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RESUMO 
 

Essa pesquisa teve o objetivo de investigar uma determinada tradição brasileira de pesquisa 

em Psicologia Social que tem produzido conhecimentos com base na Teoria Crítica da 

Sociedade da Escola de Frankfurt. Essa tradição remete, pelo menos, às décadas de 70 e 80, 

com expressão mais clara a partir dos anos 90. Na presente pesquisa, a ênfase esteve voltada 

para a investigação do período posterior à década de 90 e, principalmente, a partir dos anos 

2000 até os dias atuais. Seu objetivo foi identificar, mapear, descrever e discutir as 

referências e apropriações da teoria de Theodor W. Adorno, em especial suas propostas para 

a Psicologia Social, por pesquisadores brasileiros, com ênfase nas produções de 

pesquisadores da Psicologia. Para tanto, foi realizada uma análise das produções científicas, 

em formato artigo – a partir da seleção e busca em indexadores –, publicadas em periódicos 

nacionais, no período entre 1984 e o início de 2015. A análise da produção científica 

possibilitou o levantamento e a discussão de variados aspectos dessa produção em relação à 

caracterização das revistas, dos artigos e dos autores. A investigação foi desenvolvida em 

três etapas, a estratégia desenvolvida para organização e interpretação dos dados produzidos 

que abrange desde a primeira etapa, mais ampla, de mapeamento e descrição das publicações 

com referência a Adorno no contexto acadêmico brasileiro em geral (total de 197); passando 

por uma segunda etapa, na qual foram realizadas análises e discussões a respeito das 

publicações mais especificas da Psicologia com referências à teoria de Adorno, bem como 

dos seus pesquisadores (totalizando 87); e, na terceira etapa, foram objeto de análise as 

mesmas publicações da etapa anterior, contudo, com ênfase sobre o seu conteúdo, por meio 

de uma análise temática dos resumos e a elaboração das seguintes categorias: estudos sobre 

dominação e violência social (24 pesquisas); estudos sobre o indivíduo e a formação cultural 

(14 pesquisas); estudos sobre indústria cultural, propaganda e consumo (11 pesquisas); 

estudos sobre ciência, metodologia e debates teóricos (17 pesquisas); estudos sobre educação 

(13 pesquisas); e estudos sobre arte e estética (8 pesquisas). Os resultados indicam uma 

presença bastante significativa e crescente da Psicologia na produção e veiculação de 

investigações com base em Adorno no Brasil e a ampliação, por parte dos pesquisadores 

brasileiros, do escopo de atuação da Psicologia Social proposta por Adorno. Considera-se 

que essa apropriação e certa “atualização” da teoria de Adorno em sua recepção pela 

Psicologia Social no Brasil – ampliação do escopo de investigação, em termos de objetos de 

estudo e metodologias – diz respeito às condições materiais e intelectuais que, no Brasil – 

em sua formação específica dentro do contexto do capitalismo tardio –, têm sido um terreno 

fértil para o desenvolvimento dessa perspectiva teórica. 

 

Palavras-chave: Teoria Crítica da Sociedade – Psicologia Social – Capitalismo Tardio – 

Indivíduo – Dominação. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to investigate a certain brazilian tradition of research in Social 

Psychology, which has produced knowledge based on Critical Theory of the Frankfurt 

School. This tradition refers at least to the 70s and 80s, with clearer expression from the 

90’s. In this study, the emphasis was on the investigation of the period after the 90s, and 

especially from the years 2000 to the present day. Its objective was to identify, map, describe 

and discuss the references and appropriations of Theodor W. Adorno’s theory, in particular 

its proposals for the Social Psychology, by Brazilian researchers, with emphasis on 

production of researchers of Psychology. Therefore, an analysis of the scientific production 

was carried out - from the selection and search of articles in indexers - published in national 

journals in the period between 1984 and early 2015. The analysis of scientific literature, as 

a methodology, enabled the survey and the discussion of various aspects of this production, 

in relation to the characterization of the journals, articles, and authors. The research was 

developed in three stages, the strategy developed for the organization and interpretation of 

data produced that extends from the first stage, wider, of mapping and description of 

publications with reference to Adorno in the brazilian academic context (197 total); passing 

through a second stage in which were carried out analyzes and discussions about the more 

specific publications in Psychology with references to Adorno's theory, as well as its 

researchers (87 total); and in the third stage, were analyzed the same publications from the 

previous step, however, with emphasis on its contents, through a thematic analysis of the 

abstracts and the preparation of the following categories: studies on domination and social 

violence (24 studies); studies on the individual and the cultural formation (14 studies); 

studies on cultural industry, advertisement and consumption (11 studies); studies on science, 

methodology and theoretical debates (17 studies); studies on education (13 studies); studies 

on art and aesthetics (8 studies). The results indicate a very significant and growing presence 

of psychology in the production and transmission of Adorno-based investigations in Brazil 

and the expansion, by Brazilian researchers, of the scope of action of the Social Psychology 

proposed by Adorno. It is considered that this appropriation and certain "update" of Adorno's 

theory in its reception by the Social Psychology in Brazil – expanding the research scope, in 

terms of objects of study and methods – concerns the material and intellectuals conditions 

in Brazil – in its specific formation within the context of late capitalism – which have been 

a fertile ground for the development of this theoretical perspective. 

 

Keywords: Critical Theory of Society – Social Psychology – Late Capitalism – Individual 

– Domination. 

 

  



viii | 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 1 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E CONTEXTUAIS 10 

1.1 A TEORIA CRÍTICA E A PSICOLOGIA 10 

1.2 SOBRE A PSICOLOGIA SOCIAL DE THEODOR W. ADORNO 16 

1.3 NOTAS SOBRE A PSICOLOGIA SOCIAL NO BRASIL 24 

1.4 NOTAS SOBRE A TEORIA CRÍTICA NO BRASIL 35 

CAPÍTULO 2: MÉTODO – CAMINHOS DA PESQUISA 40 

2.1 NOTAS PRELIMINARES ACERCA DA INVESTIGAÇÃO 40 

2.2 CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CORPUS DE PESQUISA 44 

2.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DO MATERIAL 45 

CAPÍTULO  3: RESULTADOS 48 

3.1 PRIMEIRA PARTE: A PRESENÇA DE ADORNO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA 48 

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA BUSCA E DO CORPUS PRELIMINAR 48 

3.1.2 REFERÊNCIAS A T. W. ADORNO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (1984-2015) 49 

3.1.3 DISCUSSÃO PARCIAL DOS RESULTADOS 57 

3.2. SEGUNDA PARTE: A PRESENÇA DE ADORNO NA PRODUÇÃO EM PSICOLOGIA 60 

3.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 60 

3.2.2 REFERÊNCIAS A T. W. ADORNO NA PRODUÇÃO EM PSICOLOGIA (1984-2015) 61 

3.2.3 SOBRE OS AUTORES 67 

3.2.4 SOBRE OS ARTIGOS 78 

3.2.5 DISCUSSÃO PARCIAL DOS RESULTADOS 81 

3.3 TERCEIRA PARTE: ANÁLISE TEMÁTICA DAS PRODUÇÕES EM PSICOLOGIA 85 

3.3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 85 

3.3.2 ESTUDOS SOBRE DOMINAÇÃO E VIOLÊNCIA SOCIAL 86 

3.3.3 ESTUDOS SOBRE O INDIVÍDUO E A FORMAÇÃO CULTURAL 90 



ix | 

3.3.4 ESTUDOS SOBRE INDÚSTRIA CULTURAL, PROPAGANDA E CONSUMO 93 

3.3.5 ESTUDOS SOBRE CIÊNCIA, METODOLOGIA E DEBATES TEÓRICOS 95 

3.3.6 ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO 98 

3.3.7 ESTUDOS SOBRE ARTE E ESTÉTICA 99 

3.3.8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 101 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 109 

REFERÊNCIAS 114 

REFERÊNCIAS DA PESQUISA 114 

ANEXOS 119 

ANEXO A – REFERÊNCIAS DO CORPUS PRINCIPAL POR CATEGORIAS (ARTIGOS DE 

PSICOLOGIA) 119 

ANEXO B – REFERÊNCIAS DO CORPUS PRELIMINAR (ARTIGOS DE OUTRAS ÁREAS) 126 

  



x | 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 – Gráfico de distribuição temporal das publicações (1984 – 2015) ...................... 50 

Figura 2 – Gráfico de distribuição temporal das publicações em Psicologia (1984 -2015) 63 

 

  



xi | 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 – Frequência e média de publicações por quadriênio ........................................... 51 

Tabela 2 - Frequência e porcentagem de periódicos e artigos em referência à área do 

conhecimento ....................................................................................................................... 52 

Tabela 3 – Áreas do conhecimento, frequência de artigos e revistas segundo grupo de 

periódicos............................................................................................................................. 54 

Tabela 4 – Total de publicações e área do conhecimento das revistas com maior produção

 ............................................................................................................................................. 56 

Tabela 5 - Número de publicações e média por quadriênios (Psicologia) .......................... 64 

Tabela 6 - Frequência e porcentagem de periódicos e revistas segundo as áreas do 

conhecimento (Psicologia) .................................................................................................. 65 

Tabela 7 - Áreas do conhecimento, frequência de artigos e revistas segundo grupo de 

periódicos............................................................................................................................. 66 

Tabela 8 - Frequência e porcentagem de autores em referência ao número de artigos 

publicados ............................................................................................................................ 68 

Tabela 9 - Frequência e porcentagem total de mestres e graduados em relação às áreas de 

formação .............................................................................................................................. 70 

Tabela 10 - Frequência e porcentagem total de doutores em relação às áreas de formação 70 

Tabela 11 - Frequência e proporção de mestres e graduados em relação às regiões de 

formação e atuação .............................................................................................................. 72 

Tabela 12 - Frequência e proporção de doutores em relação às regiões de formação e atuação

 ............................................................................................................................................. 73 

Tabela 13 - Frequência e porcentagem de graduados, mestres e doutores em relação ao tipo 

de vínculo de trabalho.......................................................................................................... 75 

Tabela 14 - Estado da Federação, tipo de instituição e número de docentes em relação à 

universidade ......................................................................................................................... 76 

Tabela 15 -  Frequência e porcentagem de artigos em relação ao número de autores por 

publicação ............................................................................................................................ 78 

Tabela 16 – Frequência e porcentagem de artigos em referência ao tipo de pesquisa ........ 79 

Tabela 17 – Frequência e porcentagem de artigos em relação às áreas do conhecimento que 

se referem ............................................................................................................................ 80 



xii | 

Tabela 18 – Principais referências bibliográficas (1ª categoria) ......................................... 90 

Tabela 19 - Principais referências bibliográficas (2ª categoria) .......................................... 93 

Tabela 20 - Principais referências bibliográficas (3ª categoria) .......................................... 95 

Tabela 21 - Principais referências bibliográficas (4ª categoria) .......................................... 97 

Tabela 22 - Principais referências bibliográficas (5ª categoria) .......................................... 99 

Tabela 23 - Principais referências bibliográficas (6ª categoria) ........................................ 101 

 

  



xiii | 

 

LISTA DE SIGLAS 
 

ABRAPSO – Associação Brasileira de Psicologia Social 

ALAPSO – Associação Latino Americana de Psicologia Social 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

CENSE – Centro Socioeducativo 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

EUA – Estados Unidos da América 

FATEC-JD – Faculdade de Tecnologia de Jundiaí 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FMN – Faculdade Maurício de Nassau 

PUC-RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana 

UEL – Universidade Estadual de Londrina 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFF – Universidade Federal Fluminense  

UFG – Universidade Federal 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFS – Universidade Federal de Sergipe 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 



xiv | 

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 

UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

UMC – Universidade de Mogi das Cruzes 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 

UNIFAMMA – Faculdade Metropolitana de Maringá 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 

UNIP – Universidade Paulista 

USP – Universidade de São Paulo 

 



Contribuições de T. W. Adorno para a Psicologia Social no Brasil: uma análise da produção científica (1984-2015) 

Rodrigo Siqueira Câmara – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

1 | 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O trabalho que aqui se apresenta é resultado de uma investigação que teve, de um 

ponto de vista amplo, o objetivo de lançar luz sobre uma determinada tradição brasileira de 

investigação em Psicologia Social, que tem produzido conhecimentos a partir do referencial 

da Teoria Crítica da Sociedade da Escola de Frankfurt. Essa tradição, segundo pôde ser 

constatado por meio desta investigação, remonta, pelo menos, às décadas de 70 e 80, com 

expressão mais clara a partir dos anos 90. Mais especificamente, esta pesquisa se debruçou 

sobre as apropriações da teoria de Theodor W. Adorno pela Psicologia Social brasileira 

expressas em parte da produção científica. E procurou apreender, por meio dessa produção, 

algo sobre a recepção e desenvolvimento desta teoria em solo brasileiro, mais 

especificamente no que diz respeito à Psicologia Social. A concretização dessa proposta de 

pesquisa está enraizada nas indagações e experiências possibilitadas ao autor deste trabalho 

por uma formação em Psicologia atravessada e ressignificada pelo contato com a Teoria 

Crítica1, mais especificamente por meio da aproximação com o pensamento de Adorno. 

  Durante a graduação, após uma variedade de experiências nas mais diversas áreas da 

Psicologia, o autor dessa dissertação teve a oportunidade de participar de grupos de 

estudo/pesquisa e desenvolver uma pesquisa2, em nível de iniciação científica, que teve 

como objeto de estudo a relação entre os tabus em relação aos professores e os tabus sexuais, 

com base na teoria de Adorno. Embora o objeto de estudo daquela investigação estivesse 

perpassado pela discussão da escola e da educação de uma forma geral, a proposta de 

pesquisa foi desenvolvida a partir do entendimento desses campos a partir de uma Psicologia 

Social, apoiada nas teorizações de Adorno. Outra importante fonte de experiências durante 

a formação, que alimentaram as indagações que estão na base dessa dissertação, foi a 

                                                 

 

1 A expressão “teoria crítica” não diz respeito exclusivamente à produção dos intelectuais que integraram o 

Instituto de Pesquisa Social – discutido no primeiro capítulo – contudo, costuma-se identificar estes intelectuais 

como referências para o que ficou conhecido como “Teoria Crítica da Sociedade”, ou ainda, “Escola de 

Frankfurt”. Para os objetivos aqui propostos, no entanto, ao nos referirmos à Teoria Crítica estaremos tendo 

como referência o recorte destes autores, com especial ênfase nas formulações de Theodor W. Adorno. 

 
2 Pesquisa intitulada “Formação Cultural e Professores: a interdição dos tabus e a dissociação entre razão e 

emoção” desenvolvida entre agosto de 2012 e julho de 2013, por meio do Programa de Iniciação Científica da 

UFSJ, com bolsa CNPQ. Sob a orientação da Profa. Dra. Kety Valéria Simões Franciscatti. 
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participação, ao longo de pelo menos 3 anos, durante a graduação e o mestrado, nas 

disciplinas de “Psicologia Social I” e “Métodos de Pesquisa Qualitativa”, oferecidas na 

graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)3. Por meio 

destas participações, como aluno, monitor ou ainda como estagiário em docência, foi 

possível reconhecer, por um lado, tanto uma perspectiva teórico-metodológica de produção 

de conhecimentos em Psicologia Social, que tem como base o trabalho dos autores 

frankfurtianos, no tensionamento com outras perspectivas e tendências de Psicologia Social; 

e constatar, por outro, a ausência de referências a esta perspectiva na maior parte dos 

trabalhos que discutem a Psicologia Social no Brasil e, também, nos trabalhos que discutem 

a recepção da Teoria Crítica no Brasil. Deste modo, foi-se construindo o interesse e a 

consciência da necessidade de melhor conhecer esta (relativamente) recente perspectiva de 

investigação no Brasil, e que foi o objeto de estudos dessa pesquisa. Este esforço de 

recuperação dessa tradição de pesquisa certamente ultrapassa os objetivos e limites da 

presente pesquisa. Para investigar essa articulação teórica, entre a Psicologia Social no Brasil 

e teoria de Adorno, o caminho escolhido foi o de compreendê-la a partir de um dos seus 

índices, a produção científica produzida por pesquisadores brasileiros e publicada em 

periódicos nacionais. 

 Várias décadas depois da fundação do Instituto de Pesquisa Social, a obra destes 

autores, de Adorno em especial, tem sido referência para a formação de gerações de 

pensadores, cientistas, pesquisadores e estudantes. Além disso, sua teoria também tem 

contribuído para as mais diversas áreas do conhecimento, em diferentes países. Essa 

capacidade de ressonância de uma teoria nos mais variados contextos sociais e sua 

permanência no tempo, indicam que suas reflexões ainda se fazem pertinentes para 

compreender a sociedade tal como se encontra na contemporaneidade, uma vez que as 

condições materiais, objetivas e subjetivas, que serviram de base a estas reflexões ainda são 

as condições nas quais nossa sociedade está assentada, ainda que se considere que, desde 

então, a sociedade não tenha se mantido de todo estática. No entanto, do ponto de vista 

estrutural, parte-se do pressuposto, neste trabalho, de que ao longo das últimas décadas, 

observa-se mais um acirramento e acentuação dos fenômenos sociais investigados pelos 

                                                 

 

3 Disciplinas oferecidas pela professora Kety Valéria Simões Franciscatti, que também supervisionou 

atividades de ensino e estágio em docência. 
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frankfurtianos, do que propriamente alguma mudança. Na base desses fenômenos, que ainda 

são atuais, está a mudança na esfera da produção de um capitalismo concorrencial um 

capitalismo dos monopólios, que culmina no que Adorno (1968/1994) caracteriza como 

capitalismo tardio, enquanto estágio de desenvolvimento do sistema capitalista e que no 

Brasil assume as características específicas de um país de terceiro mundo; mas que se 

mantém sob as bases das relações de trabalho e produção do capitalismo tardio, que são 

tomadas aqui como base material das implicações subjetivas que foram discutidas por 

Adorno. Nesse sentido, a problemática concreta à qual Adorno, como os demais 

frankfurtianos da primeira geração, dedicaram grande parte de sua obra, a do fracasso da 

cultura, expresso no progresso da dominação atrelado ao desenvolvimento da sociedade é, 

ainda, uma problemática concreta do capitalismo tardio e, portanto, do nosso tempo. 

  É a partir deste diagnóstico, que não deve ser tomado como estático – mas histórico, 

pois implica no reconhecimento da possibilidade da superação deste estado de coisas – que 

se fundamenta a constituição de um conhecimento que, sob esta base material, seja crítico a 

esta cultura. A Psicologia como uma ciência parcelar está também implicada nessas 

condições, na medida em que seu objeto privilegiado de estudo, o indivíduo, efetivamente 

não está realizado historicamente, precisamente por que os meios materiais e espirituais que 

deveriam ser garantidos pela coletividade social estão submetidos à lógica da dominação que 

permanece atrelada dialeticamente ao progresso do esclarecimento (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985). 

 Do ponto de vista do conhecimento, essas formulações possuem suas consequências. 

Tomar a crítica da sociedade como parâmetro para a produção do conhecimento, implica em 

se assumir uma postura epistemológica que reconhece a natureza social da produção do 

conhecimento e a impossibilidade da neutralidade científica, como propõem algumas 

perspectivas positivistas, e na qual o conhecimento deve estar imbricado com a possibilidade 

da emancipação – mudança radical da estrutura objetiva e subjetiva que se mantém com o 

progresso da dominação. Contudo, segundo Adorno (1967/1995) dadas as limitações nas 

possibilidades atuais de modificações das condições objetivas – econômicas e políticas –, o 

esforço de resistência à barbárie instaurada e legitimada se dirige para o lado subjetivo, ou 

seja, para o entendimento deste indivíduo, deformado pela cultura. Desse modo, ao se tomar 

o indivíduo e sua formação como espaço privilegiado de crítica da cultura, a psicologia, cujo 

objeto de estudo é o indivíduo, assume também (ou deveria assumir) um papel importante 
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em um projeto mais amplo de crítica e resistência aos infortúnios históricos aos quais os 

homens estão submetidos. À Psicologia cabe, segundo Franciscatti (2002), portanto, tanto a 

denúncia daquilo que mascara os determinantes objetivos da barbárie como a investigação 

sobre os fatores subjetivos que se produzem e se manifestam por meio desta objetividade. 

 É a Psicologia Social que Adorno elege como disciplina adequada para a investigação 

das subjetividades que se formam em meio à irracionalidade objetiva, mais especificamente 

o que ele nomeia como uma Psicologia Social Analiticamente Orientada (Adorno, 

1955/2015). Como será visto ao longo do trabalho, Adorno ao se referir à Psicologia tem 

como referência principal a psicanálise freudiana. É a partir de um duplo movimento de 

apropriação e crítica da teoria freudiana que Adorno formula um entendimento próprio da 

subjetividade. Porém, apesar das grandes contribuições que Adorno pode fornecer à 

Psicologia Social, estas contribuições têm sido ainda pouco investigadas, conforme indica 

Crochík (2008, p. 297): 

Nesse sentido, é notável, e infelizmente coerente, que os estudos empíricos que 

realizou, também considerados da área da psicologia social, sejam pouco citados 

pelos estudiosos de seu pensamento. Caberia, então, evidenciar a defesa que faz 

dessa disciplina, a utilização de suas técnicas em seu trabalho e a delimitação de 

como é entendida por esse autor e, mais do que isso, caberia verificar se não é 

possível falar de uma psicologia social de T. W. Adorno. 

 É dentro deste contexto e do reconhecimento da importância deste projeto coletivo, 

que a presente pesquisa elege como foco de interesse as contribuições da teoria de Adorno 

para a Psicologia, mais especificamente para a Psicologia Social. Seu objetivo, de uma forma 

geral, foi o de investigar como as formulações de Adorno têm sido referência para a produção 

de conhecimentos em Psicologia Social no contexto brasileiro, ou seja, especificar quais tem 

sido as referências utilizadas, temáticas e características gerais do campo, para iluminar de 

que forma essa teoria tem sido fértil para a ciência psicológica nesse contexto. Este 

movimento corresponde à análise dessas contribuições a partir do ponto de vista da sua 

apropriação pela Psicologia Social brasileira, expressa na produção científica. 

 A análise da produção científica, estudo de metaciência, é uma importante parte do 

trabalho científico que possibilita obter um panorama a respeito da produção de 

conhecimentos em uma determinada área. Estes estudos são importantes na medida em que 

por meio da análise da produção se pode delimitar a profundidade e amplitude dos 

conhecimentos científicos em um determinado contexto, bem como identificar tendências, 

autorias, o como, o porquê, dentre inúmeras outras possibilidades no que tange ao saber-
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fazer-poder da ciência (Witter, 1999). As pesquisas dessa natureza permitem, ainda, 

recuperar algo da história de um determinado campo do conhecimento e iluminar 

problemáticas atuais de uma determinada área. Desta forma torna-se mais clara a riqueza e 

amplitude deste tipo de trabalho bem como sua importância. 

 Este tipo de investigação, no que diz respeito à Teoria Crítica, é inaugurado pelo 

estudo de Carone (1985) realizado nos Estados Unidos sob orientação de Martin Jay, no qual 

a autora procurou identificar o impacto da conhecida pesquisa conduzida, nos anos 50, por 

Adorno e colaboradores da Universidade da Califórnia em Berkeley, “A personalidade 

autoritária”, sobre as pesquisas de conteúdo psicossocial nos Estados Unidos durante década 

de 50, ou seja, procurou compreender como esta pesquisa repercutiu, sendo replicada, 

apropriada ou criticada, nas produções posteriores daquela década. Com este estudo, a autora 

demonstrou que embora tenha ocorrido um grande impacto na produção, com centenas de 

trabalhos, a maior parte das pesquisas que replicaram a pesquisa original, o fizeram 

comprometendo o seu conteúdo e sua validade. Pois, diferentemente da pesquisa original, 

dissociaram o instrumental técnico do referencial teórico que subsidiou a sua elaboração e a 

sua realização – e que permite sua adequada interpretação – tal como realizado por Adorno 

e seus colaboradores. 

 Em um recente estudo, também de análise da produção, Crochík (2013) realizou um 

levantamento e a descrição da produção brasileira que se aproxima dos objetivos da presente 

pesquisa. Seu objetivo foi o de descrever a produção de pesquisas brasileiras em Psicologia 

Social, que utilizou como referência a obra de pensadores da denominada Escola de 

Frankfurt (p. 25), tendo como referência Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse e Walter Benjamin e o período de 10 anos (2002-2012).  Em suas conclusões, o 

autor sublinha alguns pontos importantes como, dentre outros, o resultado de que as 

temáticas mais recorrentes nos artigos analisados foram a dominação social do indivíduo, a 

fragilidade de sua formação, bem como a resistência a essa dominação, que são realmente 

temas fortemente relacionados aos frankfurtianos; também o fato de Adorno, junto com 

Benjamin, serem os autores mais citados; a predominância de artigos teóricos, o que o 

pesquisador relaciona com a importância atribuída pela Teoria Critica da Sociedade à teoria 

e, podemos acrescentar, notadamente por Adorno; e, por último, nesta breve revisão de 

alguns dos resultados obtidos na pesquisa, o fato de que Crochík (2013) encontrou um 

aumento na produção quando compara os 5 primeiros anos com os 5 últimos abrangidos pela 
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pesquisa – algo relevante para a investigação aqui proposta. Esse aumento indica que, 

provavelmente, ainda esteja em pleno curso o processo de apropriação das ideias de Adorno 

pela Psicologia Social brasileira e que, possivelmente, sua tendência seja continuar a crescer, 

se extrapolarmos os resultados da pesquisa. 

 Com base no exposto, a presente investigação teve como objeto a relação entre as 

formulações Theodor W. Adorno, pensador da Teoria Crítica da Sociedade, e o campo da 

Psicologia, mais especificamente, essa ciência no contexto brasileiro. Dentro desta temática 

seu objetivo foi identificar, mapear, descrever e discutir as referências e apropriações da 

teoria de Adorno, em especial suas propostas para a Psicologia e a Psicologia Social, por 

pesquisadores brasileiros, com ênfase nas produções de pesquisadores com vínculos com o 

campo da Psicologia. Para tanto, propõe-se uma análise das produções científicas, em 

formato artigo – em acordo com os critérios definidos e discutidos no terceiro capítulo –, 

publicadas em periódicos de nacionais e, mais especificamente, aquelas produções que 

tenham autores com formação e/ou atuação em Psicologia. 

 É importante ressaltar que esta pesquisa está vinculada a um projeto de pesquisa mais 

amplo, cujo título é: “Conhecimento e emancipação: impasses ético-políticos da Psicologia 

contemporânea”. Esta pesquisa encontra-se em andamento e está vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ e tem como foco as contribuições dos autores da 

Teoria Crítica da Sociedade para se pensar o entrelaçamento entre conhecimento e 

emancipação no contexto da Psicologia Social brasileira4. A dissertação está dividida em 

quatro partes, descritas a seguir. 

 O primeiro capítulo tem o objetivo de apresentar as bases e fundamentações teóricas 

e contextuais a respeito do objeto da investigação, que perpassa diferentes discussões. O 

capítulo está dividido em quatro partes, cada uma dedicada a uma dessas discussões, que se 

complementam no sentido de apresentar e discutir a perspectiva teórica de Adorno em 

relação à Psicologia Social, e de indicar uma parte das condições teóricas e contextuais da 

produção do conhecimento no contexto mais específico da Psicologia Social no Brasil, que 

toma este autor como referência para seu trabalho. A primeira parte tem como objetivo 

delimitar, de um ponto de vista mais amplo a proposta da Teoria Crítica da Sociedade e sua 

                                                 

 

4 Este projeto tem coordenação da professora Dra. Kety Valéria Simões Franciscatti, membro do corpo docente 

permanente do referido programa de pós-graduação. 
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relação com a Psicologia, ressaltando alguns elementos históricos e teóricos. A segunda 

parte tem o objetivo de apresentar e discutir algumas das principais discussões de Adorno 

no que diz respeito à Psicologia Social. Com base principalmente nos textos “Sobre a relação 

entre a Sociologia e a Psicologia” (Adorno, 1955/2015) e “Indivíduo” (Horkheimer & 

Adorno, 1956/1973a), são discutidas as questões relativas à proposta de uma Psicologia 

Social e também a seu objeto de estudo, perpassadas pela discussão sobre indivíduo e 

sociedade e sobre a relação entre Psicologia e Sociologia. A terceira parte tem o objetivo de 

apresentar, com base em estudos de pesquisadores brasileiros, alguns marcos históricos e 

teóricos das principais tendências em Psicologia Social destacando principalmente seu 

desenvolvimento no Brasil, perpassando as discussões sobre a crise da Psicologia Social e a 

o surgimento de uma Psicologia Social Crítica. Na quarta e última parte deste capítulo, são 

recuperados marcos históricos da apropriação do referencial da Teoria Crítica pelo 

pensamento brasileiro, segundo a perspectiva de pesquisadores brasileiros, que se detiveram 

sobre determinadas áreas. Também são apresentados alguns exemplos de produções 

acadêmicas que indicam essas relações, desde pelo menos a década de 70, e também 

pesquisadores que têm contribuído para as relações entre Teoria Crítica e Psicologia no 

Brasil. 

 O segundo capítulo tem como objetivo apresentar a fundamentação teórico-

metodológica que possibilitou a realização da pesquisa. Um primeiro momento foi dedicado 

a algumas reflexões epistemológicas, bem como teórico-metodológicas, no que tange à 

produção de conhecimento com base na Teoria Crítica. Em seguida são apresentados os 

caminhos tomados pela pesquisa do ponto de vista técnico da análise da produção. Assim, 

são definidos critérios e parâmetros para a busca e seleção do material que compõe o corpus 

de análise e também são definidos norteadores gerais para a análise deste corpus. Esta análise 

teve como parâmetro um duplo movimento em relação ao material. Um primeiro movimento 

de análise descritiva, para a construção de indicadores quantitativos e percepções gerais 

sobre a produção brasileira e um segundo movimento no qual se procura realizar uma análise 

qualitativa do material que possibilite interpretar e discutir os dados à luz dos objetivos. 

 O terceiro capítulo é dedicado à apresentação dos resultados da pesquisa e está 

divido em três partes principais. A primeira parte apresenta os resultados e discussões a 

respeito da análise da produção científica do corpus preliminar, que abrange publicações de 

diversas áreas. Nessa parte, procura-se identificar principalmente as características gerais da 
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produção, como sua distribuição e tendência temporal e principais periódicos de publicação. 

Por meio dessas análises foi possível identificar, em linhas gerais, o grande espaço (em 

relação às outras áreas) que a Psicologia ocupa nessa produção. Na segunda parte são 

apresentados os resultados e discussões da análise da produção científica que incidiu sobre 

as pesquisas produzidas por pesquisadores vinculados à Psicologia5, e que compuseram o 

corpus principal de análise. A análise desta parte teve um aprofundamento maior e procurou 

descrever além das características dos artigos (distribuição temporal, periódicos), as 

informações sobre os pesquisadores (formação, atuação, região de formação e atuação, etc.) 

e as informações sobre as investigações (número de autores, tipo de pesquisa). Nesta parte 

foi possível mapear e conhecer, sob vários aspectos, um volume considerável de publicações 

que indicam o crescimento claro dessa perspectiva no Brasil e o importante papel da 

Psicologia para a Teoria Crítica no Brasil. Na terceira parte são apresentadas as análises e 

discussões que incidiram sobre o corpus principal, mais especificamente no que diz respeito 

às temáticas das produções. Essa análise foi realizada através da proposição de categorias 

temáticas e permitiu a apresentação e discussão sobre as problemáticas e objetivos principais 

dessas investigações e as suas contribuições para a delimitação de uma Psicologia Social no 

Brasil com base em Adorno. 

 Por fim, nas considerações finais, são apresentadas as discussões que dizem respeito 

ao conjunto da investigação, procurando realizar uma análise crítica das suas limitações e 

potencialidades. Deste modo, são discutidas as implicações materiais da pesquisa, que 

implicam em sua maior limitação, e também as contribuições que os resultados podem 

acrescentar nas discussões sobre a Teoria Crítica no Brasil; nas discussões sobre as relações 

das produções analisadas com a Psicologia brasileira; e as suas contribuições para a proposta 

de uma Psicologia Social de Adorno. 

 As referências estão formatadas segundo as normas da American Psychological 

Association (APA) e estão apresentadas em duas partes, uma dedicada às obras citadas ao 

longo da dissertação e a outra, em anexo, dedicada às referências dos corpus preliminar e 

principal de análise. Algumas obras que compuseram o corpus de análise também foram 

citadas como referência para a dissertação e estão indicadas em ambas as partes. As obras 

de Adorno citadas no corpo do texto pelas pesquisas analisadas, como resultado de parte da 

                                                 

 

5 Os critérios para a definição do corpus principal são discutidos no capítulo 3. 
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análise, não estão nas referências, pois não foram referências para a composição deste texto 

e sim dos estudos analisados. A citações seguem o modelo proposto por resolução do 

Programa de Mestrado em Psicologia da UFSJ6. 

  

                                                 

 

6 Resolução nº 02 de 19 de março de 2010, modificada pela Resolução nº 03/2014, disponível no site do 

PPGPSI/UFSJ. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E CONTEXTUAIS 
 

1.1 A TEORIA CRÍTICA E A PSICOLOGIA 

 Mundialmente já se convencionou a chamar o trabalho dos frankfurtianos de Teoria 

Crítica da Sociedade ou Escola de Frankfurt, que tem Theodor W. Adorno como um dos 

principais expoentes da primeira geração7. No entanto, a expressão “Escola de Frankfurt”, 

não é inteiramente fidedigna para expressar o trabalho intelectual desenvolvido pelos 

fundadores da Teoria Crítica da Sociedade. Como esclarece Jay (1973/2008), a Escola de 

Frankfurt, não se trata de modo algum de uma escola; o que uniu seus participantes foi o 

vínculo ao Instituto voltado à pesquisa social e não diretamente à formação intelectual. Essa 

expressão só começou a ser utilizada posteriormente e por terceiros para designar o trabalho 

destes autores. Como tornou-se uma referência nacional e internacionalmente, é importante 

ainda recorrer a essa expressão como uma referência quando se tem como objetivo a 

investigação sobre esta perspectiva teórica. 

  Estes autores se uniram, inicialmente, pelo vínculo ao Instituto de Pesquisa Social, 

uma estrutura institucional que se propunha ao desenvolvimento da pesquisa social 

independente. O Instituto manteria um vínculo institucional com a Universidade Johann 

Wolfgang Goethe de Frankfurt, contudo teria um financiamento independente garantido 

principalmente por Félix Weil e também por outras fontes. Esta relativa independência pôde 

garantir a investigação de temas negligenciados nos currículos universitários, como a 

história do movimento trabalhista e o antissemitismo, bem como romper, em certa medida, 

com as divisões muito rígidas entre as disciplinas (Jay, 1973/2008). Fizeram parte, em algum 

momento, do Instituto de Pesquisa Social: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse, Jürgen Habermas, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Otto Kircheimer, Leo 

Löwenthal, dentre outros. 

  Para Matos (1995) o que caracterizou a Escola de Frankfurt foi essa aproximação de 

intelectuais, com interesses em diferentes áreas, que se vincularam ao Instituto de Pesquisa 

                                                 

 

7 O que se convencionou a chamar de “primeira geração” da Escola de Frankfurt compreende os trabalhos de 

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin.  
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Social que, de diferentes formas, traduziram a desilusão em relação aos acontecimentos da 

sua época e os rumos da sociedade. Estes autores não se satisfizeram com as análises que 

não conseguiam responder às condições que haviam possibilitado a recaída na barbárie, 

representada pelo nazi-fascismo, e o fim das esperanças revolucionárias focalizadas na 

consciência da classe trabalhadora – entendida pelo marxismo ortodoxo como o sujeito 

histórico da revolução – e procuraram produzir uma Teoria Crítica da Sociedade, de modo a 

dar conta dessas contradições, para a qual convergiram um movimento de apropriação e 

crítica de diversas influências teóricas, que compreendem tanto a tradição da filosofia antiga 

e moderna e também autores como Marx e Freud. É importante destacar, também, que havia 

diferenças entre os próprios autores que compuseram o Instituto de Pesquisa Social, com a 

presença de posicionamentos teóricos, até mesmo epistemológicos distintos, o que pode ser 

um dos fatores responsáveis pela riqueza de sua contribuição coletiva e de seu caráter não-

dogmático. 

