanismo de 

socialização como deve ir além, ao ilustrar, noutra frente, a viabilidade de uma adaptação 

onde a diferenciação seja acolhida. Dado que hoje em dia essa diferenciação tem sido 

refreada à custa da tipificação pelo trabalho a 

educação por meio da família, na medida em que é consciente, por meio da 

escola, da universidade, teria neste momento de conformismo onipresente muito 

mais a tarefa de fortalecer a resistência do que de fortalecer a adaptação. Se 

posso crer em minhas observações, suporia que mesmo entre os jovens e, 

sobretudo, entre as crianças encontra-se algo como um realismo supervalorizado 

– talvez o correto fosse: pseudo-realismo – que remete a uma cicatriz. Pelo fato 

de o processo de adaptação ser tão desmesuradamente forçado por todo o 

contexto em que os homens vivem, eles precisam impor a adaptação a si mesmos 

de um modo dolorido, exagerando o realismo em relação a si mesmo, e, nos 

termos de Freud, identificando-se ao agressor. A crítica deste realismo 
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supervalorizado parece-me ser uma das tarefas educacionais mais decisivas, a ser 

implementada, entretanto, já na primeira infância. (Adorno, 1967/1995a, pp. 

144-145). 

O peso, portanto, da generalidade destas considerações extrapola o plano da 

educação formal e se move no conjunto das ações sociais reais (Adorno, 1967/1995a). Essa 

demanda por esclarecimento ao longo da vida representa a possibilidade dos indivíduos 

tomarem as rédeas de sua existência, o que significa, sobretudo, construir sentidos e 

significados ao que experimentam. Nas considerações de Adorno (1967/1995a), por meio 

da autorreflexão que então ele é capaz de romper com esquemas e construções pré-

estabelecidos, e isso perpassa a reavaliação das representações e sentidos consolidados. 

Nota-se uma obediência permanente e irrefletida aos valores herdados desde essa primeira 

infância. A heteronomia em progressão parte de um modelo de socialização em que as 

imposições e as tomadas de decisão não se assentam em interesses humanos, mas 

heterônomos e estranhos à realização do indivíduo. Tal é a ordem dos fatos demandados 

por novas exigências e capacitações que atendam aos padrões requisitados ao sucesso 

profissional. Nesses termos, quanto mais o indivíduo acolhe as necessidades objetivas mais 

vai perdendo sua individualidade. A educação que tipifica os sujeitos no mundo do 

trabalho forma-os deformando para mais trabalho, numa linha diretamente proporcional 

aos anseios sempre maiores por uma carreira em progressão.  

Com o adestramento das pulsões em nome da produtividade (Adorno, 1955/2004), 

constitui-se uma subjetividade cooptada a inculcar o ritmo do trabalho. A motivação que o 

indivíduo sente para o trabalho, destacada da objetividade social, não é mais do que um 

amor compulsivo que exige forças sobre-humanas de adesão ao que é em si odioso. Mas, 

essa angústia guardada está encoberta pela necessidade objetiva de autoconservação e essa 

invariante irracionalidade do sistema racional, mensurada através das ações do sacrifício 

inútil, se interpõe na psicologia do sujeito cativo. O pensamento se iguala a máquina, os 

homens ao aparato econômico (Adorno, 1955/2004).  

À psicologia, e em razão de todo o exposto, é mais que premente investigar os 

elementos que atravessam a historicidade, as mediações sócio-históricas que tornam viável 

o aprofundamento do seu objeto. Conhecer o contexto atual, os dilemas que se apresentam 

à formação subjetiva perante a dialética indivíduo-sociedade e, nisto, buscar entender tanto 

o limiar do mundo concreto quanto os mecanismos psicológicos que tem sido postos e que 

difundem a alienação e o controle social por meio de mais exploração ao trabalho humano. 

Notoriamente, a educação auxilia a psicologia no enfrentamento desse desafio, enquanto 
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guia a noção da subjetividade para além das responsabilidades da psicologia tão somente. 

Desse modo, constituir as possibilidades de compreensão, crítica e superação dessa 

subjetividade pra além dos reducionismos psicologistas e sociologistas é tarefa da 

educação que se pretende emancipada (Resende, 2003, p. 320). Assim sendo, Adorno 

pontua que, 

a figura em que a emancipação se concretiza hoje em dia, e que não pode ser 

pressuposta sem mais nem menos, uma vez que ainda precisa ser elaborada em 

todos, mas realmente em todos os planos de nossa vida, e que, portanto, a única 

concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas 

interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja 

uma educação para a contradição e para a resistência. (Adorno, 1967/1995b, pp. 

182-183). 

Por tudo isso a “cura” que a psicologia pode ofertar é pela via do conhecimento, da 

educação, já que o triunfo da ordem coletiva sobre a particularidade reclama demandas 

outras que não cabe somente a ela resolver. Por isso Crochík (1999) salienta que as raízes 

da violência e dos conflitos sociais não são resolvidos unicamente pela psicologia, ainda 

que se interponham a ela. As tensões experimentadas na vida psíquica estão além do seu 

alcance. A psicologia não detém, de forma alguma, os segredos dos fatos humanos, 

simplesmente porque esse “segredo” não é de ordem exclusivamente psicológica 

(Resende, 2003, p. 319). Os problemas a ela circunscritos são mais abrangentes que as 

respostas que por hora ela pode auferir e por isso solicitam uma maior generalidade de 

debate do que aquele que a psicologia, sozinha em seus domínios, consegue ofertar. 

Apenas servida dessas articulações com outros saberes que a psicologia ultrapassa o olhar 

micro da especificidade que seu saber pode exprimir no diagnóstico do tédio, ao macro, na 

abrangência e complexidade que o envolve no panorama do capitalismo tardio. 

Dentro destas colocações e retomando as considerações de Crochík (2008), a crítica 

dirigida a este estado de coisas serve para reflexão e visibilidade de sua determinação, para 

que este conhecimento que a psicologia promove, sem deixar de enfatizar seu 

entrelaçamento com os conhecimentos da filosofia, da arte, da sociologia e da educação, 

como exemplos, sirva de amostra para vislumbrar as condições que o geraram e apresente, 

ainda que em indícios e em seu tempo e limite, vistas para superá-los. 
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CAPÍTULO 4 

TEORIA E PRÁXIS: OS IMPASSES DA PSICOLOGIA EM MEIO AO MUNDO DO 

TRABALHO  

 

Ao traçarmos o plano de trazer uma sistematização mais geral acerca dos aspectos 

envolvidos na teoria e práxis da psicologia, naquilo que tange o objeto de pesquisa aqui 

proposto, o ponto de partida desta discussão incide na persistência de se manter, no âmbito 

do objeto de estudo contemplado pela psicologia, o foco nas barreiras postas à 

diferenciação do indivíduo, tal como sustentado por Crochík (1999). A precisão nessa 

delimitação solicita a já reiterada acuidade com campos do conhecimento como os da 

filosofia, da sociologia, educação, dado que os caminhos que conduzem à diferenciação se 

inserem numa problemática mais complexa e diversa, na qual, o abandono em questões de 

ênfase puramente psicológicas não é capaz de romper. Sem dúvida, a teoria e práxis da 

psicologia se ocupa de uma rede de interlocução de saberes em relacionamento estreito 

com os caminhos que perfazem seu objeto e, por isso mesmo, põe em perigo sua 

investigação todas as vezes em que lança um impulso reticente às tendências formais do 

mundo empírico, capazes de fragmentar seus levantamentos e instrumentalizá-los. Tal é o 

psicologismo de nossos tempos, reproduzido na fachada de uma teoria e práxis psicológica 

nitidamente periférica, donde se origina, em seu próprio âmbito, as claras subdivisões de 

seu conhecimento em virtude das vinculações a que se destina, colocando em confronto 

não só a sua margem de ação, como sobretudo, o próprio sentido da psicologia em si.  

