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não aceiteis o que é de hábito 
como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 
 de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, 
 de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural, 
nada deve parecer impossível de mudar.” 

 
(B. Brecht) 
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RESUMO 

 
Este trabalho discute a formação da juventude na contemporaneidade, considerando-a a partir de 
quatro aspectos: individualismo, autonomia, ideologia e comportamentos sociais dos jovens. O 
principal objetivo do estudo foi verificar se havia diferenças entre esses aspectos da formação 
nos jovens de uma grande cidade e de uma cidade pequena, identificando-se as possibilidades 
de integração ou de resistência em cada localidade; investigou-se também se e em que medida o 
envolvimento dos jovens com a tecnologia, grupos sociais e atividades sócio-políticas refletia-se 
em sua formação e se os graus desse envolvimento eram diferentes ou não nas duas cidades. 
Além disso, a fim de se compreender como os quatro aspectos considerados sobre a formação 
relacionavam-se entre si e com o acesso tecnológico, convivência social e participação política, 
objetivou-se, também, verificar a existência de correlações entre todos esses aspectos. As 
hipóteses de pesquisa referiam-se à existência de diferenças significativas na formação dos 
jovens das duas cidades, estando os da cidade pequena mais propensos à integração social e 
tendo menores possibilidades de resistência do que aqueles da cidade maior; também esperava-
se encontrar graus mais elevados de acesso tecnológico e de participação política na cidade 
maior, e de relacionamento social, na cidade menor; quanto às correlações, esperava-se 
encontrar correlações positivas significativas entre todas as escalas e entre essas e o 
relacionamento com grupos sociais, e negativas entre essas e o acesso tecnológico e a 
participação política. Para se verificar essas hipóteses foi elaborado, validado e aplicado a 115 
jovens, de 15 a 18 anos de idade, de escolas públicas e privadas das cidades de São Paulo e de 
Santa Rita do Passa Quatro, um instrumento contendo um Questionário de Dados Pessoais – 
dividido em duas partes: informações pessoais e três questões sobre o acesso tecnológico (A), 
convivência grupal (B) e participação política (C) – e as Escalas de Individualismo, 
Comportamento Social, Autonomia e Ideologia da Racionalidade Tecnológica. A discussão dos 
dados foi possibilitada pelas estatísticas descritivas, análises de variância dos estratos amostrais 
e análises de correlação entre as escalas e entre essas e as três questões mencionadas, com os 
seguintes resultados: a) a análise descritiva do questionário possibilitou a caracterização do 
perfil da amostra de pesquisa e evidenciou a televisão como o bem tecnológico mais acessado, a 
família como o grupo social de maior convivência dos jovens e reduzido grau de participação 
política; em relação às escalas, as estatísticas descritivas evidenciaram leve adesão dos sujeitos 
aos princípios da ideologia da racionalidade tecnológica, e leve discordância com princípios 
individualistas, heteronômicos com comportamentos não fundados em princípios morais e 
éticos (o que pode também indicar adesão implícita a esses princípios); b) as análises de 
variância entre as questões A, B e C indicaram haver diferenças nas amostras, apenas referente à 
questão B (relacionamento social), relativas à rede de ensino (convivência social mais elevada 
na escola pública); entre as escalas nenhuma diferença significativa de variância foi encontrada 
para os estratos amostrais; os resultados das análise de variância obtidos para as questões e as 
escalas refutaram as hipóteses de pesquisa sobre as diferenciações entre as amostras da capital e 
do interior; c) as análise de correlações entre as escalas demonstraram haver correlações entre 
todas as escalas, confirmando as hipóteses de pesquisa de que a adesão à ideologia da 
racionalidade tecnológica, relaciona-se ao individualismo, à heteronomia e à tendência a 
comportamentos não fundados em princípios morais e éticos; as correlações entre as escalas e as 
questões evidenciaram correlações significativas entre a escala de ideologia e as questões B e C, 
confirmando apenas em parte as hipóteses de pesquisa. No geral, esses resultados apontam para 
o fortalecimento da tendência integradora na contemporaneidade, mas, também indicam, a partir 
da contrariedade de algumas hipóteses de pesquisa, que o processo pseudoformativo que conduz 
à regressão individual e social dos jovens ainda não se constituiu por completo, sendo possível a 
estes, ainda resistirem à adesão à totalidade. 

Palavras-chave: Formação; Juventude; Escalas de Atitudes; Psicologia Social; Teoria Crítica. 
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BATISTA, Maria Isabel F. C. S. The  individual formation in the late capitalism: a study in 
contemporary youth. Thesis (PhD). Program of Social Psychology. Pontifical University 
catholic of São Paulo. São Paulo, 2008. 

 
ABSTRACT 

 
This study discusses youth formation in contemporary society, analyzing it from four angles: 
individualism, autonomy, ideology and social behavior. The main objective of the study was to 
verify whether there were differences in the youth formation in a big and in a small cities, 
identifying the possibilities for integration or resistance in each locality, as well as whether and 
to what extent the involvement of teenagers with technology, social groups and socio-political 
activities is reflected in their development and whether the levels of involvement were different 
or not in the two cities. Moreover, in order to understand how the four aspects analyzed in youth 
formation are related to one another and to technology access, social coexistence and political 
participation, the existence of correlations in all these aspects was also verified. The research 
hypotheses referred to the existence of significant differences in youth formation in both cities, 
those from the small city with a tendency towards more social integration and less chance of 
resistance than those from the bigger city, as well as higher levels of access to technology and 
political participation in the bigger city and social relations in the small one. In respect to the 
correlations, significant positive correlations among all scales and among themselves and the 
relationship with social groups were expected to be found, as well as negative among 
themselves and the technological access and political participation. To verify this hypothesis it 
was developed, validated and applied to 115 young people from 15 to 18 years of age, in public 
and private schools in the cities of São Paulo and Santa Rita do Passa Quatro, containing a 
questionnaire of personal data divided into two parts: personal information and three questions 
about access to technology (A), coexistence group (B) and political participation (C) - and the 
scales of Individualism, Social Behavior, Autonomy and Ideology of Technological Rationality. 
The discussion of data was made possible through descriptive statistics, analysis of variance of 
strata sampling and analysis of correlation among the scales and within themselves and the three 
issues mentioned above, with the following results: a) descriptive analysis of the questionnaire 
allowed the characterization of the research profile sample and highlighted the television as the 
most accessible technological asset, the family as the largest group of social coexistence for 
teenagers and low level of political participation, in relation to the scales, the descriptive 
statistics showed adherence by the subjects to the ideology of technological rationality 
principles, and mild disagreement about individualistic principles, heteronymous to behaviors 
not based on moral and ethical principles (which may also indicate implicit adherence to these 
principles), b) the analysis of variance between issues A, B and C indicated differences in the 
samples, only the issue B (social relationships) on the education network (social coexistence 
higher in public school), between the scales of variance no significant difference was found for 
the strata sample, the results of analysis of variance obtained for questions and scales denied the 
research hypothesis on the differences between the samples from the capital and the country 
cities, c) the analysis of correlations between the scales showed no correlations between all 
scales, confirming the research hypothesis that joining the ideology of technological rationality 
is related to individualism, heteronomy and tendency to behaviors not based on moral and 
ethical principles; correlations between the scales and the issues revealed significant 
correlations between the scale of ideology and issues B and C, confirming only in part the 
research hypothesis. Generally, these results denote the strength of the integrative tendency in 
contemporary society, but also indicate, in opposition to some research hypotheses, that the 
pseudo-developmental process leading to the youth’s individual and social regression has not 
been completed yet, offering resistance to the adherence to the totality. 
 
Keywords: Formation; Youth; Attitudes Scales; Social Psychology; Critical Theory. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A formação da juventude na sociedade contemporânea constitui o 

tema central deste trabalho, considerada à luz do referencial teórico da Teoria Crítica da 

Sociedade, especialmente dos escritos de Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e 

Herbert Marcuse. 

Na contemporaneidade, muito se tem falado sobre o jovem e sua 

importância para (o futuro da) a sociedade. Mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo que 

a sociedade ressalta positivamente algumas características próprias dessa etapa, como a 

“rebeldia”, a energia e vitalidade dos jovens, suas possibilidades e capacidades 

(especialmente em termos profissionais) e sua postura “espontânea” e “verdadeira” 

frente à realidade, tenta limitar o potencial crítico da juventude, incutindo-lhe modos de 

ser, de pensar e de se expressar, conduzindo-a a formas de participação social 

padronizadas, calculadas e definidas ideologicamente, com fins ao atendimento dos 

apelos consumistas, tão incisivos na sociedade administrada. 

Tal paradoxo não é “privilégio” da relação entre juventude e 

sociedade, mas é inerente à complexa relação entre sujeito e objeto, uma relação 

dialética de cisão e de determinação mútua, que se reflete na formação do indivíduo. 

Desse modo, a formação configura-se em um processo permeado de contradições, que 

é, a um só tempo, adaptação e resistência frente aos conteúdos transmitidos socialmente, 

e que, segundo Adorno, em Teoria de la Seudocultura, no capitalismo tardio se converte 

em pseudoformação, pois torna-se meramente adaptativa e instrumental, obstando a 

resistência individual frente aos apelos ideológicos e conduzindo ao declínio do 

indivíduo. 

Em relação à juventude contemporânea, algumas inquietações 

iniciais nortearam a busca pela compreensão de seu processo formativo, resultando no 

estudo empírico: em que medida a formação dos jovens pode lhes possibilitar a 

autonomia e a resistência frente aos apelos sociais à identificação com a totalidade?; que 

elementos a compõem?; de que modo a relação do jovem com a tecnologia, com os 

grupos sociais e com atividades políticas pode influenciar a sua formação?; as 

possibilidades de autonomia e de resistência dos jovens poderiam estar associadas à 
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dimensão do espaço geográfico (local de residência) e ao tipo de relações objetivas que 

ele propicia?  

Partindo-se dessas inquietações e das concepções frankfurtianas 

sobre as tendências de formação do indivíduo, definiu-se como objeto de pesquisa a 

formação da juventude no capitalismo tardio, procurando-se verificar a existência de 

possíveis diferenças na formação dos jovens de um grande centro urbano e de uma 

cidade de pequeno porte, a fim de se identificar diferenciações quanto às possibilidades 

de integração ou de resistência a ela dos jovens de cada localidade. A hipótese central 

desta pesquisa pautava-se pela existência de diferenças significativas na formação dos 

jovens de um grande centro urbano e de uma cidade de pequeno porte, estando os 

jovens da cidade pequena mais propensos à integração social e tendo menores 

possibilidades de resistência aos apelos sociais integradores, do que aqueles que vivem 

em um grande centro. 

A formação foi considerada, neste trabalho, a partir de quatro 

aspectos principais: o individualismo, a heteronomia, a ideologia da racionalidade 

tecnológica e os comportamentos sociais apresentados pelos jovens. Esses aspectos 

foram associados a mais três elementos: a incorporação de bens e meios tecnológicos no 

cotidiano dos jovens, sua convivência com os vários grupos sociais disponíveis em seu 

dia-a-dia, e sua participação em atividades de cunho sócio-político. Entendia-se que o 

conjunto dessas sete variáveis poderia fornecer importantes indícios sobre o processo 

formativo na contemporaneidade. 

Desse modo, procurou-se investigar, de forma mais específica:  a) as 

diferenças ou semelhanças entre os graus de individualismo, de adesão à ideologia da 

racionalidade tecnológica, de heteronomia e dos comportamentos sociais apresentados 

pelos jovens de um grande centro urbano (capital paulista) e os que vivem em uma 

cidade de pequeno porte (interior do Estado de São Paulo); b) as diferenças ou 

semelhanças quanto aos graus de acesso aos bens e meios tecnológicos, de 

relacionamento com grupos sociais e de participação em atividades de caráter sócio-

político obtidos nas duas cidades; c) as correlações entre individualismo, adesão à 

ideologia da racionalidade tecnológica, comportamentos sociais e o grau de 

heteronomia dos jovens; d) a relação existente entre as quatro variáveis mencionadas e o 

acesso aos bens e meios tecnológicos, a convivência com grupos sociais e a participação 

em atividades sócio-políticas. 
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A amostra de pesquisa foi composta por 115 jovens, com idades 

entre 15 e 18 anos, de escolas públicas e privadas das cidades de São Paulo e de Santa 

Rita do Passa Quatro, todos estudantes do Ensino Médio. O instrumento de pesquisa foi 

constituído por um Questionário de Dados Pessoais e por quatro escalas de atitudes 

(Escalas de Individualismo, Heteronomia, Comportamento Social e Ideologia da 

Racionalidade Tecnológica). Como o instrumento foi aplicado nos dois tipos de escolas, 

nas duas cidades (uma escola pública e uma escola privada, na capital, e uma escola 

pública e uma privada, no interior), considerou-se relevante nas análises sobre os dados 

considerar, além do local de residência dos jovens, a natureza administrativa das redes 

de ensino. 

A seguir, se expõe a organização dos capítulos deste trabalho. 

No primeiro capítulo, empreende-se uma reflexão teórica sobre a 

formação do indivíduo, tomada a partir de suas contradições históricas, com ênfase nos 

processos de formação decorridos ao longo dos séculos XIX e XX. A relação sujeito-

objeto é destacada, a partir de sua historicidade e reciprocidade, como fundamento para 

a compreensão da formação. Desse modo, apreende-se o indivíduo como categoria 

histórica, determinado socialmente e subordinado à dialética do desenvolvimento da 

cultura ocidental, em que progresso e regressão referem-se mutuamente, como dois 

pólos de um mesmo movimento. A dinâmica econômica capitalista e as transformações 

do fenômeno ideológico nos séculos XIX e XX também são discutidas, a fim de se 

compreender as bases objetivas da individuação presentes nesses séculos. 

No segundo capítulo, reflete-se sobre os mecanismos sociais e 

psicológicos da formação do indivíduo contemporâneo, destacando-se a relação entre 

formação, declínio da autoridade e configuração psicológica sadomasoquista dos 

indivíduos e suas possibilidades de resistência à integração social, no capitalismo tardio. 

Parte-se da discussão sobre as contradições inerentes à formação cultural burguesa e ao 

princípio da individualidade, e sua relação com o tipo de formação desenvolvida no 

capitalismo tardio (pseudoformação), a qual reproduz nos indivíduos um padrão 

psicológico infantilizado – respaldado na necessidade de submissão à autoridade 

(heteronomia) e caracterizado por traços sadomasoquistas de personalidade –, sobre o 

qual a reprodução das condições existentes e a integração social se assentam. São 

discutidas ainda, as possibilidades de resistência dos indivíduos, favorecidas pelas 

contradições sociais refletidas na irracionalidade subjetiva. 
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As tendências contemporâneas de formação da juventude e suas 

possibilidades de emancipação são discutidas no terceiro capítulo. Toma-se o 

adolescente a partir das concepções freudianas sobre o conflito entre inconsciente e 

consciência, destacando-se a relevância dessa compreensão sobre o indivíduo a partir de 

suas contradições (entendida como produto das contradições sociais), as quais podem se 

constituir como meio de oposição social e de transformação da realidade existente. 

Discutem-se, ainda, os movimentos de conformação do indivíduo à sociedade, que 

resultam em pseudo alternativas  oposição à realidade e de constituição individual, das 

quais se destacam o individualismo e as formações grupais “espontâneas” 

(microgrupos). 

No quarto capítulo estão expostos o plano da pesquisa, que contém 

uma discussão sobre os pressupostos que orientaram o estudo empírico, os objetivos e 

as hipóteses de pesquisa, e o método da pesquisa, em que se expõe as informações sobre 

os sujeitos que compuseram a amostra, sobre o material utilizado e sobre os 

procedimentos de coleta de dados. 

O processo de elaboração das escalas de atitudes utilizadas neste 

estudo é apresentado no quinto capítulo. Discute-se, primeiramente, a noção de atitude e 

a justificativa de elaboração e utilização de escalas de atitudes neste trabalho, 

destacando-se a especificidade do objeto estudado. Em relação ao processo de 

elaboração das escalas, reflete-se sobre as fontes que serviram de base para a elaboração 

dos itens das escalas, sobre as quatro escalas de atitudes utilizadas nesta pesquisa, sobre 

as análises das escalas por juízes, sobre a aplicação do instrumento piloto e sobre os 

resultados do pré-teste para validação estatística dessas escalas. 

Finalmente, no sexto capítulo, é descrito o processo de realização da 

pesquisa, partindo-se da aplicação do instrumento de pesquisa, e são discutidos os dados 

referentes ao perfil dos jovens da amostra e às análises estatísticas sobre os resultados 

da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

A DIALÉTICA DA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO NA CULTURA OCIDENTAL 

 

 

“É na autonomia e na incomparabilidade do indivíduo 
que se cristaliza a resistência contra o poder cego e 
opressor do todo irracional.Mas essa resistência só foi 
possível historicamente através da cegueira e 
irracionalidade daquele indivíduo autônomo e 
incomparável. Inversamente, tudo o que se opõe 
incondicionalmente ao todo enquanto particular 
permanece preso de maneira ruim e opaca à ordem 
existente.” 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 225) 

 

 

Neste primeiro capítulo, visa-se, a partir da relação entre sujeito e 

objeto, evidenciar contradições históricas específicas que permearam a formação do 

indivíduo, em particular, ao longo dos séculos XIX e XX. Essa discussão está baseada 

nas reflexões elaboradas pelos autores da teoria crítica da sociedade, para quem o 

indivíduo é tomado como categoria história, condicionada às forças sociais e produtivas 

que, dialeticamente, possibilitam sua emancipação ao mesmo tempo que geram e 

reproduzem continuadamente os mecanismos sociais de regressão de suas consciências. 

 

 

 

Para que se possa compreender a(s) forma(s) da subjetividade 

contemporânea – especialmente a formação dos jovens no mundo atual – é necessário 

refletir sobre os elementos que a determinam. Os acontecimentos sociais transcorridos 

ao longo da história têm relação direta com a produção de determinados modos de 

subjetivação, sustentando as expressões da subjetividade humana, ao mesmo tempo que 

são também influenciados por elas. Partindo-se dessa visão, julga-se necessário que o 

entendimento sobre o processo de “individuação” deva fundamentar-se na reflexão 
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sobre a relação sujeito-objeto, na compreensão das forças políticas, econômicas e 

culturais determinantes das relações sociais que formam o indivíduo em um tempo 

histórico específico. 

Analisar a relação entre sujeito e objeto, evidenciando seu caráter 

histórico1, é buscar a compreensão de como ambos se colocam um perante o outro e 

como suas mediações se constituem. Essa reflexão, “uma reflexão sobre cada nível da 

história e do conhecimento” (ADORNO, 1995, p.193), permite identificar de forma 

patente como são constituídas histórica e socialmente as relações entre objetividade e 

subjetividade, denunciando, por conseguinte, tanto as contradições sociais que 

permeiam essas relações, como as contradições presentes na própria racionalidade que 

sustentam tais relações e a práxis a elas referida. Desse modo, torna-se possível 

apreender as descontinuidades em que se inscreve a relação de “comunicação do 

diferenciado” (ADORNO, 1995, p. 193), em que sujeito e objeto nem se identificam de 

forma imediata, nem são absolutamente distintos. Desse entendimento, pode-se chegar 

às razões históricas acerca da subjugação dos homens à objetividade, que caracteriza o 

fetichismo da técnica e a tendência totalitária na sociedade contemporânea. Não se pode 

perder de vista, portanto, a relevância histórica do esclarecimento, a partir do qual a 

relação sujeito-objeto tem sido constituída. Os elementos de racionalidade presentes na 

sociedade têm afetado de maneira decisiva o processo de individuação, pois, se 

apresentam, a partir de sua ênfase na técnica e na tecnologia, como uma nova forma de 

dominação, cuja principal característica é a uniformização das consciências. 

No centro da relação do homem com a objetividade, a experiência 

desempenha importante papel à medida que representa o princípio fundamental pelo 

qual se assenta o desenvolvimento do sujeito rumo à sua individuação. É por meio da  

experiência que, ao se colocar como um outro (sujeito) em relação à natureza (objeto) e, 

portanto diferenciar-se dela, o homem desenvolve a razão e encontra no esclarecimento 

uma explicação para os fenômenos que ocorrem à sua volta. É oportuno atentar para o 

                                                 
1 É necessário esclarecer aqui que não se pretende fazer uma história da relação sujeito-objeto, mas sim 

analisar as mediações presentes nessa relação, evidenciando aspectos marcantes e contraditórios da 
formação do indivíduo na história da cultura ocidental. Há, portanto, uma acepção de história contida 
neste estudo, a qual fundamenta-se na compreensão da dialética entre continuidade e ruptura, no 
movimento das forças sociais vigentes em determinada totalidade concreta. Tal acepção dialética do 
movimento histórico do objeto passa, portanto, em concordância com MARCUSE (1972), pela noção 
de negação [do existente] como superação [do mesmo] e pelo conceito de todo como determinação 
concreta e histórica, de forma que se possa desvelar as possibilidades de transformação da sociedade 
existente mesmo quando o antagonismo que a caracterizava em outros momentos históricos, foi, ao 
menos aparentemente, substituído por uma totalidade repressiva. 
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fato de que desde os primórdios da civilização, essa relação entre o homem e a natureza 

foi dimensionada pelo medo, pela angústia de ser derrotado por ela, o que irá se refletir 

de forma contundente na própria acepção de esclarecimento – como razão instrumental, 

cuja meta se orientará para a autoconservação e para a dominação (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985). 

A autoconservação é o meio necessário do qual o homem lança mão 

para preservar-se como indivíduo e espécie, constituindo, desse modo, sua 

racionalidade e sua subjetividade. Mas se a autoconservação tem papel fundamental na 

preservação e sobrevivência do homem e em seu processo de individuação, 

paradoxalmente, ela também tem representado seu reverso na medida em que deixa de 

ser um meio para se tornar fim em si mesmo, conduzindo o homem à adesão às 

tendências totalitárias. 

Desde a antiguidade, visando a sua própria sobrevivência, o homem, 

em sua relação com a objetividade, buscou superá-la. A desmistificação dos fenômenos 

naturais baseada em sua explicação mitológica representava a experiência de luta 

cotidiana do homem contra o temor de sucumbir à natureza e tinha, portanto, um caráter 

de autopreservação. O intuito autoconservador expressava já naquele período, segundo 

HORKHEIMER e ADORNO (1985), o uso da razão pelo homem e a tentativa do 

mesmo de afirmar-se como indivíduo. A autoconservação do indivíduo visa sua 

adaptação à natureza, o que implica em sacrifício do eu: para a dominação da natureza 

externa é necessária, contraditoriamente, a dominação da natureza interna (pulsões 

internas). Por sua vez, no sacrifício do homem está implícito o princípio da troca (ceder 

para ganhar), diante do qual a astúcia e o engano desempenham papel fundamental. 

Nesse sentido, o homem vai se tornando civilizado a partir do uso da razão 

(autoconservadora) e a cultura emerge, então, como produto dessa adaptação. 

Para HORKHEIMER (2000), tanto em Ulisses – o herói grego audaz 

e autoconfiante de A Odisséia de Homero – quanto no cidadão grego da polis pode-se 

buscar os primeiros traços da individualidade. Em ambos, mas mais no segundo do que 

no primeiro, a liberdade individual e o controle coletivo em prol da comunidade 

aparecem como metas do auto-sacrifício e da autoconservação. Ao longo da era antiga, 

na medida em que os homens vão conquistando uma maior autonomia e uma melhor 

organização social, paradoxalmente, vão também isolando-se em relação à comunidade. 

Isso, segundo esse autor, representa um grave prejuízo não só à comunidade, mas à 
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própria individualidade, pois, ao retirar-se de sua participação política e social o homem 

deixa de contribuir com o desenvolvimento da comunidade, que, por sua vez, constitui 

o fundamento do processo de individuação. Esse isolamento promove a dissociação 

entre o indivíduo e a sociedade e esvazia o sentido inicial da autoconservação. 

Com o Cristianismo, as idéias de liberdade e de autoconservação 

adquirem um caráter metafísico e o sacrifício pauta-se pela renúncia total do eu (auto-

abnegação) e de toda a materialidade que o cerca. Somente por meio da fé em Cristo – o 

que elimina qualquer vestígio de racionalidade, ainda, de certa forma, preservada no 

judaísmo pré-cristão – e da “superação da autoconservação pela imitação de Cristo” 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 166) é que se poderia chegar à 

salvação/libertação da alma2. A crença na vida eterna da alma mesmo após a morte 

terrena coloca em evidência a finitude material do indivíduo, reforçando ainda mais a 

negação do ego como construção empírica. Devido a essa desvalorização, o indivíduo 

adquire uma nova complexidade: sua existência está condicionada, não mais pela 

autoconservação no sentido de sua sobrevivência físico-material, mas pela preservação 

de sua alma (busca da salvação eterna) e, assim, seus atos devem orientar-se por um 

princípio altruísta e pelo amor universal. 

As transformações na estrutura econômica, política e cultural 

ocorridas nas sociedades ocidentais desde o final da Idade Média, especialmente após o 

Renascimento, fundam os princípios do Estado Moderno e da condição societal do 

homem (a necessidade do pacto social), contrapondo-se ao Estado Absolutista e à 

condição natural dos mesmos. As doutrinas liberais emergem, a fim de dar 

sustentabilidade teórica a tais transformações, e trazem consigo a idéia de harmonia 

social por meio do livre jogo de interesses individuais. Nesse contexto, a idéia de 

indivíduo defendida pela filosofia moderna passa a ser fundamentada no 

antropocentrismo e no humanismo, e a razão torna-se a essência da individualidade. A 

afirmação da individualidade atrelada à supremacia da razão humanista representa, de 

acordo com HORKHEIMER (2000), a um só tempo, a valorização absoluta do 

                                                 
2 Para HORKHEIMER e ADORNO (1985), no judaísmo pré-cristão a fé em Deus não excluía a lei 

terrena, e não se constituía apenas como uma abstração ligada ao culto; ao contrário,  pressupunha as 
relações sociais do cotidiano como mediadas pelo sacrifício. Nesse sentido, o ritual do sacrifício 
religioso constituía-se como uma “regulação racional do processo de trabalho” (p. 166). Estava, dessa 
forma, justificada a dominação dos homens. Mas, a partir do momento em que o cristianismo desloca o 
sacrifício de seu eixo de racionalidade, associando-o à auto-abnegação e à mimese do sacrifício 
derradeiro de Cristo, torna a religião natural uma idolatria e a dominação, irracional, camuflada sob o 
manto da espiritualidade. 
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indivíduo e a possibilidade de sua própria destruição, pois tal entronização do indivíduo 

erige-se segundo o fundamento individualista3, que é a negação da possibilidade de 

realização da individualidade. O individualismo surge, então, como um dos pilares no 

qual se edifica essa nova ordem social, conforme discute esse autor: 

“Na era da livre empresa, a chamada era do individualismo, a individualidade 
estava totalmente subordinada à razão autopreservadora. Nessa era, a idéia de 
individualidade pareceu ter-se desembaraçado das armadilhas metafísicas e ter-se 
tornado simplesmente uma síntese dos interesses materiais do indivíduo. (...) O 
individualismo é o próprio coração da teoria e prática do liberalismo burguês, 
que vê a sociedade como um todo que progride através da interação automática 
de interesses divergentes num mercado livre.” (HORKHEIMER, 2000, p. 140-41) 

 

Pode-se dizer que, de acordo com a consideração acima, para o 

liberalismo burguês, a autoconservação do indivíduo, sustentada pela razão 

instrumental, torna-se sinônimo de conquista de interesses materiais privados; diante da 

grande concorrência, a garantia de sobrevivência é dada pela possibilidade de satisfação 

de tais interesses. Tal como o medo ancestral do herói grego de sucumbir à natureza, no 

indivíduo burguês, esse temor é atualizado em sua relação com o mercado: a 

concorrência é sentida como uma ameaça, devendo-se vencê-la ou ser derrotado por ela; 

para que a primeira alternativa ocorra é necessário que o indivíduo mantenha sob 

controle todos os fatores que possam interferir no processo de conquista de seus 

interesses. Desse modo, a possibilidade de resolução desse temor liga-se ao impulso 

dominador, conforme esclarece CROCHÍK (2001, p. 19): 

“O medo é a base da constituição do indivíduo e da cultura burgueses e a 
regressão do esclarecimento ao mito revela-se, entre outro motivos, pela 
conversão dos meios de autoconservação – a dominação e o sacrifício – em fins. 
O que era para ser libertado pelo esclarecimento foi sacrificado. Nesse processo, 
não só a natureza humana constitui-se como segunda natureza, como essa não se 
liberta da repetição percebida na natureza da qual tenta se diferenciar. Assim, o 
indivíduo desde os primórdios marca-se pela resistência à dominação e como 
dominação”. 
 

A necessidade de dominação, que se estende tanto à materialidade 

quanto às forças pulsionais, aponta para um aspecto essencialmente repressivo e 

regressivo do esclarecimento, que restringe e violenta o próprio pensamento e aliena 

                                                 
3 “O Cristianismo criou o princípio do individualismo através da sua doutrina da alma imortal, uma 

imagem de Deus. Mas ao mesmo tempo relativizou a individualidade mortal concreta. O humanismo da 
Renascença preserva o valor infinito do indivíduo tal como foi concebido pelo Cristianismo, mas o 
absolutiza, cristalizando-o assim totalmente, mas também preparando a sua destruição” 
(HORKHEIMER, 2000, p. 139-40) 
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cada vez mais os homens na sua relação com as coisas, com os outros homens e consigo 

mesmo. Com o advento da ciência moderna esse desejo de dominação ganha maior 

precisão metodológica e se corporifica no conceito de ‘técnica’. 