 A oficialização do Instituto de Pesquisa Social, em 1923, está referida diretamente 

aos acalorados acontecimentos históricos que precedem a sua fundação e aos debates 

teóricos a respeito desses acontecimentos. De acordo Jay (1973/2008), a Primeira Guerra 

Mundial foi um desses acontecimentos, sendo responsável pelo deslocamento das forças 

socialistas para o Leste Europeu. Assim, a contradição observada entre um inesperado 

sucesso da Revolução Russa e o fracasso de suas tentativas na Europa Ocidental esteve no 

centro das discussões dos intelectuais alemães de esquerda que procuraram entender e se 

posicionar frente ao novo cenário. Diante das alternativas de apoiar a República de Weimar 

ou o Partido Comunista Alemão submetido ao Partido Comunista de Moscou, Jay 

(1973/2008) indica o surgimento de uma terceira via que implicava o reexame minucioso 

das bases da teoria marxista, na dupla esperança de explicar os erros do passado e preparar 

a ação do futuro (p. 29). Nesse reexame, uma das questões primordiais, segundo o autor, foi 

a relação entre teoria e práxis que, por sua vez, implicava na discussão a respeito da 

autonomia da teoria frente às questões partidárias. Enquanto as experiências concretas de 

poder socialista demonstravam que estavam cada vez mais distantes das metas socialistas, a 

presença de uma teoria autônoma em relação às práxis política e partidária tornava-se cada 

vez mais necessária. Esta autonomia foi uma das importantes características dos intelectuais 

da primeira geração da Escola de Frankfurt, conforme destaca Jay (1973/2008, p. 40): 

Quando as inclinações pessoais levavam a um compromisso maior com a teoria 

do que com o partido, mesmo que isso significasse suspender por algum tempo a 
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unificação da teoria e da práxis, os resultados, em termos de inovação teórica, 

podiam ser sumamente fecundos. Uma das afirmações centrais deste livro será a 

de que a relativa autonomia dos homens que compuseram a chamada Escola de 

Frankfurt do Institut für Sozialforschung, apesar de acarretar certas desvantagens, 

foi uma das razões primordiais de suas realizações teóricas. 

 

 Desse modo, pode-se compreender como as questões históricas e políticas 

permearam o surgimento do Instituto de Pesquisa Social, contudo não o determinando 

inteiramente, tanto por causa de sua independência intelectual como financeira8. No entanto, 

embora estas condições objetivas estivessem, de certo modo garantidas, isso não significou 

o surgimento imediato daquilo que a que se nomeia Teoria Crítica da Sociedade. Segundo 

Jay (1973/2008), nos primeiros anos do Instituto, sob direção de Carl Grünberg, as pesquisas 

conduzidas continuavam a enfatizar, tal como os estudos marxistas ortodoxos, a história do 

movimento operário e também análises a respeito da estrutura econômica e social da 

sociedade burguesa. Somente a partir da década de 30, com a nomeação de Max Horkheimer 

para diretor do Instituo e a entrada de importantes figuras, entre elas Theodor W. Adorno e 

Herbert Marcuse, que houve uma mudança na perspectiva de investigação do Instituto. Neste 

segundo momento os interesses se voltam, além das questões das estruturas objetivas do 

capitalismo, para a superestrutura cultural dessa sociedade. É com a nomeação de 

Horkheimer que o Instituto de Pesquisa Social passa a ter um caráter mais manifestadamente 

interdisciplinar e que se introduziu a questão da Psicologia, principalmente a partir da 

Psicanálise, nas pesquisas desenvolvidas no seu interior.  

 Como bem observa Rouanet (1983/2001), o lugar da teoria psicanalítica freudiana no 

interior do projeto frankfurtianos é mais do que o de uma influência teórica, mas sim o de 

uma interioridade constitutiva que, para o autor, permite à teoria crítica pensar seu objeto, 

pensar-se a si mesma, e pensar o próprio freudismo enquanto momento da cultura (p. 11). 

E ainda, como ressalta o autor, este movimento de interioridade se realiza através de Freud, 

isto é, por meio da apropriação de sua teoria, mas também contra Freud, com críticas 

fundamentais a esta mesma teoria. Muitas críticas dirigidas a Freud e à psicanálise tiveram 

como elemento fundamental a discussão a respeito das necessárias mediações objetivas da 

subjetividade. Deste modo, houve todo um movimento teórico, na primeira metade do século 

XX, que procurou realizar aproximações entre o marxismo e a psicanálise, dentre os quais 

                                                 

 

8 Garantida por um financiamento independente de Felix Weil, conforme exposto. 
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os teóricos frankfurtianos e os freudo-marxistas. Contudo, o modo que a relação entre a 

psicanálise e teoria de Marx é incorporada à teoria destes autores (os frankfurtianos e os 

freudo-marxistas) é substancialmente diferente, tanto do ponto de vista dos objetivos 

almejados quanto no que diz respeito à forma (com suas devidas implicações sobre o 

conteúdo) como as relações teóricas entre marxismo e psicanálise são propostas por estas 

correntes teóricas. Os freudo-marxistas acabaram por neutralizar as contribuições dessas 

teorias, na medida em que procuraram complementar uma teoria à outra, harmonizando 

teoricamente o que é da realidade. Os frankfurtianos, por sua vez, reconheceram a 

necessidade de se investigar as contradições e limitações destas teorias, que por sua vez 

denunciam as contradições da própria realidade social. 

 Dois acontecimentos históricos estão no pano de fundo, segundo Rouanet 

(1983/2001), dessa discussão teórica: a revolução na Rússia, em 1917, e a chegada Hitler ao 

poder na Alemanha, em 1933. O que estes acontecimentos têm em comum é que ambos 

ocorreram no sentido contrário do que se poderia esperar, a partir das condições objetivas 

do proletariado nos dois países. Enquanto na Rússia havia uma situação de atraso econômico 

e pouca presença de um proletariado ativo, na Alemanha a situação era a de um país 

altamente industrializado, com um grande proletariado experiente em lutas, vivendo uma 

crise econômica. O que aconteceu foi que na Rússia o proletariado tomou o poder em uma 

revolução socialista e na Alemanha houve uma recaída à extrema direita com a ascensão de 

Hitler ao poder, por via democrática, e o apoio ao regime nazista. Para Rouanet (1983/2001 

p. 14; grifos no original): 

Nos dois países houve um descompasso entre os fatores objetivos e subjetivos, e 

nos dois revelou-se a significação estratégica do polo subjetivo – num caso 

impondo-se, voluntariamente, a uma realidade historicamente imatura, e no outro 

recuando diante de uma conjuntura socioeconômica favorável. 

 A questão que se colocavam os intelectuais de esquerda, diante dessa situação, tinha 

o objetivo de explicar por que, principalmente no caso da Alemanha, a classe trabalhadora 

havia agido diretamente contra os seus interesses de classe, ou seja, como explicar um 

comportamento irracional em condições objetivas que possibilitariam um outro desfecho? 

Foi neste sentido que houve, por parte desses intelectuais, o recurso à psicanálise, como 

referencial teórico que seria adequado para explicar a dimensão subjetiva dessas 

contradições objetivas. Enquanto os freudo-marxistas se ativeram à situação histórica 

específica, procurando entender estritamente a atuação irracional da classe trabalhadora, o 

questionamento dos frankfurtianos teve um foco qualitativamente diferente, que se dirigia a 
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entender o porquê grandes parcelas da população de países industrializados atuavam e 

pensavam afirmativamente em relação aos sistemas que as oprimiam. Nas palavras de 

Horkheimer e Adorno, anos depois, na “Dialética do esclarecimento” (1947/1985, p. 11): O 

que nos propuséramos era, de fato, nada menos do que descobrir por que a humanidade, 

em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova 

espécie de barbárie. 

 Theodor W. Adorno só se vinculou oficialmente ao Instituto de Pesquisa Social em 

1938, um tanto tardiamente, porém teve um papel cada vez maior na sua condução nos anos 

seguintes. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, Adorno, assim como tantos outros 

intelectuais europeus daquele período, emigra para outros países. Nos EUA, onde o Instituto 

de Pesquisa Social se instalara temporariamente, produz parte importante de sua obra, como 

a “Dialética do esclarecimento”, em colaboração com Horkheimer e “A personalidade 

autoritária”, em colaboração com pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley. 

No período pós-guerra, com o retorno do Instituto para a Alemanha, Adorno viria a se tornar 

o codiretor e depois o diretor do Instituto de Pesquisa Social (Matos, 1995). Para Jay 

(1973/2008), Adorno poderia ser considerado como o membro do Instituto que de forma 

mais clara expressou a crítica à ontologia e à teoria da identidade. Também foi crítico ao 

positivismo, contra o qual propôs uma dialética negativa, que se nega a falsas sínteses, que 

reproduzem e legitimam a falsidade do todo. Em relação à Psicologia, propõe uma 

concepção de indivíduo, opondo-se aos que frisavam um individualismo abstrato, ele 

apontou para o componente social que mediava a subjetividade (Jay, 1973/2008, p. 115).  

 Deste modo, tomando o indivíduo como produto da mediação social, Adorno 

ressalta, também, como papel fundamental da Psicologia, a discussão a respeito da formação 

do indivíduo, da formação cultural. Esta, nada mais é do que a apropriação subjetiva da 

cultura, ou a cultura tomada na sua contrapartida subjetiva (Adorno, 1959/1996). A cultura 

entendida como o conjunto de toda realização humana na história, incluso tanto o 

desenvolvimento material quanto espiritual. Na perspectiva dos frankfurtianos, toda 

produção imaterial, superestrutura, encontra sua base na dimensão material da vida humana, 

ou seja, é determinada pelas formas através das quais os homens constroem os meios para 

garantir sua sobrevivência, a infraestrutura. Para tanto, torna-se necessária uma forma de 
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organização para garantir essa meta civilizatória que, grosso modo, se manifesta pelas forças 

produtivas e relações de produção9 necessários à reprodução material da vida.  

 Conforme Adorno (1968/1994), do ponto de vista material, o desenvolvimento 

material e técnico evoluiu a tal ponto que já na sua época, e agora ainda mais, já existiam as 

condições materiais – uma sociedade de abundancia do ponto de vista das suas relações de 

produção – para uma organização social em que ninguém morra por escassez material. No 

entanto, o sistema político-econômico capitalista, na lógica do capital, coloca em primeiro 

plano sua própria perpetuação, os indivíduos são somente o meio para esta realização. Na 

perspectiva das relações de produção capitalistas, o que se encontra é um estado aquém das 

possibilidades materiais. Submetidas à uma racionalidade técnica, tal qual as forças 

produtivas, estas servem também à manutenção do estado de dominação e que mantém a 

maior parte da população alheia aos frutos do seu próprio trabalho. O descompasso expresso 

entre as potencialidades materiais e as efetivas formas de relação é muito bem expresso por 

Adorno (1968/1994, p. 70): que o braço estendido da humanidade alcance planetas 

distantes e vazios, mas que ela, em seu próprio planeta, não seja capaz de fundar uma paz 

duradoura, manifesta o absurdo na direção do qual se movimenta a dialética social.  

 Assim, de forma resumida, são estas as condições materiais nas quais está assentada 

nossa cultura. Seu objetivo, portanto, não é uma vida que deva ser vivida em si mesma, mas 

a da manutenção deste estado de opressão. Se as condições materiais básicas da cultura, sua 

infraestrutura, estão assentadas em uma base de dominação, também o indivíduo é formado 

pela mediação da dominação. Esta cultura não realizada é o que Adorno (1959/1996) nomeia 

de semicultura e o seu produto subjetivo, o indivíduo semiformado, substrato da psicologia.  

 

 

 

                                                 

 

9 Não se deve, entretanto, tomar as forças produtivas e relações de produção enquanto dissociadas. Segundo 

Adorno (1968/1994, p. 71): No entanto, contrastar simplesmente entre si forças produtivas e relações de 

produção de um modo polarizado, não ficaria nada bem para uma teoria dialética. Estão entrelaçadas, umas 

contêm as outras em si. É isso que leva a recorrer sem mais às forças produtivas onde as relações de produção 

têm prioridade. Mais do que nunca, as forças produtivas estão sendo mediadas pelas relações de produção; 

de um modo tão completo, talvez, que estas aparecem, exatamente por isso, como a essência; elas se tornaram 

totalmente uma segunda natureza. 
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1.2 SOBRE A PSICOLOGIA SOCIAL DE THEODOR W. ADORNO  

 Nesta parte, são apresentadas algumas formulações de Adorno, e também de 

Horkheimer e Adorno, que podem orientar a discussão a respeito de uma Psicologia Social 

tendo como referência sua obra. Longe de ser uma revisão sistemática e última a respeito 

das inúmeras contribuições que Adorno pode oferecer a este campo da Psicologia, trata-se 

de uma aproximação, bastante limitada – marcada pelo enquadre de uma determinada forma 

de ler parte de seus escritos, que certamente não esgota o seu conteúdo. 

 Tendo por base as considerações teóricas do tópico anterior, torna-se necessário 

estabelecer alguns pontos fundamentais para as questões que delas emergem. Primeiramente, 

cabe discutir o motivo da proposição de uma nova disciplina parcelar para a investigação 

empírica a respeito da relação entre indivíduo e sociedade nas condições do capitalismo 

tardio. Seriam as disciplinas disponíveis, principalmente a Psicologia e a Sociologia, 

insuficientes? Em que medida falham a Sociologia e a Psicologia, bem como as tentativas 

de relação entre essas disciplinas, na compreensão dos seus respectivos objetos de estudo? 

Em segundo lugar cabe discutir a proposta de uma psicologia social analiticamente 

orientada, como uma disciplina acadêmica apropriada para a investigação do seu objeto de 

estudo, a relação entre indivíduo e sociedade no contexto do capitalismo tardio, e que não 

estaria sendo satisfatoriamente investigado pelas tradicionais disciplinas dedicadas ao seu 

estudo, a Psicologia e a Sociologia. 

 O que se sugere neste trabalho, uma Psicologia Social de Adorno, tem como 

referência, mais especificamente, o que ele nomeia, em alguns textos – como, por exemplo, 

“Sobre a relação entre Sociologia e Psicologia” (1955/2015) e “Observações sobre política 

e neurose” (1954/2015) – como uma psicologia social analiticamente orientada, ou seja, uma 

psicologia social orientada por categorias da psicanálise. A proposição de um campo de 

investigação nesses termos levanta um questionamento que, em um primeiro momento, pode 

ter a aparência de uma simples questão de nomenclatura, no entanto, remete à uma outra 

questão, mais central e determinante na produção do conhecimento e que ultrapassa o sujeito 

que nomeia e o método que o possibilita, o próprio objeto. Deste modo, portanto, cabe 

discutir a própria concepção de Psicologia Social e o porquê de sua distinção da Psicologia 

em geral. Em relação à essa distinção, Freud, em “Psicologia das massas e análise do eu” 

(1921/2011), se posiciona contrariamente à oposição entre a psicologia individual e a 

psicologia social, ou das massas:  
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É certo que a psicologia individual se dirige ao ser humano particular, 

investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação de seus impulsos 

instintuais, mas ele raramente, apenas em condições excepcionais, pode abstrair 

das relações deste ser particular com os outros indivíduos. Na vida psíquica do ser 

individual, o outro é via de regra considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador 

e adversário, e portanto a psicologia individual é também, desde o início, 

psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. (p. 10) 

 Certamente esse posicionamento de Freud veicula um inegável conteúdo de verdade. 

Não é possível conceber o indivíduo se não a partir das relações que estabelece com os seus 

semelhantes. Esta concepção se apresenta como progressista em relação às perspectivas que 

durante muito tempo (e ainda presente nos dias atuais) centralizam no próprio indivíduo sua 

realização, tomando-o como autossuficiente. Essas perspectivas tiveram um fértil solo de 

desenvolvimento com a emergência do liberalismo, na medida em que possibilitavam uma 

visão (ideológica) de homem que estava de acordo com as demandas econômicas que se 

apresentavam no momento do estabelecimento do capitalismo enquanto modo de produção. 

Nesse contexto, Horkheimer e Adorno (1956/1973a) ressaltam a importância das teorias 

tanto da Filosofia como da Sociologia que vieram abalar essa crença absoluta no indivíduo, 

demonstrando como este só existe como produto social, ou mediado socialmente: 

A vida humana é, essencialmente e não por mera casualidade, convivência. Com 

esta afirmação, põe-se em dúvida o conceito do indivíduo como unidade social 

fundamental. Se o homem, na própria base de sua existência, é para os outros, que 

são seus semelhantes, e se unicamente por eles é o que é, então a sua definição 

última não é a de uma indivisibilidade e unicidade primárias mas, outrossim, a de 

uma participação e comunicação necessárias com os outros. (Horkheimer & 

Adorno, 1956/1973a, p. 47) 

 Antes de o indivíduo se referir a si mesmo ele é um semelhante para os outros 

homens, mesmo que não tenha consciência disso. Somente a posteriori é que lhe será 

possibilitada a diferenciação em relação aos outros, por meio da relação com estes. Assim, 

a unidade social fundamental não é o indivíduo, mas a própria relação e participação social. 

Nesse sentido, quando se considera este lugar central das determinações objetivas na própria 

emergência do indivíduo enquanto fenômeno histórico e, somente depois enquanto conceito, 

não seria realmente coerente a nomeação de uma psicologia individual que não fosse também 

psicologia social, ou vice-versa. 

 No entanto, se por um lado o aprofundamento possibilitado pela teoria psicanalítica 

freudiana permite reconhecer a indissociabilidade entre indivíduo e sociedade, a partir do 

reconhecimento da marcas da sociedade naquilo que mais fundamentalmente caracteriza 

esse indivíduo, por outro, Freud ao não reconhecer que tais determinações objetivas são 

também históricas – inclusive, conforme Adorno, ao ponto de postular ideias tais como a da 
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atemporalidade do inconsciente10 – acaba por elevar cisões da própria realidade ao estatuto 

de características fundamentais do indivíduo. 

 Em decorrência do estado em que se encontra o indivíduo nas condições do 

capitalismo tardio – o qual em sua integração massiva diminui os espaços de mediação social 

e fortalece o poder da sociedade frente à impotência do indivíduo – e, portanto, de uma 

primazia acentuada do todo em relação à parte, torna-se relevante a proposição de uma 

psicologia social: 

Por isso o conceito de psicologia social não é tão equivocado quanto esta palavra 

composta e seu uso mundialmente disseminado fazem crer. A primazia da 

sociedade é reforçada retrospectivamente por aqueles processos psicológicos 

típicos, sem que aí se anuncie equilíbrio ou harmonia entre os indivíduos e a 

sociedade. (Adorno, 1966/2015, p. 129) 

 Assim, uma psicologia social, que reconheça o estado atual de impotência do 

indivíduo, assume também o lugar de uma psicologia que demarca um posicionamento 

crítico em relação àquelas psicologias (sociais) individualistas, que tão fortemente se fizeram 

presentes na produção do conhecimento no campo da Psicologia no momento em que 

Adorno propõe sua Psicologia e que ainda assumem um grande espaço no cenário 

acadêmico, embora sob novas roupagens, que agora reduzem o indivíduo às suas 

características neurológicas, químicas, biológicas ou ainda comportamentais. 

 Não deve se considerar, no entanto, que toda a história do conhecimento tenha 

ressaltado somente tal perspectiva individualista, isto seria uma inverdade. Falso também 

seria conceber que perspectivas que reconhecem o indivíduo constituído a partir das relações 

sociais tenham se iniciado com Freud ou Adorno. Na verdade, estas concepções da 

necessária relação entre o todo e a parte, já estão presentes desde a filosofia antiga, segundo 

as análises de Horkheimer e Adorno (1956/1973a). Para os autores, este primado já se 

encontra em Aristóteles, e tanto para este como para Platão, a verdadeira natureza humana 

só pode ser plenamente realizada na comunidade, ou na polis. Para Aristóteles, citado por 

Horkheimer e Adorno (1956/1973a, p. 49): o homem não social só poderá ser um animal ou 

um Deus. Para esta concepção o que se percebe é que a polis passa a ser um dado 

fundamental, um a priori para a existência humana. Também Kant, para Horkheimer e 

                                                 

 

10 De acordo com Adorno (1955/2015, p. 95): A diferença de temporalidade entre inconsciente e consciente é 

ela própria um estigma do desenvolvimento social contraditório. No inconsciente sedimenta-se aquilo que no 

sujeito sempre fica para trás e que tem que pagar as contas do progresso social e do esclarecimento. 
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Adorno (1956/1973a), concebe o homem como ser social, com uma “tendência associativa”. 

Contudo, não somente é necessária à sua existência a vida em comunidade, mas uma 

comunidade com certo grau de organização: o homem não é predestinado à vida em rebanho, 

como os animais domésticos, mas em colmeia, como as abelhas (Kant citado por Horkheimer 

e Adorno, 1956/1973a, p. 50). Nesta concepção kantiana está presente uma noção de uma 

subjetividade abstrata, desconsiderando a participação da particularidade na constituição do 

todo. E é este o ponto que Hegel irá discordar, segundo a leitura de Horkheimer e Adorno 

(1956/1973a), ao postular a necessária unidade entre a particularidade e a totalidade, na 

medida em que sua própria existência é fruto desta relação. No entanto, é importante ressaltar 

que a leitura da realidade que os autores produzem não estabelece uma contraposição entre 

as perspectivas de Kant e Hegel, mas sim procura reconhecer as contribuições e limites das 

teorias de ambos os autores no entendimento do movimento do objeto na realidade. 

 No campo da sociologia, segundo análise de Horkheimer e Adorno (1956/1973a), a 

ênfase na primazia do todo em relação à parte, ou da sociedade em relação ao indivíduo, 

embora possa ser destacada como importante em um movimento amplo de crítica àquelas 

concepções individualizantes e personalistas do conceito de indivíduo – que desconsideram 

a necessária mediação social –, não se alinhou a um movimento progressista na sua 

constituição e sim ao conservadorismo atrelado à Revolução Francesa. Um dos principais 

expoentes desta situação, Auguste Comte, na visão de Horkheimer e Adorno (1956/1973a), 

coloca-se contra toda tendência anterior a que chama de metafísica. No seu lugar propõe 

uma sociologia positiva que colocaria uma nova forma de organização para a sociedade, 

baseada em uma ideia de progresso comum. Desta forma, Comte pediu, como um precursor 

do viria a ser a palavra de ordem do fascismo, que os interesses egoístas se subordinassem 

aos sociais, ao bem comum, assim reduzindo o indivíduo, (...), a um mero exemplar do 

gênero (...) (p. 51). Os autores destacam, contudo, que tal posicionamento de Comte, estaria 

ligado à uma concepção bastante progressista e inovadora do indivíduo enquanto produto 

social. É progressista pois é crítica à concepção da pura determinação biológica do indivíduo, 

que segundo os autores estava presente ainda nos seus dias, e que hoje podemos ver ser 

novamente alimentada com o predomínio cada vez maior no campo psi de concepções que 

identificam o indivíduo enquanto resultante de determinantes cerebrais ou neuroquímicos.  

 É, portanto, concordando, ainda que com críticas, com esta concepção do indivíduo 

enquanto categoria social que podemos nos acercar do entendimento de Horkheimer e 
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Adorno (1956/1973a), sobre o indivíduo e da sua relação com a sociedade. Por um lado, não 

se deve tornar irrelevante o fato de que o homem é uma entidade biológica, por outro, 

contudo, também não hipostasiar esse momento. Segundo os autores a mera existência 

natural do indivíduo já está mediatizada pelo gênero humano e, por conseguinte, pela 

sociedade (p. 52). Logo, a pura biologia dos indivíduos não é suficiente para explicar o que 

os homens são e deve mesmo ser entendida a partir dos determinantes históricos e sociais 

aos quais responde: 

O indivíduo surge, de certo modo, quando estabelece o seu eu e eleva o seu ser-

para-si, a sua unicidade, à categoria de verdadeira determinação. Antes, a 

linguagem filosófica e a linguagem comum indicavam tudo isso mediante a 

palavra “autoconsciência”. Só é indivíduo aquele que se diferencia a si mesmo dos 

interesses e pontos de vistas dos outros, faz-se substância de si mesmo, estabelece 

como norma a autopreservação e o desenvolvimento próprio E não é mero acidente 

fortuito que só por volta do século XVIII a palavra “indivíduo” tenha passado a 

designar o homem singular, e que a própria coisa não seja muito mais antiga que 

a palavra, dado que só começou a existir nos alvores do Renascimento. 

(Horkheimer e Adorno, 1956/1973a, p. 52) 

 Com base no trecho citado é possível melhor delimitar dois pontos importantes da 

concepção de Indivíduo, objeto da Psicologia, concebida e defendida pelos autores. Em 

primeiro lugar, indo contra as concepções que postulam algum tipo de essência humana, o 

indivíduo é tomado como mediação social. Mesmo o momento da autoconsciência, esta só 

adquire sentido na relação, na medida em que estabelece relações com outras 

autoconsciências, e se diferencia delas. A chave da compreensão da autoconsciência, para 

os autores, é tomá-la como uma autoconsciência social, o que já está em Hegel, e que vai 

aparecer claramente na famosa formulação de Marx citada por Horkheimer e Adorno 

(1956/1973a, p. 52): o Homem Pedro só se refere a si próprio como homem através da 

relação com o homem Paulo, seu semelhante. Em segundo lugar, dadas as condições 

históricas nas quais está inserido, pode ser que o momento mesmo da individuação, da 

diferenciação, não se realize. Não estão dadas de antemão as condições que possibilitam a 

emergência do indivíduo. 

 Quando se discute a “proposição” de uma psicologia social analiticamente orientada 

por Adorno não significa que este campo de estudos tenha sido fundado por ele, mas que 

surgiu mesmo das demandas objetivas de teorização acerca de seu objeto de estudo, a 

formação subjetiva no contexto da irracionalidade objetiva do capitalismo tardio. Segundo 

Adorno (1954/2015), este campo de estudos tem seu início com o próprio Freud (1921) em 

seu estudo já acima referido, que para Adorno “desencanta” a discussão a respeito da 
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psicologia das massas ou da psicologia de grupo, bem como dos fenômenos coletivos que se 

observam nestas formações quando, desdobra os modos de comportamento grupal 

semelhantes à hipnose a partir da vida pulsional dos que se unem em um grupo (Adorno, 

1954/2015, p. 192). Com um novo olhar sobre os fenômenos coletivos, por um lado Freud 

avança na compreensão destes fenômenos não mais atribuindo a estes um caráter de 

“natureza coletiva sui generis”, ou seja, discutidos de um ponto de vista de uma coletividade 

abstrata que não encontra respaldo concreto em seus integrantes individuais. Além disso, 

também avança em um outro sentido, embora possivelmente não intencionalmente, quando, 

(…) através deste procedimento, a teoria de Freud forneceu expressão a uma situação social 

em que precisamente a formação de grupo tem como pressuposto a atomização e alienação 

dos seres humanos (Adorno, 1954/2015, p. 192). 

 Posteriormente, nesta mesma perspectiva de investigação, de uma psicologia social 

analiticamente orientada, encontram-se os trabalhos do próprio Instituto de Pesquisa Social 

com participação direta ou indireta de Adorno. Os trabalhos que são lembrados pelo próprio 

Adorno (1954/2015) são os “Estudos sobre Autoridade e Família” (1936), que procurou 

investigar as relações entre dinâmica social e mecanismos psíquicos com base na teoria 

psicanalítica no que diz respeito aos comportamentos em relação à autoridade; e também “A 

personalidade autoritária” (1950) que procurou investigar as relações entre diferentes 

ideologias políticas e estruturas psíquicas. Este último trabalho, em específico, serviu de 

referência para inumeráveis outros trabalhos que procuraram replicar ou questionar seus 

resultados. A respeito dessa produção, há um trabalho pioneiro, em se tratando de um 

pesquisador brasileiro, de Iray Carone, realizado sob a orientação de Martín Jay na 

Universidade da Califórnia em Berkeley, e cujo relatório final está publicado como Teoria 

Crítica e Psicologia Social: o impacto do Instituto de Pesquisa Social na investigação 

psicossocial. Neste estudo, Carone (1985) parte de um levantamento já realizado 

anteriormente e que focalizava mais especificamente a primeira década após a publicação 

original nos Estados Unidos, em 1950. Segundo a autora, com base na volumosa quantidade 

de trabalhos levantados em sua pesquisa a partir de pesquisas anteriores (230 títulos dos 

quais inúmeras teses e dissertações, segundo a autora), a publicação de “A personalidade 

autoritária” teve um grande impacto e relevância para a Psicologia Social na década de 50 

(suas análises se restringem a esta década). Uma das formas que a autora encontra para 

explicar este grande impacto diz respeito à sua originalidade temática, bem como sua 

inovação metodológica, a utilização de instrumentos e técnicas projetivas e clínicas 
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conjugados com testes e escalas quantitativas com análises estatísticas. Porém, as conclusões 

a que a autora chega explicitam que, do ponto de vista quantitativo houve, como o mostram 

os números, uma grande quantidade de trabalhos, do ponto de vista do conteúdo, a situação 

é bastante diferente. Nas palavras da autora: 

Na verdade, a maioria das pesquisas sobre o autoritarismo consistia de aplicações 

da escala F e congêneres de “A Personalidade Autoritária”, mas de forma a abstraí-

las ou separá-las do contexto teórico dentro do qual ganham sentido como 

instrumentos de pesquisa. Analisando as pesquisas, é possível verificar que a 

teoria psicossocial de “A Personalidade Autoritária” foi, na maioria das vezes, 

ignorada; daí a introdução de conceitos ou categorias completamente alheios à 

análise psicodinâmica empreendida pelo grupo de Berkeley. O próprio conceito 

de autoritarismo foi descaracterizado, adquirindo outras conotações semânticas, 

quando não, banalizado completamente (…). (Carone, 1985, p.82) 

 Neste sentido, é importante ressaltar que para o estudo de fenômenos psicossociais, 

tais como os traços autoritários como no casso discutido pela autora, e também dos demais 

processos e fenômenos psicossociais implicados nas novas configurações psíquicas 

requisitadas pelo capitalismo tardio, é necessário o reconhecimento das várias determinações 

que constituem os fenômenos e os objetos de estudo, o que, por sua vez, implica no 

tensionamento entre diferentes disciplinas. Essa discussão no que diz respeito à Psicologia 

Social, perpassa, principalmente, a relação entre a Sociologia e Psicologia. 

 De acordo com Adorno (1955/2015), quando se discute a relação entre a Sociologia 

e a Psicologia como disciplinas científicas, antes do impulso à síntese, deve-se perguntar, 

em primeiro lugar, sobre a separação real entre sociedade e indivíduo, isto é, não se trata de 

uma questão conceitual, mas sim da realidade concreta. Como discutido anteriormente, não 

há como conceber o indivíduo sem remetê-lo à sua constituição social e, neste sentido, 

afirmar que a separação ente indivíduo e sociedade é um a priori é ideologia, no sentido de 

encobrir a potencialidade histórica de uma relação não antagônica. No entanto, o que Adorno 

ressalta é a importância de se reconhecer a contradição que acompanha esta questão. Embora 

mesmo que a sociedade produza indivíduos alienados à sua condição social e isto ainda seja 

uma produção social, há que se reconhecer que efetivamente existe uma separação, um 

antagonismo, entre o indivíduo e a sociedade, que historicamente foi se transformando nas 

diferentes formas de dominação, até as formas atuais do capitalismo tardio. Deste modo, a 

produção do conhecimento no âmbito relações entre Sociologia e a Psicologia não pode 

ignorar que a separação reside no próprio objeto de estudo. 

Ao pontuar essas questões, Adorno (1955/2015) critica os posicionamentos que 

desconsideram essas questões na tentativa de integrar Teoria Social e Psicologia, 
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ressaltando, nesta crítica, algumas das proposições teóricas dos revisionistas da Psicanálise. 

Essas proposições, segundo Adorno, deslocavam a ênfase do conteúdo real da contradição 

entre sociedade e indivíduo para a ênfase na divisão do trabalho acadêmico e no 

desenvolvimento metodológico. Como um exemplo dentre estes autores, Adorno destaca 

Talcott Parsons que propõe que, para uma integração entre a Teoria Social e a Psicanálise, 

haveria que se aplicar para ambas as disciplinas os mesmos conceitos, em diferentes níveis 

de abstração, ou ainda que com o desenvolvimento independente das disciplinas chegaria 

um momento em que as contradições seriam superadas pelo progresso científico. O que estes 

ignoram, no entanto, é a que a própria divisão do trabalho científico é reflexo da contradição 

do objeto cindido na realidade: 

Tensões que se suavizam na atual sociedade durante um curto intervalo e em 

setores delimitados, mas que não se deixam eliminar, são projetadas de forma 

oblíqua ao esquema estático de conceitos mais gerais (sociais) e mais específicos 

(psicológicos), que apenas ocasionalmente formariam um continuum, pois 

faltariam dados quantitativamente suficientes para a generalização do individual. 

A diferença entre indivíduo e sociedade, entretanto, não é apenas quantitativa (...). 

Nenhuma síntese científica futura pode colocar sob o mesmo teto o que está 

cindido de si mesmo por princípio. (Adorno, 1955/2015, p. 80-81) 

 A possibilidade da relação entre uma teoria da subjetividade e a Teoria Social que 

Adorno defende está sustentada em uma tentativa de reconhecer a contradição que as 

determina e a descontinuidade que isso implica sobre o desenvolvimento de cada uma delas. 

A potencialidade do confronto entre essas disciplinas encontra-se atrelada à capacidade de, 

ao divergirem, iluminarem contradições que transcendam as suas fronteiras disciplinares. A 

descontinuidade entre Psicologia e Sociologia implica que o desenvolvimento teórico-

conceitual de cada uma delas se diferencie, na medida em que a natureza mesma dos 

problemas em que estão interessados, embora produtos da mesma sociedade, são também 

diferentes. Segundo Adorno (1955/2015, p. 75): Somente através da determinação da 

diferença, e não através de conceitos ampliados, sua relação será expressa de forma 

adequada. A verdade do todo reside na unilateralidade, não na síntese pluralista. O 

exemplo de Freud neste caso é bastante ilustrativo. Conforme Adorno salienta, Freud em sua 

tentativa de encontrar no interior do indivíduo os elementos mais propriamente psíquicos na 

investigação do inconsciente, acaba, paradoxalmente, por encontrar as marcas sociais nos 

indivíduos, como por exemplo a questão da interdição do incesto, do complexo de édipo, da 

internalização da imago paterna e a questão da horda primeva. É neste sentido que Adorno 

entende a Psicanálise freudiana como a única psicologia que seriamente investiga as 

condições subjetividades da irracionalidade objetiva. Diferentemente do que pode ser 
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observado no desenvolvimento posterior da psicanalise, como no caso dos revisionistas 

principalmente, a teoria freudiana na sua radicalidade e até certa intransigência possibilita 

um mergulho na particularidade que ilumina algo do todo unilateral. Isso não retira as críticas 

de Adorno a Freud, quando argumenta que a tentativa de Freud de entender a Sociologia 

como Psicologia aplicada, como no caso dos temas acima discutidos, é ideologia. E é 

ideologia principalmente por que, ao tomar o inconsciente e a vida psíquica como 

invariáveis, naturaliza aquilo que é histórico e mascara sua determinação social. Por outro 

lado, também é falso a tentativa inversa de adaptação dos conceitos e dos princípios 

psicanalíticos às demandas da ordem social, como pôde ser observado na “ego psychology” 

ao retirar a ênfase na sexualidade e na vida pulsional, uma das principais contribuições da 

Psicanálise de Freud, e coloca-la sob uma psicologia de reforçamento do eu, altamente 

adaptado ao sistema econômico e de manutenção da repressão sexual que o caracteriza. 

 Deste modo, a proposta de uma Psicologia Social de Adorno, para a qual esta 

pesquisa pretende contribuir, ainda que minimamente, na delimitação, está perpassada por 

essas discussões que dizem respeito à relação mesma da Psicologia com seu objeto. 

Enquanto psicologia social, tem o papel de investigar, como um dos seus objetos de estudo, 

os comportamentos irracionais das formações de massa que foram amplamente 

desenvolvidos no contexto dos regimes totalitários nazistas e fascistas, mas que dizem 

respeito às condições históricas, de infraestrutura e superestrutura, que se manifestaram 

nesses períodos, de forma bastante manifesta, e que permanecem ainda na base das 

sociedades pós-guerra, de forma talvez ainda mais acentuada do que anteriormente, embora 

em grande medida ainda latentes. Uma questão que deve ser colocada diz respeito ao modo 

como esses traços fascistas, que podem ser observados nos dias atuais, tanto do ponto de 

vista institucional como do ponto de vista de suas apropriações subjetivas, que estão na base 

e servem à manutenção do sistema vigente, são integrados no contexto das democracias 

capitalistas e mais especificamente das formações capitalistas típicas de países em 

desenvolvimento como o Brasil. 