Considerada esta questão inicial sobre os impasses envolvidos na teoria e práxis 

psicológica, podemos traçar um paralelo desta conjuntura com a situação posta por Adorno 

(1951/1992), quando em meio a uma trivial conversa cotidiana tendemos a prestar 

imediato acordo de modo a evitar discussão, mas cujo hábito trai os traços de diferenciação 

restantes no pensamento em sua capacidade de julgar os fatos. Assim também se passa 

com as etapas na produção do conhecimento que, impotente diante da marcha do mundo 

do trabalho, se esquiva muitas das vezes de comunicar o necessário. Esse não querer ver, 

essa fuga do essencial, oblitera o esforço de se adentrar em pautas que se colocam a 

serviço do que lhe seria mais condizente, considerado o hábito e o comodismo 

paradigmáticos do saber que se move sob a necessidade objetiva de ampliar sua área de 
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atuação no mercado de trabalho. A práxis assim configurada, no específico debate aqui 

colocado à psicologia, muitas vezes se estabelece em troca de um saber a serviço do 

consenso, minando a verdade que, de outros modos, poderia ofertar. Todavia, esse desvio 

não é só falsa consciência, na medida em que segue critérios certamente bem condizentes 

ao que manda a situação corrente. A psicologia, ao converter-se seja em trabalho ou, 

trabalho contra o trabalho, deveria acima de tudo e, parafraseando Adorno (1951/1992, p. 

19), manter seu olhar às conflitantes condições da existência, a elas resistir e diante delas 

se sustentar, com implacável consciência de negatividade, no vislumbre de algo melhor. 

Em virtude da diversidade manifesta em seu campo de atuação, o giro na 

demarcação de seu objeto sustenta-se de formas variadas. Seja quando ela deduz o 

comportamento como seu objeto de investigação, mas não elucida minimamente preso a 

quê estão seus fins como também sobre a direção de suas determinações objetivas, o que 

coloca em cheque a própria validade da discussão entre o que é assertivo ou não. Ou então, 

numa de outras formas, na conversão que a projeta mais como uma Psicologia para o 

Trabalho e para a Organização do que, propriamente, a uma Psicologia do Trabalho e da 

Organização, noção que faz toda a diferença no limiar entre o gris e a irisação 

(Franciscatti, 2007). No caso mais específico do trabalho do psicólogo nas organizações 

essa aflitiva condição é um tanto mais escancarada quando a ele é requisitado que opere, 

decididamente, no gerenciamento das exigências do mundo do trabalho por meio da gestão 

pessoal. Essa psicologia, observa Adorno (1951/1992), avança sob o ideal do pleno 

emprego e não sob a supressão das ignomínias do trabalho. No bojo de sua “demanda”, ela 

exerce uma imoralidade fixada no âmago de um refinamento de aptidões e padrões de 

eficiência que envolvem, em uma de suas frentes, os objetivos sucedâneos do 

desenvolvimento e treinamento de pessoal, sinônimo de maior qualificação do indivíduo ao 

mercado de trabalho. Quanto mais então a psicologia vai cedendo à sacralização ao pleno 

emprego, mais ela ainda acredita, contrariamente, penetrar no que já se encontra alijado de 

sua práxis, quer seja a riqueza da vida subjetiva.  

Expandida em sua práxis as prerrogativas do capital, subtrai-se uma parcela maior 

de liberdade individual da qual ela já poderia expressar em nome de um indivíduo 

autônomo. O mundo objetivo, organizado sobre a inversão de meios e fins, condiciona 

assim o sujeito a sua menoridade e exaure dele uma energia demasiada para se manter no 

sempre igual.  
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Inserido nas organizações, esse psicólogo nutre-se largamente de ramos específicos 

do conhecimento, a fim de ampliar o escopo de sua práxis, conforme se pode notar em 

Loiola, Bastos, Queiroz e Silva (2004), tais como a administração, a economia. Mas, ao ir 

além dos desígnios da própria psicologia acaba ficando aquém de seu compromisso ético. 

A articulação que empreende com os campos do conhecimento, anteriormente 

mencionados, parte de uma instrumentalização submissa a inversão de meios e fins na 

esfera do conhecimento, subjugados nas tratativas de um enfoque interdisciplinar e/ou 

multiprofissional que há muito já fugiu de seu limite de investigação. No entanto, sob a 

chancela do psicólogo organizacional, a psicologia atesta seu êxito ao ver seu 

desenvolvimento enquanto ciência aplicada reconhecido quanto mais avança nas 

implicações práticas concedidas aos indivíduos em suas relações de trabalho. Com o 

avanço que promove à tipificação dos comportamentos economicamente racionais, a 

personalidade moldada com as últimas novidades lançadas pela psicologia fomentam a 

aspiração de uma credibilidade que torna viável o empreendimento a uma capacitação 

contínua. Conforme dito por Adorno (1955/2004) a psicologia, ao apelar aos maços da 

especialização contínua emaranhados com a divisão social do trabalho, acaba enaltecendo 

o indiferenciado, grosseiro e primitivo. 

Guimarães (2010) reitera que todo esse aparato da psicologia impingido à formação 

do indivíduo para o trabalho, para o desenvolvimento de contínuas estratégias, promove 

uma maior adaptabilidade à competitividade e nivela-os a condição de mercadoria. A 

estratégia, se em tempos outros era tratada como jargão de guerra, no capitalismo tardio 

torna-se palavra de ordem diante da batalha maçante e diária no mercado de trabalho. As 

pessoas de sucesso devem estar sempre prontas, alertas, preparadas para a “luta”. Devem 

assumir, sucessivamente, um domínio sobre as informações, a fim de ampliarem suas 

vantagens competitivas num mundo em constantes novidades. Estes são pontos 

diferenciais para a aquisição de uma maior segurança a manutenção no posto que ocupam 

no mercado de trabalho. Para a autora, esse sujeito, interado dos ideais de capital humano e 

capital intelectual, também repousados em solo da psicologia organizacional, manifesta 

uma maior adaptabilidade ao constituir um perfil reverenciado que segue a linha dos tipos 

mais duros e capazes (Guimarães, 2010). 

Segue-se a isso, a comprovada deformação do caráter embutida na esfera do 

trabalho, revelada nos traços de personalidade que deve o indivíduo precisamente 

desenvolver, promovidas como medidas de inteligência emocional defendidas por Gondim 
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e Siqueira (2004), que sejam, como exemplos: empatia, sociabilidade, automotivação, 

autocontrole, autoconsciência, autoestima, ânimo, autoaceitação. Entretanto, a tipificação 

da personalidade posta como regra e condição de êxito no trabalho se processa a custa de 

uma autoalienação e, nesse sentido, os comportamentos dizem menos de um teor de 

diferenciação e espontaneidade, e deveriam ser mais investigados, à luz da psicologia, 

sobre o que o mundo objetivo solicita aos homens.  

Também a identidade que a psicologia preconiza ao trabalho, ancorada nestes 

pressupostos (Codo, Soratto & Vasquez-Menezes, 2004) apregoa uma relação intrínseca 

entre a saúde mental e trabalho, ainda que o inverso tenha sido mais verdadeiro. Qualquer 

ideal que ela anuncia sobre qualidade de vida no trabalho é ideologia, salvo aqueles que se 

debruçam na sua redução a um valor limite. Conquanto a psicologia vise amenizar, de uma 

maneira ou outra, os conflitos ligados à atividade do trabalho por meio dos eixos de 

atuação que a essa práxis se inclinam, tal fato depõe para o embuste de uma motivação 

forçada, mas que ainda é insistentemente recomendada, tal como notado em Gondim e 

Silva (2004). Ela advém de um parâmetro normativo a uma adesão irrefletida, mantenedora 

de um falso sentimento de pertença na qual as pessoas necessitam se agarrar. Essa 

irracionalidade dos sistemas exprime-se na psicologia parasitária do indivíduo quase 

tanto quanto em seu destino econômico (Adorno, 1951/1992, p. 17). O indivíduo envolve-

se em uma ideia fixa, capaz de alocar essa angústia real aos mecanismos psíquicos a fim de 

mobilizar sua energia pulsional para as garantias dos comportamentos economicamente 

racionais. Para Adorno (1955/2004), tal psicologia sedimenta o limite das relações 

racionais de trabalho ao mesmo tempo em que esquece o alcance de se estabelecer 

enquanto uma psicologia própria dos sujeitos, ao se agarrar numa racionalidade arquitetada 

na coerção física, no tormento corporal, em um momento material que supera tanto os 

motivos materiais intraeconômicos como faz eclodir a economia psicológica das pulsões 

(Adorno, 1955/2004, p. 44; tradução nossa). Na ratio econômica desenvolvida, esta 

angústia tem se generalizado tanto, em vista da desproporção entre o poder das instituições 

e a impotência do indivíduo, que se necessitariam impor a ele forças sobre-humanas para 

manter-se fora, enquanto que, ao mesmo tempo, a engrenagem reduz incessantemente suas 

forças de resistência, e porque não dizer, da própria psicologia (Adorno, 1955/2004).  