A lógica instrumental presente nesse esquema é utilizada sempre que 

há um poder que não pode ser enfrentado diretamente; assim, ela constitui uma reação 

do homem à dominação à qual é submetido, é uma tentativa de libertação. Porém, ao 

tentar combater a dominação acaba por reproduzi-la (externa e internamente): desse 

modo, reproduz aquilo mesmo de que pretende se libertar. Em outras palavras, essa 

dominação, que abriga a violência em seu núcleo, é voltada ao homem, a princípio sob a 

forma dos desafios impostos pelos fenômenos naturais e mais tarde pelas demandas de 

mercado e pelos interesses financeiros, mas acaba sendo incorporada por ele e 

reproduzida continuadamente. Nesse sentido, pode-se afirmar, de acordo com 

HORKHEIMER e ADORNO (1985), que tal dominação é mais do que permissividade 

do homem frente às forças naturais, sociais, políticas e econômicas, constituindo mesmo 

sua identificação com essas forças: sua razão dominadora é mimese da dominação que a 

objetividade exerce sobre ele: 

“A ratio, que recalca a mimese, não é simplesmente seu contrário. Ela própria é 
mimese: a mimese do que está morto. O espírito subjetivo que exclui a alma da 
natureza só domina essa natureza privada da alma imitando sua rigidez e 
excluindo-se a si mesmo como animista. A imitação se põe a serviço da 
dominação na medida em que até o homem se transforma em um antropomorfismo 
para o homem.” (p. 62) 

 

Assim, segundo esses autores, a razão instrumental-dominadora, em 

cujo cerne reside o auto-sacrifício e a violência, passa a compor a constituição psíquica 

dos homens, tornando-se “(...) um elemento de caráter, uma mutilação do herói astuto 

arrojado pelo mar e cuja fisionomia está marcada pelos golpes que desferiu contra si 

mesmo a fim de se autoconservar”(p. 61). 

De acordo com esta reflexão, a história da civilização é marcada 

desde os primórdios como a história da introversão da dominação e do sacrifício, os 

quais se colocam como condição fundamental ao progresso da civilização. Da relação 

do homem com a natureza a cultura se constitui, na medida em que o homem 

desenvolve a razão frente os limites e as necessidades da ação humana sobre a natureza, 

efetivando-se, assim, a separação entre esta e o homem. Esse processo expressa a forma 

primitiva de subjetivação do homem, pois, ao abandonar seu estado natural, o homem 
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passa a afirmar-se como um eu4 – um outro diferente da natureza – e sua 

autoconservação passa a representar sua sobrevivência diante da natureza e dos outros 

homens, não somente enquanto espécie, mas principalmente, como indivíduo. 

Entretanto, esse processo nada tem de simples, pois se é em nome da liberdade (da 

autonomia do eu) que o sacrifício e a dominação ocorrem, não é em nome dessa 

liberdade que eles se perpetuam. O sacrifício do eu, inicialmente necessário à distinção 

entre natureza e cultura, converte-se em impostura quando deixa de funcionar como 

meio pelo qual se realiza a individuação e passa a existir como um fim em si mesmo, 

como se fosse a finalidade última da civilização, ou como dominação simplesmente; o 

paradoxo aí presente é: a autoconservação acaba conduzindo à perda da própria 

autoconservação; o sacrifício realiza-se em nome do próprio sacrifício, ou seja, contra 

ele mesmo – parafraseando HORKHEIMER e ADORNO (1985) poderia até se dizer: 

“perder-se para se conservar” (p. 57) ... perdendo-se! Esse é o princípio da razão 

autoconservadora, que encerra em si um núcleo de irracionalidade – “essa anti-razão 

está desenvolvida de maneira prototípica no herói que se furta ao sacrifício 

sacrificando-se” (p.61) –, pelo qual a própria finalidade da vida é suprimida. 

A esse propósito, HORKHEIMER e ADORNO (1985) alertam que: 

“Na história das classes, a hostilidade do eu ao sacrifício incluía um sacrifício do 
eu, porque seu preço era a negação da natureza no homem, em vista da 
dominação sobre a natureza extra-humana e sobre os outros homens. Exatamente 
essa negação, núcleo de toda racionalidade civilizatória, é célula da proliferação 
da irracionalidade mítica. Com a negação da natureza no homem, não apenas o 
telos da dominação externa da natureza, mas também o telos da própria vida se 
torna confuso e opaco. No instante em que o homem elide a consciência de si 
mesmo como natureza, todos os fins para os quais ele se mantém vivo – o 
progresso social, o aumento de suas força materiais e espirituais, até mesmo a 
própria consciência – tornam-se nulos, e a entronização do meio como fim, que 
assume no capitalismo tardio o caráter de um manifesto desvario, já é perceptível 
na proto-história da subjetividade.” (p. 61) 
 

A racionalidade civilizatória, que mantém a dominação e o sacrifício 

– e com esses, a negação da natureza  no homem – como um fim em si mesmo, 

converte-se em racionalidade instrumental. Assim, essa lógica instrumental, que 

proporcionou a conversão do mito em esclarecimento, direciona este último ao mesmo 

estatuto no qual o primeiro se enquadrava: a razão torna-se uma anti-razão mitológica, 

pois encerra uma visão de realidade em que a própria realidade perde seu sentido. 
                                                 
4 “A constituição do eu corta exatamente aquela conexão flutuante com a natureza que o sacrifício do eu 

pretende estabelecer.” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 59). E ainda: “O eu representa a 
universalidade racional contra a inevitabilidade do destino” (p.63) 
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O sacrifício, desse modo, fundamentado na razão autoconservadora, 

passa a configurar-se como algo regressivo, pois deixa de realizar a distinção entre 

natureza e cultura. Ao contrário, a dominação presente nas relações entre homem e 

natureza – visando inicialmente a formação da cultura por meio da diferenciação entre 

ambos, mas no momento em que já não mais era necessária, transformada em uma 

“finalidade sem fim” (p. 87) – termina por conduzir a uma forçosa reconciliação entre a 

totalidade (civilização) e o particular (indivíduo). Ao civilizar-se o eu sucumbe à cultura 

– a qual se torna fetiche e tão repetitivamente “mitológica” quanto a natureza da qual 

buscava diferenciar-se – e renuncia-se a si mesmo como ser autônomo, recaindo na 

alienação de seu pensamento e de sua subjetividade, cuja conseqüência equivale a dizer 

que:“socialização radical é alienação radical” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 

66). 

A assimilação do particular pelo universal, que impossibilitou ao 

sujeito individuar-se, marca a tendência totalitária da homogeneização – o que resultou 

no fortalecimento do narcisismo coletivo e da tendência fascista, característica da 

regressão da civilização à barbárie. 

Esse movimento evidencia a dialética da cultura ocidental, pois, ao 

progredir (em termos sociais, econômicos e psíquicos) acaba por regredir à condição 

desse progresso, isto é, à dominação do homem sobre a natureza e de uns homens sobre 

outros. A regressão é, portanto, fruto do próprio progresso, nos termos historicamente 

estabelecidos; ambos se entrelaçam em uma relação reciprocamente mediada, visto que, 

a realização de um resulta na realização do outro. Conforme apontam HORKHEIMER e 

ADORNO (1985, p. 46): “(...) a adaptação ao poder do progresso envolve o progresso 

do poder, levando sempre de novo àquelas formações recessivas que mostram que não 

é o malogro do progresso, mas exatamente o progresso bem-sucedido que é culpado de 

seu próprio oposto. A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão.” 

Assim, progresso e regressão não se opõem, antes conciliam-se 

como partes de um mesmo movimento, segundo o qual se orienta a civilização.  

Da dialética entre civilização e barbárie ou progresso e regressão é 

que se desenvolve e se produz a sociedade burguesa, cujo processo de individuação fora 

demarcado pela tendência autoconservadora. As doutrinas liberais, a ciência moderna e 

o desenvolvimento tecnológico, que sustentaram o desenvolvimento do capitalismo, 

incrementaram ainda mais essa racionalidade autoconservadora. 
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O modo de produção capitalista se orienta por tendências 

emancipatórias e regressivas, de maneira que aquilo mesmo que garante o seu 

desenvolvimento também o limita: "(...) quanto mais o processo de autoconservação é 

assegurado pela divisão burguesa do trabalho, tanto mais ele força a auto-alienação 

dos indivíduos, que têm que se formar no corpo e na alma segundo a aparelhagem 

técnica” (HORKHEIMER  e  ADORNO, 1985, p. 41). O progresso, nesse sentido, não 

é neutro, é engajado, comprometido com o desenvolvimento da sociedade, o qual não 

pode prescindir do esclarecimento. Este é convertido em progresso tecnológico e 

constitui-se na essência da razão instrumental em que se respalda a economia 

capitalista. A divisão burguesa do trabalho mantêm as relações de dominação, que, 

incrementadas pelo aval da ciência, apropriam-se das forças produtivas do capitalismo, 

reforçando mais uma vez o entrelaçamento entre mito, dominação e trabalho.  

Durante seu desenvolvimento, o capitalismo utiliza-se de diversos 

mecanismos ideológicos baseados inicialmente na exploração pelo trabalho de uma 

classe social sobre a outra, garantindo, assim, a reprodução das condições sociais de 

desigualdade e sua própria reprodução ao longo da história. A tecnologia, que passa a se 

configurar como um dos mais importantes elementos de dominação já nos primeiros 

tempos do capitalismo, expressa a versão mais moderna do esclarecimento e 

caracteriza-se por uma agudeza do caráter formal, calculador e utilitarista da ciência. Se 

o progresso tecnológico possibilitou o desenvolvimento social e econômico da 

civilização, contribuindo com a superação de muitas das necessidades objetivas, antes 

que se tornassem ainda mais regressivas, ele também trouxe consigo a regressão e 

alienação das relações humanas. 

Embora a civilização ainda se desenvolva no modo de produção 

capitalista, nesse momento torna-se necessário demarcar importantes diferenças no 

interior do processo histórico, especialmente no período decorrido entre os séculos XIX 

e XX. Procede-se, aqui, à uma divisão formal entre os séculos XIX e XX; contudo, em 

realidade essa demarcação é imprecisa, já que não se está recorrendo, conforme foi 

explicitado antes, a uma compreensão imediata, linear e “etapista” da história, mas 

procura-se, ao contrário, apreender o movimento de continuidade e ruptura entre os 

diversos contextos históricos. Sendo assim, a fim de se compreender as diferenças e 

rupturas ocorridas de fato ao longo do processo histórico, há que se considerar e 

demarcar, para além da simples linearidade histórica do objeto, as descontinuidades 
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entre os diversos contextos referentes aos séculos XIX e XX, tomadas neste estudo 

como partes inter-relacionadas de um mesmo movimento histórico. No que se refere às 

relações de produção, isso significa que, embora não se possa negar as diferenças e 

especificidades existentes no processo de produção em ambos os momentos históricos, 

não se pode afirmar também sobre a inexistência de interpolação entre as diferentes 

fases do capitalismo, ou sobre a extinção e/ou substituição completa de etapas anteriores 

do capitalismo. Compreende-se, assim, que o desenvolvimento específico dos processos 

produtivos que caracterizam determinado momento do capitalismo gera e é incorporado 

pelo momento seguinte, e não excluído, simplesmente, por ele; sendo assim, as 

diferenciações entre esses dois séculos não representam rupturas radicais entre a fase do 

capitalismo industrial e sua fase contemporânea. 

A esse respeito, cabe a seguinte consideração de SEVERIANO 

(2001, p. 61): 

“As chamadas sociedades ‘pós-modernas’ são sociedades oriundas de um mesmo 
sistema capitalista; foram engendradas por este sistema e, mais do que nunca, o 
realizam de forma globalizante. Entretanto, isso não significa que não tenha 
havido uma longa e complexa transformação histórica, desde os primórdios da 
implantação do modo de produção capitalista até a nossa contemporaneidade, o 
qual implicou tanto em crises, como em mudanças e reformas sociais, culturais e 
econômicas extremamente significativas nas dimensões da produção e consumo.”  

 

Desse modo, a demarcação dessas diferenças mostra-se fundamental 

para que se possa compreender a dialética que permeia a relação entre progresso e 

regressão, evidenciando os momentos em que o avanço tecnológico e a dominação 

material foram historicamente necessários e os momentos em que deixaram de sê-lo. 

Além disso, tais diferenças, mobilizadas por importantes transformações históricas, 

denotam especificidades na relação sujeito-objeto e na configuração do fenômeno 

ideológico, afetando, por sua vez, o processo de formação do indivíduo e a relação 

indivíduo-sociedade, o que dizem respeito ao tema desse estudo – sobre essa questão, 

CROCHÍK (2001, p. 26) pondera: “Deve-se compreender o que levou à fragmentação 

do objeto e compreender como indivíduo se constitui atualmente sem se reconhecer na 

sociedade, assim como o porquê de a sociedade não ter entre seus objetivos a felicidade 

e a liberdade individuais.” 

No que concerne às relações de produção presentes no século XIX e 

no século XX, entende-se que existam grandes diferenças nas relações de produção 
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estabelecidas em cada um desses dois momentos históricos, como, por exemplo, o fato 

de, no século XIX, o capitalismo concentrar-se mais na produção de bens industriais 

voltados para o desenvolvimento técnico, do que na produção de bens de consumo não 

duráveis, a fim de garantir a expansão do industrialismo, como afirma SEVERIANO 

(2001, p. 65): “Dado o seu caráter nascente, sua meta primeira era expandir o próprio 

aparato industrial, fabricando equipamentos imprescindíveis para suas necessidades 

básicas de industrialização e produzindo somente bens de primeira necessidade para os 

indivíduos em suas vidas cotidianas.” No entanto, esse tipo de relação predominante no 

século XIX, de forma alguma, exclui o consumo; do mesmo modo, seria um grande 

equívoco dizer que no século XX, momento em que nas relações capitalistas se deu 

maior ênfase ao consumo, não houve produção. Denominar, portanto, de “capitalismo 

de produção” e “capitalismo de consumo” (SEVERIANO 2001, p. 61) as formas de 

relação capitalista predominantes no século XIX e XX, respectivamente, é criar uma 

falsa distinção e exclusão entre ambos os tipos de capitalismo. 

Segundo Marx, em Introdução Geral à Crítica da Economia 

Política, de 1857, no século XIX, a divisão em etapas fragmentadas e independentes dos 

elementos presentes nas relações capitalistas (produção, distribuição, troca, consumo) é 

própria de uma mentalidade não-crítica, que não leva em conta as relações reais de 

determinação entre eles. A produção não deve ser entendida simplesmente como o 

ponto de partida do processo produtivo; do mesmo modo, o consumo não é meramente 

seu objetivo final, a partir do qual o ciclo se completa, sendo consumidos os bens 

produzidos na etapa anterior. Para o autor, 

“(...) a produção é imediatamente consumo, e o consumo é imediatamente 
produção; cada termo é imediatamente o seu contrário. Mas, simultaneamente, há 
um movimento mediador entre ambos; a produção é intermediária do consumo, 
cuja matéria cria; sem esta, aquele ficaria privado de seu objeto; por sua vez, o 
consumo é intermediário da produção, pois proporciona aos seus produtos o 
sujeito para o qual eles o são (produtos). O produto só atinge o seu finish final no 
consumo (...). Sem produção não há consumo; mas sem consumo, também não há 
produção, pois, nesse caso, a produção seria inútil.” (MARX, 1979, p. 40-41) 
[grifo no original] 
 

De maneira que: “Cada um dos termos não se limita a ser 

imediatamente o outro, nem o mediador do outro: mais do que isso, ao realizar-se, cria 

o outro, realiza-se sob a forma do outro.” (p. 44). Assim, falar da produção não 

significa a exclusão do consumo, ou vice-versa, pois “(...) em todos os seus momentos, 
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o próprio ato da produção é também um ato de consumo” (p. 39), assim como “(...) o 

consumo representa um momento da produção” (p. 45). 

Feitas essas considerações sobre o circuito do capital e, tendo-se em 

vista que a ênfase na produção ou no consumo em certos momentos do capitalismo não 

implica, neste estudo – tomadas as asseverações marxianas supramencionadas –, a 

supressão do outro, pode-se dizer que no século XIX, o capitalismo se concentra na 

produção, tendo como meta central o desenvolvimento econômico (industrial) da 

sociedade. Para tanto, a tecnologia, entendida como aplicação consciente da ciência, 

desempenha um papel imprescindível, à medida que propicia a acelerada produção de 

bens, especialmente industriais, permitindo o rápido crescimento das indústrias e a 

libertação do capital de sua fase prévia – o mercantilismo, que segundo a literatura 

estende-se aproximadamente do século XV ao século XVIII, na Europa Ocidental 

(BOTTOMORE, 1983). Isso possibilitou a expansão do comércio, composto por 

pequenas empresas de propriedade individual que concorriam entre si, segundo os 

princípios das teorias de Economia Política da época, cuja defesa ia no sentido da 

minimização da intervenção do Estado na economia. Essa fase de capitalismo 

concorrencial teve grande importância, pois permitiu a acumulação de capitais 

necessários para uma posterior produção de bens de consumo em grande escala, o que 

viria caracterizar a fase seguinte do capitalismo, denominada monopolista, capitalismo 

financeiro ou tardio (BOTTOMORE, 1983). 

Essa nova fase do capitalismo, iniciada no final do século XIX, 

segundo esse autor, com o desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial, marca 

todo o século XX e se caracteriza, não mais pela concorrência entre as pequenas 

empresas de propriedade individual, mas pela centralização e concentração do capital 

pelos monopólios industriais e pelos grandes grupos financeiros. A acumulação de bens 

de consumo gerada pela sua produção em grande escala demandou a criação de um 

mercado consumidor que pudesse absorver rapidamente as mercadorias produzidas; o 

consumo de massas torna-se característica marcante do capitalismo tardio, 

especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, a ciência aplicada 

(tecnologia) mais uma vez presta seus serviços, não somente ao incremento da 

produção, mas também à criação de um novo “ethos” que orienta esse consumo, por 

meio da divulgação rápida dos produtos e pela promoção dos interesses dos 

consumidores, criando-lhes inúmeras necessidades (SEVERIANO, 2001). 
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A compreensão dessas duas fases do capitalismo relativas aos 

séculos XIX e XX propicia a análise sobre alguns pontos de continuidades e 

descontinuidades entre ambas e, por conseguinte, uma reflexão acerca do processo de 

individuação diretamente afetado pelas mesmas nesses períodos distintos. 

No século XIX a economia era tida como ponto central da sociedade 

capitalista, ou seja, naquele momento ainda havia vastas necessidades objetivas a serem 

superadas pelo capitalismo para que se pudesse extinguir, ou pelo menos minimizar as 

desigualdades sociais, e se alcançar, de fato, uma sociedade justa e abundante 

materialmente. Essa meta se orientou, no plano econômico, pela divisão do trabalho e 

pelos investimentos em produção, e no plano ideológico, pelo liberalismo. Assim, nesse 

momento, a dominação material da sociedade por meio da apropriação de suas forças 

produtivas guardava, ainda, uma justificativa racional para sua existência: o 

esclarecimento aliou-se, assim, ao liberalismo e ao progresso técnico, criando um 

sistema racional, coerente e organizado, para astuciosamente convencer e induzir os 

homens ao sacrifício e à sua autoconservação, na promessa de uma liberdade vindoura. 

Desse modo, o homo oeconomicus burguês é o tipo de indivíduo predominante no 

século XIX, cujas características principais são a racionalidade e a astúcia, que o tornam 

“(...) soberano em suas decisões de compra, que supunha realizar seus intercâmbios 

econômicos num ‘mercado livre’ e de concorrência ‘perfeita’, com hábitos e estilos de 

vida muito estruturados, individualizados, voltados para a poupança e para o consumo 

instrumental.” (SEVERIANO, 2001, p. 63) 

O protótipo desse indivíduo burguês encontra-se, para 

HORKHEIMER e ADORNO (1985), em Ulisses, o herói grego da Odisséia, cuja 

astúcia prenuncia uma forma de conduta que, mais tarde, passa a ser típica das relações 

sociais capitalistas. Ulisses, diante de sua separação da coletividade, isola-se; esse 

isolamento é, ao mesmo tempo, sua fraqueza e sua força social, que lhe impõe (e 

justifica) a necessidade de autoconservação perante as forças da natureza, segundo a 

análise desses autores: 

“(...) Sua impotência em face da natureza já funciona como justificação 
ideológica de sua supremacia social. O desamparo de Ulisses diante da fúria do 
mar já soa como a legitimação do viajante que se enriquece à custa do nativo. Foi 
isso que a teoria econômica burguesa fixou posteriormente no conceito de risco: a 
possibilidade da ruína é a justificação do lucro. (...) Ulisses vive segundo o 
princípio primordial que constituiu outrora a sociedade burguesa. A escolha era 
entre lograr ou arruinar-se.” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 66) 
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Em Ulisses, a astúcia é o elemento necessário à sua autoconservação, 

pois é por meio dela que ele consegue ludibriar os deuses e sobreviver às inúmeras 

situações de risco presentes em sua viagem. Ela [astúcia] se manifesta como a estratégia 

de se colocar como um ser fraco e inferior perante à oposição das forças naturais 

potentes, utilizando-se dessa condição de inferioridade para apropriar-se oportunamente 

de tais forças em seu benefício, derrotando-as. Tal estratégia já continha um princípio 

de racionalidade5, que propiciava a Ulisses não somente sua sobrevivência, mas a 

possibilidade de uma “afirmação de si mesmo”6 diante das forças que buscavam 

submetê-lo. Essa “afirmação de si” diferencia, em certa medida, o herói grego das 

demais personagens da narrativa, e pressupõe, como se disse antes, uma alienação 

(apartamento) do próprio sujeito frente à natureza (e à sua própria natureza), a fim de 

destacar-se dela. 

No indivíduo burguês, diante do princípio concorrencial, a 

necessidade de isolamento também se mostra útil à elaboração de estratégias de 

autoconservação. Nesse sentido, a solidão e o isolamento do indivíduo burguês 

permitiam-no ainda, nesse momento histórico,  elaborar sua experiência acerca de sua 

relação com a objetividade, e, sendo assim, encerravam em si algo de reflexivo7. Muito 

embora, segundo HORKHEIMER (2000), nesse período o indivíduo tenha entrado em 

franco declínio e a probabilidade de uma completa assimilação pelas forças sociais, 

direcionadas pelo pragmatismo e pela crise da razão, tenha se tornado mais concreta, 

havia ainda nele algumas forças de resistência, que o possibilitavam resguardar sua 

individualidade mesmo diante da ferocidade de um mundo impregnado pela 

                                                 
5 Embora não se possa dizer que essa racionalidade seja equivalente à racionalidade presente do indivíduo 

burguês. 
6 Não se pode falar dessa “afirmação de si” como a constituição real de uma individualidade, pois no 

herói grego do período homérico não havia ainda um eu fortemente estabelecido. Segundo 
HORKHEIMER e ADORNO (1985), “na fase homérica, a identidade do eu é a tal ponto função do 
não idêntico, dos mitos dissociados, inarticulados, que ela tem que se buscar neles. Ainda é tão fraca a 
forma de organização interna da individualidade, o tempo, que a unidade das aventuras permanece 
exterior e sua seqüência não passa da mudança espacial dos cenários, dos sítios das divindades locais, 
para onde o arrasta a tempestade.” (p. 56-57) 

7 No entanto, segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985), no capitalismo tardio, a solidão e o 
isolamento se convertem na renúncia da relativa autonomia do indivíduo e na sua mais completa 
alienação mediante a absorção da realidade pelo princípio totalizador. Essa idéia também é recorrente 
em ADORNO (1986): “El individuo aislado, el puro sujeto de la autoconservación, personifica, em 
contraposición absoluta con la sociedad, su principio mas íntimo. De lo que él se compone, lo que en él 
choca, sus ‘rasgos’, son todos a la vez ingredientes de la totalidad social. Es mónada em el sentido 
estricto de que representa el todo con sus contradiciones, sin ser consciente de él. (...) La sociedad Le 
ha estampado el aislamiento  y éste participa em su destino como uma condición social.” (p. 48) 
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concorrência e pela tecnologia. Assim, o indivíduo burguês do século XIX, ainda não 

havia cedido completamente à dominação. 

Apesar da crise pela qual o esclarecimento passava, ele ainda 

fornecia, nesse período, elementos de coerência para explicar e justificar a realidade. 

Desse modo, o ideário liberal em que se respaldava a sociedade burguesa dos séculos 

XVIII e XIX constituía um sistema racional sobre o qual se assentavam as relações de 

produção do capitalismo concorrencial. A ideologia tinha, portanto, nesse período, um 

caráter de justificação da dominação e das desigualdades sociais provocadas pela 

exploração capitalista. 

A esse respeito, ADORNO e HORKHEIMER (1973, p. 191) 

afirmam: 

“Com efeito, a Ideologia é justificação. Ela pressupõe, portanto, quer a experiência 
de uma condição social que se tornou problemática e como tal reconhecida mas que 
deve ser defendida, quer por outra parte, a idéia de justiça sem a qual a 
necessidade apologética não subsistiria e que, por sua vez, se baseia no modelo de 
permuta de equivalentes.” [grifos dos autores] 

 

Essa justificação, que abrigava a idéia de justiça social em seu bojo, 

era a “consciência objetivamente necessária e, ao mesmo tempo, falsa” (p. 191) sobre a 

verdade e as inverdades que compunham as relações capitalistas da época. A ideologia 

era, assim, falsa consciência sobre a realidade. Pressupunha-se que à medida que a 

consciência estivesse em ordem (e essa ordenação seria promovida objetivamente), a 

sociedade também estaria. 

Mas essa forma pela qual a ideologia se apresentava no século XIX – 

a falsa consciência, ao mesmo tempo em que lograva o indivíduo, paradoxalmente, só 

era possível, porque o tipo de estrutura psíquica nele presente naquele momento 

histórico ainda não o tinha conduzido à sua mais completa submissão à objetividade. 

Esse indivíduo burguês trazia consigo, ainda, alguma possibilidade de negação e 

resistência à objetividade por meio do desenvolvimento de uma “culpa neurótica”, uma 

vez que ainda estava preservado nele certo equilíbrio entre as três instâncias psíquicas, o 

que tornava possível a introjeção da autoridade, por meio do superego, e a formação de 

uma consciência moral8, diante da qual a astúcia do próprio indivíduo era remanejada 

                                                 
8  No segundo capítulo deste estudo a relação entre a introjeção da autoridade paterna e a formação da 

consciência moral será retomada. 
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para o inconsciente (CROCHÍK, 2001). Nesse sentido, as instituições sociais, e 

principalmente a família, tinham ainda grande relevância para a formação social e 

subjetiva do indivíduo burguês. 

Entretanto, no século XX, a partir de transformações históricas 

decorrentes da forma de exploração capitalista, essa individuação (ou seria uma “des-

individuação”?) passa a se configurar sobre diferentes bases. 

Na fase do capitalismo de monopólios, especialmente após a 

Segunda Guerra Mundial, a economia deixa de figurar como ponto central do 

desenvolvimento social: as necessidades objetivas estavam sendo superadas e já se vivia 

certa abundância material, sendo possível, desse modo, uma distribuição igualitária da 

riqueza produzida. Assim, a dominação, o sacrifício e a reprodução de classes tornam-se 

desnecessários e a superação do capitalismo, possível. Porém, não é isso que ocorre. Ao 

contrário, a dominação se mantém abertamente além de toda e qualquer necessidade de 

legitimação ou justificativa: o que está em jogo no capitalismo monopolista não é mais 

o desenvolvimento econômico, mas a manutenção do poder, por parte dos monopólios 

industriais, que a concentração de capital lhes confere9. O foco da questão se altera: 

distribuir a riqueza e fazer justiça social já não é mais uma questão econômica, mas 

política. Toda a racionalidade que justificava a exploração dos homens se desvia, nessa 

fase do capitalismo, dos interesses humanos, e torna-se, dessa forma, irracional, já que 

continua visando a adaptação e a dominação dos indivíduos, sem garantir-lhes a 

liberdade – “A irracionalidade molda ainda o destino dos homens”, de acordo com 

HORKHEIMER (2001, p. 157). 

A ideologia, mediante o pleno desenvolvimento das forças 

produtivas no capitalismo do século XX, se transforma em racionalidade tecnológica10, 

                                                 
9 “A autoconservação é o princípio constitutivo da ciência (...). Até mesmo o ego (...) é na verdade, ao 

mesmo tempo, o produto e a condição da existência material. Os indivíduos, que têm que cuidar de si 
mesmos, desenvolvem o ego como a instância da visão antecipadora e da visão de conjunto 
reflexionantes. Ao longo das gerações, o ego se expande e se contrai com as perspectivas da 
autonomia econômica e da propriedade produtiva. Finalmente, ele passa dos burgueses 
desapropriados para os donos-de-trustes totalitários, cuja ciência acabou por se reduzir ao conjunto 
de métodos de reprodução da sociedade de massa submetida.” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 
86) 

10 Neste estudo, será utilizado o termo “ideologia da racionalidade tecnológica”, cunhado por CROCHÍK 
(1999), ao se referir à ideologia que sustenta a fase monopolista ou tardia do capitalismo. Segundo esse 
autor, baseando-se na ideais de Horkheimer e Adorno acerca do desencantamento do mundo e de 
Marcuse sobre a sociedade industrial, essa ideologia busca ajustar (e não mais encobrir) as contradições 
sociais ao sistema existente, a fim de, por meio de mecanismos psicológicos (e não racionais), 
desmobilizar e adaptar os indivíduos às relações de produção que se sustentam ainda pela forma do 
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em cujo cerne se concentra a irracionalidade da manutenção do sistema capitalista. 