 

1.3 NOTAS SOBRE A PSICOLOGIA SOCIAL NO BRASIL 

 Para melhor compreender algo dos determinantes objetivos que possibilitaram, e 

ainda possibilitam, a emergência no Brasil, de uma Psicologia Social com base na Teoria 

Crítica de Adorno, torna-se importante traçar uma caracterização histórica e teórica acerca 
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da constituição dessa disciplina no Brasil. Por meio esta caracterização é possível iluminar 

algumas das condições históricas que engendraram diferentes formas de se fazer Psicologia 

Social no Brasil e que têm como base diferentes influências de teorias internacionais. Em 

um primeiro momento, o foco será dado aos primeiros trabalhos e à constituição da 

Psicologia Social enquanto um campo de estudos (relativamente) independente. Na segunda 

parte será discutida a crise da Psicologia Social e suas repercussões no Brasil que culminam 

no surgimento de uma tradição de Psicologia Social Crítica. 

 Segundo Lane (1984), por volta da década de 50, quando, segundo a autora, começam 

a ser sistematizados os estudos sobre a Psicologia Social, o cenário era o da predominância 

de duas tendências principais. Uma ligada ao pragmatismo norte-americano, que tinha como 

objetivo a harmonização social e a minimização de conflitos com vistas à adaptação, e uma 

outra tendência que tinha seus fundamentos na tradição filosófica europeia, marcada pela 

reconstrução do mundo pós-guerra. Uma das formas que tem sido utilizada para descrever 

essas diferentes tendências em Psicologia Social é a clássica divisão entre as perspectivas 

psicológicas e sociológicas. A respeito da primeira, diz Bernardes (2013, p. 28): 

Seus princípios básicos nas explicações dos fenômenos sociais são: trata-los como 

fenômenos naturais através de métodos experimentais, sendo que seus modelos 

explicativos nos remetam sempre, em última instância, a explicações centradas no 

indivíduo. É o fenômeno da individualização da psicologia social que Farr (1991; 

1994;1996) tanto refere. 

 Já a psicologia social sociológica, que não se reduz às explicações intraindividuais 

para os fenômenos sociais, tem sua atenção voltada para os processos e fenômenos que 

emergem da totalidade social. Para alguns autores, como Ferreira (2010), esta corrente teria 

um pêndulo mais voltado para os fenômenos sociais em detrimentos da individualidade. 

Porém, para outros, como Leme (2012), a psicologia social sociológica seria fruto da crítica 

da hegemonia da perspectiva individualista e, para a autora, apresenta uma abordagem 

congruente com o objetivo primeiro de integrar indivíduo e sociedade (p. 273). 

 Enquanto a perspectiva psicológica de psicologia social tem seu desenvolvimento 

mais pronunciado na América do Norte, principalmente nos EUA, a perspectiva sociológica 

teve seu desenvolvimento mais marcante em solo europeu (Ferreira, 2010). Porém, estas 

considerações devem ser relativizadas, pois como mostram Álvaro e Garrido (2003), a 

psicologia social sociológica teve um amplo solo de desenvolvimento nos EUA, 

principalmente com a Escola de Chicago. Ainda nos EUA, podem ser lembrados os trabalhos 

de George Herbert Mead que, apoiado em uma perspectiva materialista – ainda que não 
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aquela do materialismo histórico dialético – não é tão facilmente classificado como 

pertencente às perspectivas psicológicas ou sociológicas. Em relação ao continente europeu, 

há que se considerar, também, que surgiram diferentes expressões de psicologia social, desde 

as tendências francesas e inglesas, mais claramente da perspectiva sociológica, como 

Moscovici e Taijfel, respectivamente e, também, tendências fundamentadas em perspectivas 

materialistas, dificilmente classificáveis somente nesta tendência, como os filósofos russos, 

Vygostky, Leontiev e Luria, e também os próprios autores frankfurtianos. 

 Estas duas correntes diferentes, e até mesmo contraditórias, não se diferenciavam 

apenas em termos de ênfase e conteúdo, mas também, e principalmente, no que tange à 

dimensão epistemológica e, por conseguinte, metodológica de suas investigações e modos 

de proceder.  Enquanto na tendência norte-americana a orientação teórico-metodológica é a 

de uma ciência fundamentada no positivismo e na tradição experimental, na tendência 

europeia pode ser identificada uma maior diversidade no que diz respeito às metodologias 

empregadas, bem como a influência de diferentes perspectivas teóricas (Álvaro & Garrido, 

2003). Assim, para se entender as primeiras produções em Psicologia Social no Brasil, é 

importante situá-la em relação a este contexto internacional, que se manteve neste pêndulo 

durante muitas décadas, ora mais voltado ao estudo do indivíduo, ora da sociedade, com o 

objetivo de investigar sua relação. 

 No contexto mais amplo da Psicologia no Brasil, conforme Antunes (2012), o 

processo de sua autonomização e institucionalização, enquanto uma disciplina e campo de 

atuação específicos, esteve sempre atrelado aos interesses das classes dominantes. A autora 

situa o momento da autonomização entre o final do século XIX até o início dos anos 30, 

quando o que guiou a produção de conhecimentos em Psicologia foi o seu alinhamento com 

um projeto amplo de modernização do país e a crítica a um Brasil agrário. Esse alinhamento 

tinha como fundamento um ideário liberal que constituiu o substrato a partir do qual a 

Psicologia dominante se desenvolveu. Assim, o momento que se segue, pela análise de 

Antunes (2012), o de institucionalização e consolidação da Psicologia, esteve atrelado às 

demandas provenientes do processo de rápida industrialização do Brasil. A Psicologia, 

(...) se desenvolve, se fortalece e se consolida, como ciência e profissão, na medida 

de sua capacidade de responder às necessidades geradas por um projeto político, 

econômico e social dirigido pela nova classe dominante, a emergente burguesia 

industrial, que tem na modernização a base para suas realizações no campo das 

ideias e da gestão de seus negócios e da sociedade. (Antunes, 2012, p. 58) 
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 Assim, torna-se importante situar a produção de conhecimentos em Psicologia e em 

Psicologia Social, neste momento do país, compreendendo que as condições de sua 

emergência estiveram assentados em interesses específicos. Isto pode ser bem observado na 

breve revisão a seguir que tem como objetivo apresentar alguns marcos da Psicologia Social 

no Brasil, nos quais não há muito espaço para a crítica das condições sociais de opressão e 

dominação. 

 Segundo Almeida (1989), nos primórdios do que pode se considerar como o início 

dos estudos em Psicologia Social no Brasil, não havia ainda sua distinção em relação à 

Sociologia que se inicia no país por volta de 1850. Essa Sociologia tinha como base o 

positivismo de Auguste Comte, alguns de seus expoentes são Miguel Lemos (1854-1917) e 

Teixeira Mendes (1855-1917). O primeiro livro cujo título tinha o termo psicologia social 

foi publicado em 1921, por Oliveira Viana (1883-1951). Para Almeida (1989) a função da 

Psicologia de Viana seria a de auxiliar a análise histórica dos eventos. Embora para ele a 

Psicologia Social não poderia ser considerada uma disciplina autônoma, não deixa de ser 

uma referência sobre os primórdios da Psicologia Social no país. 

 O segundo momento da Psicologia Social no país, que Almeida (1989) chama de 

origem próxima da Psicologia Social, tem sua expressão em meados da década de 30. Os 

primeiros expoentes do campo em consolidação foram Raul Briquet (1887-1953) e Arthur 

Ramos (1903-1949). Briquet foi professor de Psicologia Social em São Paulo, o primeiro do 

país, e publicou um livro baseado no curso intitulado “Psicologia Social” em 1935. De 

formação médica, interessou-se pela Psicologia Social posteriormente, considerava-a como 

uma das bases da sociologia, junto com a biologia social, a antropologia social e a história. 

Em seu livro, a primeira parte é dedicada a indicar as contribuições da biologia para a 

psicologia social, da psicologia (behaviorismo, gestalt e aprendizagem) e da sociologia. Na 

segunda parte Briquet se dedica a discutir os fatores psíquicos do comportamento social, os 

grupos, o eu social, a adaptação social, preconceito racial, opinião pública, revolução social, 

dentre outros. Para Almeida (1989, p. 55) nota-se em Briquet uma preocupação em enunciar 

leis do comportamento social como ainda de classificar tipos e situações sociais. Embora 

suas bases teóricas e metodológicas sejam muito distintas do que viria se tornar décadas 

depois a Psicologia Social no Brasil, preocupada com as situações de opressão e dominação 

social, é interessante destacar a sua argumentação progressista contra as teses racistas de um 

americano, Louis Agassiz, que havia considerado os mestiços e mulatos brasileiros inferiores 
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aos brancos, em um momento histórico de exaltação desse tipo de teses, inclusive na 

Alemanha de Hitler, em pleno nazismo. Ramos, também médico de formação, ministrou no 

ano de 1935, no Rio de Janeiro, o segundo curso de Psicologia Social do Brasil. Publicou 

em 1936 “Introdução à Psicologia Social”. Possuía influências de Kurt Lewin e da Gestalt, 

porém, sua predileção para explicação do comportamento social era a Psicanálise, com 

citações a Freud, Jung, Adler, entre outros. Tal como Briquet, não situava a Psicologia Social 

como disciplina autônoma, não claramente definida entre a Sociologia e a Psicologia. 

Conforme afirma Almeida (1989), Ramos conclui que caberia à Psicologia Social estudar 

três classes de fenômenos: as bases psicológicas do comportamento social, as inter-relações 

psicológicas dos indivíduos em sociedade e a influência total dos grupos sobre a 

personalidade. Embora não tenhamos tido contato direto com o material de Ramos, é digno 

de nota, o fato de sua referência à Psicanálise, justamente para buscar entender o 

comportamento social, em um momento em que a Psicanálise ainda não estava estabelecida 

no país. 

 O momento seguinte da Psicologia Social no país, seguindo a análise de Almeida 

(1989), é o período da institucionalização da Psicologia Social no contexto universitário. 

Esse processo se inicia na Universidade de São Paulo e tem como origem a vinda de Otto 

Klimberg para assumir a cátedra de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

desta universidade. Organizou um manual de Psicologia, com um resumo das tendências e 

campos, intitulado “Psicologia Moderna” que teve a participação de vários psicólogos 

brasileiros e escreveu o capítulo sobre Psicologia Social. Também reviu o seu manual de 

Psicologia Social já publicado no exterior, e que no Brasil teve sua primeira edição. Para 

Almeida (1989) foi a partir deste manual que se formaram gerações de psicólogos 

brasileiros. Outra referência da institucionalização da Psicologia Social no Brasil foi Dante 

Moreira Leite (1927-1976), que ajudou a fundar o Departamento de Psicologia Social e do 

Trabalho no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Leite também foi 

responsável pela tradução de vários textos de Psicologia Geral e Social. Outros importantes 

nomes da Psicologia Social da USP que ajudaram na fundação da Psicologia Social no país 

são, para Almeida (1989), Arrigo Leonardo, Arno Engelmann e Ecléa Bosi. 

 O estado do Rio de Janeiro também teve uma importante participação na constituição 

da Psicologia Social no Brasil, principalmente a partir das contribuições de dois autores, 

Aroldo Rodrigues e Eliezer Schneider (Lima, 2009). Aroldo Rodrigues era, naquele 
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momento, o principal representante no Brasil de uma perspectiva de psicologia social 

psicológica. Com a maior parte de sua formação realizada no EUA, Aroldo Rodrigues, 

professor da PUC-RIO, traz para o Brasil um modelo de Psicologia Social bastante marcado 

por aquele contexto, que pretendia a produção de um conhecimento científico nos moldes 

das ciências naturais e que seria fortemente criticado, por essas e outras questões, por 

psicólogos brasileiros, como Silvia Lane, como será discutido adiante. Rodrigues teve uma 

importante participação no contexto da Psicologia Social brasileira, chegando a ser eleito, 

em 1976, como presidente da ALAPSO (Associação Latino Americana de Psicologia 

Social), e também na defesa pública de sua perspectiva, em confronto com as novas 

perspectivas que começaram a surgir neste tempo, voltadas para o entendimento da realidade 

brasileira e para o compromisso social (Lima, 2009). Eliezer Schneider, professor da UFRJ 

e da UERJ, também desta geração, propunha uma Psicologia Social que discordava da 

tradição experimentalista e individualista da Psicologia, embora não negasse suas 

contribuições, e que também não se alinhava às novas perspectivas que discutiam a 

transformação social, mas, uma Psicologia Social da Cultura e da História que, não sendo 

isolada do restante da psicologia, poderia fazer uso de seus conceitos básicos na busca da 

compreensão de processos micro e macrossociais (Lima, 2009, p. 411). 

 Segundo Almeida (1989), também em Minas Gerais também houve o princípio de 

uma Psicologia Social, na década de 50, com os estudos de psicossociologia que Pierre Weil 

veio a fazer no país. Com influência de Jacob Moreno, teve seu interesse voltado, quando 

em Minas Gerais, para o estudo dos grupos. Para ele, nesse momento, a Psicologia Social 

seria um ponto de junção entre Psicologia e Sociologia. Este trabalho iniciado por Weil, na 

Escola de Treinamento do Banco da Lavoura, foi um espaço importante de formação de 

psicossociólogos, como por exemplo Ruy Flores, Jarbas Portela e Célio Garcia. Este último, 

para Almeida (1989), foi muito importante para o desenvolvimento de uma Psicologia Social 

com preocupações críticas. Outras referências mais recentes e importantes do 

estabelecimento da Psicologia Social, com preocupações críticas, em Minas Gerais são 

Elizabeth Bonfim e Marilia Matta Machado. 

 O que se percebe é que o desenvolvimento da Psicologia Social no Brasil, até os anos 

50 e 60, teve um forte pêndulo para as tendências norte-americanas. Importando tanto as 

teorias e modelos metodológicos, isto é, teorias fundadas no positivismo e no método 

experimental, como as concepções que subjazem a estes modelos. Assim, o papel que coube 
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à Psicologia em geral, e também à Psicologia Social, neste período, foi o de alinhamento ao 

contexto social em que emergiu, contribuindo para a manutenção de uma visão de mundo 

que sustentava a ideologia dominante. Segundo Lacerda Jr. (2013), a Psicologia no Brasil 

emergiu associada às classes dominantes, buscando juto a elas sua legitimidade social. Neste 

sentido, contribui para a consolidação do projeto burguês de modernização do país, que por 

sua vez estava baseado em um modelo de capitalismo dependente, que no contexto 

internacional, submete os países do chamado “terceiro mundo” aos interesses dos países 

industrializados. 

 A partir dos anos 50 e 60 o que se via no contexto internacional era um cenário de 

grandes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Após a experiência de 

duas grandes guerras mundiais e a vivência de várias expressões de totalitarismo, os países 

do primeiro mundo estavam passando por um amplo processo de realocação das forças 

econômicas e políticas, na tentativa de reconstruir um mundo que vivera a barbárie. Cada 

vez mais os Estados Unidos vão se tornando o polo de hegemonia política e econômica. 

Além das guerras terem acontecido em solo europeu, destruindo várias cidades importantes, 

os EUA também obtiveram grandes crescimentos econômicos com a guerra (Fico, 2008). 

Acrescenta-se a isso o fato de que muitos intelectuais europeus se exilaram durante a 

vigência do nazismo – inclusive, como exposto, Adorno e outros pensadores do Instituto de 

Pesquisa Social –, e se instalaram justamente nos EUA, o que também pode ter contribuído 

para que os EUA ocupassem um espaço de hegemonia também no campo intelectual. 

 Todo este cenário – atrelado a uma necessidade de legitimação da Psicologia 

enquanto ciência nos moldes tradicionais – contribuiu para que a Psicologia desenvolvida 

nos EUA se tornasse hegemônica, até os anos 50, inclusive no Brasil (Lane, 1984). No 

campo da Psicologia Social, a corrente da psicologia social psicológica é a vertente dessa 

Psicologia norte-americana que, integrada à sociedade americana em ascensão, contribuiu 

para a manutenção de sua ideologia dominante, imperialista, de dominação material e 

cultural. No ensejo tanto da atmosfera de transformações, que caracterizou os anos 60, 

construída, por exemplo, pelos movimentos feministas, movimentos de contracultura, 

movimentos sociais e movimento estudantil, quanto também desse cenário de dominação e 

hegemonia americana, começa a se desenhar um quadro, no campo da Psicologia Social, que 

viria ser denominado, posteriormente, de “crise da psicologia social” (Lane, 1984; Álvaro e 

Garrido, 2003; Bernardes, 2013; Ferreira, 2010; Leme, 2012; Molon, 2001). 
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 A crise se manifestou como um conjunto de críticas à psicologia social psicológica, 

de base experimental, no que tange aos mais diversos aspectos. Por um lado, havia uma 

crítica à dimensão metodológica, que submetia toda investigação científica em Psicologia 

Social aos ditames do método científico importado das ciências naturais, e por outro lado 

havia uma crítica às teorias, concepções, consequências e relevâncias sociais desta 

Psicologia. Sobre a crise, diz Lane (1984, p. 11): 

A euforia deste ramo científico denominado Psicologia Social dura relativamente 

pouco, pois sua eficácia começa a ser questionada em meados da década de 60, 

quando as análises críticas apontavam para uma “crise” do conhecimento 

psicossocial que não conseguia intervir nem explicar, muito menos prever 

comportamentos sociais. 

 Também foram feitas críticas do ponto de vista político dessa perspectiva, que 

contribuía para a manutenção de relações de poder e opressão. Essas críticas foram 

realizadas, em parte, por psicólogos ligados à tradição da psicologia social sociológica 

europeia, como Moscovici, Tajfel, Harre e Secord (Leme, 2012) e também por psicólogos 

da América Latina, como Silvia Lane e Martin Baró, sendo que as críticas políticas foram 

mais acentuadas por estes últimos (Lane, 1984). Uma importante referência para essa 

discussão do ponto de vista internacional é Robert Farr que desenvolve a ideia de uma 

individualização do social, decorrente das perspectivas que unilateralmente tomavam a 

dimensão intraindividual para explicar os fenômenos sociais. Também os pensadores ligados 

ao Instituto de Pesquisa Social teceram fortes críticas à base epistemológica que norteava 

esses estudos, o positivismo. Parte destas críticas são desenvolvidas na primeira parte do 

terceiro capítulo. 

 No contexto do terceiro mundo, no qual, segundo Lane (1984), imperava uma 

concepção de homem que oscilava entre um pragmatismo norte-americano e uma visão 

filosófica ou sociológica de um homem abstrato, começam a surgir, a partir dos anos 70, 

críticas à importação de teorias que não davam conta da realidade de dependência econômica 

e cultural desses países. Dois marcos importantes para a emergência da crítica à Psicologia 

Social na América Latina são os Congressos Interamericanos de Psicologia, de 1976, em 

Miami quando começam a surgir críticas mais sistematizadas, e o de 1979, em Lima, quando 

já surgem propostas concretas da construção de trabalhos em Psicologia Social em bases 

materialistas e históricas, de caráter comunitário (Lane, 1984). Segundo Álvaro e Garrido 

(2003), um grande expoente da Psicologia Social nestas bases na América Latina foi Martín-

Baró, um psicólogo social, além de teólogo e jesuíta, que desenvolveu uma Psicologia da 
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Libertação, comprometida com os sofrimentos e as lutas do povo oprimido. Martín Baró 

viveu em defesa dos direitos humanos, em busca da igualdade e da justiça em El Salvador, 

e foi assassinado por sua militância. 

 No Brasil as críticas viriam a repercutir e fornecer um espaço para a formulação de 

uma crítica própria à Psicologia Social dominante, mais explicitamente nos anos 70 e 80 

(Molon, 2001; Prado Filho, 2011; Guedes, 2008). Dois fatos antecedem esse momento. O 

primeiro, marco importante para o desenvolvimento da Psicologia no Brasil, é a sua 

regulamentação em 1962 enquanto profissão e o estabelecimento de um currículo mínimo 

para a formação em Psicologia (Antunes, 2012). Pouco depois, em 1964, ocorreria o golpe 

militar que implantaria uma ditadura militar, que perduraria até 1985. Para Lacerda Jr. 

(2013), o golpe militar significou tanto uma reação conservadora das elites dominantes às 

ameaças das lutas operárias e camponesas, quanto uma forma de integração do Brasil no 

sistema econômico mundial enquanto um capitalismo dependente. Segundo Antunes (2012), 

no que se segue ao golpe, fortalecem-se concepções individualizantes da Psicologia. Com a 

reforma universitária de 1968, foi promovida uma abertura do ensino superior para as 

iniciativas privadas, de forma a impedir a eclosão de movimentos contrários ao regime 

militar, fortemente ligado ao movimento estudantil das universidades públicas. Assim, o 

aumento das instituições privadas durante a ditadura significou uma precarização do ensino 

superior, que somente buscava a atender uma demanda mercantil. Muitos cursos de 

Psicologia foram criados nestas condições e contribuíram para uma precarização também da 

Psicologia (Antunes, 2012). 

 Foi a partir destes determinantes que começaram a surgir as primeiras experiências e 

trabalhos de crítica à Psicologia hegemônica e de construção de uma Psicologia Social 

comprometida com a realidade brasileira. Este movimento tem sido chamado tanto de 

Psicologia Social Crítica (Álvaro e Garrido, 2003; Ferreira, 2010; Lima & Lara Junior, 2014) 

quanto, mais recentemente, de Psicologia Crítica (Lacerda Jr., 2013, Carvalho & Dunker, 

2006). Tanto um termo quanto outro correspondem, na verdade, a uma variedade muito 

grande de tendências em Psicologia Social, mas que parecem coincidir no que diz respeito à 

crítica à Psicologia de base positivista, que desconsidera a dimensão social e histórica da 

sociedade e dos indivíduos e que contribui para a manutenção de relações de poder. O 

objetivo da Psicologia Social Crítica da década de 80 no Brasil era, para Lima e Lara Júnior 

(2014, p. 8): 



Contribuições de T. W. Adorno para a Psicologia Social no Brasil: uma análise da produção científica (1984-2015) 

Rodrigo Siqueira Câmara – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

33 | 

(...) criticar o planejamento de tecnologias de manutenção do estado de exceção, 

no qual o dissonante, a pobreza, a fome e o descontentamento são, ao mesmo 

tempo, excluídos e capturados sob novas formas de dominação, mais sutis e 

alinhados aos ditames capitalistas. 

 A terminologia Psicologia Crítica, embora ao que parece, corresponda ao mesmo 

movimento indicado pela Psicologia Social Crítica, é ainda pouco utilizada. Para Lacerda Jr. 

(2013), diferentes nomes têm sido utilizados para denominar os trabalhos dessa Psicologia 

Crítica, como psicologia institucional, psicologia da libertação, psicologia do oprimido, 

psicologia marxista, psicologia sócio histórica, dentre outros. Álvaro e Garrido (2003) 

identificam diferentes correntes teóricas que influenciam a Psicologia Social Crítica na 

América Latina, dentre elas, a Psicanálise, a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, estudos 

sobre representação social, o sócio-construcionismo e análise do discurso. É digno de nota 

que em parte do material consultado sobre a história da Psicologia Social no Brasil (Lane, 

1984; Molon, 2001; Prado Filho, 2011; Almeida, 2012; Ferreira, 2010), não há referências 

aos teóricos da Escola de Frankfurt enquanto marcos teórico-metodológicos presentes na 

Psicologia Social Crítica no Brasil, enquanto que nos estudos que utilizam a terminologia de 

Psicologia Crítica consultados (Lacerda Jr. 2013, Carvalho & Dunker, 2006),  a influência 

da Teoria Crítica da Sociedade é mencionada  como referência para os estudos de Psicologia 

Crítica no Brasil. Embora ainda não se possa afirmar nada conclusivo neste sentido, é 

possível que o reconhecimento da Teoria Crítica da Sociedade, enquanto uma importante 

referência para o campo da Psicologia Social no Brasil, tenha maior expressão junto à 

tradição que tem utilizado a terminologia Psicologia Crítica. Para ambos os casos, a 

referência central a Adorno tem sido o trabalho “A personalidade autoritária”. Existem 

autores ainda, como Almeida (2012), que enquadram essa produção em Psicologia Social 

Crítica brasileira como sendo uma forma de psicologia social sociológica. 

 Para além dessas questões de terminologia, houve na Psicologia brasileira, a partir 

dos anos 70 e 80, o surgimento de uma nova forma de se produzir conhecimento e atuar em 

Psicologia Social. Uma das principais e pioneiras experiências nesta nova Psicologia Social 

foi desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual Sílvia Lane, junto 

com os outros professores e alunos da recentemente fundada pós-graduação em Psicologia 

Social (Molon, 2001). A contribuição deste grupo inicial ficou de tal forma reconhecida que 

alguns se referem a ele como a “Escola de São Paulo de Psicologia Social”: 

A “Escola de São Paulo” de Psicologia Social, inaugurada por Silvia Lane e seus 

orientandos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), cumpriu 

o importante papel de empreender a crítica aos tradicionais modelos norte-
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americano e europeu de psicologia social e marcou a tônica das discussões nos 

anos 1980 a respeito do compromisso da psicologia com a transformação social. 

(Carvalho & Souza, 2010, p. 714) 

 O espaço para este projeto de uma nova Psicologia Social foram, o Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Social da PUC-SP, que fora criado, em nível de mestrado em 1972, 

sob a coordenação de Silvia Lane, e também os programas de Psicologia Escolar e Psicologia 

Social, da USP. Mais especificamente no programa da PUC, Lane, começou a questionar 

tanto o positivismo norte-americano como as concepções clínicas e o caráter a-histórico da 

Psicologia. Na disciplina criada no fim dos anos 70, “Psicologia Social e Realidade 

Brasileira” são definidos parâmetros para a Psicologia Social, reconhecimento do caráter 

histórico social do homem, a preocupação com a realidade brasileira, a necessidade de 

delimitar o objeto específico da Psicologia, reconhecendo o primado da sociedade sobre os 

indivíduos e a preocupação com a política do Brasil e América Latina (Carone, 2007). Além 

disso este programa de pós-graduação promoveu, durante algum tempo, segundo Guedes 

(2008), uma proposta revolucionária, no que diz respeito à organização do curso: não havia 

uma grade horária e sim uma forma de integração entre teoria e prática com a participação 

dos alunos em dois projetos de pesquisa para os quais dedicavam o seu tempo. 

 Um outro importante marco na história da Psicologia Social foi a criação da 

Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), que teve seu surgimento durante o 

I Encontro Brasileiro de Psicologia Social, que ocorreu em 1979 na PUC-SP, durante um 

seminário promovido pela ALAPSO, presidida por Aroldo Rodrigues, expoente da 

psicologia social psicológica no Brasil nessa época, como exposto. A ABRAPSO é fundada 

oficialmente em 1980 e até os dias de hoje é uma associação que tem contribuído para que a 

Psicologia Social brasileira tenha como orientação o compromisso com a problemática da 

realidade brasileira (Molon, 2001). Em 1984 é lançado o livro “Psicologia Social: o homem 

em movimento”, organizado por Silvia Lane e Wanderley Codo, que se tornou um marco 

referencial para a Psicologia Social brasileira com bases no materialismo histórico dialético 

e tem sido utilizado em muitos cursos como bibliografia básica para a área. Este livro reúne 

diversos autores e uma série de trabalhos voltados para diferentes temas da Psicologia Social. 

Em suas quatro partes procura discutir, a concepção de homem para a Psicologia Social; as 

categorias fundamentais da Psicologia Social; o indivíduo e as instituições e a práxis do 

psicólogo.  
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 Cabe ainda ressaltar, por fim, que a proposta de Silvia Lane, não implicava em um 

rechaço das teorias norte-americanas, pelo contrário, com conhecimento, principalmente da 

teoria de Skinner, Lane reconhecia suas contribuições, como por exemplo a respeito da 

aprendizagem e da noção de “controle” e “autocontrole”, porém também reconhecia seus 

limites e contradições (Lane, 1984). 

 

1.4 NOTAS SOBRE A TEORIA CRÍTICA NO BRASIL 

 Já se passaram cerca de 80 anos desde que Horkheimer e Adorno, bem como os 

outros integrantes do Instituto de Pesquisa Social, iniciaram o que hoje se conhece por Teoria 

Crítica da Sociedade. Contudo, passaram-se muitas décadas para que este pensamento se 

estabelecesse como uma referência importante no contexto intelectual brasileiro. Embora 

hoje se possa dizer que a Teoria Crítica, enquanto modelo teórico-metodológico de crítica, 

esteja consolidada como um importante marco teórico e se faça presente nas várias regiões 

do país e também nas mais diversas áreas do conhecimento, são ainda poucos os estudos que 

tem o objetivo discutir de forma mais sistemática a recepção do pensamento dos seus autores 

pelo contexto intelectual e acadêmico brasileiro. 

 Segundo os estudos de pesquisadores brasileiros que se ocuparam em investigar a 

recepção dos pensadores frankfurtianos na sociedade brasileira, notadamente nos âmbitos 

intelectual e acadêmico, foi a partir do final dos anos 60 que começaram a surgir as primeiras 

referências a alguns destes autores. Principalmente Walter Benjamin, mas também Herbert 

Marcuse, Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, este último em sua colaboração com 

Adorno. No caso de Benjamin, as primeiras referências às suas formulações, que começam 

a surgir já desde 1965, deram-se principalmente pelas discussões acerca da Arte e suas 

relações com a sociedade, tanto por intelectuais como por críticos culturais e literários 

(Camargo, 2012). Já as ideias de Marcuse começam a se difundir, ainda no fim dos anos 60, 

por intermédio do movimento estudantil e intelectuais de esquerda (França, 2012). Também 

aparecem as primeiras referências a Adorno ainda no final da década de 60, principalmente 

nas discussões acerca da Arte e sua relação com a sociedade, tal como Benjamin, com uma 

ênfase menor que este e, muitas das vezes, sendo contraposto a este (Duarte, 2009). No 

entanto, Adorno, bem como Horkheimer, só viriam a ser mais conhecidos alguns anos 

depois, e principalmente associados ao conceito de indústria cultural. De acordo com 

Camargo (2012), ainda não havia nesta época, embora essas menções isoladas aos autores 
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frankfurtianos, qualquer entendimento mais explicito sobre a Teoria Crítica da Escola de 

Frankfurt. Ainda segundo este autor, é curioso o fato de que no Brasil era ainda pouco 

conhecida a famosa controvérsia que ocorria na Sociologia desde os anos 60, que tinha 

Adorno e Popper como expoentes. No início dos anos 70 surgem as primeiras traduções dos 

livros de Adorno e trabalhos que se referenciavam em sua teoria, notadamente trabalhos de 

sociologia da cultura e da comunicação. O livro “Dialética do esclarecimento” terá sua 

primeira publicação no Brasil em 1985, e a “Dialética negativa” somente em 2009 (Camargo, 

2012). 

 Do ponto de vista das condições históricas e objetivas, a recepção dos autores 

frankfurtianos no Brasil teve como solo uma ditadura militar, por um lado, e o crescimento 

e consolidação dos meios de comunicação de massa, por outro, para se pensar 

especificamente a forma como o conceito de indústria cultural, de Horkheimer e Adorno, 

também se fez pertinente para a análise do contexto brasileiro. Para Camargo (2013, p. 4): 

Assim como nos anos 1940 a barbárie de Auschwitz foi para Adorno e Horkheimer 

um, entre outros, dos aspectos a evidenciar o limiar da racionalidade instrumental, 

também no Brasil, sob a brutalidade da ditadura, o processo de uma dominação da 

natureza se espraiou aos âmbitos menos evidentes, e mais duradouros, de uma 

subjetividade reticentemente conduzida ao ofuscamento. 

 É interessante notar aqui que as mesmas condições objetivas e históricas – que não 

se reduzem à ditadura militar e à emergência de uma indústria cultural no Brasil, mas que 

dizem de um momento efervescente em todo o mundo – são também, no Brasil, aquelas nas 

quais surgem as críticas à Psicologia Social hegemônica, a crise da Psicologia Social. Desta 

forma, embora não se possa remeter às relações entre as contribuições da Teoria Crítica, as 

de Adorno em especial, e o surgimento da corrente que ficou conhecida como Psicologia 

Social Crítica, é importante destacar que são frutos deste mesmo momento histórico e, 

portanto, trazem suas marcas. 

 Também é interessante destacar uma crítica, feita por praticamente todos os estudos 

sobre a recepção dos frankfurtianos aqui discutidos, que diz respeito à forma como houve 

uma leitura parcial, principalmente de Adorno e Marcuse, que atribuiu à teoria deles um 

caráter negativista e pessimista. Para Duarte (2009), o trabalho de Merquior, pioneiro na 

divulgação destes autores no Brasil, foi um dos grandes responsáveis por este tipo de leitura, 

sob influência direta da filosofia de Heidegger. Contudo, como o autor ressalta, este tipo de 

leitura se prolongou no contexto de recepção destes autores no Brasil. Para Duarte (2009, 

p.50), 
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A partir de comienzos de los años ochenta, sobre todo com las contribuiciones de 

Sério Paulo Rouanet y Bárbara Freitag, se há estabelecido un nuevo nível 

hermenêutico – más objetivo – em la investigación sobre la teoria crítica em Brasil 

Y sin embargo los escritos de ambos recuerdan las formas de proceder de 

Merquior, cuando se trata de “reprimir” la irrenunciable negatividade de la teoria 

crítica – especialmente ejemplificado en la filosofía de Adorno. Sólo que la 

inspiración de Rouanet y de Freitag ya no es la Heidegger, sino la de la Teoría de 

la acción comunicativa de Habermas. 

 Deste modo, embora não seja o objetivo da investigação aqui proposta discutir os 

motivos e desdobramentos dessas leituras reducionistas, em especial de Adorno, essas são 

questões importantes de serem pontuadas quando nosso objetivo é o de compreender a 

apropriação deste pensador na Psicologia brasileira. Os autores para os quais a crítica de 

Duarte (2009) se dirige têm sido importantes veiculadores do pensamento dos frankfurtianos 

no Brasil, principalmente em suas relações com a Psicanálise, de modo que se torna relevante 

investigar se uma tal apropriação da teoria de Adorno se faz presente na produção brasileira 

da Psicologia que tem este autor como referência. 

 Ainda nos anos 70 podem ser encontradas algumas referências à Teoria Crítica por 

pesquisadores brasileiros da Psicologia. O trabalho de Ecléa Bosi (1973) “Cultura de massa 

e cultura popular: leituras de operarias” já possui referências a Adorno e, também, o trabalho 

de Sylvia Leser de Mello (1975), “A atuação do psicólogo no estado de SP” que traz 

referências a obras de Marcuse. 

 Nos anos 80 uma das questões presentes para a Psicologia Social, no Brasil, era a 

relação entre o marxismo e a Psicanálise. Por exemplo, Maria Helena Souza Patto (1984), 

além de ser uma psicóloga crítica que teve um papel muito importante na consolidação da 

Psicologia Crítica no país, em especial no campo da Psicologia Escolar desvelando as 

relações entre Psicologia e ideologia, foi também uma incentivadora das aproximações entre 

marxismo e Psicanálise, e anos depois seria influenciada também pela Teoria Crítica da 

Sociedade (Lacerda Jr, 2013). No primeiro ano, 1986, da recém-inaugurada revista da 

ABRAPSO, “Psicologia & Sociedade”, em seu segundo número, essa discussão está 

manifestamente indicada no editorial assinado por Silvia Lane, Psicanálise ou Marxismo: 

dilema da Psicologia Social? 

O que a ciência, para avançar, não tolera é o dogmatismo, a verdade absoluta. Se 

nos atermos à ortodoxia freudiana, então a partícula (Psicanálise ou Marxismo) é 

necessária, porém se aceitamos como desafio o conhecimento do ser humano em 

toda sua complexidade, e com todo seu potencial criativo, que é manifestação da 

totalidade histórica e transformador de sua realidade, não podemos negar o 

inconsciente sempre presente com toda sua energia emocional nele contida – ou 

então essa partícula não cabe. (Lane, 1986, p. 4) 
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 Neste número temático são reunidos artigos de vários autores que procuram, de 

algum modo, articular a Psicologia Social com a Psicanálise e o marxismo. Neste quadro, 

pode-se ver como vai se constituindo um terreno fértil para que possa a se concretizar no 

Brasil a relação entre a Teoria Crítica da Sociedade, que de certa forma parte dos 

pressupostos do marxismo e da Psicanálise, e o campo da Psicologia Social. 