Para Crochík (1999), a psicologia tem a tarefa de relatar essa dominação interna 

frequentemente exercida, que seja a dominação dos sentimentos, o controle das pulsões. Se 

a psicologia pode exercer parte daquilo que um dia fora a ela demandado, em razão da 



O tédio como gris administrado: dos limites da organização social do trabalho aos impasses da psicologia 

Fernando Cotta Trópia Dias – PPGPSI/UFSJ – 2014 

 

80 | 

legitimidade de seu objeto, ela sabe que a medida dos comportamentos individuais 

manifestados tem feito menos justiça a pulsão e mais a pressão social. 

Decorre daí o diagnóstico enraizado mais precisamente pela psicologia do trabalho 

trazido por Dejours (1992) e demais interlocutores, pelos quais a manifestação de quadros 

psicopatológicos e a generalidade de distúrbios psíquicos representam sempre estratégias 

de sobrevivência que esse indivíduo encontra, de forma a evitar o confronto com o 

cotidiano de trabalho. Mas eles sabem que a saúde mental que muito proclamam na esfera 

do trabalho (Codo, Soratto & Vasques-Menezes, 2004) se processa a custa da mais alta 

repressão e não evita, evidentemente, a irremediável somatização transposta no corpo e 

radicada no espírito. 

Para Adorno (1951/1992, p. 50), o preço que o indivíduo paga, no capitalismo 

tardio, em nome de sua funcionalidade, é a sua inevitável regressão: a saúde interior de 

nossa época consiste em ter bloqueado a fuga para a doença sem alterar em um mínimo 

sequer sua etiologia. Para o autor, a enfermidade dos sadios dilui-se no achatamento das 

relações proveniente da desproporção visível entre seu modo de vida racional, naquilo que 

deve acatar, sobre a deteriorada determinação racional de sua vida, coberta de contínua 

repressão ainda que, em raras oportunidades, lhe é concedida tal condição como um 

privilégio. A calma aparente e a complacência característica dos sadios não são traços de 

quem vive serenado, mas sim de quem vive de maneira particular e envergonhada, 

intolerante e obstinadamente (p. 19), sobre o fato de não perceberem, analogamente, a 

doença nos confins de sua aparente normalidade. Conforme aponta Adorno (1951/1992, p. 

50), esses atos libidinosos que se exigem do indivíduo que tem um comportamento físico e 

psíquico sadio são tais que somente podem ser efetuados ao preço da mais profunda 

mutilação. Nos cansaços que ora se apresentam, nas frequentes pressões que testemunham 

os desejos esquecidos ou num gesto de desamparo conjugado no tédio, se conservam 

perturbadoramente os vestígios da vida que se esvaiu (p. 51). Na própria naturalização 

desse tédio se expressa a dialética de uma normalidade patológica concentrada nos padrões 

de vida. Em vista disso, o autor alerta para a questão da alternativa que o capitalismo 

tardio coloca em segredo a todos os que dele participam: tornar-se também um adulto ou 

permanecer uma criança (Adorno, 1951/1992, p. 116). Isso porque, segundo Crochík 

(1999), as exigências propaladas pelo capitalismo tardio possuem o estigma de mais 

sacrifício, caráter de dever, como racionalidade mantenedora de uma razão instrumental, 

afastada de um cunho ético e moral, já que a verdade particular está cada vez mais 
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subsumida pela determinação universal que nega a sua verdade, ou seja, a racionalidade do 

mundo objetivo tem se sobreposto, notoriamente, aos interesses dos sujeitos. 

Crochík (1999) esclarece que a razão, que historicamente exerce sua força 

irracional de dominação seria, de outra forma, o mesmo elemento capaz de eliminar o 

sacrifício como modo de vida, ao calcar nas necessidades humanas passíveis de serem 

satisfeitas de forma a atenuar as angústias geradas pela pressão da sociedade. Quanto maior 

a racionalidade alcançada numa sociedade menor deveria ser o despejo de sacrifícios 

infundados para ela se manter. Os sacrifícios a que fossemos submetidos teriam como 

objetivo sua redução a um valor limite. Em vista de toda tecnologia acumulada e 

conhecimento alcançado capaz de atenuar os cansaços e a miséria que se assolam no bojo 

da cultura, o que se percebe é sempre a exigência de mais renúncias. Isso depõe para um 

paradoxo da razão e que se desdobra no compromisso da psicologia no apontamento do 

estado de heterodeterminação (Crochík, 1999).  

Esse assujeitamento decorre do fato deduzido sobre como os aspectos da existência 

privada contaminam-se pelas relações de trabalho, mesmo onde eles são estabelecidas fora 

de seu âmbito, resguardando uma aparência de certa liberdade (Adorno, 1951/1992). Mas, 

no capitalismo tardio tudo é uno. Do trabalho aos espaços dedicados no tempo livre poucas 

são as brechas passíveis de se fazer esquecer os intentos do lucro. Hoje parece arrogante, 

estranho e deslocado quem se entrega a algo privado sem que nele se possa notar uma 

orientação para algum fim. É quase suspeito quem nada quer (Adorno, 1951/1992, p. 17). 

Nesse contexto, o que pode a psicologia melhor conceder é o esclarecimento sobre o fato 

de que as necessidades e o que o indivíduo acredita ser em essência a ele constitutivo são, 

muitas vezes, meras ilusões objetivadas nos fatos sociais alienados, sobre os quais levam a 

cabo cegamente sua autoalienação sobre o que são para si e em si mesmos (Adorno, 

1955/2004). Antes, e conforme afirma Crochík (1999), a psicologia deve atentar para o 

fato de que a identidade hoje é constantemente defendida em razão da presente ameaça de 

perda de posses, fomentada pela propriedade destacada na esfera do trabalho. O acesso à 

propriedade confunde-se com a possibilidade de ser reconhecido como indivíduo, o que 

revolve a questão de que no capitalismo tardio a garantia dos direitos sociais e civis quase 

que, sumariamente, vinculam-se a posição que o indivíduo ocupa no mercado de trabalho. 

Para Crochík (1999), somente uma psicologia que se alie à ética e ao componente político 

é capaz de superar esse grau de heteronomia subjacente à semiformação. Cabe à ética e à 

política primarem pelo indivíduo, atentarem aos conflitos sociais de toda ordem e, por 
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excelência, assinalarem o que impede a efetivação de uma autonomia que para muitos se 

julga alcançada (Crochík, 1999).  