Nesse sentido, a técnica torna-se fetiche, pois deixa de servir como meio de 

desenvolvimento social e econômico e passa, assim como o sacrifício, a existir como 

um fim em si mesmo: “seu único critério de verdade passa a ser o seu valor operativo, 

por mais irracional e despótico que possa ser” (SEVERIANO, 2001, p. 102). 

No capitalismo de monopólios, a ideologia deixa de funcionar como 

mero convencimento à adaptação e à autoconservação; passa de dominação hegemônica 

de uma classe (detentora dos meios de produção) sobre outra (detentora da força de 

trabalho) a sistema totalitário que, por meio da fusão entre o social e o individual, 

massifica as consciências. 

AMARAL (1997, p. 47), inspirando-se em Adorno (Sociology and 

Psychology, de 1967), aborda essa fusão como “uma verdadeira reconciliação forçada 

entre as dimensões individual e societária, que se torna responsável, por sua vez, pela 

conversão da consciência individual em mero produto cego de forças heterônomas.” 

Esse novo sistema ideológico, elaborado a partir da necessária 

recomposição e reajuste do próprio modelo liberal às demandas do capitalismo 

monopolista, instala seu núcleo na própria subjetividade do homem contemporâneo, 

visando a indistinção entre este e as forças heterônomas, entre sua possível 

individualidade e a objetividade, conforme alertam HORKHEIMER e ADORNO 

(1973): 

“As modificações antropológicas a que a ideologia totalitária quer corresponder 
são conseqüências de transformações na estrutura da sociedade e nisso – e não 
em seus enunciados – encontramos a realidade substancial dessas ideologias. A 
ideologia contemporânea é o estado de conscientização e de não-conscientização 
das massas como espírito objetivo, e não os mesquinhos produtos que imitam esse 
estado e o repetem, para pior, com a finalidade de assegurar sua reprodução.” (p. 
192-93) 
 

E mais adiante confirmam: 

                                                                                                                                               
trabalho alienado, mesmo quando este já se tornou anacrônico. Assim, CROCHÍK (1999) 
argumenta:“As forças produtivas, entre elas a tecnologia, reproduzem as relações de produção também 
servindo como um ‘véu tecnológico’, na expressão de Adorno e Horkheimer. Reduzindo a percepção do 
mundo através da expansão de sua racionalidade, a visão tecnológica tende, nas diversas esferas da 
vida em que se apresenta, a dotar essas esferas daquela racionalidade. Como o saber técnico utiliza 
procedimentos operacionais na resolução de tarefas, tudo deve ser alvo da operacionalização. A 
política, a educação, a comunicação, a sexualidade, a família, o trabalho, são entendidos através de 
uma única dimensão: a da realidade existente.” (p. 30-31) 
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“(...) o liberalismo político tardio, cuja concepção da liberdade de opinião já 
tinha certas afinidade com o relativismo (...) não era certamente imune a tais 
perversões no conceito de ideologia. Isso confirma, inclusive, que o domínio 
totalitário não se impõe à humanidade de fora por obra de uns tantos 
desesperados nem é uma grande desgraça acidental na auto-estrada do 
progresso; o que ocorre, outrossim, é que no âmago da nossa cultura amadurem 
forças destrutivas.” (p. 196) 

 

Nesse sentido, a ideologia que “emerge” no século XX, fornecendo a 

sustentabilidade necessária à fase monopolista do capital, já tem suas raízes fincadas na 

ideologia liberal em que se erigiu a economia capitalista burguesa do século XIX – 

como assevera CROCHÍK (1999, p. 1): “A ideologia contemporânea, contudo, não se 

contrapõe totalmente à anterior, é também seu prosseguimento”. Embora seja 

essencialmente diferente da ideologia liberal, a ideologia da racionalidade tecnológica 

do século XX é o resultado direto do movimento dialético de progresso e regressão do 

desenvolvimento tecnológico do capitalismo, e pode-se dizer que representa um 

retrocesso ainda maior no que diz respeito à possibilidade de realização da 

individualidade no homem ocidental. 

Essa regressão da cultura ocidental, discutida por HORKHEIMER e 

ADORNO em Dialética do Esclarecimento, expressa claramente que às modificações 

no fenômeno ideológico corresponde a perda daquilo que havia de mais racional na 

ideologia, o que ainda conferia ao indivíduo relativa autonomia e resguardava ao 

sistema certa organização e coerência. Desse modo, a ideologia do capitalismo tardio 

afasta-se de um fundamento racional, na medida em que – apesar de do avançado 

desenvolvimento tecnológico e, portanto, de condições objetivas favoráveis à 

emancipação individual – dificulta cada vez mais aos indivíduos a consecução da 

liberdade e autonomia. A crítica da ideologia, portanto, não basta, já que esta se 

converteu em irracionalidade e penetrou nas mais íntimas esferas da consciência. É 

preciso ir além e desvelar “as configurações psicológicas que levam à adesão imediata 

dos indivíduos à mentira manifesta” (CROCHÍK, 2001, p. 28). É preciso atentar para o 

tipo de (des)subjetivação que está sendo construído nos indivíduos no capitalismo 

tardio, já que, na grande maioria deles, nem mais sua consciência é capaz de denunciar e 

resistir às falácias da objetividade, pois foi cooptada pelas forças heterônomas. 

Compreender que a formação do indivíduo no século XX se deu sobre outras bases é 

fundamental para se entender, sobretudo, os motivos que os conduziram à adesão às 
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tendências totalitárias, as quais impõem determinados “ideais de subjetivação” na 

contemporaneidade. 

No capitalismo tardio, o processo de “individuação” ocorre de 

acordo com essa irracionalidade do sistema, que, cada vez mais, prescinde das 

instituições sociais como instâncias mediadoras da formação do indivíduo. Sem essas 

mediações, a irracionalidade do sistema é admitida de forma imediata pelos indivíduos 

que, sem questioná-la, passam a reproduzi-la. Desse modo, sua formação egóica torna-

se ainda mais frágil e deficiente, já que, por meio de uma fusão homogeneizadora entre 

universal/cultura e particular/eu, os indivíduos “são expropriados, no limite, de seus 

desejos e de sua consciência”(CROCHÍK, 2001, p. 24). 

A conciliação operada entre interesses individuais e coletivos 

aparentemente extingue as contradições entre ambos, pois é revestida de um discurso 

com ênfase na individualidade, nas satisfações narcísicas do indivíduo11 e, desse modo, 

não mais a civilização parece se opor ao indivíduo. Porém, o que ocorre de fato é que as 

energias pulsionais dos indivíduos são capturadas, domesticadas e empregadas em prol 

da coletividade. O “enfraquecimento” do ego o condena à regressão e à fácil adesão às 

tendências totalitárias. Assim, diante da constante ameaça à sua autoconservação, o 

indivíduo, na busca de satisfazer seu narcisismo, é levado a identificar-se com certas 

forças sociais, especialmente com aquelas que os ameaçam e que, justamente por isso, 

por representarem força e poder, passam a ser introjetadas pelos mesmos, ocupando, 

segundo FREUD (1976c), o lugar do ideal de ego desses indivíduos12. 

Em relação à essa dinâmica psicológica e social dos indivíduos 

contemporâneos, CROCHÍK (2001) atenta para o fato de que: 

“Além do narcisismo implicar o enfraquecimento das relações individuais, nutre-
se das pulsões autoconservadoras, que numa sociedade que ameaça a 
autoconservação a todo momento, são exacerbadas. O que resulta em uma 
sociedade necessariamente fascista. Assim, (...) a luta pelo indivíduo é luta contra 
o fascismo.” (p. 23) 
Desse modo, essa constante ameaça à autoconservação é a estrutura 

sobre a qual se assentam as tendências de sociabilidade (baseadas em relações fascistas 

e inescrupulosas, em que o individualismo e a corrupção reinam livremente) e de 

configuração psíquica (baseada na ininterrupta busca pela satisfação) dos indivíduos na 
                                                 
11 De acordo com SEVERIANO (2001), esse discurso fundamenta as campanhas publicitárias na 

contemporaneidade, gerando inúmeras necessidades de consumo nos indivíduos. 
12 Essa discussão sobre a necessidade de identificação com a autoridade será retomada no próximo 

capítulo. 
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contemporaneidade. A fragilidade egóica que constitui o indivíduo do capitalismo tardio 

permite que seus impulsos reprimidos e sua irracionalidade, que antes se  “escondiam” 

em seu inconsciente, passem a ser diretamente apropriados pelas instâncias sociais, 

convertendo o movimento da pulsão em seu oposto, conforme assevera CROCHÍK 

(2001, p. 29):“A crueldade que, segundo Horkheimer e Adorno, é formação reativa ao 

impulso de expansão de Eros, ajuda a manter a dominação social a partir do ódio a si 

mesmo que se fortalece e satisfaz a necessidade de controlar o medo frente a existência 

da ameaça constante.” 

 Assim, nem mesmo a astúcia permanece oculta no inconsciente, 

pois numa sociedade em que impera a “ética da dominação”, onde as regras são em si 

mesmas cruéis e excludentes, ameaçando a autoconservação do indivíduo a todo o 

momento – já que elas não são mais os meios privilegiados de preservação do 

indivíduo, mas fim em si mesmas para a dominação –, essa astúcia não precisa mais se 

configurar como um precipitado de racionalidade ou como estratégia de dominação, 

mas pode ser escancaradamente exposta como uma forma natural de crueldade do 

próprio indivíduo, em vista da crueldade e irracionalidade do sistema. Nesse sentido, 

talvez não seja exagero entender o indivíduo do capitalismo tardio como o indivíduo 

criminoso, que quebra as regras dentro da norma social e que nisso encontra sua 

satisfação – “o prazer de derrotar a civilização com suas próprias armas” 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 93), associando prazer e crueldade. 

Esse indivíduo, desprendido da “culpa neurótica” que caracterizava o 

indivíduo burguês, diante das constantes ameaças à sua autoconsevação imprimidas 

pelo sistema, encontra na frieza e na crueldade sua defesa contra o desencantamento 

frente a um mundo racionalmente administrado e mimetiza a lógica da dominação nele 

presente. Assim, de acordo com CROCHÍK (1999, p. 10), “(...) o mundo desencantado, 

analisado por Horkheimer e Adorno (1986), traz como prisioneira do encanto a 

necessidade de dominação. Essa necessidade é produto do esclarecimento, processo 

destinado a nos livrar das trevas e do medo, que na sua iluminação excessiva, oculta a 

dor do sacrifício contínuo”. 

Em busca de sua realização plena, o esclarecimento, atrelado ao 

modo de produção dominante, volta-se contra ele próprio ao deixar de lado sua tarefa de 

emancipar o indivíduo da dominação e do sacrifício, e, ao contrário, leva-o a adotar o 

formalismo e uma postura calculista/instrumental em sua relação com o mundo.  
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HORKHEIMER e ADORNO (1985), discutem essa relação entre o 

formalismo da razão e a frieza de sentimentos: 

“O verdicto sobre os sentimentos já estava implícito na formalização da razão. A 
autoconservação continua a ter, enquanto instinto natural e como os demais 
impulsos, uma má-consciência. Só a atividade industriosa e as instituições que 
devem servir a ela – isto é, a mediação que conquistou a autonomia, o aparelho, a 
organização, o sistemático – gozam, tanto no conhecimento quanto na prática, da 
reputação de serem racionais. As emoções estão inseridas nisso.” (p. 90) 

 

Para esses autores, essa agudeza no caráter formal presente 

indivíduo contemporâneo que resulta na frieza de sentimentos e em sua relação racional 

e calculadora com os outros indivíduos, “(...) há muito fora proclamada como uma 

antiga sabedoria no círculo esclarecido de Juliette” (p. 102), a personagem cruel e 

individualista de Sade, em sua crônica, bastante escandalosa para a época, de Justine e 

Juliette, que, segundo esses autores, representa “ (...) a epopéia homérica liberada do 

último invólucro mitológico: a história do pensamento como órgão da dominação” (p. 

110). Juliette, cujo tipo de personalidade poderia caracterizar perfeitamente o indivíduo 

frio e imoral do capitalismo tardio, se opõe ao romantismo da razão burguesa. A 

crueldade que Juliette escancara, fazendo frente à moral cristã, à compaixão e ao amor 

romântico burguês, respalda a ética presente no século XX: a ética da dominação 

enquanto finalidade sem fim. Sua lógica formal guia-se por um princípio hedonista-

individualista e não reconhece limites  para a consecução do gozo e na defesa do crime 

e da violência. Assim, a crônica de Juliette evidencia o exagero da razão formal – “O 

credo de Juliette é a ciência. Ela abomina toda veneração cuja racionalidade não se 

possa demonstrar” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 94). Um formalismo que, 

no capitalismo tardio, opera por meio do totalitarismo da racionalidade tecnológica a 

favor do progresso irrefreável, obstando as possibilidades de autonomia individual. 

HORKHIEMER e ADORNO (1985) apontam a generalização das conseqüências 

imorais da razão formalista, descritas pelo Marquês de Sade em sua crônica, e a 

padronização dessas como princípio totalizador/regulador da sociedade contemporânea: 

“(...) a anarquia, o individualismo, que Sade proclamou na luta contra as leis, 

desemboca no domínio do universal, a república.” (p. 110); ou ainda, “os vício 

privados são em Sade (...) a historiografia antecipada das virtudes públicas da era 

totalitária.” (p. 111). 
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No indivíduo criminoso de Sade, o impulso de dominação e a busca 

de satisfação já não respeitam qualquer barreira e o individualismo torna-se, não 

somente sua estratégia de sobrevivência, mas a configuração psicológica por excelência 

que corresponde à forma de sociabilidade em curso no capitalismo tardio e que é 

fundamental ao fascismo. 

Como se disse antes, a “culpa neurótica” presente no indivíduo 

burguês é praticamente impossível no indivíduo atual, pois, sem a mediação das 

instituições sociais, e especialmente da família, a internalização da autoridade (e de 

limites para suas ações), responsável pela formação da consciência moral, torna-se 

inviável. Assim, a possível resistência à dominação é dificultada no indivíduo do 

capitalismo tardio, surgindo em seu lugar a identificação imediata com a mesma. Essa 

imediata identificação com as forças sociais, no capitalismo tardio, são sustentadas por 

mecanismos fascistas. A identificação em massa com forças totalitárias fascistas gera 

uma espécie de narcisismo coletivo que ameaça a sociabilidade (“o narcisismo 

individual se põe no lugar do indivíduo e o coletivo no lugar da sociedade” 

(CROCHÍK, 2001, p. 23)), e acaba “produzindo expressões dramáticas da des-

socialização dos indivíduos” (CANIATO, 1999, p. 25). Em termos psicológicos, essa 

identificação é possível a partir da emergência (liberação) das tendências sádicas 

primitivas, que antes estavam reprimidas no inconsciente, mas que, numa sociedade 

onde o princípio de conservação é cruel, essas já não precisam mais ocultar-se (é o 

triunfo do id sobre o ego). Desse modo, acaba-se produzindo personalidades de caráter 

manipulativo, que se orientam por uma lógica hedonista-individualista e de reprodução 

da violência internalizada, conforme CANIATO (1999) alerta: 

“É oportuno retomar a compreensão adorniana de regressão do ego que não 
corresponde, apenas, à sua fragilização por rigor superegóico mas, sim, por ação 
da violência social (ideologias autoritárias internalizadas), que domina desde o 
interior do id às ‘consciências coisificadas’, fazendo ressurgir as tendências 
sádicas reprimidas. É desta configuração que resultam as ‘personalidades de 
caráter manipulativo’ nas quais se manifesta a predisposição subjetiva para o 
acatamento e reprodução da violência, assim tornada psicossocial.” (p. 22) 
 

Esse acatamento da violência e sua contínua reprodução social 

tornam-se ainda mais agudos na medida em que, paradoxalmente, o capitalismo, a 

ciência e a tecnologia desenvolvem-se e a capacidade de reflexão dos homens retrocede. 
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O progresso científico e tecnológico do século XX possibilitou uma 

organização mais racional da sociedade, tornando a vida mais fácil do ponto de vista de 

sua administração e planejamento. Entretanto, essa “simplificação” da vida diminuiu a 

possibilidade de reflexão e de experiências dos homens, acerca da relação consigo 

mesmo e com os demais, o que faz desse progresso ser regressivo ao mesmo tempo, 

uma vez que pode propiciar um empobrecimento psíquico, de acordo com 

HORKHEIMER e ADORNO (1985): 

“A unificação da função intelectual, graças à qual se efetua a dominação dos 
sentidos, a resignação do pensamento em vista da produção da unanimidade, 
significa o empobrecimento do pensamento bem como da experiência: A 
separação dos dois domínios prejudica a ambos. (...) O espírito torna-se de fato o 
aparelho da dominação e do autodomínio (...). É da imaturidade dos dominados 
que se nutre a hipermaturidade da sociedade. Quanto mais complicada e mais 
refinada a aparelhagem social, econômica e científica, para cujo manejo o corpo 
já há muito foi ajustado pelo sistema de produção, tanto mais empobrecidas as 
vivências de que ele é capaz.” (p. 47) 
 

A atualidade dessa assertiva escrita em meados do século XX peloss 

autores citados evidencia-se no fato de que esse empobrecimento do espaço psíquico 

característico da “sociedade administrada” do capitalismo tardio conduz a uma 

fragmentação e ao embotamento cada vez maior dos homens, que não conseguem 

desenvolver verdadeiras relações com a alteridade. Essas relações são mediadas pelo 

princípio do equivalente, fundamentado no valor de troca, e reforçam o utilitarismo 

defendido pela razão instrumental: o outro, mal é percebido pelo indivíduo 

contemporâneo, e quando o é, é predominantemente pela utilidade que lhe possa 

representar. As pessoas, as idéias, os sentimentos, os desejos e os ideais são 

transformados em coisas, em objetos de troca, servindo ao consumo, para o qual as 

energias psíquicas dos indivíduos são canalizadas, na contemporaneidade. A 

conseqüência desse “processo de individuação” a partir do equivalente de trocas da 

“sociedade administrada” é o fechamento cada vez mais agudo do homem em si mesmo, 

levando-o ao individualismo e à personalização de soluções, a respeito do que 

SEVERIANO (2001, p. 113) adverte: 

“A fragmentação sempre mais intensa a que está submetido o homem 
contemporâneo (...) induz o homem ‘unidimensional’ a tornar-se também 
narcisista, de um narcisismo fruto genuíno de uma cultura homogeneizante, que, 
longe de significar um real fortalecimento do eu, indica mais a profunda 
descrença e o isolamento a que está submetido o homem ‘pós-moderno’. Este, 
para sobreviver, desinveste o mundo e refugia-se em soluções estritamente 
pessoais, onde o objeto/imagem de consumo passa a se configurar na única forma 
de alteridade possível.”  
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Nesse sentido, no mundo atual, o homem passa de um mero ponto de 

referência sobre o qual as relações de produção (anacrônicas) orientam o alcance de sua 

dominação, dificultando sua possibilidade de experiência frente à objetividade; 

experiência esta, que se apresenta como condição primordial de subjetivação, pois é por 

meio dela que sujeito e objeto podem diferenciar-se e reconhecer-se um do/no outro. 

Sem essa diferenciação e sem se reconhecer no objeto e como objeto, o sujeito 

supostamente autônomo engolfa-se num individualismo tão profundo que o impede de 

perceber quanto mecanicismo e heteronomia há em sua formação. A relação entre 

sujeito e objeto acaba sendo falseada, pois a partir de uma identificação imediata entre 

ambos, imposta heteronomamente, o sujeito sucumbe ao objeto (que se torna fetiche) 

sem refleti-lo criticamente; da mesma forma, a sua ação (práxis), dissociada da 

experiência frente à objetividade e da reflexão, se converte em pseudo-atividade 

(ADORNO, 1995d)13, em mera repetição, reprodução mecânica de modos de ser, de se 

comportar e de sentir incutidos socialmente. O medo de perder-se de si mesmo, 

impulsionado pela constante ameaça à sua autoconservação, só o faz fechar-se ainda 

mais às experiências, o que o leva à regressão e fragilidade egóicas e o torna alvo fácil 

diante das manipulações da sociedade contemporânea. 

Assim, não se pode falar da existência de um “sujeito” de fato no 

capitalismo tardio, pois ele já havia sido eliminado mesmo antes que conseguisse sua 

completa autonomia; para CROCHÍK (2001, p. 21): “As relações entre os indivíduos 

não são relações entre sujeitos – sujeitos de sua consciência, sujeitos de sua ação – e, 

sim, entre mônadas; assim o termo ‘intersubjetividade’ faz parte da ideologia 

romântica, que julga já ser possível a existência do indivíduo como sujeito, no sentido 

liberal do termo, e mesmo no sentido hegeliano do reconhecimento entre 

autoconsciências”. 

A interrupção da individuação que se dá em nome do progresso 

social dificulta a conscientização do homem sobre as contradições sociais que o cercam. 

O progresso torna-se, por isso, um fetiche, que também converte em fetiche todos 

aqueles elementos que o acompanham: o método, a técnica, a ciência, as relações de 

produção, o consumo. Desse modo, o progresso não é neutro e contribui de forma 

                                                 
13 A relação entre tória e práxis será discutida com maior profundidade no terceiro capítulo. 
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acentuada para a reprodução das desigualdades sociais, da injustiça, do crime, da 

violência, traindo os interesses humanos. 

Mas, essa regressão em curso é irreversível, o estágio final de toda 

humanidade? Se essa acepção for aceita, perder-se-ia a dialética imanente à relação 

entre sujeito e objeto, por meio da qual se pode refletir sobre as possibilidades de 

resistência e de individuação. Assim, desvelar as contradições sociais, apesar das 

tendências totalitárias, e compreender que o progresso não é somente fetiche e não 

implica apenas em regressão das consciências, mas pode trazer em seu bojo, a partir do 

desenvolvimento que gera, as possibilidades de reflexão e de recusa à participação no 

jogo social, é fundamental à crítica da ideologia e ao entendimento das condições atuais 

da sociedade e do indivíduo como negação determinada. 

Desse modo, a crítica (radical) à formação do indivíduo, implica, 

além da reflexão sobre as condições e os limites históricos que a determinaram, no 

exame de sua relação com os mecanismos sociais de integração e dos componentes 

irracionais/psíquicos presentes no indivíduo que o impelem à adesão imediata à 

ideologia, o que será exposto no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

MECANISMOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS DA FORMAÇÃO DO 

INDIVÍDUO CONTEMPORÂNEO 

 

 

“Pero la sociedad actual é ‘totalitaria’ también en que 
los hombres como tales, acaso de modo más cabal que 
antes, se adaptan con la energía de su yo a la tendencia 
de la sociedad; en que llevan adelante, ciegos, su 
autoalienación hasta el espejismo de la identidad entre 
lo que son para sí y lo que son en sí. Porque, según la 
posibilidad objetiva, ya no se precisaría de la 
adaptación, no basta ya la simple adaptación para 
preseverar en lo existente. Los individuos sólo alcanzan 
con fortuna la autoconsevación en tanto fracasa la 
constituición de su simismidad, a causa de uma 
regresión autoprescrita” 

 (ADORNO, 1986a, p. 61) 

 

 

Neste capítulo, dividido em quatro tópicos, discute-se a relação entre 

formação, declínio da autoridade e a configuração psicológica sadomasoquista dos 

sujeitos contemporâneos e as suas possibilidades de resistência à integração social. No 

primeiro tópico, intitulado “Formação e heteronomia: o ‘colapso da formação cultural’ 

e a regressão das consciências”, o objetivo é refletir acerca dos (des)caminhos tomados 

pela formação cultural resultando, no capitalismo tardio, na deformação e regressão dos 

indivíduos. No segundo tópico, denominado “Pseudoformação, declínio da autoridade 

e heteronomia: a pseudoindividuação como a formação possível do homem no 

capitalismo”, discute-se a relação entre pseudoformação e declínio da autoridade, 

demarcando-se que a abolição da referência/recorrência à autoridade no capitalismo 

tardio não extinguiu sua necessidade como modelo de identificação e formação da 

consciência dos mesmos. No terceiro tópico, “A configuração psicológica 

sadomasoquista da pseudoindividuação (ou sobre o esvaziamento da consciência moral 

na sociedade capitalista)”, procura-se analisar como a necessidade de um modelo de 
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autoridade torna-se um forte incremento do sadomasoquismo – elemento psicológico 

essencial à reprodução das condições sociais existentes e à integração social do 

indivíduos. No quarto tópico, intitulada “Pseudoindividuação e integração social: do 

aparente ao contraditório”, busca-se refletir se, apesar do totalitarismo em voga, 

existem possibilidades de negação do existente. 

 

  

2.1. Formação e heteronomia: o “colapso da formação cultural” e a regressão das 

consciências 

 

A desmedida regressão das consciências – refletida numa verdadeira 

“explosão de barbárie”, segundo ADORNO (1971) – que podemos assistir nos dias de 

hoje, está diretamente relacionada ao “colapso de la formación cultural” (p. 233), cuja 

origem situa-se na própria dinâmica de desenvolvimento social, político, econômico e 

cultural  das sociedades ocidentais. 

De acordo com o que se discutiu até aqui, o avanço das forças 

produtivas do capitalismo conduziu as sociedades ocidentais a um relevante progresso 

tecnológico, o que, contrariando a suposição de Marx no século XIX, não gerou a 

emancipação do indivíduo, mas o seu oposto: uma profunda regressão em termos de sua 

consciência crítica, de acordo com ADORNO (1971, p. 265): “(...) en el mismo 

progreso, en la misma categoría de lo nuevo, va mezclada, como fermento, una adición 

de barbarie (...)”. Isso, conforme já assinalado por HORKHEIMER e ADORNO 

(1985), é inerente à própria lógica do progresso, cujo bom êxito implica necessária e 

paradoxalmente numa “irrefreável regressão” (p. 46) psíquica dos indivíduos – ou 

como se disse antes: “É da imaturidade dos dominados que se nutre a hipermaturidade 

da sociedade” (p. 47); ou seja, tal regressão é condição sine qua non para o avanço do 

poder, no qual se funda o desenvolvimento técnico e social: “(...) o terreno no qual a 

técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais 

fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da 

própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada sobre si mesma” 

(p. 114). 

A regressão dos indivíduos é mais do que um meio de reprodução da 

sociedade, antes, constitui um de seus fundamentos e a forma pela qual eles existem e 
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sobrevivem nela; constitui a essência da formação cultural no século XX – “la forma 

dominante de la conciencia actual”(ADORNO, 1971, p. 234), que se converteu, na 

verdade, em pseudoformação. 

A formação ocorre à medida que a cultura é apropriada 

subjetivamente pelos indivíduos, o que implica no envolvimento do espírito com os 

conteúdos que são transmitidos socialmente; tal envolvimento compreende um 

movimento de adaptação e resistência frente a esses conteúdos. Desse modo, formação 

cultural constitui um processo dialético, pois é, ao mesmo tempo, desmistificação e 

preservação da natureza humana: envolve adaptação social, porquanto os indivíduos 

devam se opor à natureza, mas para além da adaptação, deve também permitir à própria 

natureza preservada se opor à total adaptação, à aniquilação do homem e de sua 

natureza. A liquidação da natureza indicaria o fim da possibilidade de resistência e a 

formação tornar-se-ia, assim, mera adaptação, simples introjeção (sem uma 

incorporação de fato, “de um modo vivo” (ADORNO, 1971, p. 242) ou um 

envolvimento e enfrentamento do espírito) dos conteúdos, valores e normas sociais, 

aprofundando ainda mais a regressão dos indivíduos. 

A pseudoformação avança enquanto uma “especie de espíritu 

objetivo negativo” (ADORNO, 1971, p. 234), conforme as forças produtivas do 

capitalismo se desenvolvem, apresentando-se como o principal tipo de formação 

possível na atualidade e segundo a qual tudo deve conformar-se para não ser empecilho 

ao progresso. A formação meramente adaptativa mina a tensão entre o domínio da 

natureza e sua conservação; tensão que, necessária à verdadeira socialização entre os 

homens, proporcionaria a prevenção de explosões entre eles, sem, com isso, integrá-los 

por completo à totalidade. Ao reverso, a pseudoformação torna tudo passível de 

conformação à realidade, o que implica, necessariamente, num arrojado esquema de 

dominação da natureza e das próprias forças instintivas do homem. Se a tensão entre 

aspectos inconciliáveis – a socialização como adaptação e a natureza – é perdida, a 

autoconservação fica, assim, condicionada à integração: para autoconservar-se, o sujeito 

deve integrar-se à natureza, assemelhando-se a ela e eliminando-se a si próprio como 

sujeito. Esse processo de assemelhar-se à natureza (mimetismo) para dominá-la acaba, 

ao contrário do que pretendia, reproduzindo tal dominação, conforme se disse 

anteriormente. Assim, se de um lado não há mais nada de natureza que não tenha sido 

socializado, de outro, a natureza tosca fica conservada na socialização, pois essa 
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reproduz a “deformação” – a agressividade – que julga conformar. Eis o paradoxo que 

esse tipo de formação encerra: na tentativa de superação da dominação, as relações 

sociais reproduzem a própria dominação. A irracionalidade desse esquema não permite 

que a mera adaptação seja transposta e que a liberdade e autonomia sejam alcançadas de 

fato, pois a repetição do “sempre-o-mesmo” não vai além do objeto, mas paralisa o 

movimento deste (convertendo-o em uma categoria fixa, em natureza morta, dominada) 

e do próprio sujeito (como mimese do que está morto). 