 Na década de 80 se pode encontrar já alguns indícios desta relação. Em 1983 é 

publicado um importante livro para os estudos na área, “Teoria Crítica e Psicanálise” de 

Sergio Paulo Rouanet. Rouanet (1983/2001), tem o objetivo, com este livro, de estudar as 

relações estre a Teoria Crítica e a Psicanálise, ressaltando, contudo, que não basta uma 

abordagem externa, na medida em que o freudismo não é uma influência para a Escola de 

Frankfurt, mas uma interioridade constitutiva (p. 11). O livro se divide em quatro partes. Na 

primeira parte são discutidas as raízes freudo-marxistas, ou seja as articulações entre 

Psicanálise e marxismo, mas que realiza uma aproximação apressada entre ambas, nesta 

parte são retomados os pensamentos de Wilhelm Reich e Erich Fromm; na segunda parte o 

foco é o pensamento de Adorno e Horkheimer, procurando mostrar o estatuto da psicanálise 

freudiana em seu pensamento, bem como sua crítica a ela; a terceira e quarta parte tem o 

objetivo semelhante de discutir o estatuto do freudismo em Marcuse e Habermas, 

respectivamente. Como exposto, Rouanet já era um dos protagonistas da recepção da Teoria 

Crítica no Brasil desde o final da década de 70 (Camargo, 2012). 

 Um outro texto dessa época, intitulado “A Escola de Frankfurt e a Psicologia” de 

autoria de Antônio Gomes Penna, professor da UFRJ, é publicado em 1986. Este texto parece 

ser um marco histórico das relações entre Teoria Crítica e Psicologia no Brasil. Nesse texto, 

Penna (1986) procura delimitar algumas contribuições da Escola de Frankfurt para a 

Psicologia e em especial para a Psicologia Social a partir das contribuições de Horkheimer, 

Adorno e Marcuse. Os temas que elege para discutir são: 

o da crítica à psicologia centrada no conceito de ajustamento a uma situação 

meramente transitória; 2. o da análise da consciência enquanto instância 

prospectiva e centrada na dimensão do possível; 3. o da análise do problema do 

autoritarismo; 4. o das objeções propostas contra o revisionismo psicanalítico 

levado adiante pela escola americana ou culturalista; 5. o da reinterpretação da 

psicanálise freudiana procedida por Marcuse no domínio específico da teoria da 

cultura; 6. Finalmente, o problema do trabalho (...). (Penna, 1986, p. 27)  

 Ainda nos anos 80 outra referência histórica para as relações entre a Psicologia e 

Teoria Crítica é o já discutido estudo de Iray Carone (1985), desenvolvido em nível de pós-

doutorado sob a orientação de um dos mais importantes historiadores da Teoria Crítica, 
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Martin Jay. Este estudo teve o seu foco voltado especificamente para a repercussão de “A 

personalidade autoritária” na Psicologia Social norte-americana, como já discutido 

anteriormente. 

 A partir dos anos 90 até a atualidade, que é o momento para o qual essa pesquisa 

pretende dar suas contribuições ao longo de todo o trabalho, surgem importantes grupos de 

pesquisa e pesquisadores que contribuem para o enraizamento de uma perspectiva 

frankfurtiana na Psicologia brasileira. Dentre estes é importante destacar, além da Iray 

Carone, já mencionada, também as contribuições de José Leon Crochík e Odair Sass que, 

juntos, coordenaram um núcleo de pesquisa, vinculado ao Programa de Estudos Pós-

graduados em Psicologia Social da PUC-SP, “Psicologia e Tecnologia”, que foi responsável 

por uma produção bastante expressiva de conhecimentos, dentro dessa perspectiva, e 

também pela formação de uma geração de pesquisadores que têm continuado a investigar e 

contribuir para as relações entre a Teoria Crítica e a Psicologia no Brasil. Ambos os 

professores continuam os seus trabalhos, Crochík atua como professor e pesquisador no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da USP 

onde coordena o Laboratório de Estudos sobre o Preconceito, e Sass atua no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política e Sociedade da PUC-SP, onde atua 

na linha de pesquisa “Teoria Crítica e Formação – função social da educação e da escola”, 

nos quais continuam produzindo novos conhecimentos e formando pesquisadores dentro 

dessa perspectiva. 

 Assim, a partir destas breves pontuações históricas, pode ser observado que as 

relações entre o pensamento da Teoria Crítica da Sociedade, Adorno em especial, e o campo 

da Psicologia possuem algumas raízes históricas no Brasil desde a década de 70 e 80. Nos 

anos seguintes, década de 90 em diante, pode ser observada a consolidação dessa perspectiva 

em Psicologia no Brasil. É sobre este período atual, principalmente, que se espera lançar 

alguma luz nesta pesquisa, e que diz de mais de uma geração de pesquisadores, tanto os 

primeiros, como os formados por estas primeiras gerações de pesquisadores. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODO – CAMINHOS DA PESQUISA 
 

2.1 NOTAS PRELIMINARES ACERCA DA INVESTIGAÇÃO 

 O conhecimento científico, como uma das formas possíveis de conhecimento, não se 

encontra em um plano destacado do contexto social, pelo contrário, é totalmente remetido a 

ele seja isso assumido de forma clara ou não. Assim, um dos pressupostos básicos de uma 

perspectiva materialista para a investigação é o reconhecimento da natureza social e histórica 

da produção do conhecimento científico, dos fenômenos e, também, dos conceitos que os 

procuram designar. Neste sentido, todo conhecimento deve ser tomado como uma produção 

social, determinada por condições materiais e históricas específicos, circunscritas à divisão 

social do trabalho e à divisão do trabalho acadêmico, levados a cabo por gerações de homens, 

também produtos de tais determinantes, que encarnam diferentes interesses (conscientes ou 

não) e que podem atuar no sentido de afirmar esta objetividade social ou negá-la. Nas 

palavras de Adorno (1969/1995): somente a tomada de consciência do social proporciona 

ao conhecimento a objetividade que ele perde por descuido enquanto obedece às forças 

sociais que o governam, sem refletir sobre elas. Crítica da sociedade é crítica do 

conhecimento, e vice-versa (p. 189). 

 Uma das críticas direcionadas aos positivistas pela Teoria Crítica pode ser remetida 

a este ponto. Para aquela perspectiva há também uma primazia do polo da objetividade na 

produção do conhecimento, contudo falta-lhes a compreensão da natureza histórica dessa 

objetividade que, quando não reconhecida, implica na naturalização de fenômenos 

históricos. Segundo Horkheimer (1937/1975, p.133): 

Os fatos que os sentidos fornecem são pré-formados de modo duplo: pelo caráter 

histórico do objeto percebido e pelo caráter histórico do órgão perceptivo. Nem 

um nem outro são meramente naturais, mas enformados pela atividade humana, 

sendo que o indivíduo se autopercebe, no momento da percepção, como perceptivo 

e passivo. 

 Deste modo, a crítica que deve ser dirigida aos positivistas não faz referência ao seu 

método, como as críticas rasas ressaltam, mas sim aos seus pressupostos epistemológicos e 

teóricos que, na tentativa de se guiar pelo modelo das ciências naturais, projeta sobre os 

fenômenos sociais que investiga a rigidez daquelas ciências. Como consequência desse 

posicionamento e da sua crença inabalável na neutralidade do conhecimento, as perspectivas 
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positivistas, agem no sentido afirmativo da manutenção da ordem existente e, portanto, 

pressupõem uma harmonização da contradição real da sociedade, que é tomada como dado 

natural. Para a Teoria Crítica, no entanto, O sentido não deve ser buscado na reprodução da 

sociedade atual, mas na sua transformação (Horkheimer, 1937/1975, p. 146). 

 Uma das discussões provenientes dessa questão, diz respeito à controvérsia entre 

empiria e teoria, que se traduz nas conhecidas discussões acerca da quantificação de dados 

provindos das ciências sociais. Em “Sociologia e Investigação Social Empírica”, 

Horkheimer e Adorno (1956/1973b) discutem a polêmica no interior da Sociologia alemã e 

que culminou no XVI Congresso de Sociólogos Alemães em Frankfurt. Esta polêmica diz 

de uma tentativa, cada vez maior, segundo o diagnóstico dos autores, de promover uma 

separação entre o trabalho empírico e o trabalho teórico no interior das ciências sociais, em 

especial da Sociologia. Essa dissociação não é exclusividade da Sociologia, no campo da 

Psicologia também pode ser observada a mesma tendência. 

 A primazia em relação à utilização dos métodos empíricos, em detrimento, ou mesmo 

exclusão, da especulação e da interpretação teórica, diz de um posicionamento 

epistemológico que se funda na radical separação entre sujeito e objeto. Este postulado 

implica em uma tentativa de produzir investigações exatas e objetivas, independentes das 

disposições subjetivas do investigador. Porém, como indicam Horkheimer e Adorno 

(1956/1973b), essa tendência em separar os métodos de seus objetos, conferindo autonomia 

ao método, traz dificuldades. Segundo a perspectiva criticada, tudo aquilo que não se 

submete aos seus critérios é anticientífico, relegando a segundo plano toda a tradição de 

pensamento de interpretação teórica. A teoria é entendida como um mal necessário e não 

como instância legítima de produção de conhecimento. Segundo Horkheimer e Adorno 

(1956/1973b, p. 124): 

O empenho em limitar-se a dados exatos e seguros, a tendência para menosprezar 

qualquer investigação que aborde a essência dos fenômenos, apelidando-a de 

“metafísica”, ameaçam obrigar a investigação social empírica a restringir-se, 

precisamente, ao que não é essencial, em nome da validade indiscutível. 

 Neste sentido, reconhecendo a impossibilidade da neutralidade e a importância da 

interpretação teórica dos dados quantitativos, para conduzir essa pesquisa à luz dos seus 

objetivos, recorreu-se ao método da análise da produção científica, um tipo de pesquisa que 

assim como a pesquisa bibliográfica tem suas principais fontes nas mais diversas produções 

acadêmicas. No entanto, na análise da produção, além da pesquisa bibliográfica, são objeto 
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de uma análise sistemática diferentes aspectos da produção. Segundo Witter (1999), são 

muitas as possibilidades de foco quando se realiza uma pesquisa deste tipo, podendo ser, por 

exemplo: o discurso (título, resumo, palavra-chave, referências, características verbais), a 

metodologia (objetivos, tipologia, sujeitos, materiais, procedimentos, variáveis), a temática 

(temas, origem do tema, variáveis, classificações, tesauros, conclusões), a forma de análise 

de dados (quantitativa, qualitativa, mista, procedimentos, recursos), os enfoques da pesquisa 

(teorias, modelos, unificação) e outros (autoria, vinculação, etc.). 

 A investigação realizada, à luz deste tipo de pesquisa, produziu um volume 

significativo de dados de natureza quantitativa, que correspondem a uma dimensão mais 

próxima da superfície do fenômeno investigado. Isto é, os dados empíricos produzidos a 

respeito das características e tendências da produção, cujas fontes são principalmente os 

indexadores, as revistas e os artigos, correspondem a um dos aspectos que possibilitam 

revelar algo da recepção do pensamento de Adorno na Psicologia brasileira. Estes dados 

estão mais próximos à superfície porque representam o resultado manifesto (e publicado) de 

muitas determinações objetivas, das quais são expressão, contudo insuficientes para 

apreender a totalidade destas determinações. O desafio que se coloca para a investigação que 

se propõe a discutir dados quantitativos é o de conseguir ultrapassar o nível mais superficial 

da empiria e procurar, por meio da interpretação teórica – que já está presente mesmo antes 

da produção dos dados – iluminar algumas das mediações e determinações do fenômeno 

aparente. 

 Conforme Horkheimer e Adorno (1956/1973b) argumentam, a discussão a respeito 

do uso de técnicas quantitativas ou qualitativas, deve ter como determinação o objeto do 

estudo. São as características do objeto de estudo, bem como dos objetivos da investigação, 

que determinam os métodos empregados. Mesmo a produção mais estritamente quantitativa 

já tem como ponto de partida definições que são de natureza qualitativa. A elaboração de 

um problema já pressupõe um interesse específico em relação à uma temática, bem como 

um posicionamento, seja este explícito ou não. A produção de dados quantitativos pode ser 

considerada, em concordância com Horkheimer e Adorno (1956/1973b), uma forma de 

qualificação específica destes dados, que recorre à linguagem matemática e estatística para 

lançar luz sobre os fenômenos que se investiga. Além disso os indicadores “objetivos”, 

expressos através da quantificação, somente adquirem um significado na medida em que são 
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interpretados à luz de um posicionamento teórico em relação à problemática que investiga, 

bem como da teoria do conhecimento que norteia a pesquisa. 

 Não deve se tratar, de modo algum, de uma condenação dos métodos empíricos ou 

da estatística. As pesquisas desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisa Social, do qual Adorno 

fazia parte, recorreram em vários de seus estudos empíricos à utilização de rigorosos 

tratamentos estatísticos, elaboração de escalas, etc., e reconhecem o quanto o seu emprego 

propicia uma importante forma de apreensão da realidade, notadamente, no que diz respeito 

à extensão dos fenômenos (Horkheimer & Adorno, 1956/1973b). Entretanto, o uso das mais 

avançadas técnicas quantitativas estiveram sempre aliados à uma interpretação teórica 

aprofundada e análises qualitativas, como por exemplo os estudos: “Autoridade e família”, 

“A personalidade autoritária”, dentre outros. A questão é que a sobrevalorização do 

momento empírico da investigação e capitulação do espaço da teoria obriga a que se reduza 

a investigação a um nível superficial, pois os dados sem interpretação são desprovidos de 

significado. Por outro lado, Horkheimer e Adorno (1956/1973b), ao discutirem sobre sua 

perspectiva a respeito das relações entre a Sociologia e a investigação social empírica, 

também discutem o significado do desenvolvimento dessa perspectiva empirista e a 

necessidade de superação, tanto do empirismo simplista, como da especulação sem base 

material: 

A vitória das ciências individuais e de orientação positivista sobre a especulação 

não significou apenas a capitulação do espírito, enfraquecido e desiludido, mas foi 

também o resultado de tendências do desenvolvimento, ou da própria realidade 

(...). Quem sente uma responsabilidade teoria deve fazer frente, sem meios termos, 

às aporias da teoricidade e à insuficiência do simples empirismo; e o fato de se 

atirar alegremente nos braços da especulação só poderá servir para agravar a 

situação atual. Diante da investigação sociológica empírica, é tão necessário o 

conhecimento profundo dos seus resultados quanto a reflexão crítica sobre os seus 

princípios. (p. 122) 

 Neste sentido, é preciso ter em mente que o triunfo dos métodos empíricos e 

padronizados, por sua vez, revela algo da própria relação entre ciência e sociedade. Se a 

nossa sociedade está cada vez mais padronizada em decorrência da concentração do poder 

econômico que coloca o indivíduo impotente, os métodos padronizados e com certo grau de 

“desindividualização” se constituem como ferramentas adequadas para descrever e entender 

essa sociedade, na medida em que são expressão dessa mesma sociedade que desumaniza 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973b). 

 Com base nestas breves considerações que permeiam a produção de um 

conhecimento que busque desvelar, dentro de seus limites, algo das determinações do seu 
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objeto, a presente investigação se desenvolveu no sentido de contemplar tanto métodos e 

técnicas quantitativos como qualitativos para produção e tratamento dos dados, na medida 

em que se fizeram necessários para a apreensão do objeto e segundo os objetivos dessa 

pesquisa. Com o objetivo de proceder à uma análise da produção, a investigação se 

desenvolveu em três etapas, de forma a progressivamente destacar o seu núcleo de análise, 

que são as discussões acerca das apropriações da teoria de Adorno pela Psicologia Social 

brasileira. Essas etapas da análise, que serão discutidos de forma mais pormenorizada no 

item 2.3 dedicado ao tratamento dos dados, constituem a estratégia desenvolvida para 

interpretação dos dados produzidos e procuram abranger desde a primeira etapa, mais ampla, 

de mapeamento e descrição das publicações com referência a Adorno no campo das ciências 

humanas em geral; passando por uma segunda etapa, intermediária, na qual são realizadas 

análises descritivas e discussões a respeito das publicações mais especificas da Psicologia 

com referências à teoria de Adorno; e, na terceira e última etapa, são objeto de análise as 

mesmas publicações da etapa anterior, contudo, com ênfase sobre o seu conteúdo. Este 

último nível corresponde a uma análise temática dos estudos, por meio de sua categorização, 

e procura destacar as discussões a respeito da Psicologia Social que podem ser 

problematizadas a partir dessa produção. 

 

2.2 CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CORPUS DE PESQUISA 

 Para delimitar os caminhos que subsidiaram a consecução do objetivo desta pesquisa, 

qual seja, o mapeamento, descrição e análise das apropriações da teoria de Adorno pela 

Psicologia Social brasileira, estão indicados abaixo, mais concretamente, os critérios de 

seleção dos textos que compuseram o corpus preliminar de pesquisa. Para tanto recorremos 

ao modelo exposto por Lima e Mioto (2007) e que contempla quatro parâmetros: o parâmetro 

temático, o parâmetro linguístico, o parâmetro cronológico e a definição das principais 

fontes.  

 Em relação à definição das fontes, foram consultados textos no formato artigo, 

publicados em periódicos nacionais ou internacionais (desde que de autoria brasileira). 

Optou-se por privilegiar esse formato pois, em um levantamento bibliográfico preliminar, 

os artigos constituíram a maior parte do material encontrado, além disso o formato artigo 

permite uma leitura mais ampla do campo, na medida em que proporciona uma análise de 
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um maior número de publicações. Além dessas fontes principais, foram também consultados 

os websites das revistas científicas e os currículos Lattes dos pesquisadores. 

 Em relação ao parâmetro temático foram estabelecidos para compor o corpus 

preliminar de pesquisa, todos os artigos que, no interior do campo da produção de 

conhecimentos no Brasil, no limite da abrangência dos indexadores, façam referência à 

teoria ou formulações de Theodor W. Adorno (título, palavras-chave ou resumo). Este 

corpus preliminar corresponde ao primeiro nível de análise. Para os dois outros níveis de 

análise serão estabelecidos parâmetros e critérios, discutidos ao longo da exposição dos 

resultados, de seleção dos artigos no conjunto da produção catalogada, progressivamente. 

Para o momento cabe dizer que como critérios para definição do “campo da Psicologia”, 

optou-se, em uma primeira seleção, pelos por artigos com referência direta à Psicologia no 

título ou resumo, ou cujos autores tenham formação (graduada ou pós-graduada) em 

Psicologia ou estejam vinculados a programas de pós-graduação em Psicologia.  

 Em relação ao parâmetro linguístico não houve uma restrição específica. Desde que 

os artigos se enquadrem nos demais critérios, ou seja, caracterizar-se como uma produção 

de pesquisador brasileiro e que faça referência à teoria de Adorno explicitamente (título, 

palavras-chave, resumo), comporão o corpus aqueles escritos em língua portuguesa, inglesa 

ou espanhola. Esta escolha tem como fundamento a adequação do material ao objeto de 

estudo desta investigação, a produção de dados sobre a relação entre a Teoria Crítica de 

Adorno e a Psicologia Social no contexto brasileiro. 

 Em relação ao parâmetro cronológico também não houve restrição. Como o 

objetivo, para o primeiro momento, é o de levantar toda a produção publicada e, 

considerando que as próprias bases de dados online por si só já são uma limitação, 

principalmente para a busca e acesso a textos muito antigos, não houve nenhuma limitação 

cronológica. 

 

2.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DO MATERIAL 

 Os artigos levantados segundo os critérios determinados e correspondentes ao 

momento de análise da produção, passaram por diferentes tratamentos com o objetivo de 

catalogação por de planilhas Microsoft Excel e também por leituras sucessivas tanto dos 

títulos, palavras-chave e resumos para a construção de um banco de dados preliminar. A 
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progressiva sistematização deste corpus de documentos se realizou em etapas, que 

correspondem a níveis diferentes de análise. Assim para cada etapa, o material tem um nível 

de análise diferente, mais detalhado, que engloba o anterior e o ultrapassa. Com base nessas 

considerações foram estabelecidos os três níveis de análise, que são discutidos em seguida. 

Essa proposta de análise em três níveis teve como parâmetro o próprio contato com o 

material e a necessidade de sua classificação e catalogação. Em buscas preliminares nos 

mesmos indexadores escolhidos (apresentados na próxima sessão) com a conjugação dos 

descritores “Adorno” and “Psicologia”, que procuravam restringir a busca, constatou-se o 

quanto acabavam por ser parciais as possibilidades de apreensão das diferentes formas como 

essa produção se apresenta. Assim, a opção foi por realizar uma busca mais ampla e, a partir 

deste material, sua descrição e primeiras análises, construir o corpus de análise sobre o qual 

incidiram as análises que contemplam o objeto mesmo da pesquisa, as apropriações da teoria 

de Adorno pela Psicologia Social brasileira. 

 A primeira etapa no tratamento do material, à qual corresponde o primeiro nível de 

análise, compreende a organização e caracterização dos artigos segundo suas características 

formais. Pretende-se, a partir disso, construir indicadores e parâmetros mais gerais a respeito 

da produção científica brasileira no que diz respeito à das apropriações Teoria Crítica de 

Adorno no Brasil, no recorte abrangido pela busca, que se pretende representativo de ao 

menos parte da produção nacional. Esta descrição será feita a partir da identificação e da 

caracterização de cada artigo com base nos seguintes elementos: autoria do artigo, título do 

artigo, ano de publicação e periódico de publicação. Para a análise, serão utilizadas, de fato, 

as informações a respeito do ano de publicação e dos periódicos, possibilitando, portanto, 

construir indicadores a respeito da evolução temporal, além de características dos veículos 

de publicação e sua participação na produção. Este primeiro nível de análise, abrangente, 

será a primeira etapa de tratamento à qual está sujeita a totalidade das publicações 

encontradas nas buscas segundo os critérios definidos após as primeiras limpezas, relatadas 

na primeira parte dos resultados (como publicações em outros formatos e artigos 

duplicados). O seu objetivo é o de mapear e descrever essas publicações, contribuindo para 

a compreensão das referências à teoria de Adorno no contexto mais amplo do conhecimento 

científico produzido (e veiculado) no Brasil além de ser, também, etapa preparatória para a 

segunda etapa de análise, que tem como objeto as produções que se inserem no campo da 

Psicologia. 
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 A segunda etapa no tratamento do material, que corresponde ao segundo nível de 

análise, tem como pressuposição a definição das publicações que se inserem no campo da 

Psicologia, provenientes das análises do corpus preliminar construído na primeira etapa. Este 

novo corpus, o principal, será submetido a análises que correspondem a um nível de 

aprofundamento maior do que aquele do primeiro nível. Além das análises a respeito da 

evolução temporal e acerca dos veículos de publicação, serão também elementos de analise: 

a área de formação; a região de formação e atuação dos autores; o tipo de pesquisa, áreas de 

referência, entre outros. Portanto, além daqueles elementos analisados anteriormente, para 

este nível também incidirá uma análise direta sobre os resumos e palavras-chave, bem como 

as informações sobre os autores. O objetivo desta etapa é o de mapear, descrever e analisar 

as relações que são estabelecidas entre pesquisadores brasileiros da Psicologia, de um ponto 

de vista nacional; também é seu objetivo estabelecer os critérios e parâmetros para a terceira 

etapa, que terá como objeto discutir os temas de pesquisa e ressaltar as discussões da 

Psicologia Social. 

 A terceira etapa tem como objeto de análise, o objeto mesmo da investigação e 

procura abranger todas as etapas anteriormente construídas e avançar no nível de sua 

compreensão a partir de um aprofundamento maior no material selecionado. Este terceiro 

nível de análise contempla o corpus principal de pesquisa e procura realizar uma análise 

qualitativa dos estudos, principalmente a partir dos seus resumos, procurando ressaltar as 

suas temáticas e objetivos. Para isso é realizada uma análise temática e categorial, através 

da qual são apresentadas o conjunto das produções em Psicologia e, em seguida, é realizada 

uma discussão destes resultados discutindo, entre outras coisas, os principais conceitos que 

remetem à teoria de Adorno e as referências bibliográficas (levantamento dos textos de 

Adorno citados). Estes novos elementos permitirão novos conteúdos para análise e indicar 

quais são as questões que pesquisadores brasileiros da Psicologia Social, têm procurado 

elucidar à luz da teoria Adorno e compreender um pouco mais sobre a fertilidade desta teoria 

como referencial para o desenvolvimento desta área do conhecimento em solo brasileiro. 

Através da análise das referências diretas aos textos de Adorno, a partir das referências 

bibliográficas, será possível uma compreensão acerca das dimensões e amplitude das 

contribuições que Adorno tem oferecido ao campo da Psicologia Social 
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CAPÍTULO  3: RESULTADOS 
 

3.1 PRIMEIRA PARTE: A PRESENÇA DE ADORNO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA 

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA BUSCA E DO CORPUS PRELIMINAR  

 Foram realizadas buscas, entre a última semana do mês de maio e a primeira semana 

do mês de junho do ano de 2015, para composição de um corpus preliminar de análise, em 

quatro indexadores (Scielo11, Pepsic12, Indexpsi13 e Lilacs14), cujos bancos de dados 

reconhecidamente contemplam parte significativa dos periódicos com publicações de 

pesquisadores brasileiros das áreas de ciências sociais e, em alguns, mais especificamente 

da Psicologia. A seleção destes indexadores, mesmo sabendo que provavelmente seriam 

encontrados muitos produtos repetidos, e foram, teve como objetivo abranger uma parte 

significativa da produção brasileira no campo das ciências humanas e da Psicologia. É certo 

que a produção sobre a qual incidiu esse primeiro nível de análise, mais amplo, não 

compreende a totalidade das produções no campo das ciências sociais, nem tampouco da 

Psicologia, são suas limitações tanto o formato (artigos) como as fontes (bases de dados 

online, dos referidos indexadores). Contudo, pretende-se que a amostra composta que seja 

representativa, do ponto de vista qualitativo, de pelo menos parte desta produção.  

 Para a construção de um banco de dados mais amplo foram utilizadas as conjugações 

de termos “Adorno” (todos os campos) “and not Adorno” (campo autor). Desta forma foi 

possível ter acesso a todos os artigos que mencionaram Adorno, necessariamente, de acordo 

com os filtros dos indexadores, no título, resumo ou palavras-chave. A conjugação and not 

Adorno (campo autor) teve como objetivo filtrar as publicações, encontradas em buscas 

preliminares, cujos autores também têm o sobrenome Adorno. A restrição à palavra-chave 

Adorno, não contemplando outros termos como “Teoria Crítica da Sociedade”, “Teoria 

Crítica”, ou “Escola de Frankfurt” deve-se ao fato de a presente pesquisa ter como objeto 

somente as publicações que tiveram Adorno como referência de fato, explícita no título, no 

resumo e/ou palavras-chave. 

                                                 

 

11 Scielo – Scientific Eletronic Library Online: http:// http://www.scielo.br/ 
12 Pepsic – Periódicos Eletrônicos em Psicologia: http://pepsic.bvsalud.org/ 
13 Indexpsi- Index Psi Periódicos Técnico-Científicos: por meio do site http://www.bvs-psi.org.br/ 
14 Lilacs: http://lilacs.bvsalud.org/  

http://www.scielo.br/
http://pepsic.bvsalud.org/
http://www.bvs-psi.org.br/
http://lilacs.bvsalud.org/
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 Dessas buscas resultaram um total de 197 artigos que foram catalogados um banco 

de dados construído com auxílio do software Microsoft Excel que é parte do pacote Microsoft 

Office Plus 2013. Para este resultado, foi percorrido o seguinte caminho. No Scielo foram 

encontrados, após exclusões15, 157 artigos. Após uma primeira leitura dos resumos, foram 

excluídos um artigo que somente citava Adorno no resumo e não havia mais referência ao 

longo do texto, outros que utilizavam “adorno” em outro sentido e ainda um editorial, 

resultando num total de 152 artigos neste indexador. No acervo do IndexPSI foram 

encontrados 82 artigos, após exclusão de 1 que utilizava “adorno” em outro sentido, 81. No 

Lilacs foram encontrados 98 e, após exclusão de artigos com referência a outros autores de 

sobrenome Adorno, livros e ainda que utilizavam “adorno” em outro sentido, o total de 

artigos para este indexador foi de 79. No Pepsic foram encontradas 19 publicações, após 

exclusão de uma resenha, 18 artigos. O total inicial de artigos foi, portanto, de 330 artigos. 

 Após a primeira catalogação foram retirados os artigos duplicados e o resultado foi 

de 205 artigos únicos, dos quais a maioria, 196, em português, 6 em espanhol, 2 em inglês e 

1 em francês. Após uma leitura dos resumos e informações dos autores destes textos em 

outros idiomas, foram retirados 8 deles, restando somente 1 em outro idioma, inglês. Essa 

decisão foi tomada com base no critério de abranger produções nacionais, ou seja, de 

pesquisadores brasileiros. Somente um dos artigos em outras línguas era de fato de 

pesquisador brasileiro, os outros eram de pesquisadores estrangeiros, embora na maioria das 

vezes as publicações fossem de periódicos nacionais. O resultado final foi de 197 artigos que 

compuseram o corpus de análise preliminar. Os artigos encontrados compreendem o 

período entre 1984 e 2015, um período, portanto, de 31 anos completos e o ano corrente. 

 

 3.1.2 REFERÊNCIAS A T. W. ADORNO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (1984-2015) 

 Embora não seja o objeto mais específico desta pesquisa, os dados produzidos a 

respeito das apropriações da teoria de Adorno no contexto mais amplo da produção 

acadêmica brasileira são relevantes, tanto para obter um panorama que serve de referência 

para o entendimento de qual tem sido o espaço da Psicologia e da Psicologia Social nesta 

produção, bem como para contribuir com o mapeamento e descrição dessa produção que em 

                                                 

 

15Textos que citavam outros autores de nome Adorno, livros e teses. Parâmetro aplicado para todos os 

indexadores, quando necessário. Os valores apresentados já são resultado deste procedimento. 
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solo brasileiro busca na teoria de Adorno suporte para sua produção de conhecimento. Para 

este mapeamento mais amplo foram contempladas análises a respeito da evolução temporal 

desta produção bem como seus veículos de publicação. Na Figura 1 podem ser observadas 

as primeiras informações a respeito da evolução temporal das publicações: 

Figura 1 - Gráfico de distribuição temporal das publicações (1984 – 2015) 

 

 Como pode ser observado através da representação gráfica há um volume 

significativo de publicações totais para o período assinalado que se enquadram nos critérios 

da busca; os anos com maior número de publicações são 2011 (19 artigos), 2003 (15 artigos) 

e 2001, 2008, 2010 e 2012 (14 artigos cada) e a média de publicações ao longo do período é 

de 7,61 artigos/ano (7,8 se excluído o ano de 2015). A média por ano é ainda menor se são 

considerados os anos em que não houve nenhuma publicação, com 6,15 artigos/ano. Por 

meio do gráfico é possível perceber um aumento visível nesta produção, embora seja difícil 

perceber se esse aumento é constante para todo o período. Ainda há, com base nos dados 

apresentados, uma dificuldade em se precisar esse aumento, dada a inconstância que pode 

ser observada nas publicações ao longo do período. Contudo, é claro o aumento nas 

publicações dos anos posteriores aos anos 2000 em relação aos anos 90; a queda acentuada 

apresentada no último período do gráfico (2014-2015) deve ser desconsiderada, uma vez que 

os dados referentes ao ano corrente, 2015, não são conclusivos. 

 Para melhor entender a variação nas publicações ao longo do período abrangido, foi 

feita uma divisão em 8 períodos de 4 anos cada, como está apresentado na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Frequência e média de publicações por quadriênio 

 Período  Nº de publicações Média de publicações 

1984-1987 2 0,5/ano 

1988-1991 1 0,25/ano 

1992-1995 6 1,5/ano 

1996-1999 18 4,5/ano 

2000-2003 40 10/ano 

2004-2007 34 8,5/ano 

2008-2011 55 13,75/ano 

2012-2015* 41* 10,25* 

Total 197 6,15/ano 

 Por meio dessa divisão em períodos de tempo é possível identificar uma tendência 

ascendente, ainda que nem sempre constante, ao longo do tempo na publicação de artigos 

que fazem referência à teoria de Adorno. O primeiro momento onde pode ser observado um 

aumento expressivo é a partir da segunda metade da década de 90. No início dos anos 2000 

pode ser observado um aumento tão expressivo quanto o anterior. No período seguinte há 

uma leve queda no volume produções e, em seguida, novamente um aumento expressivo, 

que pode ser observado no quadriênio 2008-2011.O último período deve ser considerado 

com limitações, e está identificado com o asterisco (*), pois o último ano deste período, 

2015, está contemplado somente com as publicações localizadas até o mês de maio. Assim, 

é possível supor que se o número de publicações deste período seja maior, mantendo uma 

relativa constância no volume de produções em relação aos 3 quadriênios anteriores. Com 

base nesses dados, pode-se afirmar que é na virada do século que pode ser localizado o 

momento em que começam a ser mais presentes as referências à teoria de Adorno no cenário 

acadêmico brasileiro. Também é possível notar que essas referências foram se avolumando 

ao longo do tempo. 

 Além da análise exploratória acerca da evolução temporal das publicações, foram 

também material de análise as informações a respeito dos periódicos nos quais estes 

pesquisadores brasileiros publicaram seus trabalhos. Foram encontrados 69 diferentes 

periódicos para os 197 artigos publicados. Na Tabela 2 estão apresentados dados a respeito 

das áreas principais de cada periódico e também o número de periódicos e artigos segundo 



Contribuições de T. W. Adorno para a Psicologia Social no Brasil: uma análise da produção científica (1984-2015) 

Rodrigo Siqueira Câmara – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

52 | 

essas áreas. Essas informações foram obtidas nos sites dos próprios periódicos A lista 

completa dos periódicos encontra-se em anexo. 

Tabela 2 - Frequência e porcentagem de periódicos e artigos em referência à área do 

conhecimento 

Área    Nº de periódicos Porcentagem Nº de artigos Porcentagem 

Psicologia 23 33,3 69 35% 

Educação 8 11,6 45 22,8% 

Interdisciplinar 8 11,6 18 9,1% 

Ciências Sociais 6 8,7 10 5,1% 

Administração 5 7,2 6 3% 

Psicanálise 4 5,8 9 4,5% 

Filosofia 3 4,4 23 11,7% 

Letras/Literatura 3 4,4 7 3,5% 

Medicina 2 2,9 2 1% 

Antropologia 1 1,4 1 0,5 

Artes/Música 2 2,9 3 1,5% 

Direito 1 1,4 1 0,5% 

Economia 1 1,4 1 0,5% 

Saúde Coletiva 1 1,4 1 0,5% 

Sem informações 1 1,4 1 0,5% 

Total 69 100,0 197 100,0 

 Para esta categorização exposta na tabela, foram agrupados, dentro das grandes áreas 

do conhecimento, diferentes subáreas e/ou nomeações em alguns casos, com o objetivo de 

se obter um panorama das contribuições destas grandes áreas no que diz respeito ao recurso 

à teoria de Adorno. Assim, por exemplo, dentro de Psicologia encontram-se periódicos 

nomeados como da Psicologia Social e Psicologia Clínica; no campo das Ciências Sociais 

periódicos mais exclusivamente voltados para a Sociologia; no campo das Letras existem 

periódicos de Literatura e Literatura Alemã, etc. Com consciência destes limites, os valores 
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indicados na tabela permitem uma compreensão do lugar que os periódicos da Psicologia 

têm cumprido na divulgação dos trabalhos que se baseiam na Teoria Crítica de Adorno. 

Somente da Psicologia são 23 periódicos, o que corresponde a 33,3% dos periódicos 

encontrados. Este é um valor muito acima da representação das demais áreas do 

conhecimento. Em segundo lugar estão os periódicos do campo da Educação e aqueles 

categorizados como Interdisciplinares com 8 registros (11,6%) cada; em terceiro os 

periódicos das Ciências Sociais 6 registros (8,7%). Outras áreas ainda aparecem com um 

número razoável de periódicos, entre 3 e 5, são elas a Administração, a Psicanálise, a 

Filosofia e as Letras. As outras, com exceção do campo das Artes, diferentemente das 

anteriores, não são campos tradicionalmente vinculados aos estudos frankfurtianos. Embora 

apareçam com um volume baixo de periódicos, é digno de nota e pode indicar indícios de 

articulações da teoria de Adorno com estes campos. 