Crochík (1999) certifica assim que uma ação política articulada à psicologia abarca 

a noção de coletividade. Abraça o ideal do indivíduo autônomo, renovando ações, 

avançando nas questões que permitam reformular os valores e princípios engessados 

historicamente que impedem que medidas mais pontuais sejam conduzidas a 

autodeterminação dos indivíduos. Qualquer medida de cunho político emancipatório deve 

prever o fim do sacrifício infundado. A função da política se processa no refinamento das 

ações de cidadania, voltam-se à garantia da autoconservação dos indivíduos e além, de 

forma a reduzir a constante ameaça ao desamparo. A psicologia atua politicamente quando 

busca, na relação entre indivíduo-cultura, os interesses individuais mais racionais. Do 

contrário ela reforça, mesmo em intuito contrário, a autoalienação, assumindo a introjeção 

do sacrifício como norma. Enquanto ciência aplicada cabe à psicologia não compactuar 

com a mesma racionalidade que a sociedade mantém (Crochík, 1999). Mas a crença que 

brota no senso comum dos profissionais da área, de que toda psicologia é política, levanta 

dois pontos que se convertem numa coisa só: que tal parâmetro serve como legitimação e 

justificativa das variadas práticas a que se destina, não enxergando o que é demasiado 

transparente (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 193), se configurando, portanto, como 

ideologia, mentira manifesta. E, em segundo lugar, demonstra ainda a frágil noção do que 

remete ao político como falsa consciência.  

Parte desta distorção do pensamento transparece comumente nos desafios da teoria 

e práxis da psicologia. Ao fundamentar-se, como exemplo, no debate sobre os eixos 

temáticos e paradigmas da psicologia organizacional e do trabalho, a ideia de que a 

psicologia e as outras ciências sociais ainda procuram a metodologia capaz de abrigar e 

abranger a totalidade de seu objeto, como afirmam Bendassolli, Borges-Andrade e 

Malvezzi (2010, p. 287), o logro desse intento no âmbito da pesquisa em psicologia, seja 

ela em que contexto se dê, jaz não só na primazia dos métodos de que se dispõe sobre o 

objeto posto a ser investigado, como ainda, no incomensurável e precipitado julgamento de 

se abraçar uma meta de totalidade, que se crê substancialmente tangível, mas que é em si 

mesma malograda. Procedimentos consoantes ao dado esboçam um engodo engessado 

num ideal de “rigor” prosaico, oriundo de correntes científico-naturalistas que tendem a 

confundir, reiteradamente, rigor teórico-metodológico com rigidez. Com efeito, e para 

Adorno, o pensamento transcendente leva em conta sua insuficiência de um modo mais 
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rigoroso do que aquele que se deixa conduzir pelos mecanismos de controle da ciência 

(Adorno, 1951/1992, p. 111). A obtusidade compreendida em procedimentos que seguem 

essa linha de raciocínio realçam a inevitável crítica no processo de construção do 

conhecimento. Do contrário, a teoria psicológica circunda no nada. Veicula-se 

arbitrariamente como instrumento de ideologia, refém dos métodos e tendências que 

aglutinam a prioridade de um discurso que anseia por ares de profusão crítica, mas que 

sucumbe ante seus próprios empenhos. 

Horkheimer e Adorno (1956/1973), ao expressarem algumas considerações ao 

debate sobre a tradição e o excessivo uso de métodos científico-naturalistas para a 

compreensão dos objetos das ciências sociais, no texto Sociologia e Investigação Social 

Empírica, argumentam que tais procedimentos, muito incorporados na trajetória do 

conhecimento da psicologia, dispõem, muito frequentemente, de uma racionalidade 

utilitária, tendente ao perigo de um superficialismo na compreensão do seu objeto, em 

virtude da iminente primazia implícita em tais métodos, nos levantamentos que endereçam 

aos seus objetos de estudo. Sem uma reflexão crítica sobre o caráter definitivamente 

mediato dos conteúdos da consciência e dos comportamentos dos indivíduos como 

produtos sociais, a investigação social empírica acabará capitulando ante os seus 

próprios resultados (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 124). O fato de muitas vezes se 

atirarem à teoria parte de uma orientação por vezes forçada, admitida como um mal 

necessário, como hipótese figurada, não reconhecida plenamente como instância legítima 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 123). A finalidade de tais investigações cai na 

tendência à repetição e numa acumulação mecânica de materiais (p. 124). Em nome da 

validade indiscutível muitas vezes impõem seus objetos à investigação pelos métodos de 

que se dispõe, no momento, em vez de ajustar os métodos aos próprios objetos (p. 124). 

Mas, certamente, nenhuma ciência, tampouco a psicologia está livre de recair no 

superficialismo de julgamento que desconhece a primazia de atermo-nos aos objetos aos 

quais lançamos atenção a fim de eleger os meios capazes de melhor iluminá-los. Contudo, 

em se tratando da psicologia e em razão das suas múltiplas vozes, os interesses divergem. 

Especialmente para Horkheimer e Adorno (1956/1973, p. 129), isso aparece desde o 

momento em que não se trata de eliminar algum inconveniente mas de modificar a 

estrutura da sociedade, uma vez que, a autolimitação a setores de investigação 

exatamente definidos e claramente delimitados, proclamada com excessiva facilidade em 

nome de uma rigorosa responsabilidade científica, esconde sempre uma efetiva impotência 
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diante do substancial. De frente a isso, o prudente e mais substancial, de fato, aos desafios 

que pairam sobre a teoria e práxis da psicologia, seria aventar a pergunta se pode ela, de 

todo, prescindir de uma teoria social crítica que mede, incansavelmente, nos limites de sua 

abrangência e legitimidade, a atenção ao estado de pseudoindividuação. Uma teoria social 

em que a transformação, em consonância ao exposto por Horkheimer e Adorno, não seja 

reduzida resignadamente a uma frase domingueira e reitere o compromisso de integrar a 

fatualidade, em toda sua força de resistência, sob pena de continuar sendo apenas um 

sonho impotente, cuja impotência só beneficia, uma vez mais, o poder do que está 

estabelecido (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 130). Nas considerações dos autores, a 

afinidade de uma práxis precisa e eficaz decorrente da investigação social empírica, na 

qual participa a psicologia, seguramente não pode nem deve ser subestimada. Seus 

procedimentos encontrarão legitimação numa unidade de teoria e práxis, capaz de evitar 

tanto a divagação na liberdade sem freios de pensamento como na vinculação a um 

ativismo científico de vistas curtas (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 130), que só 

redunda ao caráter do gris da práxis que ela tanto deve se esforçar em superar. 

Mas se o que corriqueiramente se nota aglutinado na esfera prática, nas ações que 

compõem a reprodução social da vida concreta com a qual nos habituamos, não passa de 

uma ilusão que carrega a manipulação de um presente permanente não modificável, tal 

como afirma Tiburi (1995), a psicologia que mede incansavelmente essa premissa parte do 

ponto que o todo é falso e, por isso, confronta e critica o modo de vida que engessa 

sentidos e cansaços fixados na regressão psicológica (Franciscatti, 2006). Muito até do 

protagonismo social propagado na pesquisa psicológica provém de um clichê frequente e 

cacoete característico de quem sente uma necessidade, sem meios termos, de seguir um 

critério de validade imprescindível a partir da mensuração dos resultados, o que favorece a 

psicologia a perda de seu elemento de crítica imanente e o protagonismo social capaz de 

ser exercido no tocante ao rigor de sua teoria social. Não raro, esse protagonismo se 

sustenta no respeito aos limites de sua ação, ao ser capaz de gerar um movimento de 

resistência contra um ativismo cego, de alcance paliativo, capaz de engessar uma 

identidade ao que na verdade ajusta-se às tendências do tédio, dos sofrimentos e cansaços 

constantes. A enfadonha e corriqueira pergunta sobre o que a psicologia deve então fazer? 

nasce por força de um hábito absorvido numa formação defasada, que não atina com maior 

atenção aos ramos do saber que constituem suas bases epistemológicas. Para Crochík 

(1999) e conforme já defendido anteriormente, uma formação mais ampla e substancial se 
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fortalece no diálogo imprimido com os campos que permitem iluminar seu objeto, somente 

assim ela cumpre seu papel político e ético (Crochík, 1992). Com efeito, as questões éticas 

que transitam na teoria e práxis psicológica não podem ser balizadas por sua 

imediaticidade, ainda que este imediatismo não deva ser de todo desconsiderado por aquilo 

que pode trazer de novo. Seja por meio da teoria psicológica ou pela ética, ambas têm de 

ser frequentemente repensadas à luz do que a realidade apresenta. Estes critérios, contudo, 

devem ser revistos, em contraposição ao que a realidade contém e aquilo que ela já poderia 

apresentar (Crochík, 1992). Em cima disso tem sido, portanto, mais coerente à psicologia 

demarcar aquilo a que não se aliar e fazer, já que a particularidade de seu objeto pede uma 

avaliação mais minuciosa da totalidade que o constitui. Sem isso ela reduz sua teoria à pura 

prática e se esquece de realçar o compromisso de primeiro agir no nível da consciência, 

uma vez atinado o estado de regressão psíquica objetivado pela alienação diluída na vida 

social. Limites que inibem uma aproximação do princípio de realidade com o princípio do 

prazer. Quando ela não atenta a isso, naufraga em uma constante ideológica.  