Esse tipo de formação presente na sociedade atual já se imiscuía ao 

ideal da formação cultural burguesa do século XIX14, qual seja, a formação de uma 

sociedade de seres livres e iguais. Para tanto, a formação deveria visar o fortalecimento 

do indivíduo: sua liberdade, autonomia, autoconsciência e autocontrole, como meio de 

se atingir o ideal liberal de uma “sociedade razoável e autônoma”. Assim, “(…) cuanto 

más lúcido fuese el singular, más lúcido sería el todo” (ADORNO, 1971, p. 239). 

Naquele período, o homem – o burguês, mais que qualquer outro pertencente às demais 

classes sociais – tinha melhores condições para sua emancipação porque a sociedade 

ainda comportava diferenças – econômicas, sociais, de formação entre outras –, que se 

refletiam no nível de consciência e autonomia dos indivíduos. Além disso, conforme se 

assinalou antes, a ideologia liberal formava um sistema racional, coerente e organizado 

que trazia consigo uma justificativa igualmente racional, fundamentada no necessário 

desenvolvimento das forças produtivas, a partir do qual se poderia chegar a uma 

sociedade de abundância e igualdade social e econômica. As instâncias sociais, como a 

família, por exemplo, desempenhavam, nesse período, um papel essencial na 

transmissão dessa ideologia para a construção de uma ordem burguesa, na qual o 

sacrifício e a autoconservação ainda faziam sentido. A consciência moral do homem era 

ponto fundamental de sua formação e se respaldava em certas referências, como a ética 

no trabalho, a moralidade sexual repressora, a família patriarcal autoritária (LASCH, 

1987). O duplo caráter da cultura – adaptação e preservação do natural – ainda estava 

mantido e a tensão entre esses dois pólos permitia ao indivíduo do século XIX elaborar 

sua experiência acerca de sua relação com a objetividade, de refletir sobre ela e de 

apropriar-se subjetivamente dos bens culturais. Ele não tinha sido ainda completamente 

assimilado pelas forças sociais, apesar do pragmatismo que passou a tomar parte da 

formação cultural burguesa. Nesse período, o homem ainda guardava dentro de si 

                                                 
14“La medida de la nueva perversidad es únicamente la anterior (...)” (ADORNO, 1971, p. 245).  
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algumas forças de resistência que o permitiam “driblar” sua mais completa submissão à 

objetividade. Tal manobra podia ser realizada porque ainda estava preservado no 

indivíduo burguês certo equilíbrio entre as três instâncias psíquicas – ego, id e superego 

– o que, em virtude do desenvolvimento de uma “culpa neurótica”, tornava possível a 

identificação com a autoridade e a formação de uma consciência moral, diante da qual 

as forças instintivas e os conteúdos irracionais do homem – sua natureza – podiam ser 

remanejados para o inconsciente. 

Mas, as próprias condições objetivas que engendraram a formação 

cultural burguesa do século XIX e sua ênfase na liberdade individual, conduzem-na a 

seu reverso: a deformação dos indivíduos se põe no lugar de sua formação para a 

autonomia e os torna cada vez menos livres e emancipados e cada vez mais 

regredidos15. As metas de desenvolvimento econômico nas sociedades capitalistas 

levam essa formação a se desprender de seu objetivo inicial de emancipação dos 

indivíduos; o ideal de autonomia individual esbarra naquilo mesmo que deveria se opor 

enquanto princípio: na regulação social, na “anti-autonomia”, na heteronomia. A esse 

respeito, MARCUSE (1999) pondera: 

“Ao final do século XIX, a idéia de indivíduo tornou-se cada vez mais ambígua: 
combinava a insistência no desempenho social livre e na eficiência competitiva 
com a glorificação do pequeno, da privacidade e autolimitação. Os direitos e 
liberdades do indivíduo na sociedade eram interpretados como direitos e 
liberdades da privacidade e afastamento da sociedade. (...) A contraposição entre 
indivíduo e sociedade que originalmente deveria fornecer bases para uma reforma 
militante da sociedade no interesse do indivíduo, vem para preparar e justificar o 
afastamento do indivíduo da sociedade. (...) A autonomia do indivíduo veio a ser 
vista como assunto privado em vez de público, um elemento de retirada em vez de 
agressão.” (p. 98) 

 

Os fins econômicos impõem ao indivíduo sua resignação às 

condições objetivas e a formação passa a ser orientada pelo princípio utilitarista, pela 

instrumentalidade. O desenvolvimento capitalista, cujas metas de produção econômica 

puderam ser atingidas no decorrer do século XX, se opõe frontalmente à liberdade 

individual e mantém a dominação e o sacrifício – que passam de meio para se atingir 

certas condições objetivas a fim, pois tais condições já foram alcançadas – como pilares 

que ainda sustentam seu avanço. Nesse sentido, o discurso sobre autonomia que 

                                                 
15 De acordo com Adorno (2006): “(...) os membros das massas contemporâneas são, pelo menos prima 

facie indivíduos, filhos de uma sociedade liberal, competitiva e individualista, condicionados a se 
manter como unidades independentes e auto-sustentáveis; eles são continuamente advertidos de que 
devem ser ‘duros’ e prevenidos contra a rendição.” (p.168) [grifos do autor] 
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sustentava a formação cultural burguesa converte-se em impostura, em mera ideologia, 

conforme ADORNO (1971, p. 246) assevera: “(...) el que el estado de conciencia 

postulado en otro tiempo en la sociedad burguesa remita por anticipado a la 

posibilidad de una autonomia real de la vida propia de cada cual, posibilidad que la 

implantación de aquél ha rechazado y que se lleva a empellones a ser mera ideología”. 

Mas, se esse discurso sobre autonomia individual pôde ser utilizado 

pelo liberalismo como forma de convencer os indivíduos a se sentirem responsáveis 

pelo desenvolvimento da sociedade, foi devido ao fato de que, conforme se discutiu no 

capítulo anterior, a ideologia como justificação social das desigualdades e da dominação 

ainda comportava em seu núcleo certa racionalidade. Quando as desigualdades sociais e 

a dominação já podem ser superadas de fato, devido ao alto grau de desenvolvimento 

econômico das sociedades capitalistas no século XX, mas são, ao contrário, mantidas de 

forma deliberada, a ideologia perde seu componente racional – embora, não perca sua 

força. Na era dos monopólios, as desigualdades sociais cada vez mais gritantes são 

“mascaradas” pela própria realidade – a própria realidade funciona como máscara de si 

mesma –; assim não se nega às diferentes classes o conhecimento sobre os fatos16 e o 

mesmo acesso aos bens culturais, ao contrário, incentiva-se essa “consciência” e esse 

acesso como forma de integrar e nivelar as diferenças entre elas. A ideologia não é 

mais, como no liberalismo, justificação ou falsa consciência; no capitalismo tardio ela é 

mentira manifesta, orientada por uma lógica da integração social, por meio da qual os 

indivíduos passam a se acreditar como iguais, já que desejam e consomem as mesmas 

coisas, sentem e pensam do mesmo modo. No entanto, o engodo dessa (falsa) integração 

está em camuflar que o nivelamento subjetivo dos indivíduos não significa nivelamento 

social. Desse modo, 

 “La diferencia entre el poderío y la impotencia sociales, que crece 
incesantemente, niega a los débiles – y, tendencialmente, también ya a los 
poderosos – los supuestos reales de la autonomía que el concepto de formación 
cultural conserva ideológicamente; y justamente por ello se aproximan 
mutuamente las conciencias de las distintas clases (...) Por lo demás, puede 
hablarse de una sociedad nivelada de clases medias sólo psicológico-socialmente 
(...), mas no objetivo-estructuralmente; pero también subjetivamente aparecen 
ambas cosas: el velo de la integración, principalmente en las categorías de 
consumo, y la persistente dicotomía donde quiera que los sujetos choquen con 
antagonismos de intereses fuertemente establecidos – luego a underlyn population 
es ‘realista’, y las otras se sienten portavoces de los ideales –. Puesto que la 

                                                 
16“A nova ideologia tem por objeto o mundo enquanto tal. Ela recorre ao culto do fato, limitando-se a 

elevar – graças a uma representação tão precisa quanto possível – a existência ruim ao reino dos fatos. 
Essa transferência converte a própria existência num sucedâneo do sentido e do direito.” 
(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 138). 
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integración es una ideología, es también, como ideología, desmoronable.” 
(ADORNO, 1971, p. 243) [grifos do autor] 

 

Isso significa que, objetivamente, as massas continuam a ser 

(inferiormente) diferentes dos economicamente mais abastados; a possibilidade de 

ocuparem um outro lugar objetivo na sociedade continua a lhes ser negada. Mas elas – 

as massas – já não podem perceber isso, pois sua formação cultural adaptativa cuidou 

para que sua capacidade de percepção fosse alterada, conforme ADORNO (1971, p. 

251) aponta: “La pseudoformación non se confina ya meramente al espíritu, sino que 

adultera la vida sensorial; y responde a la cuestión psicodinámica de cómo pueda 

resistir el sujeto bajo una racionalidad que, en definitiva, sea ella misma irracional.” 

Aquilo mesmo que constitui a força dessa ideologia conciliatória que 

sustenta a pseudoformação – sua irracionalidade – é também sua fraqueza e o que a 

torna passível de desmoronamento, porque delata sua falsidade – e, conseqüentemente, 

a violência com que força tal conciliação – enquanto modelo de cultura: “a falsa 

identidade do universal e do particular” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 114). 

A extinção dos limites – e da tensão que tais limites criavam – entre público e privado 

promove uma espécie de identificação coletiva, que, por sua vez, fornece a aparente 

impressão de um encurtamento dos vínculos sociais17. Isso, de um lado, produz uma 

sensação de unidade, igualdade e proximidade entre todos, mas de outro, em virtude da 

própria sensação de proximidade em demasia que é criada, perde-se a noção do que é 

particular e daquilo que lhe provém da coletividade, levando o indivíduo a uma 

sensação de perda de sua própria identidade, da individualidade que supõe ainda 

possuir. A apologia da integração que está na base do modelo atual de cultura – e que 

também compõe a dinâmica do fascismo, abriga em si uma essência antinômica: 

“(...) sus condiciones son la autonomía y la libertad, no obstante lo cual remite, a 
la vez, a estructuras de un orden pretextado frente a cada persona singular, en 
cierto sentido heterónomo y, por ello, nulo, a cuya imagen únicamente es capaz 
esta última de formarse. De ahí que en el instante en que hay formación, 
propiamente ya no la haya: en su origen está ya incluida teleológicamente su 
ruina.” (ADORNO, 1971, p. 247) 
 

                                                 
17 Esse mecanismo constitui o fundamento do narcisismo coletivo e funciona como fomento ao sadismo e 

à ansiedade persecutória, aspectos que compõem a configuração psicológica dos pseudoindivíduos, 
como será discutido mais adiante neste capítulo. 
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A fusão entre particular e coletivo não deixa espaço para as 

diferenças e liberdades individuais e, sendo assim, apesar de, conforme ADORNO 

(1971), a pseudoformação cultural ser tão burguesa como a idéia mesma de formação, 

ambas se diferenciam especialmente no ponto em que a formação ainda permitiu, até 

certo momento, a preservação da individualidade, em que pese as contradições que tal 

princípio encerrava. Segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985, p. 145), 

“(...) o princípio da individualidade estava cheio de contradições desde o início. 
Por um lado, a individuação jamais chegou a se realizar de fato. O caráter de 
classe da autoconservação fixava cada um no estágio do mero ser genérico (...). O 
indivíduo, sobre o qual a sociedade se apoiava, trazia em si mesmo sua mácula; 
em sua aparente liberdade, ele era o produto de sua aparelhagem econômica e 
social (...). Ao mesmo tempo, a sociedade burguesa também desenvolveu, em seu 
processo, o indivíduo. Contra a vontade de seus senhores, a técnica transformou 
os homens de crianças em pessoas. Mas cada um desses progressos da 
individuação se fez à custa da individualidade em cujo nome tinha lugar, e deles 
nada sobrou senão a decisão de perseguir apenas os fins privados.” [grifos dos 
autores]. 
 

A preservação da individualidade (mesmo com todas contradições 

que esta comportava) como meta formativa, possibilitava ao espírito humano transpor 

os limites impostos pela própria formação em busca de uma maior autonomia e 

diferenciação com relação ao socialmente existente. No entanto, desde que a formação 

cultural começou a distanciar-se de suas determinações objetivas, e mais profundamente 

a partir do século XX, visando a absolutização da cultura e a independência do 

espírito18, ela passou a configurar-se como “figura totalitária” que ofusca a percepção 

acerca do anacronismo das relações sociais fundadas sob o imperativo da dominação, do 

sacrifício e da autoconservação como mera integração social. Sob a égide dessa 

ideologia integradora, em que a totalidade é a força heterônoma que comanda e tutela os 

indivíduos, estes – tornados pseudoindivíduos porque abrem mão de sua própria 

individualidade para autoconservar-se – distanciam-se cada vez mais da tão almejada 

autonomia, e a regressão de suas consciências apresenta-se, desse modo, como o 

                                                 
18 Sobre essa questão, ADORNO (1971) assinala que a própria independência do espírito é produzida 

socialmente tanto quanto a sua dependência social, constituindo-se num importante movimento rumo à 
transposição da mera adaptação. Assim, se essa independência for negada, a cultura se converterá em 
ideologia, tanto quanto é ideologia a sua absolutização. Esse paradoxo é inerente à formação cultural e 
resguarda em si a necessária tensão entre adaptação e natureza, entre conformismo e resistência:  “(...) 
el que el espíritu se separe de las condiciones de vida reales e se independice frente a ellas no 
constituye solo su falsedad, sino también su verdad (...). La irrevocable independización del espíritu 
frente a la sociedad – la promesa de liberdad – es ella misma algo tan social como lo es la unidad de 
ambos; y si se reniega simplemente de tal independización, el espíritu queda sofocado y convierte lo 
que existe en una ideología no menos que cuando usurpava ideológicamente el carácter absoluto.” (p. 
266) 
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principal sentido tomado pela sua socialização, objeto do qual a pseudoformação não se 

descuida. 

 

2.2. Pseudoformação, declínio da autoridade e heteronomia: a pseudoindividuação 

como a formação possível do homem no capitalismo tardio 

 

A conversão da formação cultural em pseudoformação, não significa 

somente um processo formativo incompleto, semiformação ou incultura; ela significa, 

de outro modo, a deformação psíquica e social dos homens, uma vez que esses, em seu 

processo formativo são despojados sua subjetividade e distintividade e conduzidos à 

regressão. Para ADORNO (1971), a incultura, por ser mera ingenuidade ou simples 

ausência de conhecimentos, ainda permitiria uma relação mais espontânea e imediata 

com os objetos, o que poderia possibilitar o desenvolvimento de alguma consciência 

crítica, mesmo que limitada. Já a pseudoformação, devido à mediação ideológica a que 

está submetida, cria, segundo o autor, maiores entraves que a incultura à possibilidade 

de formação de uma consciência crítica. Nesse sentido, ele defende que nenhuma 

formação seria preferível à pseudoformação. 

A instrumentalidade perseguida pela pseudoformação como seu 

“mais nobre fim” coloca em xeque não somente os conteúdos nela transmitidos – cuja 

vulgarização e o caráter mercadológico são evidentes –, mas a relação que se estabelece 

com os mesmos é também afetada de forma profunda: a formação passa a ser mediada 

pelo princípio da troca, converte-se em mercadoria, em mero fetiche, e, como tal, 

esvazia-se de sua substância – a formação do sujeito autônomo –, não oferecendo nada 

mais ao indivíduo com o que possa identificar-se e formar sua razão. A atrofia do 

pensamento é a conseqüência imediata da pseudoformação; sua essência é a 

conservação do sujeito, eliminando-o: “O inimigo que se combate é o inimigo que já 

está derrotado, o sujeito pensante” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 140). 

Se a formação tradicional apresentava problemas devido ao seu 

fundamento idealista, o qual conservava ideologicamente a crença no intelecto, no 

espírito e na auto-realização do sujeito autônomo, a formação atual torna-se deveras 

problemática, pois, ao inverter a relação entre sujeito e objeto, recai no mais extremo 

relativismo, anulando qualquer vestígio de espiritualismo e, conseqüentemente, da 
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possibilidade de realização da autonomia e da liberdade, conforme ADORNO (1971, p. 

248): 

“É posible que la creencia en el intelecto o espíritu haya secularizado – 
pasándolo a algo inesencial – el espíritu teológico, y que si a llamada generación 
joven la desprecia lo que haga es devolverla lo que ella ha cometido; pero donde 
falta – ella, que, por su parte, es ideología – amanece otra peor. El carácter o 
personaje social que en alemán se llama (...) geistiger Mensch [persona 
espiritual] se extingue; pero el pretendido realismo que le hereda no está más 
próximo a las cosas, sino, simplemente, dispuesto (...) a instalar confortablemente 
la existencia espiritual y a sorber lo que se invierta en ella.” [grifos do autor] 
 

Ao eliminar o “sujeito espiritual” e se orientar por um “hiper-

realismo”, a pseudoformação impede que as contradições presentes no próprio sujeito e 

na realidade possam ser evidenciadas: a realidade é dada enquanto tal, cabendo ao 

sujeito aceitá-la e introjetá-la, formando-se segundo os princípios nela dispostos. 

Sendo assim, essa formação meramente instrumental não é uma 

formação para a liberdade; é uma formação administrada, cuja própria idéia de 

liberdade é controlada, mediada objetivamente pelas condições de falta de liberdade. 

Essa racionalidade administrativa que caracteriza a pseudoformação opõe-se 

frontalmente a qualquer forma de espontaneidade – expressão própria da natureza 

humana, por meio da qual a formação poderia se caracterizar como algo distinto dos 

mecanismos de domínio social da natureza. Tudo é reduzido a um esquematismo sem 

medida para poder ser integrado à totalidade. A experiência do sujeito com a 

objetividade é impedida de ocorrer, pois, devido ao esquematismo da formação, o 

movimento de ambos fica paralisado: a objetividade, por ser apresentada na 

pseudoformação como “invariante fixo” (HORKHEIMER  e ADORNO, 1985, p. 117), 

como “sempre-o-mesmo” (natureza morta/dominada), da qual, supõe-se, não resta mais 

nada a revelar19 e, por isso, já não é mais necessária uma relação profunda – um 

autêntico envolvimento do espírito – com a mesma; o sujeito, por encontrar-se apartado 

de sua consciência, que poderia orientá-lo na busca de uma diferenciação em relação 

aos demais e à própria objetividade, não resistindo à identificação imediata com ela (a 

mimese se coloca no lugar da individuação). A instrumentação substitui a incorporação 

da cultura e a “aquisição” de formação se transforma em possessão/apropriação, cujo 

valor é reduzido a mero fetiche: “(...) la seudoformación es el espíritu apresado por el 

                                                 
19 Se o existente é o verdadeiro, é tudo o que há; então, não há mais “mistérios” a revelar ou contradições 

a superar. Tudo já está dado de antemão. 
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carácter de fetiche de la mercancia” (ADORNO, 1971, p. 252). Assim, quanto mais 

consistente a integração ao todo, ou seja, quanto maior a sensação de pertença àquilo 

que se julga culto, mais bem sucedida terá sido a formação – isto é, a pseudoformação – 

na sociedade contemporânea. 

A indústria cultural – cujo “espíritu es la pseudocultura, la 

identificación” (ADORNO, 1971, p. 245) – desempenha, no capitalismo tardio, a 

função ideológica de integração social do indivíduo. Utiliza-se do esquematismo como 

um mecanismo de ajuste ao sistema social, retirando do sujeito – concebido como reles 

consumidor – sua espontaneidade e sua capacidade de pensar, de sentir e de imaginar: 

na “arte sem sonho” da indústria cultural não há espaço para as fantasias. As atribuições 

que antes cabiam à consciência, ao “sujeito pensante”, agora estão todas previstas no 

esquematismo da produção: “Tudo vem da consciência (...) da consciência terrena das 

equipes de produção” (HORKHEIMER  e  ADORNO, 1985, p. 117). Ao sujeito já não 

é mais necessário dizer, fazer, pensar, sentir, imaginar, sonhar; a indústria cultural faz 

tudo isso por ele, por meio dos clichês e estereótipos que ela emprega a fim de coagi-lo 

a identificar-se imediatamente com seus produtos, conforme HORKHEIMER  e 

ADORNO (1985, p. 117): “A função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao 

sujeito, a saber, referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos 

fundamentais, é tomada ao sujeito pela indústria”. No entanto, essa identificação 

(irracional e irrefletida) somente é possível, porque a indústria cultural utiliza-se de 

técnicas psicologicamente orientadas – assim como no caso da propaganda fascista – 

que mobilizam processos irracionais, inconscientes e regressivos dos sujeitos, já 

emocionalmente predispostos devido às frustrações e descasos sociais que 

freqüentemente sofrem – da mesma maneira que na “psicologia do fascismo”, que visa 

“racionalizar o irracional”, “essa tarefa é facilitada pelo estado de espírito de todos 

aqueles estratos da população que sofrem frustrações sem sentido e desenvolvem, por 

isso,uma mentalidade mesquinha e irracional” (ADORNO, 2006, p. 185-86). A 

integração promovida pela formação meramente instrumental não deixa, segundo 

ADORNO (1971), “lagunas de la socialización” (p. 252), por meio das quais as 

diferenças de formação entre os indivíduos – princípio da individuação – poderiam 

brotar. 

O imperativo capitalista submete a formação à regência do capital, 

do equivalente de trocas, para servir a seus fins. O espírito humano aprisionado pelo 
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fetiche da mercadoria, no qual a formação se reduziu no capitalismo tardio, desumaniza-

se, torna-se coisa. A existência fica, assim, desprovida de sentido, pois se perde a 

possibilidade de se ir além do objeto, de superar a própria realidade.  A frustração da 

expectativa frente à impossibilidade do “mistério” que a realidade poderia ocultar e de 

sua revelação – a transposição do existente, por meio de uma experiência pessoal e 

única do sujeito – gera nele uma profunda sensação de desencantamento com o mundo. 

Em relação a essa questão, Adorno adverte, em Minima Moralia, 

sobre a tendência contemporânea de se realizar vivências ao invés de experiências, 

incentivada pelo sentimento de impotência diante da realidade: “Se o objecto da 

experiência se eleva sobre as proporções do indivíduo, este em rigor já não o 

experimenta, mas registra-o automaticamente, mediante um conceito sem intuição, 

como algo a ele externo, incomensurável, em relação ao qual se comporta tão 

friamente como o choque catastrófico em relação a ele.” (ADORNO, 2001, p. 183-84). 

Tal frustração e desencantamento predispõem psicologicamente os 

sujeitos à integração, à adesão imediata à totalidade, sem uma necessária reflexão sobre 

o que lhes é apresentado como verdadeiro. Para a ausência de sentido da vida – aquele 

profundo “vazio interior” tão comum ao homem contemporâneo – busca-se uma 

compensação no culto de imagens e formas, promovidas pelas diversas agências de 

pseudoformação cultural. Essa idolatria favorece um retorno ao pensamento mágico, 

mitológico e irracional, significando uma enorme regressão da consciência; desse modo, 

ao render-se a ela, o homem renuncia à plena racionalidade. 

Essa adesão irracional somente é possível porque aquilo que se 

colocava como referência ou fundamento à reflexão do sujeito – a tradição – já não tem 

mais lugar na formação atual20. A perda da tradição elimina os antigos modelos – tidos 

como antiquados e obsoletos na contemporaneidade – em que se baseavam a 

identificação e a formação do ego e do superego21. A autoridade paterna tinha 

                                                 
20 Com isso não se está fazendo uma apologia ao retorno da formação tradicional, já que, de acordo com 

ADORNO (1971), esta apresentava problemas: “Ni se desea la restitución de lo pasado ni se dulcifica 
lo más mínimo su crítica. Nada sucede hoy al espíritu objetivo que no estuviese ya ínsito en el en los 
tiempos más liberales o que, por lo menos, no exija el pago de viejas culpas (...)” (p. 244). 

21 Faz-se necessário, nesse momento, a título de breve esclarecimento, retomar as concepções de Freud 
sobre a formação do superego (instância psíquica que ora se funde ao ego e ora dele se diferencia), 
contidas em “O mal-estar na civilização”. Segundo Freud, é por meio da identificação com o superego 
da autoridade (e de sua internalização) que a criança forma seu próprio superego, instância psíquica que 
possui as funções de autopoliciamento dos instintos, consciência moral e formação de ideais. Assim, 
além da autoconservação do indivíduo, protegendo-o (e aos demais) de seus próprios impulsos 
destrutivos sobre os quais o superego mantém constante vigilância, este é também fundamental ao 
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importância fundamental nesse processo de construção do eu, já que realizava a 

mediação entre a tradição (as referências, conteúdos e modelos nela contidos) e o 

sujeito. A extinção da tradição conduz à perda da autoridade, já que a ausência da 

primeira deixa sem sentido a função (de mediação) exercida pela segunda. Isso 

representa um grande prejuízo à construção do eu (aspecto em que se fundam a 

autonomia e a individuação), pois este se origina na identificação com a figura paterna 

(modelo de autoridade para a criança); com a extinção da autoridade, portanto, o ego e o 

superego não podem formar-se adequadamente e o sujeito permanece regredido em 

“etapas” anteriores do seu desenvolvimento psíquico, indiferenciado da objetividade, 

fixado na mera submissão à autoridade externa, impedido de realizar uma adequada 

identificação com a mesma22. 

Se a ênfase na autonomia e no individualismo promovida pelo 

liberalismo burguês suprimiu a referência à autoridade da formação cultural, a sua 

necessidade ainda não pôde ser superada, uma vez que, historicamente, a autonomia 

individual não foi completamente conquistada. Ao contrário, a perda da autoridade 

resultou em uma regressão psíquica profunda, que conduziu os homens a “(...) padrões 

de comportamento que contradizem flagrantemente seu próprio nível racional e a 

presente fase da civilização tecnológica esclarecida” (ADORNO, 2006, p. 168). 

Alienados da possibilidade de realização da autonomia, os indivíduos, regredidos e 

indistinguíveis entre si, tornam-se massa, pseudoindivíduos, e, diante da ausência de 

uma consciência própria, a necessidade de serem orientados por algum tipo de 

autoridade é fortalecida. Submetem-se heteronomamente ao comando e à tutela; 

integram-se à totalidade como forma de compensar sua fragilidade egóica e seu 

desespero e insegurança frente à impotência de autodeterminação. 

                                                                                                                                               
sujeito quanto à orientação de suas futuras escolhas, identificações e atitudes, a partir dos ideais que 
coloca ao ego. Em outras palavras, ele possibilita tanto a preservação de parte da natureza não 
civilizada, instintiva, do sujeito (fundamental à resistência à dominação), como o reconhecimento da 
autoridade por ele internalizada, que equivale à formação de uma consciência própria do sujeito, 
permitindo-o realizar escolhas e decisões de forma autônoma. Desse modo, é devido à formação do 
superego que o indivíduo tem a possibilidade exercer sua autoconsciência e autonomia, fatores em que a 
resistência à indiferenciação e integração sociais se fundamenta. 