 Em relação ao número de artigos publicados em relação às áreas do conhecimento 

dos periódicos, é possível perceber a participação majoritária também da Psicologia. Os 23 

periódicos dessa área são responsáveis por 69 artigos, ou 35% de toda a produção. A média 

de publicações é baixa se comparada com a área da Educação que, embora esteja presente 

com somente 8 periódicos, é responsável por 45 artigos, ou 22,8% do total de artigos. Com 

um mesmo número de periódicos que a área da Educação, os periódicos Interdisciplinares 

correspondem a 9,1% da produção levantada, com 18 artigos. Em relação à área da Filosofia, 

embora o número de periódicos encontrados tenha sido pequeno, o volume de publicações 

nestes periódicos é relativamente elevado, com um total de 23 artigos ou 11,7% da produção. 

As demais áreas acompanham, de um modo geral, a proporção apresentada na análise das 

áreas dos periódicos. As Ciências Sociais, Administração, Psicanálise e Letras, aparecem 

com um volume entre 6 e 10 artigos. As demais áreas com um volume mais baixo, entre 1 e 

3 artigos. 

 Com o objetivo de melhor compreender a presença que estes periódicos (e suas 

respectivas áreas do conhecimento) têm tido do na veiculação de artigos com referência à 

teoria de Adorno e, analisar a distribuição de artigos nestes periódicos, foi desenvolvida uma 

estratégia de divisão destes periódicos em 5 grupos. Nestes grupos foram incluídos os 

periódicos segundo o número de artigos com que estão representados na produção levantada. 

Assim, o primeiro grupo abarca os periódicos com 1 artigo publicado; o segundo grupo 

abarca os periódicos com 2 ou 3 artigos publicados; o terceiro grupo abarca os periódicos 
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com 4 ou 5 artigos publicados, o quarto grupo abarca os periódicos com 6 a 10 artigos 

publicados e o quinto grupo abarca os periódicos com mais de 10 artigos publicados. Na 

Tabela 3 encontram-se condensados os dados produzidos referentes a estes grupos de 

publicações: 

Tabela 3 – Áreas do conhecimento, frequência de artigos e revistas segundo grupo de 

periódicos 

Grupo Nº de revistas Nº de artigos Áreas do Conhecimento 

1 35 (50,7%) 35 (17,7%) 

Psicologia (10), Administração (4), Ciências 

Sociais (4), Interdisciplinar (4), Literatura (2), 

Medicina (2) Antropologia (1), Direito (1), 

Economia (1), Educação (1), Filosofia (1), 

Música (1), Psicanálise (1), Saúde Coletiva (1) 

2 18 (26,1%) 39 (19,8%) 

Psicologia (8), Interdisciplinar (3), Educação 

(2), Psicanálise (2), Administração (1), Artes 

(1), Ciências Sociais (1) 

3 8 (11,6%) 34 (17,2%) 
Psicologia (3), Educação (2), Psicanálise (1), 

Ciências Sociais (1), Letras/Literatura (1) 

4 4 (5,8%) 32 (16,2%) Educação (2), Interdisciplinar (1), Filosofia (1),  

5 4 (5,8%) 57 (28,9%) Psicologia (2), Educação (1), Filosofia (1) 

Total 69 (100%) 197 (100%)  

 Nesta tabela podem ser encontradas as informações a respeito do volume de 

periódicos e de artigos de acordo com cada um dos grupos criados. Também estão expostas 

as informações a respeito das áreas do conhecimento de cada um desses periódicos; entre 

parênteses está a quantidade total de periódicos para cada área levantada em cada um dos 

cinco grupos de periódicos. Para o primeiro grupo temos apresentados os dados dos 

periódicos se enquadram entre aqueles com menor participação na veiculação de trabalhos 

com referências à teoria de Adorno. Por um lado, é notável que cerca de metade dos 

periódicos estejam incluídos nesse grupo. Por outro, no entanto, o volume de publicações de 

todos os 35 periódicos desse grupo representa somente 17,7% da produção total. Em relação 

às áreas destes periódicos pode ser observada a maior diversidade em relação aos demais 

grupos. Algumas áreas aparecem contempladas somente neste grupo, como a Medicina, a 

Antropologia, o Direito, a Economia e a Saúde Coletiva. Estas áreas, por estes parâmetros, 
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possuem pouca participação na veiculação da produção analisada. As áreas de 

Administração e Música/Artes também estão presentes no segundo grupo de periódicos e já 

possuem uma participação um pouco mais acentuada na produção. As demais áreas que 

aparecem neste primeiro grupo (Ciências Sociais, Educação, Filosofia, Interdisciplinar, 

Psicanálise e Psicologia) são áreas que aparecem mais de forma mais presente nos demais 

grupos, e indicam uma participação maior na veiculação desta produção. A área da 

Psicologia aparece neste grupo como a principal área contemplada, com 10 periódicos, quase 

um terço do total. 

 No segundo grupo de periódicos é visível uma representatividade bem menor de 

áreas do que no grupo anterior. Neste grupo, há uma dispersão menor da produção em 

relação ao anterior, com 18 revistas responsáveis por 39 artigos, quase um quinto do total. 

No entanto, se comprado aos demais grupos ainda pode se considerar esta produção como 

razoavelmente diluída nos periódicos deste grupo. A área de Administração aparece 

novamente contemplada, com um periódico; a área de Artes aparece referida pela primeira 

vez, embora já haja referência ao campo da música no primeiro grupo. As demais áreas 

representadas neste grupo (Psicologia, Educação, Interdisciplinar, Psicanálise e Ciências 

Sociais) reforçam a importância destes campos na divulgação de pesquisas com referências 

à teoria de Adorno. Tal como no primeiro grupo, aqui também a Psicologia aparece como a 

principal área contemplada pelos periódicos, com quase metade (8 em 18) dos registros deste 

grupo. 

  No terceiro grupo é possível perceber a tendência a uma concentração de artigos em 

um número menor de periódicos. Com um total de artigos ligeiramente menor do que os 

grupos anteriores, este grupo engloba 8 periódicos (cerca de 12% do total), um valor que 

equivale a menos da metade do segundo grupo e menos de um quarto do total de periódicos 

do primeiro grupo. Também é perceptível uma redução na diversidade de áreas representadas 

neste grupo e a permanência de algumas áreas presentes nos grupos anteriores, com especial 

importância para a Psicologia com a maior proporção de periódicos (3 em 8), e também para 

a Educação, Psicanálise e Ciências Sociais, que estão presentes na maior parte dos grupos. 

 Em relação ao quarto grupo, as informações presentes na tabela englobam revistas 

com 6 a 10 artigos publicados da produção analisada. Estes valores já indicam uma maior 

receptividade destes periódicos à veiculação de investigações com referências à teoria de 

Adorno. É possível perceber um volume razoável de publicações, 32 (16,2 %, pouco menor 
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que os grupos anteriores) para apenas 4 periódicos. As áreas que estão representadas, pela 

primeira e única vez, não contemplam a Psicologia e apontam para a importância dos seus 

campos para a veiculação da produção analisada, são elas: Educação, com dois periódicos, 

Interdisciplinar e Filosofia, com um periódico cada. 

 No quinto grupo estão as informações daqueles periódicos que têm sido os principais 

veículos de divulgação de investigações com referências a Adorno, possivelmente alguns 

dos principais periódicos para a divulgação da Teoria Crítica da Sociedade no Brasil, de uma 

forma geral. Neste grupo é possível perceber uma concentração bastante elevada de 

publicações em poucos periódicos. Com apenas 4 revistas, como o grupo anterior, que 

corresponde a cerca de 6% do total de periódicos, este grupo é responsável por 57 artigos, 

quase 30% do total. Esta é uma concentração muito maior que a observada nos grupos 

anteriores e aponta para a importância destes periódicos, e de suas áreas do conhecimento, 

na divulgação destas pesquisas. Estas áreas são a Psicologia, com metade dos periódicos (2), 

a Educação e a Filosofia, com um periódico cada.  De modo a conhecer estes que podem ser 

considerados os principais periódicos que têm sido espaços privilegiados para divulgação de 

referências e apropriações da Teoria Crítica da Sociedade, Adorno em específico, no Brasil, 

na tabela 4 estão os nomes e áreas do conhecimento dos periódicos dos grupos 4 e 5. 

Tabela 4 – Total de publicações e área do conhecimento das revistas com maior 

produção 

Nome da Revista Nº de Publicações Área do Conhecimento* 

Psicologia & Sociedade 19 Psicologia Social 

Educação & Sociedade 14 Educação 

Trans/Form/Ação 13 Filosofia 

Psicologia USP 11 Psicologia 

Educar em Revista 10 Educação 

Kriterion: Revista de Filosofia 9 Filosofia 

Lua Nova: Revista de Cultura e Política 7 Interdisciplinar 

Pro-Posições 6 Educação 

Total 89  

 Como pode ser observado através desta última tabela permanecem presentes as 

principais áreas que estavam contempladas nos grupos criados, com a maior parte (em 

termos de números de periódicos) da área da Educação, seguidos da Psicologia (Psicologia 
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Social inclusa) e a Filosofia. No entanto, o número de periódicos não deve ser tomado como 

único índice da participação dessas revistas e áreas no conjunto da produção, pois o volume 

das publicações em revistas de Psicologia é bastante superior ao das áreas de Educação, 

como pode ser visto na Tabela 2. O campo identificado como Interdisciplinar, representado 

na tabela por um periódico, também aparece como um espaço importante de periódicos que 

têm veiculado investigações com referências a Adorno, uma vez que além de aparecer entre 

os principais periódicos, também conta com 8 revistas no total da produção analisada. 

Considerando os valores absolutos de artigos para cada grupo é possível perceber a 

desigualdade e desproporção de como têm sido representados os periódicos no conjunto das 

produções. Os grupos 4 e 5, tal como exposto na tabela 4, abrangem um total de 89 

publicações, das 197, portanto, quase a metade das produções (45,1%). Isto contribui, mais 

uma vez, para confirmar como os periódicos destes grupos, têm sido aqueles que concentram 

a maior parte da produção, em poucos periódicos. Os grupos 2 e 3, com participação 

moderada na produção, juntos, abrangem um total de 73 produções (37% do total) em 26 

periódicos, portanto, com uma concentração bem menor do que nos grupos 4 e 5. O grupo 1 

possui um total de 35 publicações, ou 17,7% da produção total que foi objeto desta análise. 

Se são tomados somente os 4 periódicos do quinto grupo, o número de publicações é de 57, 

este valor, maior do que o de todos os outros grupos em separado aponta, mais uma vez, para 

a desigualdade e desproporção que pode ser observada na participação destes periódicos na 

produção levantada. 

 

 3.1.3 DISCUSSÃO PARCIAL DOS RESULTADOS 

 Por meios dos resultados acima apresentados foi possível constatar algo da 

apropriação da Teoria Crítica, na figura de Adorno em especial, nas últimas décadas no 

contexto brasileiro. Esses resultados indicam um aumento, com variações ao longo do 

tempo, e ainda alguns momentos de aumento mais expressivo, como pode ser observado no 

fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, que podem ser tidos como marcos no que diz 

respeito ao aumento nas investigações com base na teoria de Adorno. Nos anos seguintes, 

como pode ser observado por meio dos períodos de tempo estabelecidos, existe já um volume 

maior de produções que se mantém com relativa constância, e com variações. 

 É necessário, no entanto, considerar o impacto das atuais condições de publicação 

em muitos dos principais periódicos nacionais, sobre estas informações. É notável desde 
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pelo menos os últimos 10 anos o aumento no volume de submissão de artigos e consequente 

demora para publicação destes, como contrapartida ao aumento das exigências da CAPES. 

Desta forma é possível, e provável, que haja bastante material ainda não publicado, embora 

produzido e submetido nos anos abrangidos pelos últimos períodos. Esse intervalo entre 

submissão e a publicação, de fato, não é exclusivo destes últimos períodos assinalados. A 

produção na forma de artigos não deve ser tomada como reflexo imediato das apropriações 

de uma teoria, apenas um dos seus índices, além de muitas das vezes se referirem a outros 

trabalhos, como pesquisas de mestrado ou doutorado realizadas anteriormente. Também 

incide nesse atraso a questão acima colocada em relação ao tempo entre submissão e 

publicação e que, dadas as condições atuais, parece ser maior para os últimos anos, embora 

nesse período também tenha aumentado o número de periódicos. 

 Em relação à análise realizada sobre as áreas dos periódicos, exposta na Tabela 2, foi 

possível constatar que os periódicos mais diretamente vinculados ao campo da Psicologia 

representam uma parte majoritária na divulgação de trabalhos com referências à Teoria 

Crítica da Sociedade, em especial à Adorno. Embora essa constatação, não signifique, de 

imediato, que a totalidade, ou mesmo maioria, dos trabalhos nelas publicados sejam, 

necessariamente do campo da Psicologia, é bastante significativo e relevante para a presente 

pesquisa esse peso do campo da Psicologia nesta produção. É possível ainda que esta 

predominância de periódicos do campo da Psicologia seja um reflexo dos indexadores 

pesquisados. Seriam necessárias novas pesquisas abrangendo outros indexadores para que 

se pudesse confirmar ou não esta importante constatação. Ainda segundo essa análise, 

quando se observa o volume total de artigos em relação às áreas de conhecimentos dos 

periódicos, foi possível constatar, também, uma concentração das publicações em periódicos 

de poucas áreas, principalmente a Psicologia e a Educação. Estas informações contribuem 

para se constatar o quanto essas áreas têm sido campos do conhecimento privilegiados no 

Brasil para a apropriação da teoria de Adorno. 

 Na Tabela 3, foram apresentados os resultados da análise que teve como objetivo 

identificar, mais precisamente, a participação desigual das áreas do conhecimento (segundo 

o volume de publicações dos periódicos) na produção e veiculação do material analisado. 

Para esta análise foram criados grupos, segundo o volume de produções. Segundo pôde ser 

observado, confirmando as informações levantadas anteriormente, os periódicos com maior 

volume de artigos são principalmente da Psicologia e da Educação. Estas áreas se fazem 
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presentes em todos os grupos, o que indica uma tradição já mais estabelecida nestes campos 

para a produção de conhecimentos e referências à Teoria Crítica de Adorno. Em menor 

escala, em termos de representatividade das áreas no material levantado, estão os periódicos 

de Filosofia, Ciências Sociais, Interdisciplinares e de Letras/Literatura, que são campos 

também já tradicionais de apropriação da Teoria Crítica da Sociedade no Brasil. Os 

periódicos das áreas de Artes aparecem com pouca representatividade, o que é algo não 

esperado, uma vez que existe uma tradição de estudos sobre a estética e as artes em relação 

com a Teoria Crítica da Sociedade, embora seja bastante possível que esta produção esteja 

contemplada em outras áreas, principalmente no campo da Filosofia, nos estudos sobre 

Estética e Filosofia da Arte e das Letras e Literatura e que aparecem mais marcadamente nos 

grupos com maior participação na produção. 

 Por fim, são dignas de nota também, as referências a áreas que não se fazem tão 

presentes e que, possivelmente, indicam ainda uma apropriação inicial do referencial da 

Teoria Crítica para sua produção de conhecimento, são elas: a Antropologia, o Direito, a 

Economia, a Medicina, a Música e a Saúde Coletiva. Todas essas áreas, com exceção para a 

Medicina, aparecem contempladas apenas no primeiro grupo e parecem ser ainda potenciais 

espaços para futuras produções nestes campos com referências à Teoria Crítica. A área de 

Administração aparece com um volume um pouco maior de periódicos contemplados, e 

também de publicações, que as demais áreas citadas, além de também estar contemplada no 

segundo grupo. Isto pode indicar que já há maior desenvolvimento de apropriações da Teoria 

Crítica nesta área do conhecimento. Apesar da concentração da produção em poucas áreas e 

ainda, em poucos periódicos, não deixa de ser bastante significativa a amplitude de áreas 

encontradas nessas análises. Além disso, é necessário considerar que em muitos casos não 

se tratam de periódicos fechados em suas áreas, mas sim que também têm sido veículos e 

espaços para a divulgação de conhecimentos de outras áreas do conhecimento, ou da sua 

relação. 

 Na Tabela 4 foram apresentadas as informações sobre as revistas que concentram a 

maior parte da produção, segundo observado na análise anterior. Essas revistas têm sido 

alguns dos principais veículos para a divulgação do conhecimento produzido no Brasil em 

referência à teoria de Adorno. É necessário destacar, no entanto, que somente estão 

contemplados na busca realizada aqueles periódicos vinculados aos indexadores escolhidos. 

Deste modo, pesa sobre a amostra, os próprios critérios dos indexadores, que certamente 
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deixam de fora importantes revistas, e algumas delas importantes na divulgação da Teoria 

Crítica no Brasil16. Além disso, é importante destacar que o periódico com o maior número 

de publicações é do campo da Psicologia Social, a revista “Psicologia & Sociedade”, 

publicação da ABRAPSO. Essas são informações bastante relevantes para a presente 

pesquisa e indicam como é pertinente uma caracterização das apropriações da Teoria Crítica 

da Sociedade, especificamente Adorno nesta pesquisa, pelos pesquisadores brasileiros deste 

campo. 

 

3.2. SEGUNDA PARTE: A PRESENÇA DE ADORNO NA PRODUÇÃO EM PSICOLOGIA 

3.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Com o objetivo de acercarmo-nos mais do nosso objeto, as apropriações da teoria de 

Adorno pela Psicologia Social no Brasil, o momento seguinte suscita que sejam 

selecionadas, no conjunto de toda a produção levantada e analisada na etapa anterior, as 

publicações que podem ser categorizadas como pertencentes (pertinentes) ao campo da 

Psicologia, delimitando, assim, o corpus principal a partir do qual, poderá ser discutido o 

lugar que cabe à Psicologia Social. Para este objetivo pelo menos três caminhos foram 

levados em consideração e que poderiam levar a resultados diferentes. Um primeiro 

caminho, o mais simples, seria o de selecionar de antemão todas as publicações veiculadas 

por periódicos da área da Psicologia (69 artigos)17 e considera-los, como de Psicologia. 

Contudo seria um erro grande identificar o conteúdo dos artigos somente pelo periódico; 

tanto é bastante provável que existam artigos de outras áreas em periódicos de Psicologia, 

como artigos de Psicologia em periódicos de outras áreas. Desta forma, esse primeiro 

caminho não contempla nosso objetivo, mas serviu de referência para melhor realizar a 

seleção. Os outros dois caminhos nos levam à uma decisão um pouco mais difícil e que se 

apresentam a partir da necessidade de estabelecer critérios para caracterizar cada artigo, de 

forma a ser inserido ou não no corpus principal. O primeiro seria o de ter como parâmetro 

as informações a respeito dos autores (formação e/ou atuação em Psicologia) e a segunda 

alternativa ter como parâmetro a temática dos artigos (assuntos afins à Psicologia). Para 

                                                 

 

16 Como, por exemplo, a revista “Inter-Ação” da Faculdade de Educação da UFG, que não está incluída nessa 

amostra e que tem sido um importante veículo na divulgação da Teoria Crítica no Brasil. 
17 Conforme informações da Tabela 2. 
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ambas alternativas há que se considerar que se tratam de aproximações no que tange ao 

objetivo maior de separação entre “aquelas que pertencem ou não” ao campo da Psicologia. 

Essa decisão mesma é uma decisão arbitrária e carrega consigo um elemento regressivo que 

não condiz com o objeto mesmo da Psicologia Social proposta por Adorno, que não se reduz 

às disciplinas, mas se pauta na primazia do objeto, que pode ser iluminado segundo as 

perspectivas das mais diferentes disciplinas acadêmicas, bem como a partir do confronto e 

diálogo entre elas. Contudo, a contradição que esta separação carrega, é uma contradição da 

realidade, a divisão das disciplinas é resultado da cisão do próprio objeto do conhecimento, 

e que não pode ser superada somente pelo trabalho do conhecimento. 

 Considerando os objetivos da presente pesquisa e as possibilidades de apreensão das 

apropriações da teoria de Adorno pela Psicologia no Brasil tal separação se faz necessária, 

embora com as limitações indicadas acima. Nos caminhos apontados existem elementos que 

contribuem para essa sistematização e outros que vão no sentido contrário. Contudo, ao ter 

como parâmetro o objeto da pesquisa, a apropriação do pensamento de Adorno pela 

Psicologia Social no Brasil, deve se ter em mente, que se tratam de instituições, grupos de 

pesquisa, docentes, profissionais, que de algum modo, possuam vínculos formais, 

institucionais ou não, com o campo da Psicologia. Assim, o caminho escolhido, que parece 

melhor atender aos objetivos, para este momento da análise, foi ter como parâmetro as 

informações a respeito dos autores. Essa restrição que se estabeleceu não procurando 

contemplar os artigos segundo os seus temas e que, possivelmente, aumentaria o volume de 

produções abarcadas, contribui para a pesquisa no sentido de compreender mais 

especificamente como estas temáticas têm sido discutidas por pesquisadores vinculados ao 

campo da Psicologia. Além disso, dentro dos objetivos deste momento da análise, embora o 

caminho adotado possua as limitações indicadas, estas serão objeto de análise na terceira 

etapa da análise, para a qual os parâmetros de seleção são norteados diretamente pelos 

conteúdos e temáticas dos artigos. Os resultados obtidos através da aplicação destes critérios 

são apresentados em seguida. 

 

 3.2.2 REFERÊNCIAS A T. W. ADORNO NA PRODUÇÃO EM PSICOLOGIA (1984-2015) 

 Foi realizada uma busca em todo material, independente se veiculado em periódicos 

de Psicologia ou não, procurando identificar se: 1) os autores (ou um dos autores) possuíam 

formação graduada ou pós-graduada em Psicologia; ou se os autores (ou um dos autores) 
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eram, ou já foram em algum momento, docentes vinculados a cursos de graduação ou pós-

graduação em Psicologia; ou se os autores (ou um dos autores) possuíam algum vínculo 

profissional relacionados ao campo da Psicologia. Como resultado, a partir destes critérios, 

foram destacados um total de 87 artigos do conjunto dos 197 iniciais. Esse valor demonstra 

uma participação majoritária (44,2%) desses artigos, que segundo os parâmetros aqui 

definidos, representam a produção de pesquisadores e profissionais vinculados de algum 

modo ao campo da Psicologia. Embora não tenha sido especificada a proporção dedicada às 

outras áreas do conhecimento, nos parâmetros aqui estabelecidos e operados, é bastante 

plausível considerar a produção em Psicologia como majoritária. Isto se deve ao fato de que 

existem muitas áreas representadas nos 110 (55,8%) artigos restantes e não é provável que 

nenhuma área alcance o volume igual ou superior ao da Psicologia. Esta informação não 

deve ser tomada como um reflexo imediato ou preciso da efetiva participação da Psicologia 

na produção de pesquisas influenciadas pela teoria de Adorno, novamente cabe ressaltar que 

os resultados aqui produzidos podem ser um reflexo apenas dos indexadores escolhidos e 

que novas investigações abrangendo outras fontes devem ser realizadas. No entanto, não 

deixa de ser significativa essa presença majoritária da Psicologia, o que por sua vez indica, 

que essa seja talvez uma das áreas do conhecimento com mais pesquisadores envolvidos em 

pesquisas que se apropriam do referencial frankfurtianos, em especial de Adorno. Essa 

presença pode ser mais bem expressa por meio da representação gráfica que se segue: 
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Figura 2 - Distribuição temporal das publicações das publicações em Psicologia (1984 

-2015) 

 

 A partir deste gráfico podem ser feitas algumas considerações, tanto a partir das suas 

próprias informações como da sua comparação com o primeiro gráfico, apresentado no 

primeiro nível de análise. O volume total de publicações, 87, é um número considerável e 

que corresponde à quase metade de toda produção levantada. A média de publicação para o 

período é de 2,7 artigos/ano (3,8 artigos/ano se são desconsiderados os anos em que não 

houve publicação). Tal como no primeiro gráfico, que teve como objeto a produção nos 

diversos campos da ciência, neste também pode ser observado claramente um aumento 

expressivo no número de publicações publicadas ao longo dos anos. É importante ressaltar 

que o marco inicial para o material analisado, o ano de 1984, encontra-se inserido dentro do 

conjunto de produções da Psicologia, o que revela indícios de referências à teoria de Adorno 

por este campo desde a década de 80, o que não acontece com os outros campos abrangidos 

por esta pesquisa, à exceção da filosofia que está contemplada com um artigo datado de 

1987. Durante a maior parte da década de 90 é possível perceber uma presença tímida, mas 

constante, de publicações e uma virada bastante expressiva a partir do final desta década e 

início dos anos 2000. Nos anos que se seguem aos anos 2000 é possível perceber uma 

constância no que diz respeito ao volume de produções, embora também é bastante clara, 

mais do que no primeiro gráfico, uma inconstância na sua distribuição temporal, dificultando 

precisar se há efetivamente um aumento. Tal como na etapa anterior, para melhor entender 

essas informações, também foram realizadas analises a partir da divisão do período analisado 

em 8 grupos de 4 anos cada, como apresentado na Tabela 5: 
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Tabela 5 - Número de publicações e média por quadriênios (Psicologia) 

 Período  Nº de publicações Média de publicações 

1984-1987 1 0,25/ano 

1988-1991 1 0,25/ano 

1992-1995 2 0,5/ano 

1996-1999 8 2/ano 

2000-2003 20 5/ano 

2004-2007 17 4,25/ano 

2008-2011 21 5,25/ano 

 2012-2015* 17* 4,25/ano* 

Total 87 2,7/ano 

 Por meio desta tabela pode-se precisar com maior clareza a tendência, do ponto de 

vista temporal, na produção das investigações analisadas. A presença de referências a 

Adorno já está presente, desde os anos oitenta 80 continuando com uma tendência levemente 

crescente até o fim dos anos noventa. Nos anos que precedem a virada do século e anos 

seguintes, pode-se verificar uma mudança expressiva na tendência dessas publicações, que 

aumentaram significativamente em quantidade, e depois uma certa variação no volume de 

publicações. Em relação ao último período, os dados são ainda incompletos pois em relação 

ao ano de 2015 somente estão incluídos aqueles encontrados na busca (realizada em maio 

de 2015). É interessante notar que, de um modo geral, a tendência no crescimento das 

publicações em Psicologia acompanha o que foi observado na análise anterior, que diz 

respeito ao conjunto das diferentes áreas do conhecimento alcançadas pela busca efetuada. 

Porém, é possível também perceber uma clara diferença nessa tendência de crescimento para 

os últimos anos. Enquanto para o conjunto das áreas há um aumento mais expressivo no 

quadriênio (2008-2011) em relação aos anteriores, para a área da Psicologia, o que se percebe 

é uma um aumento mais sutil. 

 Assim, como no nível de análise anterior, essa primeira parte do segundo nível de 

análise também teve como objeto de análise os periódicos nos quais estas pesquisas foram 

veiculadas. Deste modo, é possível compreender quais têm sido os veículos e áreas 

privilegiados pelos pesquisadores relacionados à Psicologia, alvo deste momento da análise, 

para a divulgação de suas pesquisas. Na Tabela 6 estão apresentadas as informações a 
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respeito das áreas destes periódicos. As informações completas sobre os periódicos 

correspondentes volumes de artigos estão em anexo.  

Tabela 6 - Frequência e porcentagem de periódicos e revistas segundo as áreas do 

conhecimento (Psicologia) 

Área*   Nº de periódicos Porcentagem Nº de artigos Porcentagem 

Psicologia 18 48,6 40 45,9 

Educação 5 13,5 13 14,9 

Psicanálise 4 10,8 7 8 

Filosofia 2 5,4 3 3,4 

Psicologia Social 2 5,4 17 19,5 

Interdisciplinar 3 8,1 4 4,6 

Psicologia Clínica 1 2,7 1 1,1 

Administração 1 2,7 1 1,1 

Medicina 1 2,7 1 1,1 

Total 37 100,0 87 100,0 

 Nesta tabela podem ser encontradas as informações a respeito dos periódicos que 

veicularam as pesquisas que compõem o corpus principal. Foram encontrados um total de 

37 periódicos, o que corresponde a mais da metade (53,6%), dos periódicos encontrados 

anteriormente. Em comparação àquela tabela é possível perceber uma redução nas áreas 

contempladas, contudo, ainda mantendo uma grande amplitude que ultrapassa a Psicologia 

mesma. Áreas como a Psicanálise, a Filosofia e a Educação aparecem com número razoável 

de periódicos. Como era de se esperar, a área da Psicologia aparece como majoritária, e se 

consideradas as subáreas, como, por exemplo a Psicologia Social e a Psicologia Clínica, 

corresponde a mais da metade dos periódicos analisados, com 21 registros. 

 Na etapa anterior foi realizada a análise a respeito da participação dos diferentes 

periódicos e suas áreas, por meio de sua divisão em grupos de acordo com seu volume de 

artigos. Para aquele momento o objetivo foi investigar de uma forma mais ampla como os 

diferentes periódicos e as diferentes áreas do conhecimento têm participado na veiculação 

da teoria de Adorno, no contexto acadêmico brasileiro de uma forma geral. Para este 
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momento, também foram organizados os periódicos em grupos, segundo o seu volume de 

publicações. Contudo, com objetivo um pouco diferente. Como, para este momento, os 

artigos selecionados são provenientes de um material já delimitado a partir dos critérios 

utilizados, a categorização proposta tem como objetivo compreender, por meio da análise 

dos periódicos, quais áreas privilegiadas por estes pesquisadores vinculados à Psicologia, 

para divulgação de suas pesquisas com referências à teoria de Adorno. As informações a 

respeito dos grupos de periódicos para este corpus estão na Tabela 7: 

Tabela 7 - Áreas do conhecimento, frequência de artigos e revistas segundo grupo de 

periódicos 

Grupo Nº de Revistas Nº de artigos Áreas do Conhecimento 

1 19 (51,3%) 19 (21,8%) 

Psicologia (8), Interdisciplinar (2), Filosofia 

(2), Psicanálise (2), Educação (2), Medicina 

(1), Administração (1), Psicologia Clínica (1)  

2 14 (37,8%) 32 (36,8,%) 
Educação (2), Psicanálise (2), Psicologia (8), 

Interdisciplinar (1), Psicologia Social (1) 

3 1 (2,7%) 4 (4,6%) Psicologia (1) 

4 2 (5,4%) 17 (19,5%) Psicologia (1), Educação (1) 

5 1 (2,7%) 15 (17,2%) Psicologia Social (1) 

Total 37 87  

 Nesta tabela estão dispostas as informações a respeito dos cinco grupos propostos18, 

em termos de quantidade de periódicos e artigos contemplado na amostra e, também, das 

áreas desses periódicos. Como pode ser observado, existe uma visível desproporção entre os 

periódicos que têm sido utilizados pelos pesquisadores da Psicologia para divulgação do 

conhecimento produzido com referências à teoria de Adorno. Enquanto mais da metade 

(51,3%) dos periódicos, representados pelo primeiro grupo, aparecem com apenas um artigo 

veiculado cada, e são responsáveis por cerca de um quinto (21,5%) das produções; poucos 

periódicos (8,1%), representados pelos grupos 4 e 5, são responsáveis pela veiculação de 

                                                 

 

18 Os critérios adotados aqui para a composição dos grupos são os mesmos anteriormente utilizados: grupo 1, 

periódicos com 1 publicação; grupo 2, periódicos com 2 ou 3 publicações; grupo 3, periódicos com 4 ou 5 

publicações; grupo 4, periódicos com 6 a 10 publicações e grupo 5, periódicos com mais de 10 publicações.  
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parte bem mais significativa desta mesma produção (36,7%). Esta tendência é também a que 

foi observada quando analisada as publicações dos pesquisadores das diversas áreas na etapa 

anterior. Também se assemelham àquela análise quando se observam as informações sobre 

as áreas dos periódicos. A maior amplitude de áreas é observada entre os periódicos com 

pouca participação na produção, enquanto que os periódicos com um maior número de 

publicações estão concentrados nas principais áreas, que para a presente análise, são a 

Psicologia, a Psicologia Social e a Educação, e também, em menor escala, periódicos de 

Psicanálise que aparecem em três dos grupos. Os três principais periódicos que têm sido 

utilizados pelos pesquisadores em Psicologia para veiculação de investigações com 

referências a Adorno, segundo as informações recolhidas são: “Educação & Sociedade”, 

com 7 artigos; “Psicologia USP”, com 10 artigos; e, “Psicologia & Sociedade”, com 15 

artigos, do total de 87 artigos. Com base nessas informações, fica bastante explicitada a 

desproporção apontada entre os periódicos analisados. Se são tomados somente dois 

periódicos entre os três, que são da Psicologia, verifica-se que juntos eles são responsáveis 

por 25 artigos, ou 28,7 % da produção, um volume superior ao veiculado por todos os 19 

periódicos do grupo 1. 

 Até aqui a análise conduzida percorreu um caminho semelhante ao da etapa anterior, 

tendo como indicadores principais para a intepretação as informações sobre a distribuição 

temporal e os veículos das publicações analisadas. Com o objetivo de, nesta segunda etapa, 

aprofundar as informações possibilitadas por esta produção, serão agora objeto de análise as 

informações a respeito dos autores das pesquisas em questão, que foram selecionados 

conforme os critérios definidos anteriormente. 

 

3.2.3 SOBRE OS AUTORES 

 A etapa posterior deste segundo momento da análise teve como material de referência 

as informações a respeito dos autores dos artigos selecionados para este momento. Essas 

informações foram obtidas principalmente através da Plataforma Lattes, por possibilitarem 

acesso a um conteúdo amplo a respeito dos currículos destes pesquisadores, além de 

informações atualizadas. Para os casos nos quais não foi possível encontrar o currículo do 

pesquisador nesta plataforma, os dados foram obtidos através das informações dos próprios 

artigos, o que apresenta algumas limitações, principalmente para conhecer a atuação atual 

destes pesquisadores. 
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 Como a escolha dos artigos que compõem o corpus principal – objeto de análise desta 

segunda etapa – foi realizada tendo como critérios a participação de pesquisadores 

vinculados de algum modo à Psicologia, alguns esclarecimentos são necessários para 

explicitar os caminhos tomados nas análises que se seguem. Como o formato das publicações 

alvo são artigos publicados em periódicos, o número de autores é bastante variado, logo não 

existe a coincidência entre número de autores e o número de publicações. Deste modo, 

optou-se por realizar a análise contemplando todos os autores e coautores das publicações 

em questão, para que se possa obter um panorama dos diferentes âmbitos, em termos de 

formação acadêmica, vinculações profissionais e áreas do conhecimento (em diálogo com a 

Psicologia) que têm se envolvido em pesquisas com referências à teoria de Adorno.  

Contudo, após a catalogação das informações a respeito de cada um dos autores, foi 

constatado que uma pequena parte (4) destes autores não preenchiam os critérios para 

participação na área da Psicologia (formação e/ou atuação). Para manter a coerência das 

análises propostas, estes autores foram retirados da amostra. Isto não acarretou em nenhuma 

alteração significativa na análise, tanto por se tratar de um número pequeno de autores, como 

pelo fato de que nenhum deles possuía, na presente amostra, artigo de autoria única. Deste 

modo, após esta exclusão e a retirada de nomes duplicados (autores com mais de uma 

publicação) o número de autores únicos envolvidos nas publicações analisadas foi de 75. 

 Na Tabela 8 estão as informações sobre a participação destes autores no conjunto da 

amostra. Esta análise tem como objetivo investigar a concentração da produção entre os 

autores. Os dados estão apresentam o número de autores segundo o número de artigos 

publicados na produção levantada. 

Tabela 8 - Frequência e porcentagem de autores em referência ao número de artigos 

publicados 

Nº de artigos Nº de autores Porcentagem 

1 artigo 57 76,3 

2 artigos 6 8,0 

3 artigos 5 6,7 

4 artigos 4 5,3 

7 artigos 2 2,7 

9 artigos 1 1,3 

Total 75 100 
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 Os dados expostos nessa tabela expõem a proporção de participação, em termos de 

números de artigos publicados, dos autores analisados. Como pode ser observado, a maior 

parte (76%) destes autores aparecem com o registro de apenas um artigo no interior da 

amostra analisada. Apenas uma pequena parcela destes aparece com o registro de um maior 

número de publicações, em uma relação quase inversamente proporcional. Estas 

informações apontam para uma concentração de publicações em poucos pesquisadores. Isto 

é, a maior parte destes pesquisadores aparece com uma única ou com poucas publicações, 

enquanto uma pequena parte (4%) publicou um número maior que cinco artigos. Porém, a 

alta concentração de autores com publicação única deve ser vista com reservas para a 

presente amostra. Isto porque no caso das pesquisas com vários autores (e na presente 

amostra existe uma com mais de 10, o que pesa sobre os resultados) cada um deles aparece 

registrado como um autor com publicação única. Assim, embora possa se dizer com 

segurança que existe uma concentração muito grande das publicações em poucos autores e 

que a maior parte deles possuía uma publicação única, a proporção tende a ser menor do que 

a exposta na tabela. Existe também uma quantidade considerável (20%) destes pesquisadores 

que estão em uma faixa intermediária de produção, entre 2 e 4 artigos nessa amostra. 