Porém, essa propensa reconciliação com o princípio de realidade é visivelmente 

integrada na práxis clínica, capaz de moldar, nas exigências de felicidade impostas, formas 

desfiguradas de satisfação sedimentadas em puro infantilismo (Adorno, 1955/2004). O gris 

da práxis terapêutica, que toma para si a tentativa de ajustar a parte num todo desajustado, 

volta-se em sua tentativa de amenizar o que deve ser combatido, pacificar o que é caótico. 

O culto do psiquismo, como um espaço interno relativamente isolado da esfera social, 

ironicamente tem se imposto como uma verdade impotente da qual a sociedade se alimenta 

e sob cuja justificativa a psicologia se vale no emprego da psicoterapia, sua herdeira 

(Adorno, 1955/2004). Como exposto, separada de sua determinação específica, a instância 

psicológica reduz-se nas manias e trejeitos passíveis de discriminar alguma diferenciação, 

cultivando uma falsa consciência do que constitui o indivíduo e o que precisamente ele tem 

se convertido em suas formas de socialização (Adorno, 1955/2004). Para Adorno essa  

divisão do homem em suas faculdades é uma projeção da divisão do trabalho 

sobre os seus pretensos sujeitos, inseparável do interesse de utilizá-los com o 

maior ganho possível e, em geral, de poder manipulá-los. A psicotécnica não é 

meramente uma forma degenerada da psicologia, mas é imanente ao seu 

princípio. (Adorno, 1951/1992, p. 54). 

Nessa linha de argumentação que Crochík (1998) reitera o véu ideológico que cobre 

parte da prática psicológica – e a psicoterapia nisso – ao “culpabilizar” o indivíduo pelo 

sofrimento que o acomete já que ele é o inadequado e por isso deve se submeter aos 
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tratamentos existentes. Atribui-se à particularidade a capacidade de superar suas angústias 

e nelas se implicar. O risco de tais investidas consiste em naturalizar esse excesso de mal-

estar como uma fonte em si inata, própria da espécie, com a qual o indivíduo deve saber 

conviver, reverberando que a sua lógica é independente da cultura, encobrindo a gênese e a 

base dos sofrimentos que lhe sucedem. O objetivo da personalidade bem integrada é 

reprovável porque exige ao indivíduo aquele equilíbrio de forças que não existe na 

sociedade atual e não deveria existir, de modo algum, porque aquelas forças não são da 

mesma natureza (Adorno, 1955/2004, pp. 60-61). Os componentes socialmente irracionais 

deslocam a consequência inevitável do individual irracional. As neuroses típicas da época 

representam frente a isso a dedução clara e não passível de ser superada enquanto o 

fundamento da estrutura social mantiver tal como se apresenta. A neurose responde 

legitimamente ao que é infringido ao corpo. O embuste da cura de toda psicoterapia tende 

no obliteramento do geral, assemelhando o sujeito a uma realidade enferma, adaptando-o 

ao que em verdade lhe tolhe. Com isso a psicoterapia retira os últimos traços de resistência 

à custa da debilidade do ego, com os quais os indivíduos poderiam se posicionar de 

maneira mais racional no mundo, coagulando sua práxis no potencial de ganhos almejados 

nas esferas de interesse mais imediatos dos homens (Adorno, 1955/2004). 

 No que consta à teoria psicanalítica e de acordo Adorno (1955/2004), nesse 

ínterim, esta exitou em descrever a organização da sociedade no interior dos homens mas, 

ao mesmo tempo, patenteou a subjetividade ao seu determinismo médico, científico-

natural, quanto mais rigidamente se prendeu a imanência do psiquismo numa constante 

antropológica, hermética e a-histórica (Adorno, 1955/2004). Por isso mesmo Franciscatti 

(2002) reitera que a sua prática clínica e as práticas psicoterápicas gerais devem ser 

frequentemente questionadas por fomentarem, majoritariamente, uma integração e 

adaptação ao que leva os indivíduos a sofrer.  

Ocorre disso o fato não menos controverso que parte da práxis psicoterápica dê 

mostras de compensação das carências estanques na realidade e reivindique, via de regra e 

em seu proceder, aceitação incondicional, empatia e congruência. Seu impulso diligente 

subsiste à sombra do que convém. Pois em cada gesto de condescendência que a psicologia 

endereça em quaisquer meandros de sua práxis, mais suscetível ela se torna a endossar uma 

sensibilidade insensível à realidade dos homens. Traçado um paralelo com a discussão 

apontada por Horkheimer e Adorno (1956/1973) sobre a disposição conflitante no terreno 

da investigação social empírica, onde também a psicologia se encontra, podemos inferir, 
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igualmente, que a falta de humanismo aparente nas perspectivas de uma psicologia mais 

crítica, que asseveram, nos traços de personalidade e idiossincrasias dos indivíduos as 

marcas da sociedade, atestam ainda ser mais humanas que a interpretação humanista do 

que não é humano (p. 126). Haja vista, a constituição mesma de propostas teórico-

metodológicas como também a de uma psicologia que se diga hoje positiva, que envereda 

seu saber na contemplação dos aspectos virtuosos da condição humana, tende ao risco de 

curvar-se por demais diante da reificação. De acordo com Paludo e Koller (2007), como 

também em Yunes (2003), ao embasarem-se nos interlocutores da psicologia positiva, o 

que se nota, na generalidade das considerações então apresentadas, é que a promessa 

conservada nessa proposta prima por uma melhor qualidade de vida dos indivíduos ao se 

buscar prevenir patologias através de um enfoque dos aspectos “virtuosos” da natureza 

humana. Ao sugerirem um estado de bem-estar ótimo, ensejam a saúde mental num 

funcionamento social e emocional saudável, de grupos e instituições, visando o 

fortalecimento das competências individuais através de uma maior adaptação, ajustamento 

social funcional e resistência às adversidades por meio do novo jargão da resiliência, 

enfatizando o desenvolvimento de uma autoestima positiva e tolerância ao sofrimento 

diante das condições “inerentes” à vida (Brandão, Mahfoud & Gianordoli-Nascimento, 

2011; Angst 2009). No entanto, a resiliência, conceito também levado de empréstimo ao 

contexto da psicologia organizacional e do trabalho, tal como pode ser visto nos estudos de 

Barlach, Limongi-França e Malvezzi (2008), contrariamente ao fato, não se aproxima de 

um padrão de resistência. Antes a mutila, em cada lastro restante ao remeter a uma 

funcionalidade doutrinada na contraparte subjetiva. O componente de fortalecimento do 

indivíduo incide, acima de tudo, sobre as condições objetivas abertas ao resgate da sua 

autonomia. Isso consiste, como indica Crochík (2008), em entender os traços que nos 

incitam a adesão e o que resiste. A formação do ego, nas palavras do autor, não pode 

prescindir da racionalidade que permite à crítica a cultura (Crochík, 1999). Cabe-nos 

atentar para os comportamentos irracionais requisitados diariamente, mesmo aqueles ditos 

virtuosos, mas que se processam a custa da mais extensa ação dos mecanismos de defesa. 