22 A submissão à autoridade a mantém num plano externo ao sujeito, como algo que lhe é alheio e 
desconhecido, que não pode ser tomada por ele como algo próprio e, sendo, por isso, sentida como força 
ameaçadora à qual deve submeter-se: a submissão é o meio ao qual o sujeito recorre (defensivamente) 
para fundir-se à autoridade, livrando-se (ilusoriamente) da sensação de ameaça que ela lhe provoca. De 
modo inverso, a identificação e a internalização da autoridade paterna permite ao sujeito que ele forme 
sua própria autoridade interna e, a partir dela posicione-se de forma mais autônoma frente à autoridade 
externa, marcando sua diferenciação em relação a ela. 
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A pseudoformação dos indivíduos no capitalismo tardio incrementa 

esse padrão de (des)subjetivação ao estimular uma (falsa) identificação entre os mesmos 

e sua integração artificial à cultura. Tomar parte naquilo que se supõe culto, sentir-se 

conciliado com a “rede social”, representa uma espécie de ressarcimento diante do dano 

causado ao sujeito – a negação da individuação – pela sociedade. As pessoas sentem-se 

integradas e ilusoriamente supõem ascender social e culturalmente, julgando-se 

diferenciadas ao apropriarem-se, por meio do consumo, dos bens culturais; no entanto, 

distinguem-se subjetivamente cada vez menos. Tal ilusão promovida pela pseudocultura 

tem motivações objetivas – a satisfação dos fins econômicos do capital –, mas nutre-se 

das necessidades subjetivas que esses fins econômicos criam nas pessoas, ou seja, 

embora seja determinada objetivamente, a pseudoformação sustenta-se na configuração 

psicológica dos indivíduos. As constantes ameaças ao eu, geradas pela violência que 

advém dos mecanismos de controle social num mundo administrado – como é o caso do 

mundo atual, em que nenhum espaço é cedido à satisfação pessoal e onde não se 

vislumbra nenhuma possibilidade de liberdade de escolhas23 –, causam “feridas 

narcísicas” aos indivíduos, a partir das quais os mesmos são levados a se voltarem a si 

próprios como forma de autoconservar-se. O sofrimento e a sensação de desamparo, de 

desproteção, orienta, assim, instrumentalmente, a meta de todas as relações que o sujeito 

estabelece para o ensimesmamento e autoconservação, mecanismos próprios do 

narcisismo. Mas, o fechamento em si mesmo reforça, ainda mais, a sensação de 

impotência diante da realidade. A generalização do ensimesmamento e do sentimento 

individual de impotência social acaba resultando no narcisismo coletivo – mecanismo 

subjetivo em que a pseudoformação se apóia –, o qual ADORNO (1971), descreve do 

seguinte modo: 

“El narcisismo colectivo termina en que las personas compensan la conciencia de 
su impotencia social – conciencia que penetra hasta en sus constelaciones 
instintivas individuales – y, al mismo tiempo, la sensación de culpa debida a que 
no son ni hacen lo que en su propio concepto deberían ser y hacer, teniéndose a sí 
mismos – real o meramente en la imaginación – por miembros de un ser más 
elevado y amplio, al que adjudican los atributos de todo lo que a ellos les falta y 

                                                 
23Segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985), no capitalismo tardio, a liberdade de escolha dos 

indivíduos reduz-se à possibilidade de opção entre mercadorias muito semelhantes entre si, 
possibilidade esta que suscita nos indivíduos o “encanto” (a ilusão) de pensarem que elas são distintas 
umas das outras. A indústria cultural se coloca como democrática e proclama a liberdade de escolhas, 
mas devido à coerção econômica essa é sempre limitada aos modelos impostos por ela: “(...) a 
liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os 
setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa.” (HORKHEIMER e ADORNO, 
1985, p. 156) 



  44 

del que reciben de vuelta sigilosamente, algo así como una participación de 
aquellas cualidades.” (p. 259) 
 

Na sociedade como um todo, os indivíduos ensimesmados não 

conseguem perceber-se (conceber-se) verdadeiramente como coletividade. Desse modo, 

seu isolamento psíquico converte-se em ameaça de isolamento social, produzindo nos 

mesmos um sentimento de desespero por não se sentirem parte do todo. Porém, a 

relação coletiva com os bens culturais, propiciada pelo acesso e consumo coletivo dos 

mesmos, devolve, artificialmente, aos indivíduos a sensação de “fazer parte” de um 

mesmo “universo”, possibilitando que tais indivíduos identifiquem-se uns com os outros 

e, por isso, sintam-se integrados. Entretanto, como na pseudocultura essa apropriação 

dos bens culturais, conforme se disse, não significa um verdadeiro envolvimento 

espiritual ou uma incorporação da cultura “de um modo vivo”, fruto da experiência 

particular do sujeito, mas é, na realidade, mediada pelo caráter de fetiche da mercadoria 

que esses bens culturais adquirem no capitalismo tardio, essa identificação e integração 

não são autênticas, resultando na formação de uma pseudocoletividade, composta por 

pseudoindivíduos. A (falsa) compensação alcançada por meio do narcisismo coletivo é, 

desse modo, ambígua e frágil, pois é lograda à custa do próprio indivíduo: este deseja 

autoconservar-se e busca uma compensação para seu provável aniquilamento, mas para 

autoconservar-se deve conformar-se à totalidade, o que, na realidade, é o mesmo que 

aniquilar-se. É a “conservação do sujeito, sem sujeito” promovida pela “cultura 

industrializada”, conforme HORKHEIMER e ADORNO (1985, p. 143) alertam: 

“A cultura sempre contribuiu para domar os instintos revolucionários, e não 
apenas os bárbaros. A cultura industrializada faz algo a mais. Ela exercita o 
indivíduo no preenchimento da condição sob a qual ele está autorizado a levar 
essa vida inexorável. O indivíduo deve aproveitar seu fastio universal como uma 
força instintiva para se abandonar ao poder coletivo de que está enfastiado. Ao 
serem reproduzidas, as situações desesperadas que estão sempre a desgastar os 
espectadores em seu dia-a-dia tornam-se, não se sabe como, a promessa de que é 
possível continuar a viver. Basta se dar conta de sua própria nulidade, subscrever 
a derrota – e já estamos integrados.” 
 

Esse é o tipo de subjetivação (ou des-subjetivação) incentivada pelo 

capitalismo tardio: a pseudoindividuação, em que a “inclusão social” do sujeito requer 

sua anulação ou exclusão subjetiva. Na sociedade capitalista, aquilo que é privado é 

somente ilusoriamente privado, pois tudo acaba reduzido ao valor de troca e, portanto, 

torna-se coletivo, subordinando o sujeito à integração. A (falsa) promessa de autonomia 
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feita pela sociedade aos indivíduos os seduz somente com o intuito de submetê-los à 

ordem social, negando-lhes a possibilidade de individuação. 

Essa rendição dos indivíduos à totalidade está implicada em 

determinada dinâmica social e psicológica, discutida a seguir. 

 

2.3. A configuração psicológica sadomasoquista da pseudoindividuação (ou sobre o 

esvaziamento da consciência moral na sociedade capitalista) 

 

A “desapropriação” subjetiva dos homens, sua conversão em 

pseudoindivíduos e sua subjugação à heteronomia formam o alicerce sobre o qual se 

assenta a reprodução material da sociedade, no capitalismo tardio. A ameaça constante é 

o artifício utilizado pelos detentores do poder econômico para o controle moral dos 

indivíduos, que, fragilizados psiquicamente, aderem imediatamente à objetividade – “A 

sociedade é uma sociedade de desesperados e, por isso mesmo a presa de bandidos” 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 143). 

As coletividades fascistas apóiam-se nesse padrão de funcionamento 

psíquico dos indivíduos que dela fazem parte, os quais são induzidos à conciliação e à 

submissão às ideologias totalitárias, pois, devido à fragilidade de sua própria 

consciência carecem de uma força externa (necessidade da autoridade) que possa 

orientá-los. A harmonia social que resulta desse processo é apenas aparente, pois, se de 

um lado é cômodo e compensador ao indivíduo submeter-se e, com isso, 

desresponsabilizar-se pelo seu destino e pelas suas decisões, de outro, a não-realização 

da individuação implica na renúncia da satisfação pulsional e no ressentimento que essa 

frustração pode gerar. Assim, sob o conformismo vigente, assentam-se impulsos 

destrutivos associados ao inconsciente, aos quais constantemente se nega satisfação. A 

objetividade apropria-se desses impulsos não satisfeitos para controlar os indivíduos 

socialmente, os quais, devido à necessidade de “experimentar” a satisfação que lhes fora 

continuamente subtraída e, vendo na conciliação com a objetividade a possibilidade de 

realização dessa satisfação, tornam-se alvos fáceis da manipulação ideológica, conforme 

se disse antes. 
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A ideologia contemporânea, como mentira manifesta24 que é, não 

oculta o sofrimento psíquico dos indivíduos, mas o planeja, o calcula e o expõe a todo o 

momento. Quanto mais intensamente conseguir exibir o sofrimento, maior seu poder, 

pois, ao mesmo tempo que evidencia o infortúnio das pessoas, também apresenta falsas 

soluções para ele, assumindo “o aspecto do destino das mesmas” (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985, p. 142). Essa é a dinâmica adotada pela indústria cultural, que fornece 

o tempo todo ilusões aos sujeitos para que se sintam estimulados a se conciliarem com o 

sistema: 

“O princípio impõe que todas as necessidades lhe sejam apresentadas como 
podendo ser satisfeitas pela indústria cultural, mas, por outro lado, que essas 
necessidades sejam de antemão organizadas de tal sorte que ele se veja nelas 
unicamente como um eterno consumidor, como objeto da indústria cultural. Não 
somente ela lhe faz crer que o logro que ela oferece seria a satisfação, mas dá a 
entender além disso que ele teria, seja como for, de se arranjar com o que lhe é 
oferecido. (...) A indústria cultural volta a oferecer como paraíso o mesmo 
quotidiano.” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 133). 
 

A constante exibição do sofrimento e da violência que o desencadeia 

conduz à banalização de ambos e à reprodução da frieza e indiferença sociais, das quais 

a (falsa) compaixão é sucedânea: 

“Essa insistência sobre a bondade é a maneira pela qual a sociedade confessa o 
sofrimento que ela causa: todos sabem que não podem mais, neste sistema, 
ajudar-se a si mesmos, e é isso que a ideologia deve levar em conta. Muito longe 
de simplesmente encobrir o sofrimento sob o véu de uma camaradagem 
improvisada, a indústria cultural põe toda a honra da firma em encará-lo 
virilmente nos olhos e admiti-lo como uma fleuma difícil de manter. O patos da 
frieza de ânimo justifica o mundo que a torna necessária. Assim é a vida, tão dura, 
mas por isso mesma tão maravilhosa, tão sadia.” (HORKHEIMER e ADORNO, 
1985, p. 141) 
 

O discurso sobre a bondade e a solidariedade revela, desse modo, o 

seu oposto: a crueldade das relações sociais. Tal discurso admite a crítica ao sistema, 

mas longe de permitir sua dissolução, sua transformação estrutural, reproduz as 

desigualdades sociais e reitera, ainda mais, a violência nele presente. A incessante oferta 

de falsas soluções desloca o foco das reais causas dos problemas e nega às pessoas a 

                                                 
24Do mesmo modo que a ideologia vigente no capitalismo tardio, a propaganda fascista procura apenas 

“reproduzir a mentalidade existente” (é a “realidade como máscara de si mesma”) continuamente, para 
conseguir que os sujeitos identifiquem-se com ele: “O segredo da propaganda fascista pode bem ser o 
fato de que ela simplesmente toma os homens pelo que eles são – os verdadeiros filhos da cultura de 
massa estandardizada atual, amplamente despojados de autonomia e de espontaneidade – em vez de 
estabelecer metas cuja realização transcenderia o status quo psicológico não menos que o social.” 
(ADORNO, 2006, p. 186). 
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possibilidade de refletirem sobre a crueldade social cotidiana a que estão submetidas, 

afastando-as, por isso, da verdadeira crítica, que resultaria em resistência frente ao 

sistema – “Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso é a mesma coisa” 

(HORKHEIMER  e ADORNO, 1985, p. 132). Assim, na pseudoformação, a própria 

crítica converte-se em mera instrumentalidade: 

“(...) non solo se han extraído los fermentos de la crítica y de oposición contra los 
poderes establecidos que la formación cultural llevaba en sí en siglo XVIII, sino 
que el asentimiento a lo que haya de todos modos y su duplicación espiritual se 
hacen su contenido y documento jurídico propios; mientras que la crítica queda 
rebajada a un medio para medrar, a pura cuquería a la que no hay modo de 
pegársela y alcanza de todas al adversario.” (ADORNO, 1971, p. 259-60). 

 

A oferta de soluções ou a apresentação de “caminhos” a serem 

seguidos, promovida pela ideologia vigente, coloca-se como uma verdadeira 

“autoridade” mediante o sujeito – que pode ser um líder ou uma idéia central, comum 

aos sujeitos – ao que FREUD (1976c) chama de “líder secundário” –, indo ao encontro 

de sua necessidade de sujeição a uma força heterônoma que o oriente. Como essa 

orientação se faz de forma impositiva, porque reprime os impulsos naturais do sujeito, 

essa “autoridade” – que se coloca como substituta daquela que deveria mediar entre a 

tradição e o sujeito e com a qual este deveria identificar-se para formar seu eu – é 

sentida por ele como ameaçadora, pois, por meio da repressão pulsional que exerce, 

revela toda a crueldade que diz combater. Quanto mais hostil e ameaçadora essa 

autoridade ou liderança for, maior seu poder de submissão dos pseudoindivíduos a ela; 

quanto menos permitir que a satisfação pulsional seja alcançada, maior sua força de 

manipulação sobre o psiquismo dos sujeitos. O mesmo padrão repressor e autoritário é 

empregado pelo fascismo, segundo ADORNO (2006, p. 171): 

“Um dos princípios básicos da liderança fascista é manter a energia libidinal 
primária em um nível inconsciente, de modo a desviar suas manifestações de uma 
forma adequada para fins políticos. Quanto menos uma idéia objetiva (...) 
desempenha um papel na formação da massa, e quanto mais a manipulação da 
massa se torna o único fim, mais completamente o amor desinibido tem de ser 
reprimido e moldado em obediência.” 
 

O segredo da manipulação psíquica e ideológica operada no 

capitalismo tardio, assim como no fascismo, é não explicitar diretamente a repressão 

pulsional, mas manter os sujeitos em um permanente estado de tensão, que se situa no 

limiar da satisfação: a promessa de satisfação do prazer nunca é cumprida, pois ele 
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sempre é adiado – “A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto 

àquilo que está continuamente a lhes prometer. A promissória do prazer (...) é 

prorrogada indefinidamente (...)” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 130) –; com 

isso, a satisfação passa a se concentrar no pré-prazer e a compulsão aparece como a 

única forma possível (irracional e equivocada) de satisfação, uma vez que não foi 

permitido à pulsão ligar-se a nenhum objeto. 

Diante da incessante humilhação da pulsão, não resta mais nada ao 

sujeito a não ser submeter-se de forma passivo-masoquista à impiedosa autoridade. O 

desgaste contínuo a que é sujeitado mediante a ameaça de castração25 traduz-se, assim, 

no esmagamento de toda e qualquer forma de resistência individual. Privados da 

possibilidade de reflexão e resistência, os indivíduos não apenas se subordinam à 

crueldade que lhes é impingida social e psicologicamente, como também a 

reproduzem26 sobre as outras pessoas com as quais não se identificam ou não mantêm 

quaisquer afinidades, como forma de se auto-afirmarem frente à ameaça e à humilhação, 

fazendo despertar impulsos sádicos primitivos reprimidos; a crueldade é, assim, 

introjetada pelos indivíduos e se torna um traço de caráter dos mesmos. 

Mas se essa auto-afirmação se sustenta sobre uma forçosa 

conciliação e identificação com a autoridade externa e ameaçadora, então ela é falsa, 

pois, pressupõe a anulação total do indivíduo e sua entrega irracional e ilimitada ao 

“objeto”: nenhum princípio de autonomia pode ser admitido para que a sujeição e a 

(falsa) identificação com a autoridade ameaçadora sejam bem sucedidas. 

Se, conforme se disse anteriormente, durante os primeiros anos de 

seu desenvolvimento psicológico o indivíduo não pôde identificar-se e incorporar 

                                                 
25A ameaça de castração constitui a essência da cultura industrializada e se sustenta na diluição dos 

costumes. À medida que a sociedade avança e o tradicional vai perdendo seu espaço, novos costumes 
aparecem, colocando em risco o já conhecido. As pessoas têm medo de perderem aquilo que supõem 
possuir e facilmente cedem aos apelos de consumo da indústria cultural para sentirem-se mais seguras 
frente à ameaça de perda. 

26A “alegria maldosa” que tanto se demonstra na sociedade contemporânea, por meio do riso diante de 
piadas de mau-gosto, da humilhação de pessoas, da ridicularização de situações vexatórias, da 
banalização do sofrimento das pessoas, de acontecimentos de caráter mais trágico que cômico, é, na 
verdade, a manifestação da crueldade a que se foi submetido. O riso é provocado pelo temor frente à 
ameaça e apresenta o triunfo sobre ele: por meio da identificação com o terror, trata-se com escárnio 
todas as situações que geram sofrimento: “Rimos do fato de que não há nada de que se rir. O riso, tanto 
o riso da reconciliação quanto o riso de terror, acompanha sempre o instante em que o medo passa. 
Ele indica a liberação, seja do perigo físico, seja das garras da lógica. O riso da reconciliação é como 
que o eco do fato de ter escapado à potência, o riso mau vence o medo passando para o lado das 
instâncias que inspiram terror. Ele é o eco da potência como algo de inescapável.” (HORKHEIMER e 
ADORNO, 1985, p. 131). 
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verdadeiramente a autoridade, sendo privado de um contato e um enfrentamento com 

ela, não pôde formar adequadamente seu ego e seu superego, permanecendo imaturo e 

regredido, no nível das satisfações narcísicas imediatas. A formação adequada do ego e, 

especialmente, do superego é o fulcro no qual se apóia a construção da autoconsciência, 

da consciência moral e dos ideais de ego, aspectos psicológicos que podem orientar os 

indivíduos em suas futuras identificações e escolhas objetais. No entanto, se por algum 

motivo esse desenvolvimento psíquico não foi bem sucedido, não somente as escolhas 

objetais do sujeito ficarão comprometidas, mas, principalmente, sua relação com os 

objetos: estes, diante dos sujeitos, reduzidos em seu narcisismo, ganham inigualável 

preponderância (fetiche do objeto) e como são estranhos a eles – pois  não foram 

internalizados anteriormente pelos mesmos, por meio de uma experiência própria, não 

fazendo parte deles – requerem uma manobra artificial – algo que apele à 

irracionalidade, às forças instintivas dos sujeitos – para que a “identificação” com os 

mesmos (ou melhor a entrega irracional e ilimitada a eles) possa ocorrer. No caso do 

líder ou da autoridade, o artifício utilizado é a reanimação da “idéia do todo-poderoso e 

ameaçador pai primitivo” (ADORNO, 2006, p. 172), por meio de uma imagem 

psicológica idealizada da autoridade. Esta, devido à idealização narcísica, ganha 

contornos de perfeição, os quais os sujeitos buscam neles próprios e que, através da 

imagem do líder ou do objeto idealizado, podem alcançar de modo indireto. A imagem 

do líder (como um ideal de ego) é apropriada pelos sujeitos, por meio de uma falsa 

identificação – pois é, na verdade uma identificação que se baseia na imagem idealizada 

e não na imagem real do objeto –, visando uma satisfação narcísica: miram-se, através 

dessa imagem idealizada da autoridade, em uma “imagem perfeita” de seu eu 

imperfeito27. 

A imagem da autoridade é ideologicamente investida de perfeição, 

onipotência e caráter narcisista, para ser apresentada e apropriada pelos sujeitos de 

forma idealizada, podendo, com isso, substituir seu próprio ego e ideal de ego. O que se 

                                                 
27Do mesmo modo ocorre com o fascismo, pois, para ADORNO (2006): “É precisamente essa 

idealização do eu que o líder fascista tenta promover em seus seguidores, e que é auxiliada pela 
ideologia do Führer. As pessoas com as quais ele tem de contar geralmente padecem do conflito 
moderno e característico entre uma instância do eu racional e autopreservadora fortemente 
desenvolvida e o fracasso contínuo em satisfazer as demandas do seu próprio eu. Esse conflito resulta 
em impulsos narcisistas fortes, que só podem ser absorvidos e satisfeitos pela idealização entendida 
como transferência parcial da libido narcisista para o objeto. Isso, por sua vez, corresponde à 
semelhança da imagem do líder com uma ampliação do sujeito: ao fazer do líder seu ideal, o sujeito 
ama a si mesmo, mas se livra das manchas de frustração e descontentamento que estragam a imagem 
que tem de seu próprio eu empírico.” (p. 175). 
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deseja é uma fusão total com o objeto: possuí-lo, submeter-se a ele e ser ele, ao mesmo 

tempo28. Tal fusão pressupõe que a idealização da imagem do objeto traga em seu 

próprio bojo certa ambivalência psicológica, permitindo que ele (o objeto) se coloque 

simultaneamente como igual e diferente do sujeito, o que resulta tanto na sua submissão 

ao objeto, como na suposição do sujeito de que ele possa ocupar o mesmo lugar do 

objeto (presumindo ser ele próprio a autoridade) –“Su integración sería la falsa 

reconciliación con el mundo irreconciliado y desembocaría probabelmente em la 

‘identificación con el agresor’, mera máscara de caráter de la sumisión” (ADORNO, 

1986a, p. 58). 

Essa indiferenciação entre sujeito e objeto remete à indiferenciação 

eu-mundo presente nos primeiros anos de vida e que é própria do narcisismo. Como 

esse mecanismo de identificação por idealização, que resulta no incremento do 

narcisismo e dos traços sadomasoquistas de personalidade, é estimulado social e 

ideologicamente, torna-se um fenômeno coletivo, pois impele os sujeitos, em conjunto, 

à identificação e à submissão à força ameaçadora, os quais, ao fundirem-se aos valores 

externos, substituirão seu ego e superego por um “ego grupal”, desindividualizando-se. 

Os sujeitos coletivamente identificados com a autoridade, identificam-se também uns 

com os outros por possuírem o mesmo ideal de ego (substituído por um “ego grupal”); 

criam, devido a essa identificação fortes laços entre si29, reconhecendo-se como 

pertencentes a um mesmo grupo (in-group) e partilhando, por isso, dos mesmos 

interesses e ideais. 

Contudo, devido ao fato dessa integração fundamentar-se sobre o 

narcisismo dos sujeitos (e em sua obstinada indiferenciação com os valores externos), 

ela pode ser ameaçada por quaisquer fatores alheios ao grupo que perturbem essa 

indiferenciação e possam resultar em uma perda narcísica. Por isso, não se pode deixar 

espaço aos membros do grupo – e da sociedade como um todo – para que desenvolvam 

qualquer tipo de crítica ou autoconsciência, o que poderia desestabilizar essa integração, 

denunciando sua falsidade. Ao invés disso, além de serem desindividualizados e 

expropriados da possibilidade de crítica, os membros do in-group são incitados 

ideologicamente pela autoridade a se voltarem contra as pessoas que dele não fazem 
                                                 
28É o mecanismo da “mimese compulsiva” referida por HORKHEIMER e ADORNO (1985), por meio da 

qual os consumidores se identificam às mercadorias culturais. 
29 Não é objetivo deste trabalho explanar sobre a teoria freudiana da libido, mas é necessário dizer aqui, 

que a natureza dos vínculos entre os sujeitos e entre esses e a autoridade é libidinal, o que torna os 
membros do grupo unidos  e indiferenciados, permitindo sua conversão em massa (FREUD, 1976c). 
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parte (os out-groups), vistas como possíveis agentes de desagregação do grupo. 

Desenvolvem contra essas um profundo sentimento de hostilidade, sendo capazes de 

levá-las a uma humilhação tão intensa quanto àquela da qual foram vítimas. 

Desse modo, o sentimento de ameaça se renova30 e torna-se uma 

constante para o sujeito – “un cortocircuito en permanencia” (ADORNO, 1971, p. 262) 

– um circuito difícil de escapar, pois qualquer coisa que não esteja prevista ou dentro de 

certo esquematismo pode frustrá-lo ou trazer sofrimento a ele. Essa ansiedade frente à 

ameaça converte-se, assim, em delírio de perseguição, mecanismo no qual se funda a 

paranóia. 

Despertar tal quadro delirante foi um dos objetivos mais bem 

sucedidos da propaganda fascista hitlerista, mas mesmo hoje, esse sistema delirante se 

concilia fortemente com a ideologia da integração e serve aos interesses da sociedade 

capitalista, conforme ADORNO (2001, p. 166): 

“O sadismo latente de todos denuncia infalivelmente a latente debilidade de todos. 
E o delírio de perseguição contagia-se: sempre que aparece, os espectadores 
sentem-se irresistivelmente impelidos a imitá-lo. Isso ocorre com a máxima 
facilidade quando se lhe dá uma razão, fazendo aquilo que o outro teme. ‘Um 
louco faz muitos loucos’ – a abismática solidão do delírio tem uma tendência para 
a colectivização [sic.], que traz à vida o quadro delirante. Este mecanismo pático 
harmoniza-se com o mecanismo social hoje determinante, pois os indivíduos 
socializados no seu desesperado isolamento têm fome de convivência e apinham-
se em frias aglomerações. Assim se torna epidêmica a loucura: as seitas lunáticas 
crescem ao mesmo ritmo que as grandes organizações: o ritmo da destruição 
total.” 
 

Os sistemas delirantes são objetivamente suscitados e cumprem uma 

função social: prover os indivíduos de esquemas para julgar a realidade – substituindo-

lhes o pensamento e a reflexão que foram obstruídos em sua pseudoformação – e 

compensar-lhes, desse modo, o medo frente ao incompreendido, fornecendo-lhes uma 

satisfação narcísica (supõem tudo compreenderem e, com isso minimizam o 

descontentamento consigo próprios). Tais sistemas oferecem, assim, um sucedâneo à 

experiência pessoal do sujeito frente à realidade e, colocando-se no lugar da relação 

sujeito-objeto, impedem-no de ter um real contato com a objetividade, de refletir sobre 

ela e de desenvolver sua autoconsciência e consciência moral. É no confronto com a 

realidade que o eu se constitui e torna-se capaz de diferenciar-se; se esse confronto é 
                                                 
30Primeiramente, ocorre com relação à autoridade opressora e, posteriormente, em relação aos out-groups. 

Na realidade, a ansiedade persecutória é a mesma, mas fora habilmente manejada pelo líder para poder 
ser transferida aos out-groups. 
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impedido por meio da pseudoformação, a possibilidade da diferenciação fica obstada, e 

o sujeito permanece em um primitivo estado de indiferenciação com o mundo. A 

regressão narcísica operada na pseudoformação é tão profunda, que beira a insanidade: 

cria-se um mundo à parte, um sistema de cultura paralelo – incrementado pela ideologia 

da indústria cultural, que desloca a relação do sujeito com o objeto real para sua relação 

com a imagem idealizada do objeto (com aquilo que se deseja que ele seja). Esse 

mecanismo desencadeia um estado de tensão permanente, já mencionado, pois, por 

meio de sua relação com o fetiche do objeto, os pseudoindivíduos nunca conseguem 

satisfazer-se, de fato; colocam-se, desse modo, em posição de desconfiança e, ao mesmo 

tempo, de defesa (sadomasoquismo), sentindo-se perseguidos e perseguindo os que não 

fazem parte do seu “reino” e que possam constituir uma ameaça a ele, desenvolvendo 

formas psicóticas de socialização. 

Sobre essa questão, ADORNO (1971, p. 262-63) discute: 

 “La seudoformación es defensiva: esquiva los contactos que pudieran sacar a luz 
algo de su carácter sospechoso. Y lo que origina las formas psicóticas de reacción 
a lo social no es la complejidad, sino el enajenamiento – la psicosis misma es el 
enajenamiento objetivo que el sujeto se ha apropiado hasta lo más íntimo.” 

 

Devido a essa alienação objetiva e subjetiva dos sujeitos é que as 

forças sociais, por meio da manipulação ideológica, têm podido apropriar-se do 

inconsciente das massas e “fazer uso racional de sua irracionalidade” (ADORNO, 

2006, p. 184), condenando-as à heteronomia, à pseudoindividuação e à regressão à 

barbárie. 

 

2.4. Pseudoindividuação  e integração social: do aparente ao contraditório 

 

Se a ideologia da integração social reforça a irracionalidade dos 

indivíduos é porque precisa manter “contidas” e limitadas forças psíquicas que, apesar 

de estarem latentes, poderiam se voltar, sob condições favoráveis, contra a própria 

integração – conforme se assinalou antes acerca do ressentimento sobre o qual se 

assenta esse “igualitarismo repressivo”, nas palavras de CROCHÍK (2006, p. 160). 

Compreender tal irracionalidade – ponto pelo qual o indivíduo é 

aprisionado pela manipulação ideológica e ao qual fica reduzido na sociedade atual, 
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afastando-se de sua racionalidade – e os mecanismos sociais que a suscitam e a 

reforçam cotidianamente é passo fundamental rumo ao esclarecimento acerca da 

regressão psíquica dos indivíduos e de suas possibilidades de resistência frente à 

integração social. 

A fim de que não haja nenhum espaço para a contradição e para que 

possíveis forças de resistência individual possam ser eficazmente suprimidas, é 

necessário que cada vez mais, no processo de integração, se aumente a pressão social 

sobre o indivíduo, para que se renda completamente à totalidade. 

Segundo ADORNO (1986a, p. 58),  

“El concepto de integración que hoy se abre paso cada vez más (...) niega el 
principio genético e hipostasía seguidamente fuerzas psíquicas supuestamente 
originarias, tales como conciencia e instinto, entre las cuales ha de producirse un 
equilíbrio, en lugar de ser concebidas como momentos de uma autodesavenencia 
que no puede ser resuelta em la esfera psíquica.” 

 

Isso quer dizer que, em movimento oposto àquele coordenado pela 

ideologia da integração, é necessário se entender o indivíduo a partir do conflito entre 

suas instâncias psíquicas (consciente e inconsciente), preservando a contradição entre 

elas; mas, para além disso e fundamentalmente, é preciso compreender que tal 

contradição não pode ser resolvida na esfera psíquica, já que não é inerente (e nem se 

limita) a ela, mas existe devido à cisão do próprio objeto, à cisão entre indivíduo e 

sociedade – “(...) os sujeitos que a psicologia se propõe a examinar não são somente 

influenciados pela sociedade, como se diz, mas são formados até o âmago por ela.” 

(ADORNO, 1986c, p. 58). Tal cisão tem gênese social e histórica, sendo desencadeada 

a partir do próprio desenvolvimento das forças capitalistas, que, ao se constituírem, 

apartaram o indivíduo da sociedade (mônada psicológica), não permitindo que ele se 

reconhecesse nela e nos demais indivíduos. Não é na mera conciliação entre ambos, 

nem, ao contrário, no fortalecimento dessa cisão (apreendendo-se o indivíduo e a 

sociedade como categorias isoladas uma da outra), que residiria a possibilidade de 

crítica e resistência do indivíduo – ambas as condições são ideológicas. Mas, é na 

reflexão sobre tal fragmentação que se pode buscar o fundamento da contradição social. 