 Dos autores catalogados, segundo as informações dos currículos Lattes, 45 (60%) 

são doutores, 18 (24%) são mestres, e 12 (16%) são graduados. O número de graduados, no 

entanto, não parece ser representativo do conjunto da produção, uma vez que a maior parte 

dos que assim foram classificados são coautores de uma única pesquisa e, portanto, não 

podem ser parâmetro para toda a produção. Além disso, as informações referentes a 18 destes 

autores são bastante limitadas, ou pelo fato de estes autores não possuírem currículo 

cadastrado na plataforma Lattes ou estas informações estarem incompletas ou 

desatualizadas. Essa limitação atinge, no entanto, apenas os graduados (11 dos 12) e mestres 

(7 dos 18). Em relação aos doutores foi possível o acesso a todas as informações necessárias. 

Deste modo, para as análises que se seguem optou-se por realizar análises distintas em 

relação aso graduados e mestres e em relação aos doutores. 

  Com o objetivo de melhor conhecer esses pesquisadores, são objeto de análise a 

seguir as informações a respeito das suas áreas de formação, regiões de formação e vínculo 

profissional atual. Com estas informações foi realizado um mapeamento, em diferentes 

âmbitos, de como e quais têm sido os espaços de articulação entre a Psicologia e Teoria 
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Crítica de Adorno no contexto brasileiro. Na Tabela 9 podem ser encontradas as informações 

acerca das áreas de formação dos autores analisados com titulação de graduados ou mestres. 

Tabela 9 - Frequência e porcentagem total de mestres e graduados em relação às 

áreas de formação 

Áreas de Formação G M Porcentagem 

Psicologia 12 14 85,7 

Psicologia e Educação 0 3 10,7 

Psicologia e Filosofia 0 1 3,6 

Total 12 18 100,0 

 Por meio dessas informações é possível perceber que a grande maioria, mais de 85%, 

dos pesquisadores graduados e mestres possuem sua formação exclusivamente em 

Psicologia. No caso dos graduados esta taxa é de 100%. Em relação a estes, os graduados, é 

necessário considerar que se tratam de coautores concentrados em uma pequena parte das 

produções levantadas e, também, os autores de mais difícil obtenção das informações, 

conforme discutido acima. Em relação aos titulados como mestres, a grande maioria (14) 

também possui sua formação exclusivamente em Psicologia e, pouco mais de um quinto (4), 

deles possuem formação também em outras áreas, Educação e Filosofia neste caso. Estes 

dados também devem ser vistos com reservas pelo mesmo motivo discutido a respeito da 

obtenção das informações. Na tabela a seguir estão as mesmas informações em relação aos 

pesquisadores com titulação de doutorado. 

Tabela 10 - Frequência e porcentagem total de doutores em relação às áreas de 

formação 

Áreas de Formação Frequência Porcentagem 

Psicologia 25 55,6 

Psicologia e Educação 3 6,7 

Psicologia e Filosofia 3 6,7 

Psicologia, Educação e Filosofia 2 4,4 

Administração e Filosofia 1 2,2 

Educação 1 2,2 

Filosofia 1 2,2 

Medicina e Filosofia 1 2,2 
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Psicologia e Antropologia 1 2,2 

Psicologia e Ciências da Religião 1 2,2 

Psicologia e Direito 1 2,2 

Psicologia e Psicanálise 1 2,2 

Psicologia e Saúde Coletiva 1 2,2 

Psicologia, Educação e Ciências Sociais 1 2,2 

Psicologia, Educação e Educação Física 1 2,2 

Psicologia, Psicanálise e Saúde Coletiva 1 2,2 

Total 45 100 

 Como pode ser claramente observado na tabela acima que os pesquisadores doutores 

são provenientes de uma variedade de campos do conhecimento, majoritariamente dentro da 

grande área das ciências humanas e, em uma escala bem menor, da saúde. Como o critério 

estabelecido para a seleção destes autores fora justamente a formação e/ou atuação em 

Psicologia, era de se esperar que esta área fosse a mais contemplada na formação dos autores 

e realmente o foi, como pode ser observado na tabela anterior e também nesta. Dos 45 

doutores, 41 (91,1%) tiveram parte de sua formação (em nível de graduação, mestrado e/ou 

doutorado) em Psicologia, sendo que 25 (55,6%) deles possuem sua formação (graduação, 

mestrado e doutorado) exclusivamente nesta área. 

  A área da Educação aparece como a segunda maior referência na formação destes 

autores, o que coincide com as análises realizadas anteriormente a respeito dos periódicos 

que indicaram que esta área tem tido um importante papel na veiculação de investigações 

com referências à teoria de Adorno. Isso pode ser observado tanto no primeiro nível de 

análise, a respeito do conjunto das produções das mais diversas áreas, como no segundo 

nível que diz respeito à Psicologia. A Filosofia do mesmo modo aparece, com um pouco 

menor expressividade, como área presente na formação destes autores e também, em um 

caso, como formação exclusiva, o que indica a influência deste campo nas relações entre a 

Psicologia e a Teoria Crítica. A Psicanálise aparece com duas referências nesta tabela, o que 

na verdade é um valor bastante significativo, uma vez que existem muito poucos programas 

de pós-graduação especificamente em Psicanálise, a grande maioria das produções 

acadêmicas em Psicanálise são produzidas em departamentos, cursos e programas de pós-

graduação em Psicologia. A presença, relativamente significativa, de áreas da saúde 

(Medicina, Saúde Coletiva e Educação Física), bem como de outras áreas das ciências 
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humanas e sociais (Antropologia, Direito, Ciências da religião, Administração) é digna de 

nota, e aponta para uma diversidade de áreas que ainda não possuem uma forte tradição de 

estudos com base na Teoria Crítica. 

 A próxima etapa na análise teve o objetivo de mapear as referências à teoria de 

Adorno nas diferentes regiões do Brasil a partir das informações a respeito das regiões de 

formação e atuação destes pesquisadores. Em primeiro lugar são apresentadas as 

informações a respeito dos graduados e mestres, conforme a tabela a seguir: 

Tabela 11 - Frequência e proporção de mestres e graduados em relação às regiões de 

formação e atuação 

 Formação Atuação 

Estado da Federação Frequência Proporção* Frequência Porcentagem 

Sergipe 1 3,3 - - 

Santa Catarina 2 6,6 3 10,0 

Ceará 1 3,3 1 3,3 

Minas Gerais 2 6,6 1 3,3 

Rio de Janeiro 3 10 4 13,3 

Paraná 14 46,6 5 16,6 

São Paulo 10 33,3 2 6,6 

N/A - - 14 46,6 

Total    33**  30 100,00 
*Proporção relativa ao número de autores (30) e não de referências (33) 

** Alguns autores tiveram sua formação em mais de um estado 

 Por meio desta tabela é possível perceber que a maior parte, mais de três quartos, dos 

graduados e mestres que compõem a presente amostra tiveram sua formação, ou pelo menos 

parte dela, nos estados do PR e SP.  Em menor escala aparecem também os estados do RJ, 

MG, SC e SE. Em relação à atuação atual destes pesquisadores, não foi possível obter 

informações ou estas estavam desatualizadas, para quase metade destes autores (46,6%). 

Deste modo, é bastante difícil realizar comparações entre as regiões de formação e atuação 

para este grupo de autores. Na Tabela 12 estão estes mesmos dados com relação aos 

doutores: 

 



Contribuições de T. W. Adorno para a Psicologia Social no Brasil: uma análise da produção científica (1984-2015) 

Rodrigo Siqueira Câmara – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

73 | 

Tabela 12 - Frequência e proporção de doutores em relação às regiões de formação e 

atuação 

 Formação Atuação 

Estado da Federação Frequência Proporção* Frequência Porcentagem 

São Paulo 41 91,1 21 46,7 

Minas Gerais 5 11,1 4 8,8 

Rio de Janeiro 4 8,8 2 4,4 

Ceará 3 6,6 4 8,8 

Pará 2 4,4 3 6,6 

Bahia 1 2,2 1 2,2 

Sergipe - - 1 2,2 

Paraná 1 2,2 3 6,6 

Rio Grande do Sul 1 2,2 1 2,2 

Santa Catarina - - 1 2,2 

Goiás 2 4,4 2 4,4 

Distrito Federal - - 1 2,2 

Outros (Internacional) 4 8,8 1 2,2 

Total 64**  45 100,0 

* A proporção apresentada tem como referência o número de autores 

**Parte dos pesquisadores foram contabilizados em mais de um estado da federação. 

 Nesta tabela temos as informações a respeito das regiões de formação e atuação dos 

doutores analisados. Em relação à área de formação é necessário ressaltar, que o valor total 

de registros não corresponde ao número de pesquisadores. Isso se deve ao fato de, em grande 

parte dos casos, os autores terem se formado em diferentes estados brasileiros. Em relação à 

atuação já foi possível ter a coincidência entre os registros e o número de autores, pois 

somente foi catalogado um estado de atuação profissional para cada pesquisador. Deste 

modo, para expor com mais precisão a real participação dos estados e regiões na formação 

destes autores, a proporção apresentada em relação a estes dados, tem como referências o 

número de autores (45) e não o total de registros (64). 

 Em primeiro lugar, a principal informação que se observa, no que diz respeito a essas 

informações, é a centralidade do estado de São Paulo na formação destes pesquisadores 

doutores. Mais de 90% deles tiveram pelo menos parte de sua formação (graduação, 

mestrado e/ou doutorado) neste estado. Esta é uma constatação muito importante que indica, 

claramente, o estado de São Paulo como principal polo de formação de pesquisadores que 
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desenvolvem suas pesquisas com base na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, 

especialmente no que diz respeito ao campo da Psicologia. Com uma representatividade 

muito menor encontram-se os outros estados da região Sudeste, Minas Gerais, com 5 

registros, e Rio de Janeiro, com 4 registro. Juntos, indicam que pelo menos 20% dos autores 

tiveram parte de sua formação nestes estados. A região Nordeste, representada pelos estados 

do Ceará (3 registros), e Bahia (1 registro), está presente, em pelo menos parte da formação 

de cerca de 9% dos pesquisadores. Por fim, com dois registros cada, aparecem as regiões Sul 

(Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Centro-Oeste (Goiás) e Norte (Pará). 

 Em relação às regiões de atuação destes pesquisadores doutores, podem ser 

observadas algumas mudanças em relação ao observado a respeito das regiões de formação. 

O estado de São Paulo que, como mostrado, é o maior responsável pela formação dos 

pesquisadores, possui, em relação à atuação, uma representação significativamente menor. 

Embora ainda seja o estado em que quase a metade destes pesquisadores atuam, a proporção 

observada indica uma descentralização, no que diz respeito à participação do estado de São 

Paulo, e mesmo da região sudeste, quando comparadas as regiões de formação e atuação. 

Contribuem para isso a redução também na participação dos estados de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. A região Nordeste está representada com um valor superior, de pesquisadores 

atuando nesta região, em comparação àquele observado sobre a formação nesta região. 

Embora o aumento seja pequeno, é bastante relevante que quase um quinto (17,6%) destes 

pesquisadores estejam atuando nas regiões Nordeste e Norte. Isto também contribui para 

perceber a descentralização do eixo São Paulo-Sudeste. A região Sul possui 5 dos 

pesquisadores atuando na região, o que também indica um aumento em relação ao observado 

para a formação. Ainda que o aumento absoluto seja pequeno, contribui para uma maior 

participação desta região na recepção destes pesquisadores. A região Centro-Oeste possui 

também um aumento na sua representação, embora menos expressivo que nas demais 

regiões. Dois pesquisadores, ou cerca de 4,5% do total, estão atuando nesta região. A 

referência única para a atuação, na categoria internacional, se trata da referência a um 

pesquisador de pós-doutorado com pesquisa na Universidade da Califórnia em Berkeley – 

universidade que abriga um dos principais historiadores da Teoria Crítica, Martin Jay – o 

que é uma informação relevante, a ser discutida posteriormente. 

 São apresentadas agora as informações mais específicas a respeito do que foi 

levantado sobre a atuação dos pesquisadores analisados. Na primeira tabela estão 
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apresentados os dados iniciais a respeito dos tipos de vínculos levantados, para todos os 

autores. Em seguida, pelos mesmos motivos das análises anteriores, os dados serão expostos 

separadamente para os graduados e mestres, e para os doutores. 

Tabela 13 - Frequência e porcentagem de graduados, mestres e doutores em relação 

ao tipo de vínculo de trabalho 

Tipo de Vínculo G M D Total 

Pesquisa/Docência - 2 (11,1) 34 (75,6) 36 (48,0) 

Profissional 2 (16,7) 6 (33,3) 7 (15,6) 15 (20,0) 

Pós-graduando - 4 (22,2) 2 (4,4) 6 (8,0) 

Atividade Mista 1 (8,3) 1 (5,5) 2 (4,4) 4 (5,3) 

Sem informações 9 (75,0) 5 (27,7) - 14 (18,7) 

Total 12 (100,0) 18 (100,0) 45 (100,0) 75 (100,0) 

 Nesta tabela estão expostas informações a respeito dos valores e proporções de 

pesquisadores, para cada faixa de formação, segundo o tipo de vínculo profissional, com 

base nas informações obtidas através dos currículos Lattes. De uma forma geral é observada 

a predominância (48%) de autores que têm sua atuação enquanto pesquisadores ou docentes, 

uma quinta parte (20%) atuando como profissionais, uma parte menor (8%) de pós-

graduandos, e ainda 4 (5,3%) que foram categorizados como mistos, isto é, possuem vínculos 

profissionais em mais de uma das outras categorias19. Como já assinalado anteriormente, 

aqui também não foi possível o acesso as informações de um número relevante próximo a 

um quinto dos pesquisadores (18,7%). 

 Em função desta limitação e todas as questões já pontuadas no início desta seção, 

foram incluídos também os valores de proporção referentes à cada uma das faixas de 

formação (graduação, mestrado e doutorado), para melhor exprimir as informações que estes 

dados revelam. Em relação aos doutores, a maior parte, três quartos do total (75%), se dedica 

a atividades de pesquisa/docência, uma proporção bem maior do que a observada entre todos 

                                                 

 

19 Estas informações estão inteiramente baseadas nos currículos Lattes dos pesquisadores no momento em que 

foi realizada a busca. Deste modo é bastante possível que existam outros destes pesquisadores que também 

poderiam participar da categoria mista, embora isso esteja fora do alcance da presente pesquisa. 
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os autores. Com uma proporção menor do que em relação ao conjunto dos autores, entre os 

doutores, 7 (15,6%), estão em atividade categorizada como profissional. Em escala bem 

menor encontram-se entre os doutores, pós-graduandos e aqueles da categoria mista, com 2 

(4,4%) registros cada. Entre os mestres, a despeito da ausência de informações a respeito de 

uma parcela razoável (27,7%) dos autores, é possível perceber que a maior parte deles se 

encontram em atividades profissionais (33,3%); cerca de um quinto (22,2%) cursam pós-

graduação; 2 (11,1%) desenvolvem atividades de pesquisa/docência e 1 (5,5%) tem 

atividades mistas. Entre os graduados pesam de forma mais acentuada as limitações das 

informações. Não foi possível o acesso para três quartos (75%) dos graduados. Aqueles que 

a se obteve acesso estão categorizados como profissionais (2) ou atividade mista (1). 

 Entre os que foram classificados como profissionais (7 doutores, 6 mestres 2 

graduados) são encontradas as seguintes descrições de atividades: no caso dos doutores, 3 

psicanalistas, 1 analista de políticas públicas, 1 psicólogo de universidade e 1 psicólogo 

hospitalar. No caso dos mestres: 1 psicólogos clínicos/psicoterapeutas, 1 psicanalista, 1 

psicólogo do CRAS, 1 psicólogo judiciário, 1 coordenador de CAPS e 1 psicólogo do 

CENSE. Para os graduados, os únicos três sobre quem se obteve informações foram 2 

psicólogos clínicos e 1 psicólogo do CRAS. Na categoria atividade mista foram incluídos os 

pesquisadores com vínculos em mais de uma das outras categorias. Entre os doutores (2), 1 

psicólogo do MP e professor da UNIP, e 1 professor da FGV e consultor organizacional. 

Entre graduados e mestres, 1 psicólogo clínico e mestrando da UEM e 1 psicólogo clínico e 

professor da FMN. Para a categoria de pós-graduandos são encontrados: entre os doutores, 

1 pós-doutorando da USP e um pós-doutorando da Universidade da Califórnia em Berkeley. 

Entre os mestres, 2 doutorandos da UFSC, 1 doutorando da UFRJ e 1 doutorando da UERJ. 

Em relação aos pesquisadores que fazem parte da categoria pesquisa/docência, em 

decorrência tanto do seu volume, como da sua especial importância para essa investigação, 

optou-se por expor os dados em uma tabela separada. Estas informações estão na Tabela 14: 

Tabela 14 - Estado da Federação, tipo de instituição e número de docentes em relação 

à universidade 

Universidade UF Tipo Nº de Docentes Porcentagem 

USP SP Pública Estadual 7 19,4 

UFC CE Pública Federal 4 11,1 
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UFPA PA Pública Federal 3 8,3 

UEM PR Pública Estadual 2 5,6 

UFG GO Pública Federal 2 5,6 

UNESP SP Pública Estadual 2 5,6 

PUC-RJ* RJ Privada 1 2,8 

UEFS BA Pública Estadual 1 2,8 

UEL PR Pública Estadual 1 2,8 

UFRJ RJ Pública Federal 1 2,8 

UFF RJ Pública Federal 1 2,8 

UFOP MG Pública Federal 1 2,8 

UFS SE Pública Federal 1 2,8 

UFSC SC Pública Federal 1 2,8 

UFSCar SP Pública Federal 1 2,8 

UFSJ MG Pública Federal 1 2,8 

UFSM RS Pública Federal 1 2,8 

UFU MG Pública Federal 1 2,8 

UMC SP Privada 1 2,8 

UNIFESP SP Pública Federal 1 2,8 

FATEC-JD SP Privada 1 2,8 

UNIFAMMA* PR Privada 1 2,8 

Total   36 100 

*Os destacados são os com titulação de mestre.  

 De acordo com as informações da tabela, a maior parte das instituições de ensino a 

que os pesquisadores estão vinculados são públicas. Dentre estas, a maior parte (13) são 

federais e 5, pouco mais de um quinto, são estaduais. No entanto, quando se observa a faixa 

de instituições com mais de um docente há um equilíbrio entre federais e estaduais. As 

instituições privadas correspondem à menor parte do total, com 4 universidades 
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representadas.  A maior parte das instituições citadas está representada com um único 

docente/pesquisador. Entre aquelas que têm mais de um docente destaca-se a USP, que 

abrange quase um quinto (19,4%) do total de docentes. Em seguida encontram-se a UFC 

com 4 (11,1%) docentes, e a UFPA com 3 (8,3%) docentes. Três outras universidades (UEM, 

UFG e UNESP) estão representadas com 2 (5,6%) cada, o dobro do observado em todas as 

demais. 

 Em termo de número de instituições, os resultados indicam que a maior parte se 

encontra na região sudeste, com um total de 12 instituições em três estados, 6 no estado de 

São Paulo e 3 nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em segundo lugar encontra-se 

a região Sul, com 5 instituições nos três estados, 3 no estado do Paraná e 1 nos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  A região Nordeste está representada com 3 

instituições, 1 para cada um dos estados indicados, Bahia, Ceará e Sergipe. As regiões 

Centro-Oeste e Norte, estão contempladas com 1 instituição apenas, nos estados de Goiás, e 

Pará, respectivamente. É interessante notar que entre as 6 instituições com mais de um 

docente, existem universidades de todas as regiões do país, embora de forma desigual, com 

um peso maior para a região sudeste. 

 

3.2.4 SOBRE OS ARTIGOS 

 Como última parte desta segunda etapa de análise, são discutidas a seguir as 

informações que dizem respeito de alguns dados sobre os artigos e as investigações. Deste 

modo, serão apresentados dados a respeito dos tipos de pesquisas desenvolvidas, a 

quantidade de pesquisadores por publicação e as áreas a que se referem explicitamente os 

artigos. A primeira questão, que é bastante visível desde o primeiro contato com o material, 

diz respeito ao número de pesquisadores por publicação. Essas informações estão expostas 

na tabela a seguir: 

Tabela 15 -  Frequência e porcentagem de artigos em relação ao número de autores 

por publicação 

Nº de autores p/ publicação Nº de artigos Porcentagem 

1 autor 65 74,7% 

2 autores 14 16,1% 

3 a 5 autores 7 8,1% 
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Mais de 5 autores 1 1,1% 

Total 87 100 

 Nesta tabela pode ser observada a predominância majoritária, com três quartos da 

produção, de artigos produzidos por um único autor. O número razoável de publicações com 

2 autores, com cerca de 16% da produção, possivelmente é fruto, em sua maioria, de 

orientações acadêmicas nos mais diversos níveis, desde a iniciação científica à pós-

graduação. A menor parte das pesquisas foi desenvolvida com um número maior de autores, 

o que pode indicar a pouca presença de pesquisas interinstitucionais ou de relações mais 

sólidas de colaboração, que vão além das orientações, entre os pesquisadores dessa recente 

tradição de investigação em Psicologia no Brasil. 

 Em seguida são apresentadas as informações a respeito dos tipos de pesquisa, isto é, 

das informações sobre as metodologias de pesquisa, que foram levantadas na produção 

analisada. É importante destacar que essa tarefa foi bastante difícil a partir do material 

fornecido pelos resumos, uma vez que nem sempre os pesquisadores descreveram a 

metodologia de forma clara em seus resumos. Para esta categorização foram definidas três 

categorias: pesquisas teóricas, pesquisas empíricas e pesquisas experimentais. Esta divisão, 

embora possa se mostrar um tanto limitada, por procurar enquadrar as pesquisas nestas 

poucas categorias e, também, não fazer justiça à importante discussão entre teoria e práxis 

(Adorno, 1965/1995), para os objetivos da presente análise nos permite uma aproximação 

com o campo de estudos em investigação. A Tabela 16 traz esses resultados: 

Tabela 16 – Frequência e porcentagem de artigos em referência ao tipo de pesquisa 

Tipo de Pesquisa Nº de artigos Porcentagem 

Teórica 64 73,6% 

Empírica 19 21,8% 

Experimental 4 4,6% 

Total 87 100 

 Como pode ser observado claramente na tabela, a maior parte das investigações se 

trataram de investigações e reflexões teóricas. A predominância dos estudos teóricos, 

provavelmente, está associada à natureza mesma das investigações conduzidas, que têm se 

proposto problemas de pesquisas para os quais os estudos teóricos são o meio privilegiado. 

No entanto, a quantidade de investigações empíricas é também bastante razoável, com cerca 
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de um quinto da produção, e se forem somados aos estudos experimentais, correspondem a 

um quarto da produção. Estas informações indicam que estes pesquisadores têm encontrado 

elementos na realidade brasileira cuja reflexão tem sido fértil à luz das contribuições de 

Adorno. Entre os métodos propostos nos estudos empíricos, encontram-se a etnografia, a 

história oral, a pesquisa-intervenção, e também estudos que não nomearam especificamente 

os seus métodos, bem como propostas de tipologias e também os estudos que recorreram à 

metodologia experimental. 

 A última análise realizada antes de adentrar nas temáticas investigadas teve como 

objeto as informações fornecidas pelos resumos, títulos e palavras-chave sobre áreas do 

conhecimento. Foram levantadas e registradas todas as áreas explicitamente nomeadas por 

cada um dos artigos e também os artigos que não se referiam diretamente a nenhuma área. 

Estas informações estão na Tabela 17: 

Tabela 17 – Frequência e porcentagem de artigos em relação às áreas do 

conhecimento que se referem 

Área mencionada Frequência Porcentagem 

Psicanálise 31 27 

Psicologia/Psicologia Social 28 24,3 

Educação 17 14,8 

Filosofia 7 6,1 

Artes/Literatura/Música 6 5,2 

Ciências Sociais/Sociologia 3 2,6 

Educação Física 1 0,9 

História 1 0,9 

Não faz referência 21 18,3 

Total 115* 100 

*Alguns artigos fizeram referências a duas ou três áreas diferentes 

 As informações encontradas nessa tabela devem ser olhadas com ressalvas, pois 

retratam explicitações de áreas que podem não ser representativas do conteúdo dos artigos. 

Isto porque a forma dos resumos foi muito diferente entre si, resumos muito extensos e outros 

muito sucintos, resumos que apresentavam as suas áreas de pertencimento, outros que não. 

Deste modo, o que pode ser observado nessa tabela são somente as informações sobre os 

trabalhos que, explicitamente tiveram a preocupação em nomear suas áreas, ou campos de 
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estudo. Com pode ser visto a Psicanálise é a área mais citada, seguida da Psicologia e 

Psicologia Social. As demais áreas, confirmam a presença dessas intercessões entre a 

Psicologia e outras áreas que foi observada ao longo da exposição dos resultados, com 

destaque para a Educação, a Filosofia e as Artes. 

 

3.2.5 DISCUSSÃO PARCIAL DOS RESULTADOS 

 Nesta segunda etapa, foram objeto de análise as informações a respeito das 

publicações cujos autores possuem algum vínculo de formação e/ou atuação em Psicologia 

e também as informações a respeito destes autores. Foram realizadas discussões a respeito 

das informações mais relevantes, não necessariamente discutindo todas os dados produzidos 

e tabelas. Algumas das informações já se fazem suficientes pela sua própria exposição e não 

precisam ser retomadas aqui. 

 Na primeira parte dessa análise, análoga à realizada na primeira etapa, foram 

realizadas análises a respeito da distribuição temporal dessas publicações, bem como dos 

periódicos em que foram veiculadas. Em primeiro lugar foi possível constatar que quase 

metade dos artigos levantados na primeira etapa foram produzidos por pesquisadores com 

formação e/ou atuação em Psicologia. Além disso, a primeira publicação alcançada pela 

busca, datada de 1984, trata-se de um artigo de Psicologia. Deste modo, é possível perceber, 

novamente, o quanto este campo do conhecimento tem sido fértil, no Brasil, para as 

apropriações da teoria de Adorno. Em relação à distribuição temporal dos artigos analisados, 

foi possível perceber uma certa similaridade com o observado no nível anterior. Também 

para essas publicações, os marcos mais significativos são os períodos na virada dos anos 90 

para os anos 2000 e, principalmente, nos anos logo após essa virada. Nos anos que se seguem 

foi possível perceber a existência de um volume relativamente constante, que se mantém até 

os dias atuais. Essas informações indicam que desde pelo menos o início dos anos 2000 pode 

ser observada uma presença significativa de investigações em Psicologia com base na teoria 

de Adorno, o que, possivelmente, aponta tanto para uma maior difusão dessa perspectiva 

teórica a partir desse momento, como para a pertinência dessa perspectiva para investigações 

em Psicologia no Brasil. 

 Nas Tabelas 6 e 7 foram apresentados os resultados a respeito dos periódicos nos 

quais estes autores vinculados à Psicologia publicaram seus artigos. Foi possível perceber, 

por meio da Tabela 6, que embora tenha havido uma redução significativa nas áreas 
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designadas por esses periódicos, ainda são muitas as áreas contempladas, com a 

predominância da Psicologia (incluso as subáreas que estão na tabela), seguida da Educação 

e da Psicanálise, em relação ao número de periódicos. Em termos de número de artigos, foi 

possível perceber que estas publicações estão concentradas em periódicos de Psicologia, 

também em periódicos especificamente de Psicologia Social, seguidos dos periódicos de 

Educação. Em menor escala estão os artigos publicados nos periódicos de Psicanálise, 

Filosofia e Interdisciplinares. 

 Por um lado, isso pode ser explicado, pelo fato de o trabalho dos teóricos 

frankfurtianos perpassar e ultrapassar as fronteiras das disciplinas acadêmicas, por exemplo 

quando se discutem conceitos tais como o de formação cultural, facilmente podem ser 

conduzidas investigações que transitem tanto no campo da Psicologia, da Filosofia ou da 

Educação, para citar somente as mais óbvias. Por outro lado, considerando que se tratam de 

produções de pesquisadores com alguma relação com a área da Psicologia, essa amplitude 

de áreas para veiculação de suas produções, podem indicar como esses pesquisadores têm 

conduzidos pesquisas que têm mantido essa tensão entre disciplinas, ou pelo menos 

ultrapassando, em alguma medida, as fronteiras da Psicologia. Em relação aos dados 

apresentados na Tabela 7, com base na divisão dos periódicos em grupos, de acordo com seu 

volume de produção, foi possível perceber a participação desigual desses periódicos. A 

maior parte das publicações está diluída em muitos periódicos, enquanto que uma quantidade 

muito pequena de periódicos é responsável por um volume grande de publicações. Estas 

informações indicam que ainda são poucas as revistas que têm efetivamente sido receptivas, 

ou privilegiadas pelos autores, para a veiculação destes trabalhos. Um último dado 

importante revelado pela análise dos periódicos é que as revistas de Psicologia que aparecem 

com maior participação na produção, “Psicologia & Sociedade” e “Psicologia USP”, 

remetem aos grupos e universidades que têm tido um papel preponderante na produção de 

conhecimentos e formação de pesquisadores com base na teoria de Adorno no campo da 

Psicologia no Brasil, a PUC-SP, que têm uma histórica relação com a “Psicologia & 

Sociedade”, e a USP, responsável pela “Psicologia USP”. Estes dados reafirmam, tal como 

apresentado no primeiro capítulo, o importante papel destes grupos e universidades no 

desenvolvimento desta teoria na Psicologia brasileira. 

 Na segunda parte do segundo nível de análise, foram apresentados os resultados a 

respeito dos autores. Na Tabela 8, que apresenta os resultados a respeito do número de 
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artigos por autor, foi possível constatar uma concentração bastante elevada das produções 

em poucos pesquisadores. Isto, no entanto, não necessariamente é de todo verdadeiro, pois 

os resultados das buscas realizadas contemplam apenas alguns indexadores. É possível, e 

bastante provável, que muitos desses pesquisadores tenham outras publicações veiculadas 

em periódicos não contemplados pelos indexadores utilizados. E é provável também, que 

existam outros pesquisadores que ficaram de fora da presente amostra, por não possuírem 

publicações em revistas vinculadas a estes indexadores. Inclusive importantes 

pesquisadores, como apresentado no primeiro capítulo. Aqui também deve ser levado em 

consideração o estado atual de condição das publicações científicas no Brasil, que pelos 

critérios adotados para indexação, muitas revistas acabam por não serem contempladas.

 Nas Tabelas 9 e 10 foram apresentados os resultados sobre as áreas de formação dos 

autores. A variedade de áreas do conhecimento, que surgiu do levantamento dessas 

informações, suscita uma análise mais detida. As principais áreas são a Psicologia, 

principalmente como formação exclusiva, e também a Educação, a Filosofia e a Psicanálise. 

Essas indicações apontam tanto para a constatação de que, no Brasil, a área da Educação têm 

sido um espaço importante e privilegiado para a apropriação da Teoria Crítica da Sociedade, 

Adorno em especial, e ainda, para a produção de conhecimentos da área da Psicologia. É 

importante destacar, também, que a entrada da Teoria Crítica no Brasil ocorreu a partir de 

áreas como a Filosofia e a Sociologia. Portanto, muitos autores que produziram as primeiras 

investigações com referência aos pensadores frankfurtianos, inclusive em Psicologia, são 

provenientes desses campos. A Psicanálise, que aparece com poucas referências, na verdade 

representa um valor bastante significativo, se se coloca a questão em termos de presença de 

referências à Teoria Crítica (ainda que por poucos autores) nos programas de pós-graduação 

strictu sensu em Psicanálise, pelo fato de existirem poucos desses programas no Brasil. Além 

disso, provavelmente, parte dos autores que aparecem como da Psicologia possuem vínculos, 

em maior ou menor escala, com a Psicanálise, inclusive pelo fato de a teoria psicanalítica 

ser aquela privilegiada por Adorno para suas investigações a respeito da formação da 

subjetividade em meio à irracionalidade objetiva. No entanto, é preciso considerar, também, 

por outro lado, que essas referências não indicam, necessariamente, que estes autores tenham 

uma formação em Psicanálise, dadas as especificidades dessa formação. Nem tampouco que 

estes programas tenham espaço para a apropriação e difusão de conhecimentos 

fundamentados na Teoria Crítica da Sociedade. 
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 Essa natureza “interdisciplinar” da formação dos autores, também remete ao próprio 

trabalho do Instituto de Pesquisa Social e, particularmente, do trabalho de Adorno. A 

necessidade de se recorrer às mais distintas áreas do conhecimento – como discutido no 

primeiro capítulo deste trabalho a respeito da relação entre Psicologia e Sociologia – têm 

como parâmetro, não o que se chama de interdisciplinar, em que se procura uma 

complementaridade (ou mesmo uma harmonia) das disciplinas, e sim primazia do objeto, 

postura epistemológica característica dos frankfurtianos. 

 Nas Tabelas 11 e 12 foram apresentados os resultados sobre as regiões de formação 

e atuação dos pesquisadores analisados. A principal questão observada é a centralidade do 

estado de São Paulo para a formação dos pesquisadores. Como foi observado, a maioria 

esmagadora dos pesquisadores tiveram pelo menos parte de sua formação neste estado. 

Quando se observa a região de atuação é perceptível uma certa descentralização, que indica 

uma interiorização dessa produção, o que é algo bastante relevante, e também a pertinência 

desta teoria para diferentes contextos regionais do país. Em relação às áreas de formação é 

interessante notar que existem pesquisadores em todas as regiões do país, concentrados 

principalmente no Sudeste. Além de São Paulo, destacam-se nessa amostra Minas Gerais, 

Ceará, Pará e Paraná. Embora esse movimento de interiorização seja relevante, é ainda certo 

que o polo principal da produção de conhecimentos nessa perspectiva continua sendo São 

Paulo, principalmente nos níveis de pós-graduação. Todas essas questões, entretanto, devem 

ser entendidas à luz das condições materiais que as determinam, que escapam dessa pesquisa, 

mas podem ser minimamente indicadas. O fato de a região sudeste e, principalmente, de São 

Paulo, concentrar a produção do conhecimento e a formação dos pesquisadores, diz também 

da sua concentração do poder econômico, em detrimento das demais regiões do país, 

principalmente o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, cuja inserção no projeto político 

econômico do Brasil não têm sido o da autonomia, mas sim da dependência material e 

intelectual do eixo sudeste-sul. 

 Em relação às análises realizadas sobre as informações dos artigos, foi possível 

perceber, segundo a Tabela 15, que a maior parte das investigações foram conduzidas por 

autor único e também que a maior parte dos estudos se tratou de pesquisas teóricas, conforme 

a Tabela 16. É interessante notar que para as duas questões os resultados encontrados são 

bastante semelhantes aos encontrados por Crochík (2013), embora a amostra deste 

pesquisador tenha sido composta de modo significativamente diferente. Para o autor, as 
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pesquisas mais propriamente teóricas e conceituais tendem a ser produzidas por um único 

autor, dada a dificuldade de desenvolver esse tipo de pesquisa coletivamente. As pesquisas 

que Crochík (2013) categorizou como empíricas ou experimentais foram aquelas nas quais 

houve maior proporção de trabalhos coletivos, que o autor associa à necessidade mesma 

desse tipo de investigação. Como salienta o autor a maior parte das pesquisas categorizadas 

por ele como empíricas tinham Adorno como base, isso pode explicar a grande similaridade 

entre as informações daquela e desta pesquisa. Essa interpretação pode ser também válida 

para os resultados da presente pesquisa. Contudo, além dessa contribuição de Crochík, 

também pode se considerar que talvez essa predominância de investigações de um único 

autor diga respeito a algo relacionado ao emergente campo de estudos em questão, as 

articulações entre Teoria Crítica e Psicologia no Brasil. A existência de poucos trabalhos 

coletivos pode indicar que ainda estejamos em um estágio inicial desse campo de estudos, 

com poucas colaborações, em termos de investigações conjuntas entre os pesquisadores. E 

também a pouca presença dos estudos empíricos, embora em número razoável, pode indicar 

tanto o momento da maior parte dos pesquisados deste campo no Brasil – antes de se 

conduzir uma investigação empírica é importante ter um profundo conhecimento teórico – e 

também à questão da relação indireta entre teoria e práxis, que é discutida por Adorno, e que 

deve ser alvo de reflexão para que não se conduzam práticas de adesão e de ideologia. Por 

outro lado, o espaço da teoria, respaldada por uma base material, resguarda a possibilidade 

da resistência frente às tendências afirmativas que atendem diretamente aos interesses de 

reprodução da sociedade atual. 