Assim, todos esses segmentos da psicologia anteriormente ditos trazem consigo um 

elemento de cegueira, amarrados na necessidade de uma autoafirmação e prestígio social 

ao serem capazes de levantar um diagnóstico mais contagiante e harmonizado sobre o real 

em detrimento dos fatos que lhes são próprios investigar. O autoengano que arrastam em 

suas teorias e práticas articula-se com a cadeia dos fins da autoajuda, perante os quais os 
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fatos da vida retrocedem mais ao plano do esquecimento e se estendem menos como 

material de elaboração. Desse modo, camuflam-se os conflitos a custa de uma maior 

autoalienação ao proclamarem um padrão moral de bem-estar. Veda-se um processo de 

esclarecimento e autonomia ao afiançarem uma emoção positiva radicada num parâmetro 

hedonista a elas incomensurável, sob a síntese de uma reconciliação que torna culpado o 

conhecimento em que se inclina uma psicologia de base mais materialista histórico 

dialética.  

Mas, conforme apresentado por Franciscatti (2002), mais cabível à psicologia 

pensar o existente em suas promessas traídas e esquecidas. Não no sentido de um 

endurecimento diante da vida, mas no reconhecimento de que quaisquer medidas 

predispostas a acomodarem-se com o real fazem-se ideológicas, pois não servem como 

denúncia das condições sociais que impedem a existência de um indivíduo diferenciado.  

A psicologia aplicada, ao se apresentar de forma afirmativa com intervenções 

que visem minorar ou mascarar o estado de sofrimentos das pessoas como se isso 

fosse independente das condições sociais que os determinam, atua diretamente 

para a manutenção do sofrimento como forma de sustentação dessas mesmas 

condições objetivas irracionais. Portanto, é ideológico atribuir à psicologia um 

trabalho direto com o sofrimento pautado por técnicas que mantêm e disseminam 

formas de ilusão; ao contrário, ao lidar com o sofrimento, a psicologia deve 

indicar e denunciar o que leva a este estado: as condições sociais que impedem a 

existência do indivíduo. (Franciscatti, 2002, p. 130). 

Certamente, e de acordo com Franciscatti (2002), é ideológico conferir à psicologia 

a investigação direta com o sofrimento humano. Resistir significa conhecer os limites da 

prisão; deve-se pois, combater aquilo que causa sofrimento e não manter as formas de 

ilusão. Sua tarefa passa no desmistificar a falsa vida para que o virtuoso prevaleça ante o 

gris que coaduna e reforça interpretações simplistas e as ações vãs diante do que sobrevém 

na civilização e aos indivíduos.  

Para Adorno (1951/1992, p. 85), a esperança se agarra dessa maneira como uma 

força impotente nos esforços teóricos, mas permanece viva na recusa que exerce na má 

utilização ideológica da própria existência e, de resto, assim possa então conduzir-se de 

modo privada, modesta, discreta e despretensiosa: no fim das contas, a esperança – na 

medida em que se arranca da realidade ao negá-la – é a única forma na qual a verdade se 

manifesta. Também para Crochík (2004), à psicologia vale o anseio de desencantar o 

mundo até o fim, expondo os obstáculos à individuação e emancipação dos homens, mas 

sem perder, contudo, o encanto, que é da vida, via pela qual ela retira sua insistência de 

ver-se erradicada da sua condição enquanto ciência aplicada. A pergunta, portanto, a se 
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colocar sobre todos os que se dedicam aos desafios da teoria e práxis psicológica seria, 

então, se temos mais razão para amar o que sucede a nós, para afirmar o que existe, 

porque existe, do que de tomar como verdadeiro aquilo de que temos esperança (Adorno, 

1951/1992, p. 85). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esse percurso podemos dizer que temos a consciência de que falamos 

como privilegiados. E essa é uma identificação que destacamos do pensamento de Adorno, 

como alguém que carrega a culpa subsequente por ter tido a rara chance de escolher e 

organizar seu trabalho essencialmente segundo as próprias intenções (Adorno, 

1969/1995a, p. 72), ao menos até o presente momento e que, por isso mesmo, a vida não 

deixa esquecer as obrigações sempre maiores por um “luxo” que ela cobra reiteradamente 

e não dá muitas folgas. Mas não só privilégio e culpa, uma vez que a responsabilidade 

envolvida no trabalho de pesquisa traz o peso de uma posição objetiva tardia na ânsia de 

uma existência independente, além da constante suspeita alheia sobre a pertinência e a 

seriedade de se investir hoje na direção de uma profissão dita intelectual. A intransigência 

frente à distância de um trabalho teórico para com as prioridades ordenadas dos fins 

práticos coloca em questionamento, a cada novo dia, a confiança antes depositada, dado 

que a esquematização de acordo com o que é importante e o que é secundário subscreve, 

quanto à forma, a escala de valores da práxis operante, mesmo quando a contradiz no 

conteúdo (Adorno, 1951/1992, p. 109).  

 Devido a isso fizemos da experiência dessa pesquisa um braço estendido da 

maneira particular e introspectiva em algumas das atividades que por vezes nos 

envolvemos no tempo livre. A catarse posta como elemento próprio no envolvimento da 

escrita externaliza parte da necessidade de um estado de coisas pelas quais a psicologia tem 

e se ocupa, e que, de certa forma e tal como posto por Adorno (1951/1992; 1969/1995a), 

não teria sido possível enfrentar se não tivesse de alguma maneira nos embrutecido. Do 

contrário, teríamos desde antes abdicado desta responsabilidade e endereçado nossos 

impulsos aos interesses usuais pelos quais respondem sua práxis.  

Seguramente, o objeto de investigação levantado durante esta dissertação mostra-se 

de difícil trato e envolvimento. No entanto, tem-se revelado muito caro à psicologia. 

Diante até, da necessidade que ela abriga em resgatar o tensionamento entre teoria e 

prática, a ideologia da identificação ao existente, na contramão desta premissa, tem coberto 

de certo desdém os desafios postos na construção de seu conhecimento, principalmente no 

que consta ao seu papel enquanto ciência aplicada, se considerado o complexo 
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entendimento de que o objetivo de uma práxis justa seria sua própria supressão (Adorno, 

1969/1995b, p. 214).  

Por isso, na medida em que a teoria nela vinculada permite pensar o real ela, a 

teoria, ao mesmo tempo, opõe resistência. De acordo com Adorno (1969/1995b, p. 207), 

apesar de toda sua própria não-liberdade, a teoria tem sido, num mundo não livre, lugar-

tenente da liberdade. Toda teoria destacada da liberdade de pensamento tende a 

aproximar-se mais da justiça ao objeto, por isso, sobre sua aparente inutilidade delimita-se 

a precisão extraída no desvelamento do gris, do caráter desqualificado da vida (p. 203), o 

que faz então do pensar um modo de agir, a teoria uma forma de práxis (p. 204). Porém, 

sempre que alcança algo importante, o pensamento produz um impulso prático, mesmo 

que oculto a ele. Só pensa quem não se limita a aceitar passivamente o desde sempre dado 

(p. 210). A aplicação, portanto, do conhecimento de que se serve a psicologia não pode se 

subtrair a uma regra, mas se configurar como uma possibilidade sempre em aberto. O 

pragmatismo arraigado que alicerça uma indiferença frente ao objeto traduz o dilema 

constante posto na práxis psicológica quando apresenta-se, costumeiramente, o fato de não 

se saber seguramente o que fazer, situação que esclarece mais o engodo de algumas de suas 

práticas por verdadeiramente não se ter o que fazer em seu campo de ação do que 

propriamente uma remissão quanto a incapacidade do sujeito que nela se defronta. A práxis 

pura práxis que a psicologia leva muitas vezes adiante fetichiza os meios porque a reflexão 

sobre os fins se torna intolerável para o tipo de práxis que lhe é próprio (p. 217), mesmo 

sendo mais cômodo seguir a correnteza, ainda que declarando estar contra a correnteza 

(p. 208), o que corrobora a direção constante de uma práxis neurótica em que a vida 

subjetiva tropeça, como eco tolo da razão desfigurada. Com isso Adorno (1969/1995b, p. 