Tal reflexão (sociológica) deve ser mediada por uma compreensão (epistemológica) 

acerca da relação entre sujeito e objeto, desenvolvida, brevemente, a seguir. 
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Segundo ADORNO (1995e), a relação esses dois pólos é ambígua, 

uma vez que pressupõe uma separação entre ambos, mas uma separação que ao mesmo 

tempo é “real e aparente”, verdadeira e falsa, porque, respectivamente, de um lado 

expressa “o cindido da condição humana” mas, de outro, essa separação “não pode ser 

hipostasiada e transformada em invariante”, pois, se assim fosse se converteria em 

ideologia: “A separação torna-se ideologia, exatamente na sua forma habitual, assim 

que é fixada sem mediação” (ADORNO, 1995e, p. 182-83). Em outras palavras, é essa 

separação que permite ao sujeito pensar-se como algo distinto do objeto (verdadeira), 

mas que é mediado e determinado por esse, do mesmo modo que o objeto encontra-se 

mediado pelo sujeito (falsa). Dessa forma, separação não significa ausência de relação; 

tampouco a relação sujeito-objeto se realiza por meio da identificação imediata ou 

indiferenciação entre ambos – falsa mimese. A relação entre sujeito e objeto deve ser 

permeada pela diferenciação dos mesmos, sem que essa recaia na reconciliação total ou 

na extrema antítese entre ambos. Diferenciação, aqui, deve significar possibilidade de 

comunicação entre sujeito e objeto, “a comunicação do diferenciado” – conforme se 

assinalou antes, onde haja medição recíproca, e não supremacia de um sobre o outro, 

que implicaria, para ADORNO (1995e), numa “relação de paz”: “Paz é um estado de 

diferenciação sem dominação, no qual o diferente é compartilhado” (p. 184). Portanto, 

essa “relação de paz” pressupõe uma relação dialética entre sujeito e objeto, na qual a 

“primazia do objeto” deve estar contemplada. Primazia do objeto não significa a 

negação do sujeito, mas sim que este deve voltar-se sobre si mesmo para perceber-se 

como objeto; para apreender-se objetivamente como cultura apropriada que é, mediada 

pela  subjetividade (que, por sua vez, também é – mas não apenas – objetividade). Desse 

modo, essa lógica do objeto preserva o sujeito, pois o apreende como determinado 

materialmente, objetivamente, afirmando-o, por isso mesmo, como sujeito: a 

objetividade é mais do que referência, é condição para o sujeito subjetivar-se e 

objetivar-se. De acordo com ADORNO (1995e, p. 187-88): “(...) a primazia do objeto 

significa que o sujeito é, por sua vez, objeto em um sentido qualitativamente distinto e 

mais radical que o objeto, porque ele, não podendo afinal ser conhecido senão pela 

consciência, é também sujeito.”  

Mas, se essa lógica do objeto implica na compreensão da 

subjetividade como “configuração do objeto” (p. 191), ela também reconhece o quanto 

o objeto é mediado pelo sujeito, embora aquele “não está tão absolutamente referido ao 
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sujeito como o sujeito à objetividade”(p. 188). A esse respeito, ADORNO (1995e, 

p.188) pondera: 

“Se se quiser, entretanto, alcançar o objeto, suas determinações ou qualidades 
subjetivas não devem ser eliminadas: isso contradiria, precisamente, a primazia 
do objeto. Se o sujeito tem um núcleo de objeto, então as qualidades subjetivas do 
objeto constituem, com ainda maior razão, um momento do objetivo. Pois o objeto 
torna-se algo somente enquanto determinado. Nas determinações que 
aparentemente o sujeito apenas lhe agrega, impõe-se a própria objetividade do 
sujeito (...)” 

 

Desse modo, o entendimento acerca das relações de medição entre 

sujeito e objeto permitem concebê-los como determinados mutuamente e 

dialeticamente: o objeto somente se torna objeto enquanto apreendido pelo sujeito, o 

qual é objeto enquanto consciência objetivada que é, mas que, no entanto (e em relação 

ao próprio objeto), não é somente isso. 

Essa dialética entre sujeito e objeto materializa-se na dialética da 

relação entre a sociedade e os homens. Para ADORNO (1986c, p. 58), “a sociedade é 

um processo global, no qual os homens, abrangidos, dirigidos e formados pela 

objetividade, mesmo assim, por um turno, reagem sobre ela (...). A autonomia dos 

processos sociais não e algo em si, mas estriba na reificação; também os processos 

alienados dos homens permanecem humanos.” 

Sociedade e indivíduo somente podem ser reconhecidos em sua 

reciprocidade, na qual se constituem, respectivamente, como: meio de formação dos 

indivíduos e, ao mesmo tempo, produto das relações entre eles; e cultura subjetivada e a 

negação dessa cultura, como natureza não dominada. 

Tendo-se em vista essa dialética, as possibilidades de contradição 

social – em que pese o avançado processo de integração na sociedade atual – podem ser 

iluminadas, a partir do entendimento da sociedade e do indivíduo pela sua negatividade 

e como negação determinada.  

Assim, não se pode perder de vista, conforme se disse antes, que o 

desenvolvimento das forças sociais, se, de um lado, visa reforçar a irracionalidade dos 

indivíduos, distanciando-os de sua emancipação e liberdade, pode, de outro lado, 

contribuir com o fortalecimento do indivíduo, já que lhe fornece condições materiais de 

sobrevivência que podem possibilitá-lo avançar para além delas, e perceber as 

contradições sociais dissimuladas sob o véu totalizador. Nesse sentido, o indivíduo 
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pode ser pensado, para além de sua alienação social, como constituído pelo conflito 

imanente à contradição social, guardando por isso a possibilidade de resistência e 

autonomia. 

Tal conflito é mais evidente nos jovens que nos adultos (embora 

esteja presente nestes, mas não se expresse de forma tão espontânea como nos jovens) 

e, talvez – por não estarem completamente adaptados ou integrados ao sistema nesse 

momento de suas vidas, o que os contrapõe, muitas vezes, a formas de pensamento, de 

conhecimento e de comportamento que se orientam de acordo com a norma social –, 

isso possa representar um potencial de resistência maior na nova geração do que nos 

adultos. 

ADORNO (1986a), tece críticas a Anna Freud, em cuja revisão da 

psicanálise freudiana, recrimina os adolescentes em sua ambivalência e recai na 

negação do conflito nos adultos: 

“Si lo que Anna Freud llama ‘comportamiento de los adolescentes’ difiere 
siempre del contenido de su conciencia – por razones no menos reales que 
psicológicas -, esta diferencia contiene justamente un potencial mayor que la 
norma de identidad no mediatizada entre ser y conciencia: que uno sólo puede 
pensar a tono con sua existencia. Como si en los adultos estuviese ausente la 
desconsideración, la deslealtad, la torpeza que Anna Freud recrimina a los 
‘adolescentes’ – sólo que la brutalidad pierde más tarde aquella ambivalencia 
que, por lo menos, todavia les es propria mientras choca con el conociemiento, en 
pos de lo mejor posible, e incluso se dirige contra aquelllo con o cual se 
identificará más tarde.” (p. 70) 
 

O autor reconhece na “juventud quimérica” a existência do conflito, 

decorrente não só dos dinamismos psicológicos, mas fundado nas contradições 

objetivas. Desse modo, é por meio da ambivalência que medeia as relações objetais dos 

adolescentes, ou seja, no confronto entre seus ideais, sonhos e idéias (aquilo que 

constituiria o menos ordinário em sua intelectualidade) e as demandas da objetividade 

(o “sentido ordinario” da cultura) que estaria a possibilidade de contraposição ao 

existente. 

 

Cabe, portanto, realizar uma reflexão sobre a juventude a fim de se 

verificar em que medida, como uma categoria histórica, ela vem resistido ou sucumbido 

à integração social. 
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CAPÍTULO III 

FORMAÇÃO E JUVENTUDE: ADAPTAÇÃO E POSSIBILIDADES DE 

EMANCIPAÇÃO DO INDIVÍDUO 

 

 

“quando eu tiver setenta anos 
então vai acabar esta adolescência 

 

vou largar da vida louca 
e terminar minha livre docência 

 

vou fazer o que meu pai quer 
começar a vida com passo perfeito 
vou fazer o que minha mãe deseja 

aproveitar as oportunidades 
de virar um pilar da sociedade 

e terminar meu curso de direito 
 

então ver tudo em sã consciência 
quando acabar esta adolescência.” 

(PAULO LEMINSKI) 

 

 

Neste capítulo procura-se realizar uma reflexão sobre a juventude 

contemporânea e suas possibilidades de emancipação, frente ao que se encontra 

disponível a ela para sua formação. O capítulo está divido em dois itens, os quais 

contemplam as seguintes discussões: no primeiro, denominado “O jovem e a sociedade: 

os movimentos de formação do indivíduo”, reflete-se sobre a importância de se 

compreender os conflitos e contradições do adolescente como uma característica própria 

da formação do indivíduo e, sendo assim, podem constituir-se no meio pelo qual este se 

opõe à integração social; no segundo, intitulado “A sociedade e o jovem: os movimentos 

de conformação do indivíduo”, analisa-se como o movimento social pode produzir 

“modos de individuação” que resultam em formas de oposição falsas e impotentes 

frente à realidade, pois prescindem da reflexão. 
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3.1. O jovem e a sociedade: os movimentos de formação do indivíduo 

 

A adolescência – uma fase compreendida durante os anos da 

juventude31 – caracteriza-se, principalmente, pela tentativa de afirmação de nova 

identidade, já que os padrões de comportamentos da infância são considerados 

socialmente inadequados nesta fase, levando o sujeito ao “reajustamento psicológico” 

para seu novo posicionamento no mundo. Devido à forma como as exigências de novos 

comportamentos e postura ocorrem e são internalizadas pelo adolescente, é que se 

estabelecerá seu relacionamento com o meio social. A lógica da identidade, que é a 

base da ideologia da sociedade atual, constitui a exigência máxima de formação dos 

indivíduos segundo os padrões psíquicos e comportamentais necessários à época em 

questão; constitui a força ameaçadora que inibe as  manifestações do diferente, do não-

idêntico. Um maior ou menor sentimento de ameaça pode gerar, assim, certa 

instabilidade emocional e necessidades de auto-afirmação, como tentativas de formação 

da identidade frente a tais ameaças. Mas, o processo de afirmação de uma nova 

identidade que também deveria resultar na construção da individualidade e, portanto, no 

incremento da autonomia dos indivíduos, pode, de outro modo, converter-se num mero 

processo de adaptação dos jovens ao sistema social. Se assim for, toda e qualquer 

possibilidade de resistência frente à imposição de uma identificação imediata de sujeito 

e objeto pode ficar paralisada32. 

                                                 
31 GIOVINAZZO JR (2003), fundamentando-se em Erikson (1987), faz uma importante diferenciação 

entre os termos jovem e adolescente. Para ele, o primeiro “(...) designa a condição do indivíduo 
pertencer às novas gerações e de estar vivendo um processo de educação e socialização que visa a sua 
inclusão na vida adulta, processo este vivido na escola, na família e no âmbito de outras instituições”; 
enquanto que o segundo, “(...) refere-se à fase de desenvolvimento pela qual passam os indivíduos das 
novas gerações que é caracterizada, principalmente, pela tentativa de afirmação de uma identidade em 
contraposição tanto à infância como à maturidade.” Embora essa diferenciação seja necessária, o autor 
chama a atenção para o caráter social do conceito de adolescência, “(...) que pode ser interpretada 
como uma ‘moratória psicossocial’ concedida aos jovens para que a transição da infância para a 
maturidade aconteça regida por determinados padrões em consonância com a ordem estabelecida e 
sob formas de controle que regulam até mesmo as transgressões e as resistências, toleradas desde que 
não signifiquem rompimento com os valores aceitos socialmente.” (p. 14-15).  

32 GIOVINAZZO JR (2003), ao discutir em seu estudo como alunos adolescentes se posicionam diante do 
seu contexto escolar, aborda que a consciência acerca desse posicionamento, bem como as 
possibilidades de resistência frente a esse contexto estão delimitadas “(...) pelo peso que as condições 
objetivas exercem sobre os indivíduos (...)”, resultando em interpretações estereotipadas de temas e 
situações, “(...)  o que paralisa o movimento do sujeito e do objeto e dificulta a reflexão e a auto-
reflexão.” (p. 204). 
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Conforme se assinalou no final do capítulo anterior, para ADORNO 

(1986a), a possibilidade do indivíduo contrapor-se à adaptação – um feito dificultado 

pela aparente inexistência de conflitos sociais, camuflados pelo véu totalizador – 

residiria na existência de contradições do próprio indivíduo, ou seja, na compreensão 

deste a partir do conflito entre consciente e inconsciente, representando a tensão entre 

as forças sociais introjetadas e suas forças pulsionais. 

Essa compreensão acerca do conflito interno do indivíduo já está 

presente em FREUD (1988), em sua teoria sobre a libido, exposta no terceiro ensaio de 

sua teoria da sexualidade, de 1905, em que o autor discute as transformações que 

ocorrem no período da adolescência. A libido é concebida como a energia psíquica que 

em parte permanece no ego e em parte se dirige aos objetos; durante a puberdade, o 

encontro com o objeto é, na verdade, um reencontro, pois nesse período há uma 

revivescência do complexo edípico e uma atualização das fantasias infantis, o que se 

constitui como um processo bastante complexo e doloroso ao sujeito, uma vez que a 

escolha de objetos aos quais será investida sua libido significa também “(...) o 

desligamento da autoridade dos pais, unicamente através do qual se cria a oposição, 

tão importante para o progresso da cultura, entre a nova e velha gerações.” 

(FREUD,1988, p. 214).  

Esse desligamento da autoridade representada pelas figuras 

parentais é o que permite ao indivíduo opor-se à cultura existente e realizar novas 

experiências sociais; mas tal oposição é também fonte de sofrimento ao indivíduo, já 

que a civilização o pressiona a todo o momento a abrir mão de sua satisfação pulsional, 

em prol de seu progresso, conforme assinala o próprio FREUD (1976b), mais adiante, 

em sua obra O mal estar na civilização, de 1930: “(...) é impossível desprezar o ponto 

até o qual a civilização é construída sobre uma renuncia ao instinto, o quanto ela 

pressupõe exatamente a não satisfação (...) de instintos poderosos. Essa ‘frustração 

cultural’  domina o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres 

humanos” (p. 118). A civilização é apontada por Freud como meio regulador do 

indivíduo, em que o ajustamento de suas pulsões à ordem social é condição de sua vida 

em sociedade. 

A importância das tensões (internas) no indivíduo e da tensão entre 

este e a sociedade, destacada por Freud – de modo mais pronunciado em sua primeira 

tópica – como motor de transformações comportamentais, geracionais e sociais, 
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especialmente no período da adolescência, é deixada de lado por outros autores, como 

Anna Freud e Erik Erikson. 

De acordo com Anna FREUD (1974), as tensões e os conflitos 

presentes na adolescência se dão em virtude de idealizações do adolescente em relação 

ao mundo adulto, produzindo um descompasso entre o jovem e a sociedade. Desse 

modo, para a autora, a ambivalência típica da juventude, ao contrário de Freud, não é 

vista como força transformadora, mas tem conotação negativa, ou seja, é concebida 

como desequilíbrio que deverá ser “corrigido” por meio do fortalecimento das defesas 

egóicas. Os mecanismos de defesa atuariam, assim, no sentido de favorecer um 

processo de desenvolvimento que possibilitasse a contenção das forças pulsionais e sua 

adaptação aos padrões sociais, dirimindo os conflitos existenciais e geracionais dos 

adolescentes. A intelectualização seria, para a autora, um desses mecanismos 

defensivos, dos quais o jovem deve lançar mão para que possa resolver os conflitos 

típicos desse período. 

Partilhando de posição semelhante à de Anna Freud quanto à ênfase 

nas defesas egóicas – considerando-se, contudo, os diferentes argumentos de cada autor 

–, ERIKSON (1976), também aponta para a necessidade de fortalecimento das defesas 

psíquicas; isso seria importante para que o adolescente possa resolver suas “confusões 

de identidade”, presentes, segundo o autor, com maior intensidade na primeira fase da 

adolescência, devido às modificações fisiológicas e sociais desse período inicial. Para 

ERIKSON (1976), o fortalecimento egóico – e, conseqüentemente a formação de sua 

identidade, que implicaria na aquisição de confiança em si mesmo para que possa 

efetuar escolhas e decisões livremente, e em sua definição sexual e profissional – se dá 

na medida em que o adolescente se adapta, ao longo de seu processo de 

desenvolvimento, às exigências e pressões sociais. Concebida como período de 

adaptação, o significado social da adolescência é, segundo o autor, de uma 

“moratória”, que funciona como um tempo de acolhimento das dificuldades do 

adolescente frente à “integração dos elementos de identidade” (p. 129), ou seja, como 

uma espécie de período de tolerância para seu ajustamento aos novos papéis sociais33. 

A identificação dos jovens com esses novos papéis sociais – e, por conseguinte a 

                                                 
33 Segundo Helena Abramo, essa moratória pode ser compreendida como um “adiamento dos direitos e 

deveres da produção, reprodução e participação, um tempo socialmente legitimado para a dedicação 
exclusiva à formação para o exercício futuro dessas dimensões da cidadania.” (ABRAMO e 
BRANCO, 2005, p. 41) 
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resolução (esperada) de suas “confusões de identidade”, de seus conflitos e 

instabilidades, propiciando ao adolescente, de acordo com o autor, maior fortalecimento 

egóico e consciência sobre o mundo – ocorre conforme eles se inserem em 

organizações e grupos sociais e se adequam às tendências tecnológicas e econômicas da 

sociedade. 

As concepções de Anna Freud e  Erik Erikson sobre a adolescência 

com ênfase nos aspectos psicológicos defensivos, além de reduzirem a psicanálise à 

psicologia do eu – desconsiderando a atuação de forças inconscientes nos indivíduos –, 

recaem no apelo adaptativo do indivíduo à sociedade. 

Diferentemente do simples determinismo societário desses autores, a 

compreensão crítica da determinação social dos indivíduos não se opõe ao 

entendimento desses pelo conflito entre consciente e inconsciente; ao contrário, 

considera que as contradições sociais também podem ser reveladas ou reconhecidas por 

meio da reflexão sobre as contradições presentes do sujeitos34 – ou conforme a proposta 

de ADORNO (1986a) de se investigar as condições subjetivas da irracionalidade 

objetiva. Assim, para se compreender a totalidade pode-se partir da identificação do 

movimento do particular, que não se configura de igual modo entre os diversos sujeitos 

e contextos sociais e nem se reproduz em cada um deles de forma idêntica à sua 

ocorrência social, mas atualiza-se no confronto entre as exigências da realidade e as 

necessidades pulsionais. É esse movimento diferenciado do particular frente à realidade 

objetiva que o constitui que pode resultar em oposição a ela. 

Se forem tomadas em consideração as concepções Anna Freud e 

Erik Erikson, afasta-se de uma compreensão sobre as diferenciações individuais e sobre 

o fato de que as novas experiências sociais que se abrem nesse período possam se 

traduzir para os adolescentes em profícuos momentos de reflexão sobre o mundo e 

sobre si mesmo. 

Em perspectiva diferente desses dois autores e fundamentando-se 

nas concepções da Teoria Crítica da Sociedade e nos conceitos psicanalíticos 

freudianos sobre a importância dos conflitos individuais para a dinâmica da sociedade, 

FREIRE (2003, p. 06) considera: 

                                                 
34 Retoma-se aqui a dialética entre sujeito e objeto, em que o primeiro é determinado pelo segundo (e por 

isso pode revelá-lo); por seu turno, o objeto se constitui como um objeto porque pode ser apreendido 
por um sujeito, do qual, portanto, se diferencia. 
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“As características adolescentes das ações impulsivas e dos questionamentos das 
verdades possibilitam-lhes uma aproximação dos aspectos essenciais dos homens 
– seu estar no mundo e a essência das relações – que podem gerar o 
fortalecimento egóico contra ilusões sociais e as tendências de debilitar o eu 
mediante do investimento em seus aspectos defensivos. Recriminar o adolescente 
por sua ambivalência é, primeiro, negar a existência desse mecanismo nos 
adultos e, segundo, impedir que a dúvida esteja presente como motor de 
transformação.” 

  

O fortalecimento egóico, discutido pela autora, se dá à medida que 

as contradições internas do adolescente (e dos indivíduos, de um modo geral) são 

vividas intensamente por ele diante da realidade e daquilo que lhe foi colocado como 

verdade. A postura questionadora do adolescente frente ao mundo lhe permite 

contrapor-se criticamente aos mecanismos de integração da sociedade que visam 

padronizar suas experiências sociais e seria, desse modo, o passo fundamental em 

direção à sua tomada de consciência individual e social. Tal postura, própria da 

juventude, constitui-se, em si mesma, um elemento (potencial) de protesto, de recusa 

aos padrões socialmente estabelecidos. 

A possibilidade de recusa (e resistência política) dos jovens havia 

sido apontada por Herbert Marcuse, na década de 1960, no tocante ao movimento 

estudantil. Em entrevista concedida e publicada em 1969, ele afirma: “Desde 1964 

chamei a atenção para o significado do movimento estudantil e disse que, na minha 

opinião, existia ali algo mais e muito diferente de um conflito de gerações, tal como é 

por demais conhecido em nossa tradição; que ali elementos políticos são realmente 

ativados como em nenhum outro grupo ou classe social” (MARCUSE, 1999b, p. 72). 

Para Marcuse, tanto nessa entrevista como em outras publicações35, a juventude desse 

período desponta como força potencial de oposição política ao sistema capitalista. Em 

face da cooptação da classe trabalhadora pelo capital na sociedade afluente, a juventude 

aparecia, por meio de suas diversas manifestações e protestos, como a “nova classe” em 

que as “esperanças de um mundo melhor” poderiam ser depositadas; embora, em alguns 

momentos, o próprio Marcuse tenha reconhecido que, apesar de revoltosa, essa 

juventude (ou mais precisamente o movimento estudantil) não era revolucionária: “(...) 

considero a oposição estudantil como um dos elementos decisivos do mundo atual; não 

como uma força imediatamente revolucionária (...), mas como um fator entre aqueles 

                                                 
35 No Prefácio Político de Eros e Civilização, de 1966; em sua fala aos estudantes norte-americanos, em 

maio de 1968, ou aos estudantes alemães, no mesmo ano; ou em suas últimas correspondências com 
Theodor Adorno, em 1969. 
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que poderiam um dia, mais facilmente transformar-se numa força revolucionária” 

(MARCUSE, 1969, p. 51), ou nas correspondências com Adorno: “Naturalmente, 

nunca afirmei o absurdo que o próprio movimento estudantil seria revolucionário.” 

(LOUREIRO, 1997, p. 15). Era no protesto radical de tal movimento que o autor 

identificava o princípio da resistência aos modos de agir, pensar e sentir necessários à 

reprodução da sociedade capitalista. Na “nova mocidade que se recusa e se rebela” se 

encontraria, para o autor, a possibilidade da “junção das dimensões erótica e política”, 

a partir da qual a verdadeira liberdade humana (“a libertação das necessidades 

instintivas de paz e tranqüilidade, do Eros ‘associal’ autônomo”, emancipado de 

qualquer repressão social) poderia realizar-se, já que a recusa deveria resultar em uma 

transformação estrutural da sociedade industrial (MARCUSE, 1968). 

Segundo ele, a recusa dos jovens teria um caráter “natural”, 

“instintivo” (MARCUSE, 1968) ou “espontâneo” (MARCUSE, 1999b), o que 

ultrapassaria o sentido das organizações tradicionais, sendo, por isso, “irreconciliável 

com os requisitos da economia de mercado” (MARCUSE, 1968, p. 20), não estando, 

portanto, a serviço da reprodução do capital. É esse caráter instintivo que asseguraria a 

essa revolta ser uma luta pela vida, uma luta contra a civilização e em defesa de Eros. 

Para o autor, era premente, portanto, que a recusa “natural” dos jovens pudesse se 

converter em uma recusa organizada (mas não no sentido ortodoxo ou partidário), 

constituindo uma luta “erótica” e política” ao mesmo tempo – ou seja, em favor de 

Eros e da liberdade e contra um sistema político e econômico de opressão social.  

Nas cartas trocadas com Adorno, no período de abril a julho de 

1969, Marcuse defendia veementemente o movimento estudantil como “o mais forte e 

talvez o único catalisador para a decadência interna do sistema de dominação” 

(LOUREIRO, 1997, p. 15); como o principal meio a partir do qual os jovens poderiam 

desenvolver sua consciência política. Entretanto, o autor reconhecia que, devido ao grau 

de integração a que se chegou nos países industriais desenvolvidos, tal movimento 

estava longe de ser revolucionário e carecia sobremaneira de uma teoria e de uma 

prática, em que sua organização política pudesse se respaldar, para fazer frente de forma 

mais eficaz ao capitalismo. 

Em contrapartida, Adorno considerava que os meios empregados 

pelos jovens para a expressão de sua revolta guardavam tanta violência quanto os 

utilizados pela sociedade capitalista para a manutenção do status quo, e que, portanto, o 
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movimento estudantil poderia transformar-se em seu oposto: em um “fascismo de 

esquerda”36, nas palavras de Habermas, utilizadas por Adorno em suas cartas, e dava a 

todo o momento “provas de uma regressão calculada”. O problema, segundo Adorno, 

estava na forma imediata como a teoria fora apropriada e tornada prática – um 

“praticismo monótono e brutal”. Tal imediatismo na conversão da teoria em prática, 

para ele, não teria levado em conta os limites e as contradições da sociedade e do 

próprio protesto estudantil (as especificidades da relação entre o objeto e o sujeito: as 

aproximações e as diferenciações entre ambos; o movimento dialético de negação e 

integração na qual se funda essa relação), perdendo, com isso, o movimento de crítica e 

autocrítica; essa última fundamental para evidenciar o “elemento de frieza em cada um 

de nós”, imprescindível à reflexão e à contenção do imediatismo da ação (LOUREIRO, 

1997, p. 9-10). 

Essa exposição sobre as divergências de opinião expostas nas cartas 

entre os autores no tocante à díade adesão-resistência dos jovens às forças objetivas do 

capitalismo é relevante para se compreender o movimento de busca de autonomia dos 

jovens na sociedade atual, considerando-se não somente as características desse período 

da vida denominado juventude, mas as contradições presentes na formação do indivíduo 

(que podem resultar em adesão ou resistência às forças heterônomas) como contradições 

produzidas pelo próprio movimento da sociedade.  

 

3.2. A sociedade e o jovem: os movimentos de conformação do indivíduo 

 

Para que se possa entender se e de que modo o indivíduo, e 

principalmente o jovem, pode constituir-se como resistência às tendências de integração 

no mundo atual, é necessário que se reflita sobre como se dá a relação entre ele e a 

sociedade, buscando-se apreender as especificidades de sua formação na sociedade 

contemporânea, como ele se relaciona com o meio social e como este o acolhe, e em 

que medida suas demandas particulares são atendidas ou descartadas pela sociedade. 

                                                 
36As críticas de Adorno às concepções de Marcuse sobre o movimento estudantil justificavam-se pelo seu 

temor de que essa juventude revoltosa já trouxesse consigo um potencial fascista, passível de ser 
incrementado por tendências objetivas totalitárias. Se assim fosse, a autêntica resistência dos jovens, 
segundo Adorno, estaria sendo, não somente enfraquecida, mas também substituída por uma “violência 
sem conceito que uma vez pertenceu ao fascismo” (LOUREIRO, 1997, p.10), podendo conduzir o 
movimento estudantil ao seu oposto. 
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Na contemporaneidade, especialmente nas últimas décadas, o 

desenvolvimento tecnológico gerou diversas inovações: o microcomputador, o telefone 

celular, o acesso à internet, os inúmeros bens eletrônicos e digitais, entre outras, 

compõem os “modernos fetiches” da época atual. Técnicas de propaganda cada vez 

mais avançadas tomam parte no jogo social a fim propiciarem a rápida circulação dessas 

inovações, que, como mercadoria são absorvidas pelos consumidores, juntamente com 

toda a carga ideológica do capitalismo tardio. O rápido consumo – assim como a relação 

que os indivíduos mantêm com tais objetos (mercadorias) e com tudo o que lhes 

propicia status, sensação de poder, de modernidade e de inclusão social –, constitui-se 

como uma relação fugaz e imediata com as coisas, um tipo de relação que, segundo 

HORKHEIMER e ADORNO (1985, p. 131) “jamais chegaremos à coisa mesma”, pois 

esse consumo tende a ser contínuo e permanente – a “promessa não cumprida” da 

indústria cultural ou a “promissória sobre o prazer prorrogada indefinidamente”, 

conforme esses autores. Desenvolve-se, a partir dessa dinâmica relacional uma espécie 

de “lógica do descartável”, que permeia não apenas a relação dos sujeitos com aquilo 

que eles consomem, mas também a relação entre os sujeitos. 

A geração contemporânea de adolescentes constitui-se conforme tal 

lógica, pois, segundo OUTEIRAL (2001, p. 102): “Os adolescentes convivem e lidam 

com um sem-número de objetos descartáveis em seu cotidiano. Cria-se uma cultura 

trash. Considerando-se que entre algumas características da pós-modernidade 

encontramos a dessubjetivação e a desistoricização, as relações entre as pessoas 

também poderão ter características descartáveis; caricatamente, o sujeito será tomado 

como um gadget descartável” [grifos do autor]. 