 

3.3 TERCEIRA PARTE: ANÁLISE TEMÁTICA DAS PRODUÇÕES EM PSICOLOGIA 

3.3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Por fim, com o objetivo principal de conhecer mais detidamente o conteúdo das 

investigações analisadas foi realizada uma análise temática do conteúdo dos artigos, a partir 

dos resumos, palavras-chave e título. Com base em leituras sucessivas do material, foram 

criadas seis categorias, segundo as temáticas dos artigos, que procuram mostrar algo da 

“diversidade” observada na produção. Na exposição realizada, procurou-se ressaltar os 

objetivos e temáticas principais das pesquisas, e não nos seus resultados. Além disso, 

procurou-se aproximar as investigações, quando possível, em grupos, segundo suas 

afinidades e, para isso, procurou-se manter o mais fiel possível ao conteúdo dos artigos, isto 
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é, privilegiando a forma que os próprios autores se referiram aos seus trabalhos. Nessa 

exposição privilegiou-se a aproximação entre as pesquisas, sem a preocupação com critérios 

cronológicos. 

 É importante destacar que a linha que divide essas categorias é muito tênue e somente 

é utilizada com o propósito de análise segundo os objetivos da pesquisa aqui realizada, ainda 

que se tenha consciência das limitações impostas a tal tipo de categorização. Também é 

necessário ressaltar que as categorias propostas não se pretendem autoexcludentes e nem 

homogêneas. Na verdade, essas categorias se entrelaçam e não são, em muitos casos, 

separáveis uma das outras. Em primeiro lugar são apresentadas as pesquisas e as principais 

referências bibliográficas para cada categoria e, em seguida, propõe-se uma discussão com 

base nesse conteúdo. As categorias propostas e sua quantidade de trabalhos, são: Estudos 

sobre dominação e violência social (24 pesquisas – 27,6% do total); Estudos sobre o 

Indivíduo e a Formação Cultural (14 pesquisas – 16,1% do total); Estudos sobre 

indústria cultural, propaganda e consumo (11 pesquisas – 12,6% do total); Estudos sobre 

ciência, metodologia e debates teóricos (17 pesquisas – 19,5% do total); Estudos sobre 

Educação (13 pesquisas – 14,9% do total); e, Estudos sobre Arte e Estética (8 pesquisas 

– 9,2% do total).  

 

3.3.2 ESTUDOS SOBRE DOMINAÇÃO E VIOLÊNCIA SOCIAL 

 Esta categoria, que contempla a maior parte dos trabalhos analisados (24), engloba 

pesquisas que tiveram o seu foco em questões e temáticas voltadas ao estudo de fenômenos 

e processos de violência e dominação social, tanto para pensar essas questões de um modo 

mais amplo como para pensar em fenômenos mais específicos na atualidade. Boa parte das 

pesquisas incluídas nesta categoria, ao se voltarem ao estudo da violência e da dominação 

social, o fizeram tanto por meio de investigações com base em fenômenos mais delimitados, 

recentes ou que perduram ao longo do tempo, quanto pelo entendimento dessas questões de 

um ponto de vista mais amplo, sem se deter, necessariamente, a algum fenômeno mais 

específico. 

A maior parte (18) se deteve sobre fenômenos mais específicos seja por meio de 

investigações teóricas ou empíricas. Entre essas, duas pesquisas tiveram como objeto de 

investigação questões relacionadas ao preconceito, como uma forma de violência. Uma 

delas, a pesquisa de Schewinsky (2004), realizou uma reflexão em relação ao preconceito 
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direcionado às pessoas com deficiências físicas, abordando questões como o sofrimento do 

preconceituoso e analisa, por meio de uma retrospectiva histórica, as ações preconceituosas 

em relação à atualidade. Em outra pesquisa, desenvolvida por Crochík (2005), realizou-se 

um estudo experimental recorrendo, entre outros instrumentos, à “escala F” elaborada por 

Adorno e colaboradores, com o objetivo de investigar a relação entre a personalidade, no 

que diz respeito às características narcisistas, e a ideologia da racionalidade tecnológica com 

a manifestação de preconceito, para entender a participação dessas variáveis mensuradas na 

manifestação desse fenômeno.  

 Cinco dessas pesquisas tiveram como objeto de estudos questões relacionadas ao 

autoritarismo ou ao fascismo. Em relação ao autoritarismo, uma dessas pesquisas (Erthal, 

1984) que, embora não faça referência direta a textos de Adorno, utiliza-se de uma escala de 

autoritarismo derivada da “escala F” de Adorno e colaboradores com o objetivo de investigar 

as relações entre características da personalidade e o processo de mudança de atitude em 

universitários. Outra pesquisa (Lhullier, 1992) traz um estudo sobre a psicologia do 

autoritarismo, a partir do qual, resgata, entre outras, as contribuições de Adorno e 

colaboradores em “A personalidade autoritária” e propõe uma relação entre autoritarismo e 

o pensamento cotidiano, segundo as ideias de Agnes Heller. Já a investigação de Rodrigues 

Jr. (1993) propôs um estudo empírico com base na análise de um caso de disfunção erétil a 

partir do conceito de personalidade autoritária, buscando compreender sua etiologia 

psicológica. Mais especificamente sobre o fascismo, foram identificados dois trabalhos. Um 

deles, realizado por Carone (2002), teve o objetivo de expor e analisar os estudos dos autores 

frankfurtianos sobre os discursos dos agitadores fascistas para manipulação das massas, no 

que diz respeito aos métodos empregados e aos resultados obtidos. O outro estudo (Chaves, 

2003) teve o objetivo de analisar as raízes psicanalíticas do antissemitismo, tal como 

desenvolvidas por Horkheimer e Adorno, ressaltando as características do fascismo como 

um sistema que possui semelhanças com a paranoia. 

 Outra parte das pesquisas, três, se voltou, mais especificamente, para questão da 

dominação social e violência em relação ao corpo. Na pesquisa de Ramos (2004) o objetivo 

foi o de refletir a respeito da importância do corpo como uma categoria social e histórica 

para a Psicologia Social, ressaltando a necessidade de uma leitura materialista na 

investigação acerca da dominação cotidiana do corpo na sociedade capitalista. Em outra 

pesquisa, esta realizada por Crochík (2005), o objetivo específico foi o de investigar e refletir 
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a respeito da dicotomia entre o corpo e a psique efetivada em nossa cultura com base nas 

contribuições de Adorno e Freud. A terceira pesquisa, que se debruçou sobre a questão do 

corpo, foi a de Ramos (2006) que teve o objetivo de discutir a dominação social do corpo a 

partir da reflexão sobre a separação entre força física e intelecto como produto da divisão 

social do trabalho, tomando as aulas de educação física como espaço privilegiado para 

reflexão sobre esse fenômeno, “o ressentimento do guerreiro”. 

Duas outras pesquisas se aproximam por discutirem, embora com diferentes 

propostas, temáticas relacionadas de algum modo à justiça, ao crime/impunidade. Uma delas 

(Massola, 2007) realizou uma investigação teórica, centrada na análise do texto “Fragmentos 

de uma teoria do criminoso”, de Horkheimer e Adorno, com o objetivo de, por meio dos 

conceitos de esclarecimento e mimese, analisar questões relacionadas ao crime, ao 

criminoso, ao sistema penitenciário, ressaltando o entendimento do criminoso como doente, 

como uma construção ideológica da sociedade capitalista. A outra pesquisa (Caniato, 1999) 

teve o objetivo mais específico de discutir a respeito da impunidade por meio de uma 

reflexão que perpassa o entendimento de sua relação com a violência e as injustiças sociais, 

também da adesão e cumplicidade dos indivíduos frente às situações de violência e com a 

injustiça social às quais estão assujeitados. Em um sentido próximo dessas pesquisas, uma 

outra investigação, o estudo de Caniato e Rodrigues (2012), teve o objetivo de discutir a 

questão da competição como uma construção ideológica que cumpre um papel de 

propagação e legitimação da exploração material do trabalho, e discute também os elementos 

subjetivos e afetivos que sustentam, nos indivíduos, a competição. 

 Três das pesquisas desta categoria tiveram seu foco voltado, em alguma medida, para 

discussões que envolvem o contexto do trabalho. Em uma delas, Gomes (2014), a partir de 

entrevista com ocupantes de cargos de chefia no contexto do trabalho público, procurou 

investigar e refletir a respeito da conduta moral na administração pública, ressaltando a 

relevância da autorreflexão para a ética. A segunda pesquisa (Gomes, 2006) teve o objetivo 

de discutir possibilidades de ações educacionais de combate à violência no contexto do 

trabalho, argumentando que essas ações educacionais, orientadas pela Psicologia, poderiam 

contribuir para a processos de reflexão nos indivíduos, que adotariam condutas sociais 

menos violentas nesse em outros contextos. Já a terceira pesquisa, desenvolvida por Gomide 

(2013), teve o objetivo de discutir especificamente sobre a questão do suicídio e sua relação 

com o mundo do trabalho. Para isso, com base em Adorno, Horkheimer e Marcuse, 
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argumenta que as formas de organização do trabalho nas empresas mobilizam nos indivíduos 

traços autoritários necessários à produção e que o sofrimento, ligado ao ato do suicídio, está 

relacionado à deformação da subjetividade pela forma predominante do trabalho alienado. 

 Entre as demais, que se debruçaram sobre questões e situações mais específicas de 

violência e dominação social, encontram-se a investigação de Caniato, Abeche e Bastian 

(2008) que realizaram um estudo baseado na história de vida de famílias albergadas de uma 

região pauperizada de Maringá-PR, discutindo a respeito da história de inserção psicossocial 

e as situações de violência, tanto na luta pela sobrevivência como na relação com as 

instituições públicas, e o sofrimento vivenciadas por estas famílias; e a pesquisa de Zuin 

(2002) que investigou, por meio de pesquisa empírica envolvendo estudantes universitários, 

o processo psicossocial de integração conhecido como “trote”, buscando entender esse 

fenômeno como um processo sadomasoquista, de violência física e psíquica que é legitimado 

e mantido como parte da tradição universitária. 

 As demais pesquisas (3) que investigaram a violência e a dominação, contudo a partir 

de um ponto de vista mais amplo, são o estudo  de Lastória (2001), que investigou as 

formulações de Adorno e Horkheimer em relação à moral e a ética no contexto do 

esclarecimento, ressalta a dimensão da crítica da razão supostamente esclarecida para a 

discussão da ética na perspectiva dos autores; em um sentido próximo, a pesquisa de 

Calderoni (2004), que teve o objetivo de refletir, com base nas formulações de Adorno, 

Horkheimer e Marcuse, a respeito da inversão entre meios e fins característico de nossa 

sociedade, ressaltando a discussão a respeito da dominação do indivíduo e da natureza, e 

como esta se faz presente nas várias esferas sociais como o trabalho, a educação, o lazer e a 

ciência. A terceira pesquisa, foi realizada por Caniato (2008) e teve o objetivo de investigar 

a relação entre a violência e subjetividade, discutindo, entre outras, questões relacionadas à 

violência, como violência do estado e violência simbólica, bem como as formas de 

encobrimento e banalização dessa violência na sociedade. 

 Por fim, com um foco relativamente diferente dos estudos anteriores, estão as 

pesquisas (3) dessa categoria que tiveram em primeiro plano a questão da 

participação/intervenção social, ou investigação em relação a movimentos sociais. Uma 

dessas pesquisas (Nakamura, 2010), com o objetivo de investigar os impedimentos ao 

pensamento dialético e à experiência no contexto da construção de diálogos no terreno da 

participação em políticas públicas, realizou um trabalho de intervenção grupal com jovens. 
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Outra pesquisa (Caniato et. al, 2002) trata da exposição de uma pesquisa-intervenção, em 

uma comunidade de periferia, entendida no contexto do capitalismo e da sociedade de 

consumo, que levantou e estudou situações de exclusão social, e ressaltou a importância do 

desenvolvimento da consciência crítica como possibilidade de ação transformadora dessas 

situações. A terceira pesquisa (Figueiredo & Pinto, 2014) teve o objetivo de discutir, com 

base na Psicologia Social de Adorno, a participação de indivíduos em um movimento social, 

o Movimento sem Terra, procurando entender esse movimento a partir de dois momentos, o 

do acampamento e o do assentamento, recorrendo, para tanto, aos conceitos de experiência, 

que permite o desenvolvimento de um pensamento não tutelado, e de vivência, que tende à 

adaptação ao mundo administrado. 

As referências mais frequentes nessa categoria foram: 

Tabela 18 – Principais referências bibliográficas (1ª categoria) 

Título Tipo* Autor (es) Ocorrências 

Dialética do esclarecimento (1947) L Adorno e Horkheimer 13 

Minima Moralia (1951) L Adorno 7 

A personalidade autoritária (1950) L Adorno et. al 6 

Educação após Auschwitz (1967) T  Adorno  6 

Industria Cultural (1963)** T Adorno 5 

* Tipo: Livro/Texto    

 ** Data indicada na publicação no Brasil em livro organizado por G. Cohn (1978) 

 

3.3.3 ESTUDOS SOBRE O INDIVÍDUO E A FORMAÇÃO CULTURAL 

 Nesta categoria foram incluídos os trabalhos, em um total de 14 pesquisas, que 

tiveram seu interesse voltado para questões relacionadas ao indivíduo, ou a potencialidade 

histórica do indivíduo, e à formação cultural, bem como temáticas relacionadas a essas 

formulações teóricas. Parte dos estudos aqui agrupados (7) propõem uma discussão a 

respeito do papel ou do lugar da Psicologia e da Psicologia Social no estudo do indivíduo, 

tomado como objeto privilegiado dessas disciplinas e outra parte dos estudos (7) se voltou 

mais especificamente a discussões relacionadas à formação e ao indivíduo, como a questão 

da individualidade, da liberdade, da resistência e do sofrimento. 
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 Metade das pesquisas (7) realizou investigações que se aproximam, ao colocar em 

relevo conceitos ou discussões teóricas a respeito do indivíduo e sua relação com a 

sociedade, da formação, da individualidade e temáticas relacionadas, como liberdade, 

sofrimento e resistência. Duas dessas pesquisas enfatizaram a discussão a discussão sobre a 

liberdade. Uma delas, conduzida por Chaves (2011), propôs uma análise a respeito do 

conceito e das ideias de Adorno acerca da liberdade, mais especificamente na obra “Dialética 

Negativa”, e ressalta o necessário entendimento da relação entre particular e universal para 

discussão da liberdade. A outra pesquisa, desenvolvida por Rocha e Franciscatti (2009), teve 

como objetivo, com base nas análises de Horkheimer e Adorno sobre Ulisses, da Odisseia 

de Homero, investigar as possibilidades de individuação e de liberdade na sociedade atual 

por meio de uma discussão sobre o suicídio, entendido como um produto dessa sociedade, e 

a vontade indiferente, que nesse caso expressa a desconsideração do homem como 

fundamentalmente social. 

  Em relação às demais, a pesquisa de Moraes (2006) teve o objetivo de analisar o 

conceito de indivíduo em Adorno, recorrendo ao estudo dos aforismos do livro “Minima 

Moralia” e discutindo questões relacionadas à resistência e conceitos como mônada e 

isolamento. Outro estudo (Maia, 1998) realizou uma reflexão sobre os conceitos de ética e 

individualidade, também recorrendo à “Minima Moralia”, para discutir as dimensões éticas 

da Psicologia, com base numa recuperação histórica do conceito de ética segundo filósofos 

clássicos e contemporâneos para entendimento da perspectiva de Adorno. Na esteira dessas, 

a pesquisa de Ardans (1996) propôs uma leitura do aforismo 153 de “Minima Moralia” com 

o objetivo de refletir a respeito da relação entre sofrimento e emancipação, argumentando 

como este pode ser entendido como um modelo de pensamento presente na obra de Adorno. 

Já o estudo de Crochík (2010) teve o objetivo de refletir a respeito do primado da forma, 

como característica da sociedade atual e a sua relação com a formação do indivíduo, e 

argumenta, com base em Adorno, Horkheimer e Marcuse, dentre outras questões, que essa 

ênfase na forma nos diversos domínios sociais contribui para a formação de indivíduos 

pouco diferençados, propensos à frieza, submissos a um pensamento adaptativo. A última 

dessas pesquisas, que foi conduzida por Batista (2001), teve o objetivo de discutir as 

contribuições da Teoria Crítica para a Psicologia e a História, para a análise da relação entre 

indivíduo e sociedade, ressaltando a importância de uma leitura materialista da realidade e 

do estudo da mediação da sociedade na subjetividade. 
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 A outra metade das pesquisas (7) dessa categoria, aqui reunidas, se aproximam ao 

discutirem, entre outras coisas, o lugar da Psicologia e da Psicologia Social, seu lugar na 

investigação do indivíduo e da subjetividade, ou a relação entre Psicologia e Sociologia, com 

base na teoria de Adorno, ou ainda, discutem delimitações mais específicas da proposta de 

uma Psicologia Social de Adorno. Essas pesquisas estão descritas a seguir. 

 A primeira dessas pesquisas, realizada por Ramos (1999), voltou-se para a questão 

da relação entre Psicologia e Sociologia, refletindo sobre a autodestruição do esclarecimento 

e ressaltando a necessidade do estudo da subjetividade para a crítica das mediações sociais. 

Outra investigação, desenvolvida por Franciscatti (2002), propõe uma reflexão a respeito do 

lugar da Psicologia enquanto uma ciência parcelar em uma sociedade que se reproduz a partir 

da dominação, ressalta, com base em Adorno, a possibilidade da Psicologia se voltar para a 

contenção da violência e a necessidade de se criticar o papel ideológico atribuído à 

Psicologia no trabalho direto com o sofrimento. A pesquisa de Crochík (1998) teve o 

objetivo de refletir a respeito do estudo da subjetividade no âmbito da Psicologia, tomando 

o indivíduo como seu objeto e ressaltando a importância do seu entendimento enquanto 

mediação social e a necessidade, na formação do psicólogo, de conhecimentos provenientes 

de outras áreas do conhecimento, como Sociologia e Filosofia e a Arte, para melhor 

compreender seu objeto de estudo. Uma outra investigação do mesmo autor (Crochík, 2001) 

propõe uma reflexão sobre as formulações de Adorno a respeito da Psicologia e do indivíduo, 

seu objeto de estudo, ressaltando as discussões desse pensador sobre a mônada psicológica 

e a crítica ao estudo interdisciplinar. 

 As três outras pesquisas desta categoria tiveram como objeto de estudos a proposta 

de uma Psicologia Social de Adorno, discutindo, de diferentes modos, seus objetos de 

investigação, desafios e possibilidades. A primeira destas pesquisas, de Carone (1991), 

recorrendo à Psicologia Social de Adorno, indicada como uma psicologia negativa, e 

fazendo referência também à teoria de Agnes Heller, procura discutir as implicações para a 

Psicologia como ciência e sua relação com seu objeto, no que diz respeito à questão do 

indivíduo não realizado, tomado como uma potencialidade histórica. As outras duas 

pesquisas destacaram em primeiro plano a discussão de uma proposta de Psicologia Social 

de Adorno. A primeira delas, realizada por Crochík (2008), reflete acerca da Psicologia 

Social de Adorno e do seu objeto que, segundo esta perspectiva, refere-se a uma nova 

configuração psíquica dos indivíduos, característica das formas de dominação de uma 
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sociedade que se pauta em uma racionalidade administrativa, e ressalta a importância dessa 

disciplina para contribuir com formas de resistência. A pesquisa de Silva (2015) também 

procurou contribuir na delimitação de uma Psicologia Social de Adorno, refletindo sobre os 

mecanismos psicossociais de dominação atuais, que contribuem para a integração dos 

indivíduos às condições irracionais de existência e as possibilidades de resistência à 

violência do mundo administrado, com base no modelo de crítica desta Psicologia Social e 

no estudo do seu objeto, que chama de “desindividualizados átomos sociais pós-

psicológicos”, apoiado em escritos do autor. 

Na tabela abaixo estão as principais referências para esta categoria: 

Tabela 19 - Principais referências bibliográficas (2ª categoria) 

Título Tipo Autor (es) Ocorrências 

Sobre a relação entre Sociologia e 

Psicologia (1955) 
T Adorno  10 

Dialética do esclarecimento (1947) L Adorno e Horkheimer 9 

A personalidade autoritária (1950) L Adorno et. al 7 

Minima Moralia (1951) L Adorno  6 

A teoria freudiana e o padrão da 

propaganda fascista (1951) 
T Adorno 4 

 

3.3.4 ESTUDOS SOBRE INDÚSTRIA CULTURAL, PROPAGANDA E CONSUMO 

 Nesta categoria foram agrupadas as pesquisas que tiveram como temáticas e/ou 

problemáticas principais discussões a respeito da indústria cultural, da propaganda, do 

consumo e de fenômenos e questões relacionadas. Estão incluídas nessa categoria um total 

de 11 pesquisas.  

 A maioria das pesquisas desenvolveu investigações em que a indústria cultural, 

enquanto fenômeno social e conceito, é o elemento principal, ou um dos principais, de 

reflexão. Essas pesquisas procuraram realizar análises a respeito da atualidade da indústria 

cultural e/ou tomando-a para pensar fenômenos e processos do contexto atual. Três pesquisas 

procuraram discutir o papel da indústria cultural na passividade/conformismo dos 

indivíduos. Entre essas, duas pesquisas (Rodrigues & Caniato, 2012; Caniato, Cesnik & 

Rodrigues, 2012) tiveram como objetivo desvelar os mecanismos psicossociais através dos 



Contribuições de T. W. Adorno para a Psicologia Social no Brasil: uma análise da produção científica (1984-2015) 

Rodrigo Siqueira Câmara – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

94 | 

quais os indivíduos aderem passivamente à violência simbólica da indústria cultural, 

recorrendo, além das contribuições de Adorno, à psicanalise freudiana. A terceira pesquisa, 

de Zuin (2006), buscou investigar a relação entre a indústria cultural e os danos à formação 

cultural, ressaltando a relação entre a educação pela dureza e a indústria cultural na produção 

e propagação de um impulso conformista. Outras duas pesquisas procuraram investigar mais 

especificamente sobre a esfera do consumo, em sua relação com à indústria cultural. Uma 

delas (Ramos, 2008) teve o objetivo de investigar o caráter ideológico da indústria cultural 

em sua relação com a dinâmica de satisfação psíquica inconsciente do consumismo, a partir 

dos conceitos de ideologia de Adorno e gozo de Lacan. A outra pesquisa, conduzida por 

Silva Jr. e Lirio (2006), também se debruça sobre o comportamento de consumo, em sua 

relação com a indústria cultural, argumentando sobre o caráter perverso da satisfação do 

consumo formatado de acordo com os interesses da economia. Na pesquisa de Abeche e 

Ferreira Jr. (2010), os autores procuraram investigar o comportamento afetivo, característico 

principalmente dos jovens da atualidade, conhecido como “ficar”, argumentando sobre sua 

afinidade com os modos de agir e de pensar difundidos amplamente pela indústria cultural. 

Uma outra pesquisa (Zanolla, 2007) objetivou investigar sobre a relação entre a indústria 

cultural e a infância, em termos de identidade infantil e valores, a partir da análise do jogo 

eletrônico como um elemento da indústria cultural. Já o estudo de Zuin (2001) procurou 

investigar especificamente a atualidade do conceito de indústria cultural e sua pertinência 

para a crítica da semiformação, ressaltando a possibilidade de uma educação crítica como 

resistência à semiformação. 

 As propagandas foram objeto de investigação em duas das pesquisas desta categoria. 

Uma delas (Morais, Pascual & Severiano, 2011), procurando de ressaltar a atualidade da 

indústria cultural e suas implicações psicossociais, realizou uma análise crítica do slogan de 

uma propaganda de carros, por meio de pesquisa empírica com internautas, com o objetivo 

de investigar as formas de adesão ou resistência a este slogan publicitário. A outra pesquisa 

(Gomide, 2011), com ênfase nas disposições psíquicas dos fenômenos de massa da 

atualidade, procura refletir sobre as propagandas antifumo, chamadas de “propagandas do 

horror”, ressaltando as discussões sobre a dominação do corpo e da natureza e do “retorno 

do recalcado”. Uma última pesquisa desta categoria, realizada por Abeche, Trevizan e Peres 

(2011) teve o objetivo de refletir acerca da relação entre a indústria cultural e o líder, segundo 

a perspectiva da psicologia das massas de Freud, ressaltando questões relacionadas ao 

neoliberalismo, ao desamparo dos indivíduos e à mercadoria.  
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As referências bibliográficas mais frequentes para esta categoria estão abaixo: 

Tabela 20 - Principais referências bibliográficas (3ª categoria) 

Título Tipo Autor (es) Ocorrências 

A indústria cultural: o esclarecimento 

como mistificação das massas (1947) 
T Adorno e Horkheimer 4 

Educação e Emancipação (1971) L Adorno 4 

Indústria Cultural (1963) T Adorno 4 

Sobre música popular (1941) L Adorno e Simpson 4 

 

3.3.5 ESTUDOS SOBRE CIÊNCIA, METODOLOGIA E DEBATES TEÓRICOS  

 Nesta categoria, que tem 17 trabalhos, estão agrupadas tanto as pesquisas que tiveram 

o objetivo de discutir questões relacionadas à ciência de uma forma geral e questões de 

metodologia, como as pesquisas que procuraram promover discussões sobre a 

aproximação/tensionamento do pensamento de Adorno e/o da Escola de Frankfurt com 

outros autores e perspectivas teóricas ou, ainda, que tiveram o objetivo de enfatizar debates 

teóricos sobre a tradição da Teoria Crítica da envolvendo Adorno e/ou os frankfurtianos da 

primeira geração de uma forma geral. 

 Uma parte dos trabalhos (8) que foram incluídos nessa categoria, representantes das 

investigações que realizaram aproximações teóricas, são de pesquisas que tiveram como 

objeto principal de estudos a relação entre a Teoria Crítica e a Psicanálise.  Três destas 

tiveram o objetivo mais especifico de realizar aproximações e/ou tensionamento entre essas 

correntes teóricas. Dentre essas, duas procuraram analisar as aproximações e estabelecer 

pontos de contato entre Horkheimer, Adorno e Freud por meio de diálogo/tensionamento 

entre obras específicas destes autores: o estudo de Souza (2011) no que diz respeito 

especificamente ao conceito de esclarecimento; e a pesquisa de Souza e Birman (2014) em 

relação ao campo de estudos do preconceito, propondo uma ética da alteridade como 

resistência à intolerância à diferença. Uma terceira pesquisa, realizada por Alves Jr. (2003) 

argumenta sobre a proximidade da teoria de Adorno com a Psicanálise no que diz respeito à 

constituição do sujeito a partir de sua vida pulsional, irredutível à natureza, mas também ao 

pensamento que não leva em conta o corpo. 
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 Duas outras pesquisas tiveram o objetivo de investigar as leituras e apropriações 

realizadas pelos frankfurtianos em relação à teoria psicanalítica, a primeira delas, realizada 

por Crochík (2004) procura refletir sobre a apropriação de Adorno, Horkheimer e Marcuse 

do conceito de narcisismo e sua relação com a autoconservação. A outra, realizada por 

Gomide (2011), propõe uma análise das apropriações das categorias psicanalíticas realizadas 

por Adorno em sua crítica da sociedade, buscando discutir os potenciais e limites destes 

conceitos e da Psicanálise para a crítica social. Duas outras pesquisas tiveram como objetivo 

discutir sobre o alcance e os limites da técnica psicanalítica, com base em casos clínicos, 

uma delas (Amaral, 2001) discute especificamente a adolescência, a partir de casos de 

adolescentes “sem limites” ressaltando a dimensão autoritária do mundo contemporâneo, e, 

para tanto, estabelece um diálogo entre Adorno e psicanalistas contemporâneos; a outra 

pesquisa (Amaral, 2000) investigou a respeito dos desafios à Psicanálise, frente ao declínio 

da experiência característico de nossa sociedade, no que diz respeito aos destinos do eu e da 

sexualidade na modernidade. Uma última pesquisa desta categoria que discute a relação 

entre Teoria Crítica e Psicanálise, é o estudo de Checchia (2005) que teve o objetivo de 

discutir o fenômeno da adolescência partir da reflexão sobre os seus fatores sociais e 

psíquicos recorrendo, para isso, à teoria de Adorno, Ariès e Lacan. 

 A outra parte dos trabalhos (9) desta categoria engloba pesquisas que realizaram 

aproximações e debates teóricos não relacionados, pelo menos diretamente, à Psicanálise e 

pesquisas que tiveram como objeto de reflexão temas de ciência e de método. Duas dessas 

pesquisas tiveram como objetivo central discutir a respeito do debate interno da Escola de 

Frankfurt, no que diz respeito à leitura de Habermas a respeito dos autores da primeira 

geração. Essas pesquisas, no entanto, parecem apontar para caminhos diferentes. Enquanto 

no estudo de Lima (2011) o autor argumenta que Habermas mantém o projeto inicial dos 

frankfurtianos ao assumir o compromisso de emancipação humana e de transformação 

social, ressaltando que as críticas de Habermas teriam ampliado e não rompido com os 

teóricos da primeira geração, o estudo realizado por Hilário (2014), procura sustentar uma 

crítica à leitura de Habermas em relação a Adorno, mais especificamente, argumentando que 

a ideia de Habermas de uma necessidade de mudança de paradigma em função de uma aporia 

analítica, não leva em consideração o estatuto da aporia na crítica social de Adorno, em que 

está se apresenta não como obstáculo, mas sim como condição da crítica. 
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 Três outras pesquisas tiveram o objetivo de discutir a respeito de possibilidades de 

convergências e divergências teóricas entre os frankfurtianos e outros autores. Uma delas 

(Zanolla, 2012) investigou o conceito de mediação a partir de Adorno e Vygotsky, 

procurando iluminar, principalmente, as diferenças entre as abordagens destes autores, 

apesar de partirem de um referencial em comum, o pensamento marxiano. Outra dessas 

pesquisas (Hilário e Cunha, 2012) teve o objetivo de aproximar o pensamento de Michel 

Foucault e a Escola de Frankfurt, a partir da leitura de Honneth do pensamento foucaultiano, 

que segundo o autor, aproxima a teoria deste à dos frankfurtianos da primeira geração, 

principalmente Adorno e Horkheimer. A terceira investigação (Lima, 2003), com o objetivo 

de refletir a respeito da mídia, promoveu um diálogo teórico entre a perspectiva de Adorno 

e a hermenêutica de profundidade de John Thompson, ressaltando suas divergências 

fundamentais, mas também a possibilidade de aproximação entre essas perspectivas. 

 Duas outras pesquisas tiveram como objeto discussões a respeito de questões 

metodológicas em sua relação com a Psicologia. O trabalho de Salgado e Franciscatti (2014) 

teve o objetivo de refletir sobre os limites e potencialidades do método da História Oral para 

uma Psicologia Crítica, e sobre as possibilidades de interpretação dos dados desse método à 

luz da teoria de Adorno. A outra pesquisa, de Carone (2001), procura discutir 

especificamente o método de “A personalidade autoritária”, a respeito da psicologia do 

fascismo, problematizando se o emprego dos métodos daquela pesquisa significaria uma 

aproximação dos frankfurtianos com o positivismo. 

As duas últimas pesquisas desta categoria tiveram como objetivo discutir as 

implicações das condições da sociedade sobre a produção de conhecimento, no entanto com 

ênfases diferentes. Uma delas (Nunes Jr., 1999) procurou refletir sobre as implicações do 

pensamento moderno, reducionista, sobre as interações humanas e sobre a produção do 

conhecimento, ressaltando as consequências éticas da banalização do objeto frente ao sujeito 

do conhecimento. A outra (Bianchetti & Zuin, 2013) teve o objetivo de investigar mais 

especificamente a situação do intelectual e da produção de conhecimento no contexto 

brasileiro no qual, cada vez mais, a ciência assume os contornos da pesquisa administrada e 

fetichizada. As referências mais citadas nesta categoria estão na tabela abaixo: 

Tabela 21 - Principais referências bibliográficas (4ª categoria) 

Título Tipo Autor (es) Ocorrências 

Dialética do esclarecimento (1947) L Adorno e Horkheimer 7 
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Dialética negativa (1969) L Adorno 4 

A personalidade autoritária (1950) L Adorno et. al 3 

Minima Moralia (1951) L Adorno 3 

Temas básicos da Sociologia (1956) L Adorno e Horkheimer 3 

Teoria freudiana e o padrão da 

propaganda fascista (1951) 
T Adorno 3 

 

3.3.6 ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO 

 Nesta categoria estão agrupados um total de 13 trabalhos que, segundo a 

categorização proposta, discutem temáticas e problemáticas vinculadas mais diretamente ao 

campo da Educação, bem como assuntos relacionados. 

  Mais de um terço das pesquisas desta categoria tiveram como objetivo investigar 

questões relacionadas à educação inclusiva e ou/ao preconceito e bullying no contexto 

escolar. Duas destas pesquisas (Crochík et. al, 2004; Crochík et. al, 2009) realizaram 

investigações experimentais, à luz dos trabalhos de Adorno, com o objetivo de analisar as 

relações entre os preconceitos, no que diz respeito à educação inclusiva, e variáveis como 

ideologia e personalidade. Os autores discutem como o preconceito e a ideologia podem ser 

obstáculos para a educação inclusiva e a importância dessas questões na formação de futuros 

professores. Uma pesquisa (Antunes & Zuin, 2008) teve o objetivo de realizar uma análise 

crítica do fenômeno do bullying no contexto escolar a partir do conceito de preconceito, e a 

outra pesquisa (Sekkel, Zanelatto & Brandão, 2010) teve o objetivo de investigar a 

exposição/resguardo em relações institucionais em uma proposta de construção de um 

ambiente de inclusão escolar a partir de uma investigação etnográfica. 

 Três pesquisas apresentaram o objetivo de discutir a educação no sentido de uma 

educação emancipatória. Duas destas pesquisas tiveram o objetivo de ressaltar a categoria 

de “experiência” como de fundamental importância para uma educação voltada à autonomia 

e à emancipação, a primeira (Giordano, 2004) para refletir sobre políticas educacionais e a 

outra (Batista, 2011) para discutir a respeito do currículo escolar. A terceira pesquisa 

(Batista, 2000) que também ressalta a ideia de uma educação emancipatória, o faz a partir 

de uma análise sobre a democratização do ensino e o construtivismo com base na crítica ao 

positivismo e da antinomia entre cultura e administração.  
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 Entre as demais, duas pesquisas tiveram como objetivo refletir a respeito da educação 

e da realidade escolar a partir dos conceitos de ideologia e indústria cultural, uma delas 

(Maia, 1998) colocando em evidência a relação entre a ideologia e a tecnificação da 

sociedade que afetam a realidade escolar; já a pesquisa de Medrano e Valentim (2001) 

discute a indústria cultural e sua redução das relações sociais às relações de troca como uma 

das variáveis presentes no espaço escolar. A pesquisa de Lastória (2003) teve o objetivo de 

refletir a respeito do ato educativo em sua relação com a ética, em diálogo com o campo da 

filosofia. A investigação proposta por Zuin (2008) teve o objetivo de investigar a 

ambivalência dos sentimentos na relação entre professor-aluno a partir da discussão sobre 

os tabus sexuais. Outra das pesquisas desta categoria, o estudo de Barros (2007), teve o 

objetivo de discutir a formação de professores de Psicologia ressaltando a importância dessa 

disciplina no ensino básico em termos de uma educação psicológica com a finalidade de uma 

educação contra a barbárie. A última pesquisa (Zuin, 2013) desta categoria teve o objetivo 

de investigar as implicações educacionais do processo de transformações sociais em curso 

no que diz respeito ao acesso à informação, proporcionado principalmente pela internet, para 

isso ressalta a atualidade do conceito de semiformação cultural para o entendimento dessas 

transformações e do que o autor chama de “distração concentrada”. 