206) reitera que se a práxis autárquica possui desde sempre traços maníacos e coercitivos, 

a auto-reflexão significa – em contraste com estes – interromper a ação cega que tem seus 

fins fora de si, e o abandono da ingenuidade, como passagem para o humano. 

Em cima do exposto salientamos, pois, que os caminhos pelos quais partem os 

desafios desta pesquisa se alinham no comprometimento social envolvido na teoria e práxis 

da psicologia e orienta-se pelo saber que se move tateante, que se permite, conforme o 

próprio Adorno (1969/1986, p. 64), romper e irromper, enquanto guia seus sentidos 

àquelas finalidades humanas já tão obstruídas pelos danos expressos na cultura. A busca 

permanente da verdade caracteriza-se como uma busca sempre renovada, levando em 

consideração seus determinados aspectos temporais e históricos. O esforço mesmo de se 
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permitir almejá-la acende na consciência a expressão e qualidade do que é belo e bom e 

que, por isso mesmo, não se deixa resignar quando a tarefa da civilização mostra-se 

incongruente. Partindo da ênfase na transformação social embutida nesta tarefa, é 

ideológico, portanto, reconhecermos pertinente qualquer conhecimento carente de trato, 

que não se abra a captura de melhores direções para a vida e que tanto acaba por se igualar 

a um silêncio conformado, que só tende a capsular o tempo de amanhã como uma extensão 

e permanência das vicissitudes presentes. A sensibilidade que resiste e dignifica o humano 

invoca uma intransigência diante do curso do mundo e tem, na natureza desse incômodo, a 

aspiração de uma liberdade em potencial que só pode ser pensada na medida em que 

acolhe as marcas dos sofrimentos injustificados que se sucedem na cultura, com vistas 

sempre a ultrapassá-los.  

Em vista da morosidade perpetuada pela invasão da racionalidade do trabalho na 

rotina da vida, quando as pessoas cada vez menos possuem algo realmente relevante pra 

dizer umas as outras, há que se dizer que as representações vãs e escapistas que trazem da 

sua própria condição e do mundo em que se encontram depõe para uma sutil contradição: a 

de que a verdade que tanto abraçam enreda-se com a mentira na qual se transformou seu 

modo de vida. O lugar do desumano, tocado por altos sacrifícios e pelo medo diante das 

incertezas em aberto, perturba texturas, intensifica cansaços, obsta maiores condições de 

fruição, resignando os indivíduos ao tom do gris que se sedimenta as voltas. Isso afere o 

fato de que a heteronomia subjacente dificulta a prescrição de um discernimento capaz de 

avançar para além do preto e do branco, ao preferirem mais seguir exemplos e dar 

continuidade aos valores, gostos e princípios usualmente construídos ao longo da vida e 

apresentados pelos modismos de seu tempo. Mas, nas certezas mais fortes em que se 

agarram nivela-se muitas vezes um autoengano encoberto e enrijecido. 

A percepção danificada, brotada da extorsão do espírito e do corpo impregnados 

pela mediação e as exigências do mundo do trabalho, traz um sinal de perdição, uma 

incapacidade de se apontar um direcionamento na vida quando já não se sabe mais ao certo 

que rumo condizente tomar quando a carência de sentidos e significados contamina a 

subjetividade. O tédio, assim, assinala uma cicatriz, como reflexo do espírito fatigado de 

hoje. É um estar à deriva. Fruto da exacerbação do mal-estar derivado de um processo de 

adaptação malfadado. A vida no tédio se apequena, se arrasta, perde densidade. Transcorre 

sob uma angústia materializada num estado de regressão psíquica preso na monomania do 

sempre-igual das atividades desembaraçadas no prolongamento do tempo, condicionando a 
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sede de experiência como uma promessa, pois está reservada a pontos nodais da existência. 

Ele é parte do preço que os homens pagam por terem de conviver com a autonomia da 

sociedade sobre si mesmos ou, conforme Adorno (1969/1994) indica, da real divergência 

entre os interesses objetivos e a espontaneidade subjetiva, acirrada pela anacrônica 

racionalidade do mundo do trabalho. Como segundo ponto, sua invasão no tempo livre 

infere para a cultura da dispersão inerente aos produtos ligados à indústria cultural, 

enquanto uma submissão fetichizada promovida na esfera do consumo. Uma forma de 

escape ao que em si é insuportável. Ao atenuar divergências e amenizar cansaços o preço 

que o indivíduo paga é a sua autoalienação. Em tempos de cansaços e perdição, o que a 

ideologia da indústria cultural traz na contemporaneidade é a crença de que, por entre suas 

promessas e seus clichês, a possibilidade de experiência e autonomia corre livre, mesmo 

sob toda ação dos mecanismos de defesa. A desintegração do ego, posta no capitalismo 

tardio sob estes frequentes mecanismos psicológicos acionados a todo instante como forma 

de defesa do eu, reduz a capacidade de apropriação dos estímulos e dos objetos dispostos. 

O assujeitamento característico do tédio é o que faz com que nos sucumbamos ao 

inanimado, ao gris, devido às poucas chances de diferenciação. A procrastinação, como 

resultado deste enredamento, nada mais é que o grito de uma vida em que se desvaneceram 

os sentidos. Invadida no tempo livre, a procrastinação confirma a ineficaz fuga do tédio, na 

busca frenética pelo novo, esse estado de euforia fungível que exemplifica a parcela de 

satisfação e gozo que experimentamos em meio, por vezes, a uma pálida felicidade, 

desembaraçada do momento que a define como resíduo de semiformação diante do medo 

mal elaborado. Talvez, as palavras do filósofo Arthur Schopenhauer, como citado por 

Adorno e Horkheimer (1947/2006, p. 203), ajudem a pensarmos essa condição posta na 

existência, pois, segundo ele, o pêndulo da vida oscila entre a dor e o tédio, entre instantes 

pontuais de satisfação do instinto e uma ânsia infinita. É o que Adorno (1951/1992) 

assinala a propósito desses instantes pontuais que integram os momentos de felicidade, ao 

esclarecer que o que ocorre à felicidade é que na verdade 

Nós não a temos, mas sim, estamos nela. Com efeito, a felicidade nada mais é 

que estar envolvido, uma cópia da segurança dentro da mãe. Mas, por isso, quem 

é feliz jamais pode saber que o é. Para ver a felicidade, ele teria que sair dela: 

seria como alguém que nasceu. Quem diz que é feliz, mente, ao invocar a 

felicidade, e assim peca contra ela. A ela só é fiel quem diz: eu era feliz. A única 

relação da consciência com a felicidade é a gratidão: nisto consiste sua 

incomparável dignidade. (p. 97). 

  Na medida em que a psicologia em algumas de suas frentes e embalada por um 

princípio de uma política pessoal como preceito de aceitação e assertividade fomenta a 
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busca de um perfil dos bem humorados e felizes, por descuido e falta de zelo ela tem 

deixado ao obscurecimento as causas dos tipos mais intransigentes, o espírito não 

adaptado. Estes devem ser evitados e combatidos em nome da manutenção de uma 

maldosa sanidade. Com isso a psicologia perde a compreensão sobre o fato de que a razão 

só pode resistir no desespero e no excesso; é preciso o absurdo para não se sucumbir à 

loucura objetiva (Adorno, 1951/1992, p. 175), asseverado o fato que   

a capacidade para o medo e a capacidade para a felicidade são o mesmo: a 

abertura ilimitada, que chega à renúncia de si, para a experiência, na qual o que 

sucumbe se reencontra. O que seria a felicidade que não se medisse pela 

incomensurável tristeza com o que existe? Pois o curso do mundo está 

transtornado. Quem por precaução a ele se adapta, torna-se por isso mesmo um 

participante da loucura, enquanto só o excêntrico conseguiria aguentar firme e 

oferecer resistência à absurdidade. Só ele seria capar de refletir sobre o ilusório 

do desastre, a “irrealidade do desespero”, e de se conscientizar não só de que ele 

ainda vive, mas de que ainda há vida. (1951/1992, p. 175).    