O termo “trash” utilizado pelo autor sugere a enorme desvalorização, 

a “cultura do descartável”, a que estão submetidos os relacionamentos, no mundo atual. 

Os adolescentes de hoje nasceram na década de 1990, período a partir do qual as 

inovações tecnológicas se intensificaram, imprimindo padrões de sociabilidade 

fundados na racionalidade própria ao progresso técnico. A relação de consumo que os 

adolescentes estabelecem com o grande número de bens materiais disponíveis em seu 

cotidiano transfere-se às relações entre as pessoas, e passam a se configurar como 

relações instrumentais, utilitaristas, descartáveis e superficiais – ou seja, como “contato 

social de pessoas que não se tocam intimamente” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, 

p.146). Diante dessa “lógica do descartável” desenvolvida pelo sistema social, dessa 
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relação imediata com a realidade, desenvolve-se uma tendência dos sujeitos a não 

criarem laços profundos e significativos com os elementos que compõem a objetividade, 

dificultando a possibilidade de incorporação ou apropriação subjetiva desses elementos 

pelos sujeitos – o que deveria se constituir em sua formação enquanto indivíduos 

diferenciados, em sua experiência própria e íntima com o mundo, resultando, ao 

contrário, em pseudoformação (ADORNO, 1971), conforme se discutiu no capítulo 

anterior. 

Além desses, outros fatores fazem parte do contexto social dos 

jovens contemporâneos, como o acelerado crescimento populacional, a indiferença 

social – especialmente nos grandes centros urbanos, a acentuada miserabilidade 

econômica devido à má distribuição de renda e o aumento da criminalidade e da 

insegurança na mesma proporção. De acordo com Paul Singer (in ABRAMO  e 

BRANCO, 2005, p. 28): “Os jovens de hoje nasceram em tempo de crise social”. Tal 

crise não é senão o resultado de um bem sucedido desenvolvimento social – situação 

paradoxal explicada por HORKHEIMER e ADORNO (1985), conforme se expôs no 

primeiro capítulo; assim, de um lado, se tem um relevante progresso tecnológico (muito 

embora essa tecnologia não se estenda a todas as pessoas de igual forma) e, de outro, 

uma acentuada exclusão social e regressão dos indivíduos. 

Nesse tipo de configuração social a ameaça à autoconservação dos 

sujeitos não apenas é expressa a todo o momento – tornando-se banal e imperceptível 

por isso –, mas, constitui a própria estrutura da sociedade, visando manter a reprodução 

da dominação social. Tal contexto social dificilmente poderá formar indivíduos 

conscientes e resistentes aos apelos da ideologia da racionalidade tecnológica; ao 

contrário, há uma acentuada tendência a produzir sujeitos (reativamente) frios, 

insensíveis e indiferentes aos acontecimentos e às relações com os demais, e com 

reduzida capacidade de reflexão. 

No entanto, não se pode perder de vista que o “aparente” caos desse 

cenário contemporâneo encobre a essência extremamente organizada do sistema social, 

na sociedade administrada, que, ao expor o “caos” e as gritantes contradições sociais, de 

forma calculada/administrada, visa intimidar os indivíduos e enfraquecer suas 

consciências, fazendo-os acreditar na saídas (padronizadas) propostas pelo próprio 

sistema, de acordo com o que se discutiu antes. A tendência de supressão das 

contradições individuais, por meio da padronização dos comportamentos e das 
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subjetividades dos sujeitos, coloca em questão as possibilidades de realização da 

individuação na sociedade atual, conforme MARCUSE (1999, p. 99), assinala: “Na 

época da grande indústria (...) as condições existentes que formam a individualidade se 

rendem às condições que tornam a individualidade desnecessária.” Essa tendência 

social homogeneizante imposta aos indivíduos, busca extinguir os poucos espaços, na 

contemporaneidade, nos quais a individualidade poderia se afirmar. 

Como contraposição à sua completa integração, o indivíduo pode ser 

impelido a buscar formas “alternativas” de subjetivação e de sociabilidade, a fim de se 

auto-afirmar diante da realidade. Para alguns autores37, essa tentativa de afirmação do 

ser individual frente à ameaça representada pela integração à totalidade pode se 

configurar por meio de soluções individualistas. Para outros38, no entanto, ela pode se 

dar pela inserção do indivíduo em determinados tipos de grupos e, nesse caso, seria o 

próprio grupo que buscaria uma auto-afirmação e não o indivíduo de modo isolado. 

Considerando a importância dessas tendências, são discutidas a 

seguir essas duas formas de “afirmação individual” e de “contraposição” à sociedade – 

pela via do individualismo ou de formações grupais específicas –, que na 

contemporaneidade são apresentadas ao sujeito como as opções disponíveis para sua 

subjetivação. 

 

No primeiro caso, diante das constantes ameaças, o sujeito pode 

entender que não lhe resta outra coisa senão o embotamento psíquico e a afirmação e 

satisfação de interesses privados, independentemente do que isso possa beneficiar ou 

prejudicar os demais, buscando soluções individualistas. O individualismo pode 

emergir, então, como corolário dessa tentativa de auto-afirmação dos sujeitos diante 

desse processo adaptativo, como uma contraposição a ele, transformando valores ético-

morais e antigos padrões de comportamento. 

LASCH (1983), ao analisar a cultura americana dos anos de 1960-

70, em A Cultura do Narcisismo, chama a atenção para o tipo de homem e de relações 

sociais gerados a partir dos rumos tomados pelo desenvolvimento capitalista no século 

XX. Tal homem já não era mais o “homem econômico” do século XIX, cujas bases 

                                                 
37 MANCEBO (2000); MANCEBO (2002); LASCH (1983); LASCH (1987); KEHL (2004), os quais 

serão discutidos a seguir. 
38 MAFESSOLI (2006); ALMEIDA e EUGENIO (2006); COSTA e SILVA (2006). 
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foram construídas sobre a ordem burguesa, caracterizada por elementos, tais como: 

“(...) a família autoritária, a moralidade sexual repressora, a censura literária, a ética 

do trabalho (...)” entre outros. Para o autor, o homem do século XX caracteriza-se 

como o “homem psicológico” – “o produto final do individualismo burguês”, liberto 

das condições repressoras do passado, das tradições e da culpa, mas perseguido pela 

ansiedade e pelas incertezas - não só de um futuro, mas do próprio presente. Diante de 

tais incertezas, sentidas como uma ameaça à sua existência luta por sua sobrevivência, 

adota uma lógica individualista, em que o respeito aos outros e a si mesmo é esquecido. 

Nessa cultura do individualismo – que, segundo o autor, pode ser descrita como “uma 

guerra de tudo contra tudo, à busca da felicidade em um beco sem saída de uma 

preocupação narcisista com o eu” –, o que importa ao sujeito é buscar incessantemente 

gratificação (imediata e ilimitada), embora permaneça, contraditoriamente, em 

ininterrupto estado de desejo e insatisfação (LASCH, 1983, p. 14). Para o mesmo autor, 

em O mínimo eu, a cultura de massas, organizada em torno do consumo crescente, 

especialmente a partir da metade do século XX, reforçou ainda mais o narcisismo, já 

que promoveu a regressão e o enfraquecimento egóicos, tornando as pessoas mais 

dependentes e submissas às ideologias. Em decorrência, a “cultura do consumo de 

massa” cria uma ilusão de unidade absoluta com a natureza39 à custa da não realização 

da individualidade, definida pelo autor, como 

“(...) o conhecimento de nossa separação da fonte original da vida, associada a 
uma luta contínua para recuperar um sentido de união primitiva mediante uma 
atividade que nos dá uma compreensão e um domínio provisório do mundo sem 
rejeitar as nossas limitações e dependência. A individualidade é a dolorosa 
consciência da tensão entre as nossas aspirações ilimitadas e a nossa 
compreensão limitada, entre nossas sugestões originais de imortalidade e o nosso 
estado cativo, entre a unidade e separação.”  (LASCH, 1987, p. 13-14) 

 

A não realização da individualidade, para LASCH (1987), é 

condição fundamental do narcisismo, por ele definido como o “eu mínimo”, que 

desconhece seus próprios limites e que “ora almeja reconstruir o mundo à sua própria 

imagem, ora anseia fundir-se em seu ambiente numa extasiada união” (p. 12). 

                                                 
39LASCH (1987), ao se referir às diferenças culturais do homem do século XIX e XX, discute que, 

enquanto no primeiro, “a cultura burguesa reforçava padrões anais de comportamento – estocagem de 
dinheiro e mantimentos, controle das funções fisiológicas, controle do afeto”, no segundo, “a cultura 
do consumo de massa no século XX recria padrões orais enraizados numa fase ainda mais anterior do 
desenvolvimento emocional, quando a criança era completamente dependente do seio materno” (p. 25). 
Nesse momento da vida, a criança ainda não se reconhece como um “eu”, nem reconhece a realidade 
externa como um “não-eu”, assim, concebe o mundo segundo suas próprias fantasias, mantendo a ilusão 
de uma unidade eu-mundo. 
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Embora não tenha feito qualquer distinção entre narcisismo e 

individualismo em A Cultura do Narcisismo e tenha, inclusive, utilizado o termo 

“cultura do narcisismo” como sinônimo de “cultura do individualismo”, em O mínimo 

eu, LASCH distingue o narcisismo do egoísmo comum (ou da pulsão de sobrevivência), 

argumentando que o primeiro refere-se a uma perda da individualidade e o segundo a 

uma necessidade de auto-afirmação/auto-satisfação. Associa o narcisismo ao esforço 

empregado pelo indivíduo para tentar eliminar a tensão criada pela possibilidade de 

cisão entre eu e não-eu, a uma tentativa de anular qualquer consciência sobre essa 

separação – o narcisismo é a trajetória rumo ao “paraíso perdido” (LASCH, 1987, p. 

168); assim, ele precederia qualquer tipo de satisfação pulsional; ele “anseia pela 

ausência do anseio” (p. 167) e, se não percebe os objetos como distintos do eu, não 

teme a morte; sendo, nas palavras de LASCH (1987), “indiferente ao tema da 

sobrevivência” (p. 168). Assim, a sobrevivência é o elemento central da diferenciação 

entre o que ele denomina narcisismo e egoísmo. A sobrevivência compreende a 

preservação física/material como essencial à sobrevivência do eu e, desse modo, não só 

reconhece a distinção entre o eu e o não-eu (embora a rejeite)40 – e conseqüentemente, o 

temor da aniquilação sobrevém – como tenta realizar a satisfação pulsional de forma 

irrestrita e imediata, como estratégia para driblar a morte – o egoísmo é “subproduto 

inevitável da busca de satisfação” (p. 48). Mas, mesmo fazendo a distinção entre o eu e 

os objetos – aspecto em que a constituição da individualidade se fundamenta – a busca 

por satisfação (imediata e constante) e afirmação do eu acaba gerando um sentimento de 

onipotência e a perda de limites do próprio eu, o que resulta no reverso da 

individualidade, ou seja, naquilo que para o autor caracteriza o egoísmo. 

A busca sem limites pela satisfação (uma satisfação que não 

consegue ser alcançada) desconhece as regras sociais e os limites do próprio ego, já que 

o superego (na acepção freudiana) – constituinte essencial do indivíduo burguês do 

século XIX – há muito perdeu seu poder sobre os impulsos do sujeito do século XX. 

Nesse sentido, a luta pela sobrevivência, defendida por LASCH em ambas as obras 

citadas, associa-se à expressão e à satisfação imediata dos impulsos. A própria luta pela 

sobrevivência em si, independentemente da satisfação e da auto-afirmação, já poderia 

ser considerada como uma característica típica do egoísmo, uma vez que, segundo o 

autor: “Se a sobrevivência é a questão preponderante, as pessoas concentrarão mais 
                                                 
40 Tanto no narcisismo como no egoísmo a questão da distinção entre o eu e o não-eu está presente, mas 

enquanto que no primeiro ela é frustrada, no segundo, ela é negada. 
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interesse em sua segurança pessoal que na sobrevivência de toda a humanidade.” 

(LASCH, 1987, p. 68). 

Na sociedade contemporânea, o egoísmo é ainda mais reforçado à 

medida que se institui como fundamental ao sujeito a necessidade de satisfação  

associada à auto-afirmação, para além da simples sobrevivência. Disso decorre a 

dificuldade do sujeito de reconhecer os limites do próprio ego, levando-o à busca do 

gozo irrestrito e a qualquer preço. O gozo torna-se, então, ele próprio uma regra, a 

principal estratégia de defesa frente às ameaças da civilização. Para HORKHEIMER e 

ADORNO (1985), o gozo é descrito como “(...) a nostalgia dos indivíduos presos na 

civilização, o ‘desespero objetivo’ daqueles que tiveram que se tornar um elemento da 

ordem social (...)” (p. 100); é a tentativa de restauração do vínculo há muito perdido 

com a natureza, da eliminação de toda tensão que essa separação da natureza gerou; o 

gozo é vingança da natureza humana dominada pela razão civilizadora e, por ser 

ilimitado, uma idolatria mesmo, implica no “abandono de si mesmo a uma outra coisa” 

(p. 100). 

Em uma sociedade assentada sobre a “cultura de consumo de 

massa”, em que a regra de satisfação pulsional é reforçada a todo o momento, as “saídas 

individualistas” são, para KEHL (2004), freqüentemente acessadas, especialmente pelos 

adolescentes que se vêem entre o dilema de ceder aos padrões sociais ou de se impor 

socialmente. A autora discute o individualismo como corolário dessa “cultura” baseada 

no consumo, e que “faz com que cada sujeito se acredite autônomo e autofundado” 

(KEHL, 2004, p. 111). Segundo KEHL (2004), os adolescentes contemporâneos – 

lançados antecipadamente, e de forma heteronômica, para fora da infância e em direção 

a uma vida adulta, diante da qual não vêem sentido, mas com a qual se sentem 

“obrigados” a se identificar para que possam ser “incluídos” socialmente – tentam 

construir o sentido (perdido) de suas vidas de forma individualista, buscando uma 

(falsa) afirmação individual nas satisfações narcísicas propiciadas pelo consumo 

ilimitado de mercadorias, de “esquemas culturais”, de valores e de comportamento 

social. Para a autora, inclusive algumas atitudes de ‘recusa” dos padrões consumistas 

predominantes, acompanhada de uma busca de “autenticidade” do adolescente em 

valores que refletem sua classe social, “é uma recusa ingênua, pois também passa pelo 

consumo” (p. 102), o consumo por meio uma “identificação” com os que não possuem 

recursos para consumir e que, portanto, sustentam tais valores. 
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A discussão sobre a exacerbação do individualismo na sociedade 

atual também está presente em MANCEBO (2000;2002). A autora, o concebe como 

“um sintoma do ‘mal-estar’ na modernidade”, que se fortalece como um contraponto 

ao “modo hegemônico de subjetividade”, resultante da “multiplicação da condições de 

integração e fragmentação”, às quais o homem contemporâneo se encontra submetido 

(MANCEBO, 2000). Seguindo essa mesma linha de raciocínio, em outro texto, a autora 

afirma: “(...) tem-se nos dias que correm um homem movido pelo individualismo, pela 

intimização exacerbada, pela disciplina e docilidade imposta aos corpos, ou por todas 

essas dinâmicas combinadas, mas submetido ao império de uma micro-ética que o 

impede de formular e agir em prol de acontecimentos globais” (MANCEBO, 2002, p. 

109). Os interesses individuais se põem no lugar dos coletivos, levando o sujeito a 

desenvolver uma micro-ética a fim de garantir seus interesses, em detrimento de uma 

ética que deveria se desenvolver em sentido coletivista. No entanto, essa busca de 

interesses privados na sociedade atual não é “autônoma”, mas está condicionada e serve 

a interesses sócio-econômicos do capitalismo tardio, conforme reconhece a autora:“a 

produção do homem movido por seus estritos interesses, e indiferente à esfera pública , 

assume dimensões de controle e regulação da vida das populações, central para o 

projeto neoliberal em curso” (MANCEBO, 2002, p. 109). Desse modo, para o sistema 

sócio-econômico vigente é necessário que o indivíduo se acredite “livre” e 

“autofundado” e que se volte por completo aos seus interesses particulares; tal 

preocupação consigo próprio lhe impede de tomar consciência do controle social que 

determina seus interesses. 

 

De acordo com as discussões acima, pode-se depreender, então, que 

o individualismo contemporâneo – que segundo KEHL (2004) é resultante de uma 

“lógica consumista” e para MANCEBO (2000; 2002) é engendrado socialmente e serve 

a fins de manutenção do sistema atual – diferencia-se do individualismo burguês e se 

constitui, ao mesmo tempo, como seu produto final – conforme LASCH (1983; 1987) 

apontou. 

Entende-se que o individualismo constitua uma pseudo-

diferenciação individual – sendo o reverso da verdadeira individuação, já que, segundo 

HORKHEIMER e ADORNO (1973c, p. 53), “Quanto menos são os indivíduos, tanto 

maior é o individualismo”. A busca de diferenciação individual apóia-se na negação da 
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indistinção entre sujeito e objeto, entre eu e não-eu, de acordo com o que se discutiu. 

Representa uma tentativa de não sucumbir ao mundo, mas destacar-se dele por meio da 

singularidade, da autonomia e liberdade individuais. Este é, desde o início, o princípio 

sobre o qual se funda a individualidade, segundo os autores: “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. (...) Só é indivíduo aquele que se diferencia a si 

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

estabelece como norma a autopreservação e o desenvolvimento próprio” (p. 52). Mas, 

se de um lado, o indivíduo é a negação do ser natural, se ele “se emancipa e afasta das 

simples relações naturais” (p. 53), de outro, ele não é radicalmente independente da 

totalidade que o determina. Assim, quanto mais persegue fins particulares, maior é o 

incremento que fornece ao mecanismo social: “Quanto mais o indivíduo é reforçado, 

mais cresce a força da sociedade, graças à relação de troca em que o indivíduo se 

forma” (p. 53). 

Em que pese o fim social que marcava a “apologia ao indivíduo” 

desde os primeiros tempos do liberalismo (também discutido por ADORNO, 1971, p. 

239), a singularidade e a liberdade individual figuravam, nesse período, como metas da 

individuação. No entanto, tendo em vista o incremento dos processos concorrenciais, a 

racionalidade individualista que caracterizava o sujeito econômico livre da revolução 

industrial aos poucos foi cedendo lugar a um outro tipo de racionalidade – a tecnológica 

–, que deslocou a ênfase dos interesses individuais para os interesses do “mercado”, 

conforme assevera MARCUSE (1999a, p. 97): 

“A racionalidade individualista nasceu como uma atitude crítica e de oposição 
que derivava a liberdade de ação da liberdade irrestrita de pensamento e 
consciência e media todos os padrões e relações sociais pelo interesse próprio 
racional do indivíduo. Ela transformou-se na racionalidade da competição em que 
o interesse racional foi substituído pelo interesse do mercado, e a conquista 
individual foi absorvida pela eficiência. Acabou em submissão padronizada ao 
aparato que ela própria criou e que tudo abrange. Este aparato é a 
personalização e o túmulo da racionalidade individualista, mas esta última exige 
agora que a individualidade desapareça.”  

 

O princípio da concorrência induziu o indivíduo burguês a uma 

busca implacável pela satisfação de seus interesses de lucro, fazendo-o crer cegamente 

em sua autonomia e independência em relação à sociedade. Mas, em nome da eficiência 

competitiva impôs-se uma padronização aos desempenhos individuais com vistas ao 

crescimento do “mercado”, ou seja, as relações de troca pressupunham que houvesse 
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certa igualdade entre os indivíduos, o que restringiu a singularidade e a liberdade 

individual. Apesar disso, o discurso que enfatizava a autonomia do indivíduo foi 

mantido e no capitalismo tardio, converteu-se na falsa entronização do indivíduo, em 

ideologia (HORKHEIMER e ADORNO, 1973c, p. 55). O fortalecimento desse discurso 

ideológico sobre singularidade, sobre o “diferencial individual”, na sociedade 

contemporânea visa impedir a consciência crítica do sujeito acerca de sua relação com a 

objetividade, segundo alerta ADORNO (1995c, p. 180), “(...) o apelo à emancipação 

pode ser uma espécie de disfarce para a manutenção da menoridade (...)”. O indivíduo, 

mobilizado por uma aparente “lógica do sujeito” inculcada pelos diversos mecanismos 

sociais de adaptação (HORKHEIMER e ADORNO, 1985; SEVERIANO, 2001), 

procura continuamente diferenciar-se dos demais, ignorando que tal diferenciação já 

está pré-determinada socialmente, não se constituindo em autonomia; no lugar da 

verdadeira diferenciação se configura, então, uma pseudo-diferenciação ou pseudo-

individualidade, conforme HORKHEIMER e ADORNO (1985) apontam no texto sobre 

a indústria cultural: “O individual reduz-se à capacidade do universal de marcar tão 

integralmente o contingente que ele possa ser conservado como o mesmo” (p. 144). 

Desse modo, o esforço pessoal por ser diferente acaba se tornando um ideal coletivo 

(“todos querem ser diferentes!”), o que desmente e esvazia as tentativas de afirmação 

individual que se dão pela lógica individualista. Ao se apresentar como um padrão de 

subjetivação e de comportamento, paradoxalmente, o próprio individualismo converte-

se em princípio totalizador – administrado e calculado pela totalidade – que incrementa 

a não-diferenciação ao invés de se contrapor a ela. 

 

  

Em contraposição ao entendimento de que na sociedade 

contemporânea haja um incremento do individualismo, figuram alguns autores 

(discutidos a seguir), para os quais tem ocorrido, na realidade, um enfraquecimento dos 

mecanismos que favorecem o individualismo. Segundo esses autores, os indivíduos 

contemporâneos estão mais propensos a se inserirem em grupos sociais específicos, 

buscando ampliar sua participação na sociedade como um todo; tal participação, 

conforme os autore, é determinante em relação à sobrevivência e ao fortalecimento 

individual. Partindo de uma concepção que se contrapõe à visão unilateral acerca da 

função “uniformizante” do grupo, esse autores consideram que alguns grupos podem 
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potencializar o indivíduo, especialmente no caso dos adolescentes, fornecendo-lhe 

formas de expressão às quais, isoladamente, dificilmente alcançariam. 

É o caso dos trabalhos, expostos em COSTA e SILVA (2006), sobre 

as culturas musicais do hip-hop, dos rappers, dos punks, das “bandas de garagem”, 

entre outros grupos, em que os jovens expressam angústias, tensões, opiniões, não 

apenas por meio da identificação com as músicas, mas com os comportamentos, trajes, 

linguagens próprios desses grupos; ou dos trabalhos que discutem as formas de 

expressão corporal da juventude contemporânea, inscritas sob a forma de tatuagens e 

piercings; entre outros trabalhos. De um modo geral, os autores dos trabalhos 

apresentados nessa coletânea buscam mostrar que, ao se definir como pertencente a 

determinado grupo (ou “gang”), o jovem busca mais do que uma identidade pessoal, e 

“crê pertencer a ‘mundos ou comunidades imaginadas’”, ou seja, se entende como 

fazendo parte “dos múltiplos mundos constituídos pelos imaginários historicamente 

situados, concebidos como forma de trabalho, de transformação e de práticas 

socialmente organizadas”(p. 23) Nesse sentido, o grupo se constitui como um espaço 

de sociabilidade e criatividade cultural, permitindo ao jovem sentir-se fortalecido para 

opor-se aos padrões sociais existentes e a outros grupos com “ideologias” divergentes. 

Concebendo alguns grupos com espaços de importantes experiências 

juvenis de auto-afirmação da contemporaneidade, os autores agrupados em ALMEIDA 

e EUGENIO (2006) defendem que tais experiências contemporâneas – como: os 

investimentos na imagem corporal, por meio de inscrições no corpo ou da busca por 

singularizações estéticas na escolha das roupas; a participação nos movimentos e nas 

buscas coletivas de formas de lazer, como meio de subjetivação e de enfrentamento do 

sentimento de vazio; a vivência de conflitos  familiares, como um movimento 

ambivalente de aceitação e negação dos padrões sociais; o redesenho dos 

relacionamentos amorosos e das trocas eróticas; a busca de novas linguagens e formas 

de expressão pautadas pelas práticas de risco; a relação com a violência urbana – se 

configuram como “novos mapas do afeto” e como novas “performaces” de oposição à 

cultura estabelecida, auxiliando o jovem a “reinventar” as formas de conhecer e 

conceber o futuro e as possibilidades de inserção social. 

Nessa mesma linha de entendimento acerca das formações grupais 

contemporâneas como uma das possibilidades mais eficaz de fortalecimento e 

sobrevivência dos indivíduos em sociedade, MAFFESOLI (2006), sugere que as 
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identificações grupais (em detrimento do individualismo) compõem a dinâmica social 

atual, a qual se desenvolve por meio de uma “ambiência tribal”, que favorece a 

existência de pequenos grupos, propiciando ao indivíduo a busca de novos 

posicionamentos sociais, de novas expressões criativas e de novos estilos de vida. A 

relação identitária que permeia a formação desses microgrupos ou tribos, segundo o 

autor, se contrapõe às formações grupais rígidas dos movimentos sociais organizados, 

pois produz relações horizontais entre os indivíduos, que fortalecem os sentimentos de 

pertença, proteção, solidariedade e afeto entre eles. Assim, para MAFFESOLI (2006), 

se encontraria na formação contemporânea das tribos (subculturas) o aspecto decisivo 

não apenas de contraposição, mas de transformação da cultura. 

Em texto que discute a ambigüidade contida na identificação dos 

indivíduos com grupos e movimentos coletivos, SOUZA (2002) chama a atenção para o 

fato de que tais movimentos, ao mesmo tempo que podem potencializar politicamente 

os indivíduos, favorecendo a inclusão social de grupos socialmente excluídos, também 

podem encerrar uma dimensão excludente, já que as identificações podem ocorrer 

conforme um princípio da semelhança ou da igualdade entre seus membros, que exclui 

outros indivíduos ou grupos por serem considerados diferentes, fechando-se em 

formações totalitárias ou numa espécie de “individualismo coletivista”. A autora 

adverte:  

“Os apelos identitários nos revelam uma tentativa de individuação de indivíduos e 
grupos, principalmente dos que foram excluídos na esfera política, que tiveram 
sua diferença circunscrita à esfera privada, não reconhecida na dimensão 
política. (...) Esses apelos são plurais, reivindicam a diferenciação para 
permitirem sua inclusão, mas podem comportar uma dimensão totalitária, quando 
se fecham em si mesmos e estabelecem uma hierarquização axiológica, na qual a 
inclusão de uns implica na exclusão de outros (...)” (SOUZA, 2002, p. 88) 

 

Para a autora, apesar das falácias que a identificação com os grupos 

pode conter, ainda assim, a participação do indivíduo na comunidade, especialmente nos 

grupos com caráter político, fornece o suporte e a possibilidade de constituição de sua 

autonomia. 

 

As análises dos autores, acima apresentadas, consideram a inserção 

grupal como modo privilegiado, na contemporaneidade, de preservação e fortalecimento 

do indivíduo. É claro que não se pode ignorar a importância dos diversos grupos e 
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movimentos coletivos para a formação do indivíduo. No entanto, não se pode corroborar 

com concepções a respeito das possibilidades de reversão da regressão dos indivíduos a 

partir de uma “profecia auto-realizadora dos grupos”; ou seja, os grupos não são pontos 

isolados do restante da sociedade que por si só não seriam suficientemente capazes de 

desenvolver novos padrões culturais e sociais que favorecessem a individuação. As 

análises acima ignoram a existência de contradições sociais (em que pese as tendências 

totalizadoras da sociedade) e individuais que subjazem à formação de grupos e 

movimentos sociais, e que produzem contradições específicas no seu interior. As 

identificações coletivas geradas pelo processo de adesão aos grupos, ao invés de, 

conforme apregoam as análises dos autores, incrementarem a autoconservação do 

indivíduo e promoverem sua autonomia, atuam no sentido oposto à diferenciação 

individual, de acordo com o que discutem ADORNO (1971), em relação à 

pseudoformação cultural; ADORNO (2006), acerca do empobrecimento egóico frente 

às identificações coletivas; e HORKHEIMER e ADORNO (1985), no que tange aos 

mecanismos regressivos promovidos pela ideologia da indústria cultural. 

Além disso, por mais diversificados e inovadores esteticamente, e 

oposicionistas que possam parecer esses grupos, “microgrupos” (“tribos”, “gangs”, 

“galeras”, “bandos”, entre outros) e movimentos sociais, todos encontram-se fundados 

numa mesma ordem social, a qual regula a existência do mesmos, e os impede, não 

raras vezes, de atuarem como fonte de resistência.  

A esse respeito, HORKHEIMER e ADORNO (1973f, p. 74) 

advertem: 

“Todas estas formas grupais, entretanto, só se definem e adquirem um significado 
específico em relação com o processo total de crescente nivelamento das 
diferenças qualitativas do grupo que se registram na sociedade moderna. Quanto 
mais a ideologia insiste na autonomia do grupo, tanto mais os próprios grupos, 
como instancias mediadoras entre a totalidade e o indivíduo, são determinados, de 
fato, pela estrutura da sociedade.” 

 

Devido à determinação social do grupo, a função mediadora que este 

exerce entre o indivíduo e a sociedade, também é submetida às demandas societárias, 

tendendo, por isso, mais a uma função de adaptação do indivíduo à totalidade, do que 

propriamente de mediação entre ambos. 