As referências bibliográficas mais frequentes nesta categoria estão na tabela abaixo: 

Tabela 22 - Principais referências bibliográficas (5ª categoria) 

Título Tipo Autor (es) Ocorrências 

Dialética do esclarecimento (1947) L Adorno e Horkheimer 8 

Educação e emancipação (1971) L Adorno 7 

Minima Moralia (1951) L Adorno 6 

A personalidade autoritária (1950) L Adorno et. al 4 

Teoria da semicultura (1969) T Adorno 4 

 

3.3.7 ESTUDOS SOBRE ARTE E ESTÉTICA 

 Nesta categoria foram inseridas aquelas pesquisas que, segundo pôde ser analisado, 

tiveram como objeto de investigação discussões e problemáticas relacionada à Arte (música, 

técnica, papel da arte) e à Estética. Estão incluídos nesta categoria um total de 8 estudos. 
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 A maior parte das pesquisas dessa categoria teve como objetivo analisar 

problemáticas relacionadas à música/produção musical, em diferentes âmbitos de 

investigação. O estudo de Pires (2000) investigou os efeitos sobre a criação e produção 

cultural no contexto do capitalismo e sua relação com a cultura de massa, por meio de uma 

pesquisa empírica com DJ’s, e o recurso às teorias de Adorno, Benjamin e Bauman. A 

segunda dessas pesquisas, realizada por Carone (2003), teve o objetivo de expor um trabalho 

de investigação desenvolvido por Adorno a respeito de um programa de uma rádio norte-

americana, a partir do qual realizou análises sobre pedagogia musical e das implicações da 

indústria do entretenimento sobre a produção deste programa. A terceira pesquisa (Maia & 

Antunes, 2008) teve seu foco voltado as relações entre sujeitos e a música, por meio da 

análise da predileção e rejeição a estilos musicais; a partir de entrevistas com músicos e não 

músicos, os autores apresentam tipologias musicais e as interpretam à luz da limitação da 

consciência e da indústria cultural. 

 Em relação às demais, duas pesquisas se aproximam ao discutir o papel social da 

arte. A pesquisa de Maia (2000) procura mostrar a mudança na relação entre arte, sociedade 

e técnica, que de uma visão emancipatória se transforma em mercadoria, com ênfase para o 

papel da indústria cultural na vida social. Já na investigação de Viana e Franciscatti (2015), 

as autoras desenvolvem uma discussão a respeito do potencial crítico da arte como 

resistência às condições sociais de barbárie que obstam a formação do indivíduo. Duas outras 

pesquisas também se aproximam por discussões relacionadas à estética. Uma (Arreguy, 

2015) que, a partir de contribuições de Adorno, Zizek e da Psicanálise e, por meio da análise 

de um filme, propõe uma discussão da estética da violência relacionada à diversão, em cult 

movies, para demonstrar seus efeitos sobre a subjetividade, com o objetivo de mostrar como 

essa estética produz uma sublimação passiva e alienação nos sujeitos. A segunda (Amaral, 

1998) procura investigar, a partir da Psicanálise e da Literatura, as condições de 

impedimento da criação artística, recuperando a ideia de uma sublimação estética de Adorno, 

para pensar o empobrecimento do espirito nas condições atuais de massificação da cultura. 

A última pesquisa que compõe essa categoria, o estudo de Dadico (2012), teve o objetivo de 

investigar o livro e a leitura, do ponto de vista psicológico, nas condições atuais de produção 

e reprodução literária. Através de entrevista com leitores, propõe um entendimento dos 

modos de ler na contemporaneidade, que promovem tanto um desejo pela leitura como uma 

leitura distraída. 
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Abaixo, as referências mais frequentes20: 

Tabela 23 - Principais referências bibliográficas (6ª categoria) 

Título Tipo Autor (es) Ocorrências* 

Dialética do esclarecimento (1947) L Adorno e Horkheimer 5 

Minima Moralia (1951) L Adorno 2 

Sobre música popular (1941) T Adorno  2 

* Não foi obtido o acesso às referências texto de 2 pesquisas 

 

3.3.8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Com base no que pôde ser observado na análise temática realizada, existe uma 

variedade considerável de temáticas e problemáticas que têm sido objeto de investigação nos 

estudos analisados. Neste ponto, é necessário realizar uma ponderação no que tange aos 

critérios adotados para construção do corpus principal de análise. Como discutido 

anteriormente, a escolha por abarcar todos os pesquisadores que possuíam formação e 

ou/atuação em Psicologia possui suas limitações. A partir da análise mais detida sobre o 

conteúdo dos artigos, uma dessas limitações ficou manifesta. Essa limitação diz respeito, 

mais especificamente, ao fato de que um pesquisador com formação em Psicologia, não 

necessariamente, atua em Psicologia. Na presente amostra isso parece ter ocorrido em parte 

do material levantado e, principalmente, em relação ao campo da Educação. Uma parte, 

ainda que pequena, das pesquisas apresentadas poderia ser mais bem caracterizada como do 

campo da Educação e não da Psicologia. Essa limitação, no entanto, pode ser entendida 

também como uma característica que diz respeito ao campo de estudos, o fato de que parte 

dos pesquisadores que trabalham com referencial da Teoria Crítica no Brasil e que possuem 

formação em Psicologia tem se voltado mais especificamente ao campo da Educação. Esta 

relação entre Psicologia e Educação, por sua vez, remete ao próprio objeto de estudo, que 

quando tomado sob a perspectiva da formação, implica numa necessária relação entre 

aspectos dessas disciplinas. Estas considerações, no que diz respeito às limitações dos 

critérios e às suas implicações em termos de conteúdo, também podem se estender a algumas 

das pesquisas da categoria “Investigações sobre ciência, metodologia e aproximações 

                                                 

 

20 Neste caso a exposição das referências mais frequentes foi prejudicada, pois não foi obtido o acesso integral 

ao texto de 2 das 8 pesquisas da categoria. 
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teóricas”, que, em relação às demais, apresenta algumas pesquisas que poderiam ser 

consideradas de Filosofia. 

 De um modo geral, entretanto, a grande maioria das pesquisas podem ser inseridas 

no campo da Psicologia, com especial ênfase para a Psicologia Social. É digno de nota que 

dentre os trabalhos que tiveram a preocupação de nomearem o seu campo de investigação, 

com exceção às referências à Psicanálise, somente existem referências à Psicologia ou à 

Psicologia Social, ou ainda às duas. Em nenhum dos resumos analisados foi observada a 

menção a qualquer outra área da Psicologia, como Psicologia do Trabalho, da Educação, 

etc., embora haja trabalhos que se voltaram para esses campos de estudo. Também é 

relevante que um dos textos mais citados nas referências bibliográficas dos artigos seja 

“Sobre a relação entre a Sociologia e a Psicologia” (1955/2015), que é o texto, já bastante 

discutido aqui, no qual Adorno se propõe a discutir sua proposta de Psicologia Social. Nesse 

sentido, é possível considerar que a maior parte destes trabalhos seja de Psicologia Social, 

embora em alguns casos não faça referência direta a essa questão, mas que em termos do seu 

conteúdo e objeto de investigação são de fato de Psicologia Social. Um exemplo dessa 

questão pode ser tomado na própria obra de Adorno que se voltou, em seus estudos 

empíricos, a diferentes temáticas como os traços autoritários, as propagandas fascistas, 

análises sobre a música e o rádio, análises de horóscopos, etc., e que podem ser consideradas 

todas investigações de Psicologia Social, por seu objeto de estudo, as formações subjetivas  

suscitadas no contexto do capitalismo tardio e suas relações com fenômenos sociais, que 

dizem respeito a todo e qualquer elemento que traga as marcas da irracionalidade objetiva 

impressas na sua forma e conteúdo e que sejam passíveis de análise. 

 A maior parte das pesquisas investigou temáticas relacionadas à violência e 

dominação, seguidas das investigações sobre o indivíduo e a formação cultural. Estas 

informações podem ser relacionadas à questão de que uma das problemática centrais para os 

autores frankfurtianos, e para Adorno em especial, é justamente o progresso da dominação 

que permanece atrelado ao desenvolvimento da sociedade. Esta dominação que os autores 

denunciaram está na base mesma da sociedade e se manifesta nos diversos âmbitos da vida 

social e particular. Deste modo, é possível entender que dentro desta temática os autores das 

pesquisas selecionadas tenham investigado diferentes formas de dominação e de violência, 

na maior parte dos estudos propondo análises sobre os processos de violência e dominação 

da sociedade e também em sua relação ao indivíduo, ou ainda propondo análises sobre 
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objetos e situações mais específicos. Dentre estes, estão estudos com objetos semelhantes 

aos estudados pelos frankfurtianos como o autoritarismo e o fascismo, o preconceito e o 

trabalho, contudo também foram realizados estudos procurando entender outros fenômenos 

como, por exemplo, a participação em movimentos sociais, o trote universitário, a disfunção 

erétil, a administração pública, a inclusão social, e a pesquisa-intervenção. Além da 

centralidade da discussão sobre a dominação na obra de Adorno, principalmente em 

“Dialética do esclarecimento” em parceria com Horkheimer, que foi o trabalho mais citado 

no total das produções e também na maioria das categorias, é possível que ainda recaia sobre 

a leitura de Adorno no Brasil um peso muito forte para esta obra específica. Esta foi uma das 

obras a partir da qual o seu pensamento se inseriu no Brasil, como discutido no primeiro 

capítulo e que tem sua primeira tradução, como livro completo em 1985, embora parte dos 

textos já fosse conhecido, principalmente o dedicado à indústria cultural. 

 Em relação aos estudos que foram elencados na categoria de estudos sobre a 

formação cultural e o indivíduo, estão reunidas investigações, neste caso todas teóricas, que 

discutem a formação do indivíduo a partir de suas relações com a Psicologia Social e 

também, por exemplo, com a liberdade, a resistência, a ética, o sofrimento, etc. A discussão 

sobre a formação do indivíduo, que está estreitamente relacionada com as questões de 

dominação social, é também uma das questões centrais para Adorno na sua crítica da 

sociedade. Em um momento mais tardio de sua obra, no conhecido texto sobre Auschwitz, 

Adorno (1967/1995) propõe, dadas as limitações objetivas, que os esforços de uma Teoria 

Crítica se voltem, em linhas gerais, para o estudo da subjetividade e, portanto, da formação 

cultural. Nos estudos analisados foram discutidos, principalmente, as questões relacionadas 

à impotência e fragilidade do indivíduo, no contexto atual da sociedade, frente ao poder cada 

vez maior da totalidade social que cada vez mais integra na sua racionalidade 

instrumentalizada todos os âmbitos da vida social, pública e privada. Os estudos ressaltam 

também, como, cada vez menos, a totalidade social tem necessitado das instâncias de 

mediação social para a sua reprodução, uma vez que tem agido quase diretamente sobre os 

indivíduos que precisam regredir psicologicamente para aderir à ideologia, como mentira 

manifesta, que se mantém também por meio da satisfação inconsciente de impulsos 

irracionais nos indivíduos. A quantidade significativa de pesquisas que têm investigado no 

Brasil essas questões, ainda que não necessariamente a partir da descrição de dados 

empíricos, inclusive pela natureza dessas investigações, pode indicar que o contexto 

brasileiro, como parte do sistema capitalista, que é, necessariamente, internacional, tem 
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reproduzido as mesmas condições, dentro de suas especificidades, o que também tem 

exigido tais renúncias e deformações dos indivíduos. O texto mais citado foi o “Sobre a 

relação entre Sociologia e Psicologia” (1955), o que indica que a base dessas discussões tem 

por referência, principalmente, a proposta de Psicologia Social de Adorno, embora parte 

delas discuta a Psicologia de uma forma geral. Em relação a este texto cabe notar que a maior 

parte das suas referências foi em espanhol e uma menor parte em inglês. O texto em 

português, utilizado como uma das referências para a pesquisa, é bastante recente e só foi 

publicado oficialmente no Brasil na segunda metade de 2015 e, portanto, nenhuma das 

pesquisas aqui analisadas o citou. 

 E bastante notável a quantidade de trabalhos que se propuseram a discutir a indústria 

cultural ou entender fenômenos à luz desse conceito. Certamente, como pontuado acima, 

isso traz a marca que especificamente este conceito teve na recepção do pensamento de 

Adorno no Brasil. São citados dois textos para essa discussão, “A Indústria Cultural: o 

esclarecimento como mistificação das massas”, de Horkheimer e Adorno (1947/1985) e, o 

texto “A Indústria Cultural” de Adorno publicado originalmente em 1967, disponível no 

livro organizado por Gabriel Cohn e Florestan Fernandes da coleção “Grandes Cientistas 

Sociais”. Embora os textos tenham sido publicados oficialmente no Brasil em 1985 e 1986 

respectivamente, a indústria cultural, no entanto, já era objeto de reflexão desde os anos 70, 

como discutido no primeiro capítulo, principalmente nos estudos sobre comunicação e 

sociologia da comunicação. As pesquisas analisadas discutem a indústria cultural sob vários 

aspectos, como para a análise da ideologia, de propagandas, do consumo, da educação, da 

tecnologia, dentre outros; e também se preocupam, de um modo geral, em ressaltar a 

atualidade deste conceito para o entendimento da sociedade atual.  

 Embora realmente o conceito de indústria cultural seja importante nas discussões de 

Horkheimer e Adorno, dentre outras coisas, para discutir o lugar e o papel da ideologia da 

manutenção da dominação, e que tem sido pertinente para discutir problemáticas do contexto 

brasileiro como observado nas produções, é também importante que nesse contexto 

intelectual, de um modo geral, haja um reconhecimento de que a obra desses ultrapassa em 

muito este conceito, bem como que a sua discussão está inserida na problemática da dialética 

do esclarecimento, sem a qual perde parte de seu sentido. Possivelmente por ter sido um dos 

primeiros conceitos dos frankfurtianos a serem discutidos no Brasil, e em um momento 

privilegiado para o seu reconhecimento no contexto social brasileiro, foi sujeito a muitas 
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leituras diferentes, e também a leituras reducionistas, como discutido no primeiro capítulo, 

que acabaram por associar muito enfaticamente Adorno e também Horkheimer ao conceito 

de indústria cultural, setorizando sua obra e ignorando suas reais contribuições. 

 Uma grande parte dos trabalhos analisados foi incluída na categoria “Estudos sobre 

ciência, metodologia e debates teóricos”. Estes estudos abrangem, em sua maioria, estudos 

que promovem discussões teóricas e conceituais entre Teoria Crítica e Psicanálise. É 

importante ressaltar, que a Psicanálise é uma referência presente com muito maior expressão 

no conjunto das categorias, sendo a principal referência citada pelos artigos. Estas 

informações podem ser entendidas principalmente, como já pontuado anteriormente, pelo 

lugar que a Psicanálise freudiana ocupa no projeto frankfurtiano, e especificamente no 

pensamento de Adorno. Deste modo, a discussão que o autor propõe para o estudo da 

subjetividade, ou para a Psicologia Social, têm como referência, do ponto de vista de suas 

configurações psicológicas, o recurso às categorias psicanalíticas. Esse recurso, no entanto, 

não presume uma assunção plena por parte de Adorno das propostas freudianas, e sim uma 

apropriação crítica, que envolve um exame minucioso dos limites da Psicanálise, como é 

discutido, por exemplo, nos textos “A Psicanálise revisada” (1952/2015) e “Sobre a relação 

entre Sociologia e Psicologia” (1955/2015). Também pode ser observado, entre as produções 

analisadas, um movimento de tensionamento teórico entre o pensamento de Adorno e outros 

autores, como Vygotsky e Foucault, ambos bastante discutidos na Psicologia Social, e 

também a respeito do debate a respeito da tradição da Teoria Crítica, envolvendo, 

principalmente Habermas. Esses esforços teóricos de confronto entre teorias de diferentes 

autores, observado nessa produção nacional, têm se limitado a autores do contexto 

internacional, sem referências diretas a autores brasileiros de outras perspectivas teóricas. 

No que diz respeito ao debate sobre a tradição da Teoria Crítica ressaltada nos estudos 

analisados, cabe ressaltar que, como exposto, existem diferentes perspectivas sobre essa 

questão, uma que ressalta a ruptura de Habermas com o projeto frankfurtiano inicial e outra 

que propõe que este autor, na verdade, representa uma continuidade desta tradição. No 

contexto brasileiro, essa discussão se manifesta em propostas de Psicologia Social que se 

apoiam mais especificamente na obra de Habermas, apoiados na crítica deste autor a Adorno 

e à primeira geração da Escola de Frankfurt, como Ciampa (1987) e Lima (2011). Em relação 

às questões da metodologia e da ciência, as pesquisas analisadas propõem discussões sobre 

as potencialidades dos métodos empíricos para a Psicologia Social com base em Adorno, 

uma discutindo os métodos de “A personalidade autoritária” e outra discutindo o método da 
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História Oral; sobre a ciência foi discutida a questão da pesquisa administrada no contexto 

acadêmico brasileiro. Essas discussões epistemológicas, teórico-metodológicas, sempre 

acompanharam o desenvolvimento dos trabalhos de Adorno, como foi pontuado no segundo 

capítulo, e são imprescindíveis na sua proposta de Psicologia Social. Nesta categoria, a 

principal referência é também a “Dialética do esclarecimento”, porém é também digno de 

nota que, diferentemente das demais categorias, entre as obras mais citadas também apareça 

a “Dialética negativa”, o que talvez indique uma apropriação maior desta obra no contexto 

de investigação abrangido por esta categoria. 

 Em relação às investigações sobre a Educação, embora como discutido 

anteriormente, parte das pesquisas não sejam, necessariamente, de Psicologia, é possível 

perceber um amplo movimento de articulações da teoria de Adorno para pensar questões da 

Educação e da Educação no Brasil. De um modo geral, as pesquisas procuraram iluminar os 

aspectos da realidade escolar e da formação à luz de diferentes conceitos e discussões de 

Adorno, como a indústria cultural, a semiformação cultural, os tabus sexuais, a experiência. 

Algumas pesquisas ainda procuraram investigar mais especificamente fenômenos 

psicossociais do preconceito em relação à deficiência e do bullying, que se manifestam no 

cotidiano escolar, norteados pelas pesquisas teóricas e empíricas de Adorno, procurando 

entender esses fenômenos para além do campo da Educação e remetendo-os ao antagonismo 

social. A questão da formação, como acentuado ao longo do trabalho, foi sempre uma 

questão central para Adorno. No entanto, é perceptível que essa temática, mais 

especificamente em relação à Educação, é um dos interesses centrais do autor no final dos 

anos 60. Neste período, pouco anterior à sua morte, Adorno produziu um material 

considerável sobre o tema, principalmente a partir de conferências, palestras e participações 

em programas de rádio, que discutiu problemáticas concretas da Educação na Alemanha e 

da Educação de uma forma geral, entendida para o autor como uma necessária educação 

contra a barbárie e uma educação para a emancipação. Este material foi reunido em um livro, 

“Educação e emancipação” (1971/2003), que é bastante difundido e citado no Brasil e que 

foi também um dos livros mais citados no conjunto das pesquisas sobre a Educação. 

 A pesquisas voltadas para discussões sobre a Arte e Estética representaram a menor 

parte da produção, segundo as categorias elaboradas, o que pode sugerir algumas questões. 

Adorno, além do trabalho intelectual, também possuía uma formação musical, de modo que 

seus interesses pela música e pela questão da estética de uma forma geral sempre estiveram 
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presentes nas suas discussões teóricas, não desvinculadas de sua crítica da sociedade. Sem 

adentrar nas especificidades dessa discussão, as poucas referências sobre essa temática na 

produção analisada apontam um contraste com o que foi discutido a respeito da recepção do 

pensamento dos autores frankfurtianos no Brasil, em que a discussão sobre as relações entre 

Arte e sociedade foi, dentre outros, um dos importantes caminhos através dos quais foram 

conhecidas obras de Benjamin, Adorno, Horkheimer e Marcuse. A pouca representatividade 

dessas discussões nas produções analisadas indica, não que essa discussão não esteja sendo 

feita no Brasil – pelo contrário, existe uma produção razoável de trabalhos no Brasil que têm 

discutido questões de Estética e de Filosofia da Arte com base nos autores frankfurtianos – 

mas sim que, possivelmente, estas discussões não têm sido muito apropriadas pelo campo 

da Psicologia, com o qual tem relações, não tanto exploradas ainda pelos pesquisadores. No 

material que foi analisado parte das pesquisas propuseram análises sobre a Arte e a Estética, 

discutindo a música, tanto discutindo trabalhos de Adorno sobre o tema como conduzindo 

investigações empíricas a respeito da limitação da consciência relacionada à indústria 

musical; também foram realizadas investigações sobre a relação sobre a Arte e as suas 

potencialidades e limitações para a formação do indivíduo, as relações entre a técnica e a 

indústria cultural, e discussões sobre Estética em relação com a cultura massificada. É 

possível perceber que são produzidas reflexões no interior da Psicologia cujas discussões 

perpassam essas questões, em diálogo com outros aspectos da obra de Adorno, como pode 

ser visto nos textos mais citados, embora não tenha sido obtido acesso às referências de parte 

dessas pesquisas. Além da “Dialética do esclarecimento”, são, os mais citados, “Minima 

Moralia” e “Sobre música popular”. 

 Em relação às referências bibliográficas, de um modo geral, também podem ser feitas 

algumas considerações. Em primeiro lugar é bastante relevante que, dentre todas as 

referências levantadas, cerca de um terço esteja em língua estrangeira. A maior parte em 

espanhol, e uma parte também significativa em inglês e ainda, uma pequena minoria em 

alemão. Essa questão indica que uma boa parte da obra de Adorno não está ainda disponível 

em português. Isso limita bastante as possibilidades de apropriação de sua obra no Brasil, 

pois, deste modo somente uma parte da obra fica disponível à maioria dos pesquisadores. E, 

também, de um modo geral, pode contribuir para a manutenção de leituras parciais da obra 

desses autores, de Adorno em especial, quando se tomam partes de sua obra como o seu 

conjunto. É necessário ainda que haja maior engajamento por parte do contexto intelectual 

brasileiro em traduzir e divulgar essas obras. No que diz respeito à questão da tradução, pôde 
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ser observado que, em alguns casos, são perceptíveis algumas diferenças. O exemplo mais 

claro é o que diz respeito ao conceito de Adorno de Halfbildung. Na tradução espanhola, que 

é utilizada em parte das pesquisas analisadas, este conceito é traduzido por pseudoformação, 

enquanto que na tradução brasileira foi traduzido como semiformação. As implicações, em 

termos de conteúdo, que essas diferentes traduções promovem, são ainda algo a ser 

investigado, o que pode indicar, possivelmente, diferentes leituras e apropriações sobre este 

conceito. Este é apenas um exemplo, mas que é tomado aqui como ilustrativo das questões 

que estão envolvidas na tradução de uma teoria e sua apropriação em um outro país. 

 Por fim, ainda em relação às referências bibliográficas, é possível perceber que, 

apesar dessas limitações em relação à disponibilidade da obra de Adorno no Brasil, pode ser 

percebido uma boa abrangência de obras e textos citados. Foram encontradas mais de 90 

referências de diferentes livros e, principalmente, textos. No entanto, a maioria desse 

material só possui uma ou duas referências nos artigos analisados, o que indica na verdade 

um possível desconhecimento destes textos e livros. A maior parte das referências está 

concentrada em cerca de 10 a 12 textos e livros, o que contribui para indicar a sua 

centralidade nas leituras que têm sido realizadas da obra de Adorno na Psicologia brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 De um modo geral, pode-se considerar que esta pesquisa conseguiu responder ao 

objetivo proposto, desde que circunscrito ao seu próprio limite. A partir das análises e 

discussões apresentadas ao longo da dissertação, procurou-se demonstrar a presença da 

teoria de Adorno no contexto brasileiro, com ênfase sobre sua recepção pela Psicologia e, 

discutir, com base nessas referências a proposta de uma Psicologia Social norteada pela 

teoria deste autor. Com base nos resultados apresentados, que indicam uma presença 

bastante significativa, e crescente, da Psicologia na produção e veiculação de investigações 

com base em Adorno no Brasil, bem como uma certa diversidade de temáticas e objetos 

estudados, é possível considerar que existem condições materiais e intelectuais que, no 

Brasil, têm sido férteis para a recepção do pensamento de Adorno, ainda mais 

especificamente pelo campo da Psicologia. É neste ponto, principalmente no que tange às 

condições materiais, que se situam as limitações que circunscrevem o objetivo desta pesquisa 

e que devem ser postas em primeiro plano ao ponderar sobre os seus resultados e conclusões. 

 De acordo com a perspectiva dos autores frankfurtianos, apoiados em uma 

perspectiva materialista, o desafio da pesquisa é o de revelar as múltiplas determinações do 

seu objeto de estudo, desvelando suas mediações sociais, e reconhecer a centralidade da 

determinação material, infraestrutura, sobre a produção do conhecimento, superestrutura. Se 

tomado sob esta perspectiva, é necessário reconhecer que o trabalho que foi aqui apresentado 

encontra-se muito aquém desse desafio. Para que efetivamente se aproximasse do objeto, 

deste ponto de vista material, seriam necessárias problematizações e métodos que, para além 

da produção científica, recuperassem as condições históricas e contextuais da produção 

desse conhecimento. Sobre as publicações que foram analisadas pesam diferentes fatores 

que deveriam ser considerados e investigados como, por exemplo, as condições sociais e 

históricas implicadas na recepção do pensamento dos autores frankfurtianos na Psicologia 

brasileira, com recurso às fontes de natureza histórica; as condições da produção do 

conhecimento científico, considerando, por um lado o aumento do investimento e 

desenvolvimento científico e, por outro, a instrumentalização cada vez maior da pesquisa 

científica, que nas últimas décadas tem cada vez mais se norteado pelo ritmo do mundo do 

trabalho, da produção de mercadorias; seria também importante investigar as relações entre 
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o campo da Psicologia no Brasil, nas últimas décadas, e sua relação com o contexto 

econômico e político, de bases neoliberais, que tem se desenvolvido no país, em especial a 

Psicologia Social que teve um dos seus períodos de maior crítica durante o contexto da 

ditadura militar e redemocratização. Pesa sobre a Psicologia Social – que naquele momento 

se propôs, em meio às condições sociais opressivas e à sua “crise interna”, tomar como 

perspectiva o conhecimento científico para a emancipação social – o desafio de se manter 

crítica às situações de dominação, violência e opressão que ainda caracterizam o nosso 

contexto social mais amplo e, mais especificamente no caso do Brasil, o desenvolvimento 

de um sistema econômico neoliberal, nas características de uma formação capitalista 

dependente (Lacerda, 2013), e suas implicações psicossociais. Certamente estas condições 

objetivas, que estão na base da produção científica que foi analisada, estão impressas e 

manifestas nessas produções. Como foram produzidas sob estas condições, trazem suas 

marcas e, portanto, podem também revelar, ainda que limitadamente, algo sobre essas 

condições. Expostas essas questões centrais no que diz respeito aos limites e alcances dessa 

pesquisa, torna-se possível tecer agora algumas considerações de caráter conclusivo, embora 

não se trate nesse caso de concluir nada em específico, mas sim de lançar luz sobre um 

processo. 

 Inicialmente, podem ser feitas algumas considerações em relação às implicações dos 

resultados para a discussão sobre a recepção da Teoria Crítica no Brasil. Como foi 

apresentado no primeiro capítulo dessa dissertação, a partir dos trabalhos que se ocuparam 

de discutir as primeiras apropriações da Teoria Crítica da Sociedade no Brasil de um ponto 

de vista histórico, não existem, pelo menos nestes trabalhos, referências diretas à Psicologia 

ou pesquisadores/intelectuais vinculados de algum modo à Psicologia. Contudo, como 

exposto, existem trabalhos e pesquisadores que fizeram referências e propuseram relações 

entre a Teoria Crítica, principalmente Adorno, no contexto nacional, desde meados dos anos 

70 e 80. O levantamento realizado foi apenas um apanhado histórico e certamente existem 

muitas outras referências nestes períodos que somente a pesquisa histórica poderia revelar. 

A partir dos anos 90 e 2000 até a atualidade – período que foi investigado – pôde ser 

observado um aumento muito expressivo dessas pesquisas e que apontam para um 

fortalecimento crescente dessa perspectiva em solo nacional. Também os periódicos de 

Psicologia, como foi apresentado e discutido, têm tido um papel importante para a veiculação 

desta teoria, principalmente as revistas “Psicologia & Sociedade” e “Psicologia USP”, que 

têm sido as principais nesta veiculação, mas além disso é digno de nota o fato de terem sido 
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encontrados 23 diferentes periódicos de Psicologia nesta produção. Deste modo, há se se 

reconhecer que existe, no mínimo, uma imprecisão sobre o lugar da Psicologia na recepção 

e progressiva inserção do pensamento de Adorno no Brasil; e, também, uma carência de 

estudos que se voltem mais especificamente sobre essa história das relações entre a Teoria 

Crítica e a Psicologia no Brasil. 

 Em relação, mais especificamente, à recepção do pensamento de Adorno, duas 

considerações podem ser feitas. Em primeiro lugar, a despeito do que foi discutido no 

primeiro capítulo – sobre uma determinada leitura que atribuía um caráter pessimista à teoria 

de Adorno que, conforme Duarte (2009), estaria presente no cenário brasileiro de recepção 

deste autor –, no conteúdo analisado (e dentro de seus limites) esta determinada leitura não 

parece ter encontrado eco e desenvolvimento, uma vez que a maior parte dos trabalhos 

procurou, ao contrário, revelar a relevância e atualidade da teoria de Adorno, bem como suas 

possibilidades de resistência, contenção da violência e, também, propostas de intervenção 

para alguns casos. Somente um trabalho dentre os analisados se fundamentou na leitura de 

Habermas em relação a Adorno – que é uma das leituras reducionistas que também se faz 

presente no Brasil, como indicado – e, ainda sim, teve o objetivo de argumentar a favor da 

fidelidade do pensamento de Habermas com a proposta da primeira geração da dos 

frankfurtianos (Lima, 2009). Isso pode indicar que, possivelmente, essas leituras parciais 

que foram discutidas no primeiro capítulo, não tenham tido, na recepção do pensamento de 

Adorno na Psicologia brasileira, grande espaço de desenvolvimento e que essa recepção 

esteja alicerçada em outras raízes históricas. Para que se possa adentrar nas questões 

históricas e teóricas desta recepção, novas pesquisas devem ser feitas, tal como discutido 

anteriormente. Em segundo lugar, a questão tratada na discussão dos resultados da análise 

temática, sobre as referências bibliográficas, como pode ser observado pelo levantamento 

destas, embora tenha sido encontrado uma variedade bastante grande de textos de Adorno, 

as referências se concentram mesmo em poucas obras. Isto indica que existe no contexto 

brasileiro um conhecimento de certo modo limitado da obra de Adorno, principalmente pelas 

dificuldades de tradução e do mercado editorial. Isto fica exemplificado, também, quando se 

observa a quantidade elevada de referências em outras línguas, principalmente espanhol e 

inglês, que foram citadas nos artigos analisados. 

 Em relação à tradição da Psicologia Social no Brasil, conforme foi apresentado e 

discutido no primeiro capítulo, existem ainda poucas referências diretas à influência dos 
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frankfurtianos sobre este campo no Brasil. No entanto, segundo pôde ser demonstrado por 

essa pesquisa, essa perspectiva de produção de conhecimentos em Psicologia Social existe 

no Brasil e está crescendo ao longo dos anos. Essa perspectiva, conforme foi observado nos 

trabalhos discutidos, é uma perspectiva que postula a necessidade de um posicionamento 

fundamental em relação à Psicologia, que ressalte seu caráter social e, deste modo, coloca-

se crítica às psicologias (sociais) que não reconhecem as condições atuais de impotência dos 

indivíduos frente à totalidade social. Neste sentido, a Psicologia Social brasileira que foi 

analisada nesta pesquisa, que se fundamenta na obra de Adorno, tem reafirmado esse 

compromisso e, também, tem se posicionado criticamente às condições sociais de violência 

e opressão social que marcam o contexto social mais amplo e, especificamente, o contexto 

brasileiro. Conforme foi discutido, o momento da crise da Psicologia Social possibilitou, no 

Brasil e na América Latina, a emergência de novas perspectivas em Psicologia Social – 

voltadas para o entendimento da realidade brasileira e latino-americana e para o 

compromisso com a transformação social – e configurou uma perspectiva de Psicologia 

Social Crítica também em oposição às tradicionais formas psicológicas e sociológicas dessa 

disciplina. Considerando as bases da tradição de pesquisa aqui analisada, em que há o 

reconhecimento necessário do estudo da mediação social e da crítica social, pode-se 

considerar esta perspectiva, a de uma psicologia social de Adorno, também, como uma 

tentativa de superação daquelas tendências tradicionais de Psicologia Social. 

 Por fim, no que diz respeito especificamente à proposta de Psicologia Social com 

base na teoria de Adorno, foi possível perceber, com base na análise dessa produção nacional 

que, em solo brasileiro, esta perspectiva tem encontrado, por um lado, um solo fértil para 

seu desenvolvimento e, por outro, para sua “atualização”. Isto é, conforme foi observado nos 

artigos, os pesquisadores brasileiros que se fundamentam nesta perspectiva têm alargado, 

em certa medida, os horizontes da proposta inicial de Adorno. Esse “alargamento” pode ser 

observado tanto nas temáticas que foram (e são) investigadas por estes pesquisadores no 

contexto nacional, como pelas propostas metodológicas. O que pode ser observado é que, 

além da proposta inicial de Adorno na sua psicologia social analiticamente orientada – que 

estaria mais voltada ao estudo dos comportamentos irracionais característicos das formações 

de massa, de regressão psicológica e adesão à violência, e que puderam ser observados 

claramente no nazi-fascismo –, os pesquisadores nacionais têm se voltado, também, ao 

estudo de outros fenômenos, não tão diretamente relacionados a essas questões. É claro, 

deve-se pontuar que a “diversidade” de temas não se refere a uma diversidade verdadeira, 
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no sentido da diferença/diferenciação, almejada pela formação cultural, e sim uma 

diversidade na pobreza de experiências, unilateralmente impostas no capitalismo tardio em 

um contexto dependente. O que se indica como diversidade aqui é a amplitude de objetos de 

estudo a que têm se voltado estes pesquisadores, que implicam novas possibilidades de 

objetos de estudos, ou seja, de serem novas marcas da violência impressa na sociedade e nos 

indivíduos, que podem corresponder a situações de não experiência em contexto brasileiro. 

Neste sentido, defende-se que essa apropriação e certa “atualização” da teoria de Adorno em 

suas apropriações pela Psicologia Social no Brasil, que no período analisado – e que é o 

nosso momento atual –, deve ser entendida à luz das modificações do contexto mais amplo 

da sociedade. Essas modificações dizem respeito a cada vez maior integração no contexto 

das democracias neoliberais, estrutura econômico-política em pleno desenvolvimento no 

mundo e no Brasil, das características dos regimes totalitários fascistas e das suas marcas 

nos indivíduos. Como não houve uma transformação real nas condições que engendram os 

tipos de violência fascista e traços subjetivos autoritários, estes foram integrados ao conjunto 

da sociedade, no sentido de sua própria manutenção e funcionalidade. Se isto pode ser 

observado de forma bastante clara no que se observou com as análises de Adorno no período 

pós-guerra, principalmente nos Estados Unidos (país supostamente exemplo de democracia), 

também pode servir de referência para pensar essas questões no contexto brasileiro, que após 

a reabertura política pós ditadura militar, tem se integrado cada vez mais a esse tipo de 

democracia cujas bases são ainda a da violência e da opressão social, como pode se ver, de 

modo cada vez mais manifesto, nas expressões de ódio e de indiferença tão presentes no 

contexto brasileiro atual. 

 Finalmente, torna-se importante pontuar as limitações deste estudo no que diz 

respeito ao que se pôde constatar por meio do material que foi selecionado para análise. É 

importante a continuidade e o aprofundamento das questões aqui elencadas, principalmente 

a partir da análise do texto completo dos artigos e também por meio do cotejamento com 

outras fontes e métodos de análise para que se possa, mais precisamente, ampliar as análises 

e conclusões aqui indicadas. Este aprofundamento é imperativo no sentido de se 

compreender se tais estudos têm, tal como indicado, contribuído para a crítica das condições 

de barbárie presentes no Brasil, que afetam diretamente a formação das subjetividades neste 

contexto, ou se podem, em sentido contrário, estar contribuindo para a paralisia da crítica e 

a reificação da própria teoria que, por sua vez, deve apontar para a superação deste estado 

de coisas que ainda caracteriza a nossa organização social.  
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