Na radicalidade presente na proposição que se eleva a reflexão para tantos aspectos 

que julgamos aqui pertinentes. Em nome do que se presencia, diante da banalização de 

uma vida cada vez mais mecanizada, que a psicologia propicie, em sua tarefa, a reflexão 

sobre a maldição que cerca a individuação e a nossa condição. Que sobre as questões que 

cabem a ela responder, que ela favoreça ao indivíduo, em toda sua força de ação, a 

autonomia capaz de tomar as rédeas diante da sua existência e a resistência aflorada diante 

da pronta participação ao que em si é precário, regressivo. 

Estas são questões passíveis de serem pinceladas à psicologia somente por um 

questionamento de base filosófica e sociológica. Estão dissolvidos nos propósitos da 

ciência psicológica questionamentos que não cabem somente a ela enveredar. E isso a 

filosofia, assim como a sociologia, a educação e a arte, capturam e se colocam como 

pontos de confluência e diálogo ao que à psicologia é essencial, como conhecimentos que 

circunavegam na crítica à semiformação. 

Na especificidade encontrada na arte, essa confluência se encontra no domínio 

intermediário que ela suscita, entre os fatos da vida material e as emoções fugidias que 

permitem transcendê-los. Ela não pode fazer nada mais que, ao ser representativa da 

realidade donde vêm, capacitar um embate ao existente ou mesmo alvorecer a ocorrência 

de estímulos provocativos do sublime, como qualidade do que é em si inexprimível. Ao 

partirmos de uma autoconsciência limitada pelos fenômenos de um cotidiano mecanizado 

pela razão instrumental, a experiência estética passível no contato com seus produtos 

permite o estremecimento e aspiração a um passo à frente do gris. Ser sensível a isso toca o 
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ponto culminante de um giro pro sujeito, capaz de despertar-nos para a irisação abafada 

nas objetivações da própria existência. Ou, conforme argumentação já apresentada, não 

seria 

cada impulso da fantasia engendrado pelo desejo, que, deslocando os elementos 

do existente, transcende-os sem traí-los? A mais simples das percepções não se 

forma no medo da coisa percebida ou no desejo desta última? Certamente o 

sentido objetivo dos conhecimentos desprendeu-se, com a objetivação do mundo, 

cada vez mais da base pulsional; certamente o conhecimento falha quando seu 

esforço objetivante permanece sob o encanto dos desejos. Mas, se as pulsões não 

são ao mesmo tempo suprassumidas no pensamento, que escapa desse 

encantamento, o conhecimento torna-se impossível, e o pensamento que mata o 

desejo, seu pai, se vê surpreendido pela vingança da estupidez. (Adorno, 

1951/1992, pp. 106-107). 

Nesse movimento, buscamos por um pensamento que possa transpor as 

incongruências que a socialização insiste em manifestar como um imperativo invariante e 

inerente à própria cultura e à constituição mesma dos indivíduos. A recusa em reduzirmos 

o pensamento a uma finalidade eminentemente prática radicada pela filosofia enfatiza o 

potencial emancipatório no tocante a sustentação de uma crítica social. A esperança que 

possa surtir na consciência dos homens por uma existência mais digna só nasce em vista 

das condições concretas já oferecidas. Isso requer também salientarmos que qualquer 

fantasia que possa ser experimentada a partir de uma experiência estética possui, de 

maneira correlata, um intercâmbio com a esfera social decorrente.  

Apenas a fantasia, hoje consignada ao domínio do inconsciente e no 

conhecimento como um rudimento infantil e sem juízo, institui aquela relação 

entre objetos que é a fonte irrevogável de todo juízo: se ela é banida, então o 

juízo – o ato de conhecimento propriamente dito – também se vê exorcizado. 

Mas a castração da percepção pela instância de controle, que lhe recusa toda 

antecipação desejante, obriga-a por isso mesmo a inserir-se no esquema da 

repetição impotente do que já é conhecido. O fato de que, a rigor, não seja mais 

lícito ver conduz o sacrifício do intelecto. Assim como, sob o primado absoluto 

do processo de produção, desaparece a finalidade da razão, até ela rebaixar-se ao 

nível do fetichismo de si mesma e do poder exterior, assim também ela se 

transforma de novo num instrumento, igualando-se a seus funcionários, cujo 

aparato intelectual serve apenas à finalidade de impedir o pensar. Uma vez 

suprimido o último traço de emoção, o que resta do pensamento é apenas a 

absoluta tautologia. (Adorno, 1951/1992, p. 107).  

A premência nesta atual circunstância histórica é trazermos um pensamento crítico 

à psicologia, que traga as discussões presentes no meio da filosofia, sociologia, da 

educação e da arte, todos como estímulos capazes de guiar as bases pelo que clama ao 

indivíduo, reconhecendo a importância do instante da espontaneidade, a necessidade de se 

acolher as urgências inscritas no projeto de esclarecimento, sem massacrar continuamente 

os estímulos que se abrem para além das prescrições que contornam nosso modo de agir e 
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ser. O estímulo, ainda que por mais sutil que se apresente, aguça a curiosidade dos homens, 

implica algo a ser decifrado, buscado, valendo-nos de ser a força primeira no caminho que 

conduz à diferenciação. É o estímulo a precondição de um investimento pulsional de 

potencial transformador, que nos mantém em movimento e nos leva a criar e recriar nossa 

existência. Mas, diante das relações mecânicas postas pela dinâmica do trabalho, quanto 

ainda resta nos indivíduos de uma excitação genuína, que remeta a experiência e não esteja 

subjugada ou incorporada à prevalência dos destinos do planejamento econômico? Torna-

se pertinente pensar, como e quanto das atividades por nós experimentadas já não estão 

intercaladas, de uma maneira ou outra, à luta constante contra o desamparo primordial, ou 

seja, entregues à autopreservação restrita. Aonde se perpetua a mesmice é rompida 

progressivamente a capacidade de emergência do espontâneo, daquilo que é vivo e pede 

pelo encerramento de um cotidiano no sempre igual. Numa vida danificada, parte dos 

estímulos presentes já são expressões deterioradas da dissolução individual. Num mundo 

varrido pela mediação econômica em todos os seus poros o tédio acaba refletindo a forçosa 

identificação dos homens com a realidade. Os estímulos inócuos, por ela demandados, 

apontam aquilo que a instância psíquica há muito já não consegue acolher e discernir entre 

o que ainda resiste de manifestação singular e autônoma, e o que nos é concedido a 

acreditar e aceitar, a todo momento, como sendo ações de nossa escolha voluntária.  

Levando ainda em conta os valores contemporâneos que inviabilizam a 

sensibilidade e as exposições das fraquezas individuais em nome da dureza, da imediatez e 

do enrijecimento dos afetos, a psicologia deve contribuir com livre diálogo sobre a 

importância em se dar vazão as angústias e sofrimentos humanos. Uma vez não elaborados 

tais sentimentos isso não requer o mesmo dizer que são conteúdos expurgados de nossa 

interioridade psíquica. Seus destinos permanecem acesos e se voltam como violência 

dirigida a nós próprios e, como decorrência, aos outros, afinal, quem é severo consigo 

mesmo adquire o direito de ser severo também com os outros, vingando-se da dor cujas 

manifestações precisou ocultar e reprimir (Adorno, 1967/1995d, p. 128).  

No entanto, se caso a psicologia afasta sua proximidade com a filosofia, sociologia, 

educação, e o contato com a arte, conforme advertido, ela atesta as contravenções de sua 

teoria e práxis, refém de um utilitarismo condicionado por um déficit de percepção sobre o 

real. Pelo seu mote político em potencial, cabe a ela questionar o quanto de esforço 

injustificado impera na cultura em nome do progresso desenfreado, além de contribuir 

decididamente na função de desmistificar incansavelmente os comportamentos irracionais 
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manifestados, enfatizando assim e por fim, meio a crítica teórica, a função ética na 

construção do conhecimento, ao permitir pontuar os embates indispensáveis, ainda que por 

vezes difíceis de enfrentar referentes aos danos da semiformação. 
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