Mesmo aqueles grupos que por meio de (“novas” e diferenciadas) 

expressões culturais, afetivas, eróticas, corporais e até, certo ponto, políticas, 
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supostamente se contrapõem à ordem vigente, tal oposição é “mediada” simplesmente 

pela diferenciação de estilos de modos de  vida, de “ideologias” e de vivências afetivas 

e não por uma crítica social. A diversidade de estilos não significa uma autonomização 

do indivíduo frente às determinações sociais; ao contrário, a ilusão de sua autonomia a 

partir de suas possibilidades de adoção de estilos diferentes dos padrões estabelecidos 

pode obstar ainda mais a consciência acerca dessa determinação. Para FREIRE (2003) – 

referindo-se às tentativas de afirmação dos grupos de jovens a partir das diversidades 

estilísticas –, “a juventude parece mais buscar pertinência social e funcionalidade para 

os estilos adotados, do que gerar formas criativas e transformadoras do conjunto 

social” (p. 32). Assim, tais comportamentos são expressões genuínas da 

pseudoformação dos indivíduos e os integram cada vez mais ao todo social. 

Não se quer supor com isso que qualquer tentativa grupal de 

contestação da ordem, de expressão de criatividade dos jovens ou de afirmação de sua 

identidade esteja fadada ao fracasso ou resulte em seu oposto – uma integração maior.  

Embora não se possa desconsiderar a determinação social dos indivíduos e grupos, 

também não se pode negar o potencial contestatório da juventude, conforme já alertava 

Marcuse desde os anos 60. Entretanto, nesse estudo não se partilha dessa “visão 

ingênua” (ou talvez o mais correto seria dizer ideológica) de que um movimento 

“espontâneo” de grupos possa resistir verdadeiramente aos apelos objetivos ou gerar 

uma profunda transformação da ordem social – não pelo fato dessa “espontaneidade”, 

como definia MARCUSE (1999c), preservar os grupos de sua submissão às 

organizações e movimentos mais tradicionais41, mas, pelo fato dela prescindir da teoria 

como fundamento das práticas contestatórias, estando fadada à sua própria deformação 

e à condenação de seu potencial de oposição ao existente, conforme adverte ADORNO 

(1995d, p. 212): 

“A passagem à práxis sem teoria é motivada pela impotência objetiva da teoria, e 
multiplica aquela impotência mediante o isolamento e fetichização do momento 
subjetivo do movimento histórico: a espontaneidade. Sua deformação deve ser 
deduzida como uma forma de reação frente ao mundo administrado. Mas, 
enquanto ela fecha espasmodicamente os olhos diante da totalidade desse mundo, 
comportando-se como se as coisas dependessem imediatamente dos homens, 

                                                 
41JANSEN (1999), ao analisar a formação teórica e a prática política do movimento estudantil alemão 

entre os anos 60 e 80, relata que no vácuo político criado após 1968, à semelhança dos movimentos 
“espontâneos” da década de 1960, que prescindiam das formas tradicionais de organização, constituiu-
se um tipo de prática política chamado pela opinião pública de “(...) ‘movimento espontâneo’ 
(‘Spontibewegung’), com ações políticas e lúdicas dirigidas à opinião pública e à mídia, que 
freqüentemente desembocavam em auto-exposições narcisistas” (p. 164-65).  
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subordina-se à tendência objetiva da desumanização em curso, também nas suas 
práticas.” 

 

Ao prescindir da teoria, a prática constituída pelo “espontaneísmo” , 

pelo congelamento e “eternificação” do momento subjetivo, não mediada pela reflexão, 

fica impedida de perceber as “brechas” da realidade social, pelas quais seria possível 

sua transformação, resultando em ações inócuas frente a essa realidade; ou conforme 

ADORNO (1995c, p. 174): “(...) sem o pensamento, e um pensamento insistente e 

rigoroso, não seria possível determinar o que seria bom a ser feito, uma prática 

correta”. Tanto a reflexão crítica sobre a realidade, necessária à “prática correta” sobre 

ela, como a reflexão sobre si mesma (práxis), são mediadas pela teoria; isolada da 

reflexão, a prática se torna “pseudo atividade”, definida por ADORNO (1995d), como: 

“práxis que se tem por tanto mais importante e que se impermeabiliza contra a teoria e 

o conhecimento tanto mais assiduamente quanto mais perde o contato com o objeto e o 

sentido das proporções (...)” (p. 217). O distanciamento do objeto (elemento no qual se 

funda a condição de existência da práxis e ao qual ela deveria dirigir-se) não é 

percebido na “pseudo atividade”, já que ela é tomada, não como um meio mas, como 

um fim em si mesma, substituindo o objeto. Sem reflexão teórica, a “pseudo atividade” 

não pode ser apreendida como produto das condições objetivas, as quais ao mesmo 

tempo que a engendraram, lhe impõem limites; desse modo, recai-se na ilusão de sua 

autonomia em relação à objetividade. O imediatismo da práxis a condena à sua 

impotência: 

“(...) as tentativas de transformar efetivamente o nosso mundo em um aspecto 
específico qualquer imediatamente são submetidas à potência avassaladora do 
existente e parecem condenadas à impotência. Aquele que quer transformar 
provavelmente só poderia fazê-lo na medida em que converter esta impotência, ela 
mesma, juntamente com a sua própria potência, em um momento daquilo que ele 
pensa e talvez também daquilo que ele faz.” (ADORNO, 1995c, p. 185) 

 

Se não forem tomadas em consideração as determinações societárias 

dos grupos sociais e de suas práticas contestatórias e se não se refletir sobre suas 

possibilidades e seus limites e impotência diante da realidade, as tentativas de 

transformação social não apenas fracassarão, como poderão se reverter num 

recrudescimento ainda maior da ordem estabelecida. 
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Na sociedade atual, há evidentes estreitamentos dos espaços de 

realização da individuação. As contradições sociais, a partir das quais a formação dos 

indivíduos ocorre, constituem preciosos indícios sobre as possibilidades de reversão do 

processo de regressão em curso e devem ser ainda mais tomados em consideração  

quando se pensa nos sujeitos em formação, como é o caso, desse estudo, dos 

adolescentes. Durante o desenvolvimento de seu processo formativo, esses jovens, de 

um lado, ao buscarem uma auto-afirmação individual podem ceder aos apelos de 

satisfação imediata e ilimitada por meio do consumo, aderindo às padronizações de 

comportamentos e de modos de pensar e sentir (esquematismos que caracterizam a 

adesão à racionalidade tecnológica); mas, de outro lado, por ser a adolescência um 

período – caracterizado por uma rebeldia que, muitas vezes, constitui-se como uma 

forma de resistência contra o sistema (MENESES, 2007) – em  que a formação do 

indivíduo ainda não se deu por completo, pode-se pensar na possibilidade de reversão 

do processo que leva ao declínio do indivíduo. 

A fim de se saber se o adolescente contemporâneo sucumbiu ou 

ainda resiste à adesão à totalidade, operando no sentido oposto à sua pseudo-

individuação, é imprescindível um estudo sobre como a formação desses jovens vem 

ocorrendo no capitalismo tardio, contemplando as dimensões reais da autonomia na 

juventude contemporânea, os comportamentos juvenis e os valores em que este se 

fundamentam e as tendências à atitudes individualistas e de adesão à ideologia da 

racionalidade tecnológica. Tendo-se em vista as contradições presentes na formação dos 

sujeitos contemporâneos, o estudo da subjetividade, conforme ADORNO (1986), torna-

se crucial à compreensão sobre os modos como operam as tendências objetivas. 
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CAPÍTULO IV 

DELINEAMENTO DO ESTUDO EMPÍRCO 

 

 

“A impotência e estupidez dos indivíduos devem 
estimular o pesquisador a averiguar quem os condena 
a serem impotentes e estúpidos, não se limitando a 
registrar suas declarações ou resumir o seu espírito 
numa idealização logo convertida em expressão de 
espírito universal.” 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1973, p. 128) 

 

 

Este breve capítulo está dividido em dois tópicos: no primeiro, 

intitulado “O plano da pesquisa”, são expostos os pressupostos que orientaram ao 

estudo empírico, seus objetivos e suas hipóteses; no segundo, “Método”, está 

contemplada uma descrição da amostra de pesquisa, do material utilizado na 

investigação (questionário de dados pessoais e escalas de atitudes) e dos procedimentos 

de coleta de dados. 

 

 

4.1. O plano da pesquisa: 

 

4.1.1. Pressupostos da investigação: 

 

A partir das reflexões teóricas realizadas até aqui, os principais 

elementos presentes na formação do indivíduo, e em especial na formação dos jovens na 

contemporaneidade, podem ser sintetizados pelas seguintes características: a) a energia 

pulsional dos indivíduos é capturada socialmente e direcionada ao coletivo; b) busca 

ininterrupta de satisfação (hedonismo); c) ódio do indivíduo pela civilização 

(“criminoso busca derrotar a civilização com suas próprias armas”), devido à 
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necessidade do sacrifício e da dominação que lhe é imposta ao: introjeção da crueldade, 

que se converte em traço de caráter; d) as ameaças constantes à autopreservação dos 

indivíduos podem levar ao enfraquecimento do ego e gerar determinados modelos de 

sociabilidade, fundamentados no individualismo e na “lógica do descartável” e da 

competição, levando à corrupção moral das relações sociais; e) individualismo 

concebido não somente como estratégia de sobrevivência, mas como configuração 

psicológica dos indivíduos na contemporaneidade (pseudo-diferenciação individual); f) 

perda da autoridade, ainda que não de sua necessidade, levando à perda da tradição, à 

extinção dos limites entre público e privado, à conformação social e psíquica dos 

indivíduos (heteronomia) e ao esvaziamento de sua consciência moral; g) identificação 

com forças heterônomas: identificação por idealização (formação do “ego grupal”) – 

mímese se coloca no lugar da individuação; h) redução das possibilidades de resistência 

dos indivíduos frente à adesão à totalidade. 

Tendo-se em vista tais características, alguns pontos se destacam 

como relevantes aspectos de investigação sobre a formação do indivíduo 

contemporâneo, tais como, as possíveis tendências ao individualismo, à heteronomia, à 

adesão ideológica a determinados tipos de comportamentos sociais que prescindem de 

princípios éticos e morais. Desse modo, considera-se pertinente a essa investigação 

saber, especificamente em relação aos jovens, em que medida eles desenvolvem tais 

tendências na contemporaneidade. 

A disponibilidade de acesso a mercadorias de todos os tipos, 

atualmente, possibilitada pelo alto grau de desenvolvimento das forças produtivas no 

capitalismo tardio, torna mais rápida e imediata a inserção o indivíduo na racionalidade 

tecnológica do sistema. Sendo assim, também questiona-se se o acesso aos bens e meios 

tecnológicos disponíveis na atualidade pode influenciar a formação do indivíduo 

(considerando-se os quatro aspectos supramencionados: individualismo, heteronomia, 

comportamento social e ideologia), de modo a impedir ou a favorecer a individuação. 

Além disso, pergunta-se: a presença desses bens e meios tecnológicos na formação do 

jovem poderia levá-lo a diminuir seu contato com outros elementos – grupos sociais – 

que são considerados como orientadores da formação do indivíduo? Em relação à 

participação em outras esferas de formação – como atividades de cunho sócio-políticas 

–, o jovem contemporâneo tem se inserido em atividades desse tipo, a fim de expressar 

sua recusa e resistência frente ao sistema social? Como essa participação nessas 
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atividades se relaciona com seu grau de contato com os grupos sociais e com o acesso 

tecnológico? 

Um outro elemento, além daqueles mencionados, é considerado 

nesta investigação: o local (município) de residência dos jovens. A grande maioria das 

pesquisas com jovens discutidas neste estudo tomou em consideração aqueles residentes 

em centros urbanos. A exceção foi a pesquisa nacional “Perfil da Juventude Brasileira”, 

do Instituo Cidadania, que considerou 34,1 milhões de jovens (correspondentes a 20, 

1% do total da população, de acordo com o Censo 2000, do IBGE), residentes em 198 

municípios, distribuídos em áreas urbanas e rurais de todo território nacional. A análise 

de dispersão para verificar a homogeneidade e heterogeneidade dos dados, a fim de se 

saber em que os jovens de norte a sul do pais se assemelhavam nacionalmente e no que 

divergiam regionalmente, realizada por Antonio Lassance, demonstrou que “há certa 

proximidade no perfil demográfico e em aspectos cruciais da condição do jovem. Há 

muita proximidade também em sua auto-imagem. No entanto, vimos o quanto eles 

divergem em termos de expectativas (...), de visões de futuro (...) e de estratégias.” 

(ABRAMO e BRANCO, 2005, p. 84). A análise de Lassance conclui sobre a 

necessidade de políticas sociais de juventude que contemplem as diferenças territoriais, 

mas aponta para a possibilidade de uma maior eficácia de tais políticas se forem 

consideradas diferenças entre cidades de grande e pequeno porte ao invés de 

simplesmente diferenças regionais. 

De acordo com essa indicação e tendo-se em vista que as demais 

pesquisas discutidas aquis enfatizam os jovens de centros urbanos, considerou-se 

pertinente que esta investigação contemplasse também jovens de uma cidade de 

pequeno porte. 

A importância de se estudar o conjunto das tendências sociais em 

cidades menores já havia sido apontada por HORKHEIMER e ADORNO (1973a), 

como modo empiricamente importante de se obter um conhecimento da totalidade, mas 

tomando-se o devido cuidado de não se cair em generalizações ou tipificações. Alguns 

estudos sociológicos americanos e alemães realizados em cidades “médias”, discutidos 

por esses autores – apesar dessas guardarem especificidades em sua formação cultural42, 

                                                 
42 Os estudos destacados pelos autores foram da cidade do Centro-Oeste americano, pesquisada por 

Robert e Helen Lynd, e a cidade alemã de Darmstadt, cujo estudo foi dirigido pelo Institut für 
sozialwissenschaftliche Forschung de Darmstadt em parceria com outros institutos alemães de pesquisa 
social. 
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o que, no caso da cidade alemã lhe atribui um caráter mais “rural” –, confluíram para 

uma crítica social das tendências ao nivelamento psicossocial dos indivíduos, diante das 

pressões econômicas e conformistas das comunidades locais. Nas cidades “médias”, 

principalmente naquelas que culturalmente ainda preservam modos rurais de existência, 

elementos conservadores convivem lado a lado com elementos modernos da cultura de 

massa, sem qualquer mediação entre eles que pudesse atingir o nível de formação da 

consciência liberal-burguesa. Ao contrário, HORKHEIMER e ADORNO (1973a, p. 

161-62) assinalam que: “A ‘defasagem cultural’ do campo constitui um desses vácuos 

ideais e perigosos onde a propaganda totalitária penetra com facilidade.” Esse mesmo 

alerta, em relação aos riscos acerca da “formação” da consciência da população 

campesina, foi salientado por ADORNO (1971, p. 240-41): 

“(...) hoy son más bien las zonas rurales focos de seudocultura. El mundo de ideas 
preburgués, essencialmente asido a la regilión tradicional, se ha quebrado allí 
súbitamente – no en último término gracias a los medios de massas, la radio y la 
televisión – y lo arrasta el espíritu de la industria cultural. Sin embargo, el a priori 
del concepto de la formación propriamente burguês, la autonomia, no ha tenido 
tiempo alguno de constituirse, y la conciencia pasa directamente de uma 
heteronomía a outra (...)” 

 

O estado de consciência campesina muito aquém daquele presente na 

formação cultural burguesa – ou seja, uma pseudoformação cultural – pode impelir os 

indivíduos a se identificarem de pronto com forças heterônomas, como ocorreu, 

segundo ADORNO (1995a, p. 125), com muitos jovens filhos de camponeses em sua 

adesão às forças nazistas, tornando-se algozes dos campos de concentração. Também 

em relação à juventude, no mencionado estudo sobre a comunidade de Darmstadt43 

analisado por HORKHEIMER e ADORNO (1973a), os jovens considerados de classe 

social inferior ou pertencente à oposição do grupo tradicionalista (filhos das famílias 

tradicionais), numa tentativa de ajustamento e de compensação de seu status social 

desfavorável, nutriam um anseio de identificação com a ordem estabelecida, ou 

orientavam-se pelos modelos americanos de estudantes colegiais, inserindo-se em um 

sistema de normas próprias dos teenagers, o que, de acordo com os autores, 

configurava-se como uma “‘conformação pelo não-conformismo’, por parte da 

oposição socialmente canalizada” (p. 163). De um modo geral, devido à situação de 

insegurança vivida pela juventude como um todo, no pós-guerra, seu comportamento 
                                                 
43 As pesquisas sobre a juventude no Projeto Darmstadt citadas em HORKHEIMER e ADORNO (1973a) 

eram compostas por três estudos: “Escola e Juventude numa Cidade Bombardeada”; “Escola e 
Juventude”; e “Juventude no Pós-Guerra”. 
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era orientado para a autoconservação, pautando-se por um extremo praticismo e 

buscando aquilo que era imediatamente acessível. Tal comportamento da juventude 

tendia a ser ainda mais reforçado pelo enfraquecimento dos vínculos familiares daquela 

comunidade que começava a se evidenciar no pós-guerra. 

Os exemplos citados sobre as pesquisas com cidades menores, 

apesar de seu contexto específico, desmistificam uma “idealização romântica” acerca 

desses locais, sobretudo no que se refere à vida rural e à juventude desses locais44. No 

entanto, para que se tenha uma compreensão profunda sobre a relação entre aparência e 

essência na sociedade, não é suficiente simplesmente uma metodologia de investigação 

social empírica que leve em conta o estudo de cidades menores, mas é necessária uma 

teoria social que a subsidie. 

No caso deste estudo,  entende-se que a comparação entre dois tipos 

de cidades de portes contrastantes é oportuna para se verificar em que medida os dados 

sobre a formação dos jovens (compreendida a partir dos aspectos discutidos 

anteriormente) se diferenciam ou se assemelham em ambas as cidades; como se dá o 

acesso aos elementos tecnológicos, aos grupos sociais e às atividades sócio-políticas 

nesses diferentes locais e de que forma esses acessos afetam os aspectos pesquisados 

sobre a formação (individualismo, comportamento social, autonomia, adesão à 

ideologia). Considera-se que assim se possa identificar os pólos de maior resistência ou 

integração da juventude contemporânea. 

 

4.1.2. Objetivos do estudo: 

 

a) Objetivo geral: 

 

                                                 
44 Embora as discussões empreendidas por HORKHEIMER e ADORNO (1973a) e ADORNO (1971; 

1995a) sobre a formação das populações campesinas corroborem a demanda deste estudo acerca da 
investigação dos jovens situados para além dos grandes centros urbanos, compreende-se, no entanto, 
que estudos realizados com cidade de pequeno porte não substituem a necessidade de se pesquisar 
especificamente as “populações rurais”, devido à sua formação peculiar, apontada pelos autores. Em 
relação ao Brasil, os estudos de comunidades, especialmente, aqueles realizados nos anos de 1950 e 
1960 pela sociologia e pela psicologia social poderiam servir de ponto de partida para as investigações 
“sugeridas” pelos autores. 
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Verificar se há diferenças na formação dos jovens de um grande 

centro urbano e de uma cidade de pequeno porte, a fim de se identificar se existem 

diferenças nas possibilidades de integração ou de resistência dos jovens de cada 

localidade. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

1. Identificar diferenças ou semelhanças entre os graus de individualismo, de 

adesão à ideologia da racionalidade tecnológica, de heteronomia e os 

comportamentos sociais apresentados pelos jovens de um grande centro 

urbano (capital paulista) e os que vivem em uma cidade de pequeno porte 

(interior do Estado de São Paulo); 

2. Identificar diferenças e semelhanças quanto aos graus de acesso aos bens e 

meios tecnológicos, de relacionamento com grupos sociais e de participação 

em atividades de caráter sócio-político obtidos nas duas cidades; 

3. Verificar se há correlações entre individualismo, adesão à ideologia da 

racionalidade tecnológica, comportamentos sociais e o grau de heteronomia 

dos jovens; 

4. Verificar a relação existente entre as quatro variáveis supramencionadas e o 

acesso aos bens e meios tecnológicos, a convivência com grupos sociais e a 

participação em atividades sócio-políticas. 

 

4.1.3. Hipóteses de pesquisa: 

 

a) Hipótese primitiva: 

 

A hipótese central desta pesquisa é a de que existam de diferenças 

significativas na formação dos jovens de um grande centro urbano e de uma cidade de 

pequeno porte, estando os jovens da cidade pequena mais propensos à integração social, 
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tendo menores possibilidades de resistência, do que aqueles que vivem em um grande 

centro. 

 

b) Hipóteses derivadas: 

 

A. Há diferenças nos graus de individualismo, de adesão à ideologia da 

racionalidade tecnológica, de heteronomia e de comportamentos sociais dos 

jovens da capital paulista e dos da cidade de pequeno porte do interior 

paulista, sendo que os adolescentes do interior apresentam maiores graus de 

individualismo, de adesão à ideologia da racionalidade tecnológica e de 

heteronomia, com tendência a apresentarem comportamentos sociais menos 

fundamentados em princípios morais e éticos que os da capital paulista;  

B. Há diferenças nos graus de acesso aos bens e meios tecnológicos, de 

relacionamento social e de participação em atividades sócio-políticas; 

espera-se que na capital o acesso aos elementos tecnológicos e a 

participação em atividades sócio-políticas sejam maiores que no interior, ao 

passo que a convivência com grupos sociais seja maior no interior; 

C. Há correlações positivas entre individualismo, adesão à ideologia da 

racionalidade tecnológica, o grau de heteronomia e o comportamento social 

não pautado em princípios morais e éticos dos jovens, isto é, à medida que 

os indivíduos aderem à ideologia da racionalidade tecnológica, mais 

individualistas e mais heterônomos se tornam, o que se reflete na 

possibilidade de apresentarem comportamentos e estabelecerem relações 

sociais não fundamentadas em princípios morais e éticos; 

D. Há correlações entre as quatro variáveis mencionadas e os graus de 

relacionamento com grupos sociais e negativas com os graus de acesso aos 

bens e meios tecnológicos e de participação sócio-política, sendo que quanto 

maior os graus de individualismo, de adesão à ideologia da racionalidade 

tecnológica, de heteronomia e de comportatamentos sociais maiores serão os 

graus de convivência social e menores de acesso tecnológico e de 

participação sócio-política. 



  87 

 

4.2. Método: 

 

4.2.1. Sujeitos: 

 

Compõe a amostra desta pesquisa, jovens entre 15 e 18 anos 

residentes nas cidades de São Paulo e de Santa Rita do Passa Quatro45 – uma cidade de 

grande e de pequeno porte do Estado de São Paulo, respectivamente.46 

Embora comumente se considere que a adolescência compreenda as 

idades de 12 a 18 anos, neste estudo não será considerada essa faixa etária em sua 

totalidade, mas somente os jovens que estão no segundo triênio desse período, isto é, 

entre 15 e 18 anos de idade. No início da adolescência, as transformações biológicas 

ainda não se completaram, misturando-se de forma demasiada às transformações e 

conflitos sociais e psicológicos; já no período compreendido neste estudo as 

transformações biológicas se completaram e não representam mais um conflito tão 

grande para o adolescente, o que, supõe-se, lhe daria melhores condições para 

compreender as solicitações da pesquisa. 

Os sujeitos da amostra são estudantes do Ensino Médio de escolas 

públicas e particulares. O número total de sujeitos é de 115 jovens, extraídos de 4 salas 

de aula de escolas pertencentes a ambas as redes de ensino nas duas cidades em que se 

estende esta pesquisa, sendo uma classe de escola pública e a uma classe de escola 

privada em cada uma das duas cidades mencionadas anteriormente. 

 

4.2.2. Material: 

 

                                                 
45Para o pré-teste foi utilizada uma amostra de 33 sujeitos que se encontram dentro da faixa etária 

mencionada, residentes no município de Toledo-PR. 
46As cidades foram escolhidas de acordo com o número de habitantes que possuem: São Paulo: 

11.016.703 e Santa Rita do Passa Quatro: 27.627 (de acordo com as “Estimativas das Populações 
residentes, em 01/07/2007” [fonte: Tabela de Estimativas por Município-IBGE, disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatística/população/estimativa2006/estimativa.shtm)], a fim de 
assegurar o contraste entre as características de uma cidade grande e outra pequena, favorecendo a 
comparação das amostras de jovens com maior fidedignidade. [A discussão sobre a classificação das 
cidades em que se baseou este estudo encontra-se em GONÇALVES e COSTA (2004)] 
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O instrumento elaborado para esta pesquisa compõe-se de um 

Questionário de Dados Pessoais e mais quatro escalas de atitudes, a saber: a Escala de 

Individualismo (escala I), a Escala de Comportamento Social (escala II), a Escala de 

Heteronomia (escala III), e a Escala da Ideologia da Racionalidade Tecnológica (escala 

IV).  

O Questionário de Dados Pessoais foi elaborado com o objetivo de 

se obter informações acerca dos indicadores sociais dos sujeitos que compõem a 

amostra de pesquisa e de se verificar seus graus de acesso aos bens e meios 

tecnológicos, aos grupos sociais e às atividades sócio-políticas. Desse modo, esse 

questionário se divide em duas partes: a primeira contém dados de cunho mais pessoal – 

tais como: sexo, idade, grau de escolaridade, rede de ensino, se trabalha, se mora com os 

pais, se possui irmãos, religião –; a segunda parte subdivide-se em mais três questões – 

relacionadas ao acesso aos bens e meios tecnológicos (televisão, TV a cabo, 

microcomputador, internet etc.), aos relacionamentos grupais (família, amigos da 

escola, igreja, clube etc.) do jovem, e às atividades sócio-políticas (grêmios escolares, 

ONGs, voluntariado, inserção em projetos sociais, partidos políticos etc.) das quais 

participa –, cujas respostas obedecem uma escala de grau de contato ou envolvimento 

que vai de 0 (zero) a 3 (três) pontos47, denotando nesse intervalo de nenhum a intenso 

contato – conforme enunciado das questões A, B e C (ver APÊNDICE 2: Instrumento 

de Pesquisa (versão final)).  Com base nesses dados pode-se traçar um perfil do 

adolescente pesquisado, relacionando-o aos dados obtidos a partir da aplicação das 

escalas. 

Em relação às quatro escalas mencionadas, todas elas contêm itens 

em forma de proposições, do tipo Likert48, com as seguintes alternativas de resposta: 

                                                 
47A pontuação de 0 a 3 pontos foi atribuída às questões A, B e C somente depois da pré-testagem do 

instrumento. Antes, para a pesquisa piloto atribuiu-se de 1 a 10 pontos (sendo que, pontuações próximas 
ou iguais a 1 significavam pouco ou quase nenhum envolvimento, pontuações próximas ou iguais a 5 ou 
6 pontos indicam envolvimento moderado e pontuações próximas ou iguais a 10 significam intenso 
envolvimento ou contato freqüente com os itens das questões A, B e C – esses critérios não foram 
explicitados na primeira versão do instrumento, mas foram expostos aos adolescentes no momento da 
aplicação piloto). Considerando-se que esse intervalo de 1 a 10 bastante era extenso, levando muitos 
adolescentes a dúvidas sobre uma resposta mais precisa quanto ao seu grau de envolvimento, resolveu-
se simplificar o número de possibilidades de resposta a esses itens, sintetizando-se os graus de 
envolvimentos em quatro modalidades (0=nenhum; 1=pouco; 2=moderado; 3=intenso), conforme 
enunciado dessas questões (ver APÊNDICE 2). 

48Rensis Likert construía os itens de seus questionários de pesquisa por meio de perguntas “que permitían 
un ‘juicio de valor’ y no ‘juicios descriptivos’” (LIKERT, 1986, p. 183), obrigando os sujeitos da 
pesquisa a uma tomada de posição diante do que lhe era colocado. Para tanto, elaborava frases de forma 
mais clara quanto possível, que abordassem somente um assunto, evitando a ambigüidade. Apesar da 
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discordo plenamente (1 ponto); discordo moderadamente (2 pontos); discordo pouco (3 

pontos); concordo pouco (5 pontos); concordo moderadamente (6 pontos) e concordo 

plenamente (7 pontos); excluindo-se desses itens, a alternativa neutra (que equivaleria a 

4 pontos: “nem concordo, nem discordo”), o que obriga o sujeito a uma tomada de 

posicionamento dentro do binômio concordo-discordo, que compõe as alternativas de 

resposta dos itens. Os critérios de classificação de cada uma das categorias estudadas 

são obtidos em cada escala: como em cada uma das afirmativas apresentadas aos 

sujeitos a pontuação pode variar de 1 ponto (discordo totalmente) a 7 pontos ( concordo 

totalmente), o escore obtido é considerado elevado quanto maior o número de questões 

com as quais o sujeito concordar, ao passo que, de modo inverso, um baixo escore 

refere-se à freqüente discordância dos sujeitos em relação às afirmativas; assim, quanto 

maiores os escores totais relativos às respostas das escalas I (individualismo), II 

(valores), III (autonomia) e IV (ideologia), maior o grau de individualismo dos sujeitos, 

maior a tendência a formarem sistemas de valores ou expressarem comportamentos não 

baseados em princípios morais e éticos, maior sua heteronomia e maior seu grau de 

adesão à ideologia da racionalidade tecnológica, respectivamente49. 

 

4.2.3. Procedimentos: 

 

a) Coleta de dados: 

 

Para a realização da coleta de dados, os itens que compõem as quatro 

escalas deste estudo foram dispostos de forma a se mesclarem uns aos outros, buscando 

evitar qualquer associação seqüencial por parte dos sujeitos que forem submetidos a 

elas. Além disso, um item de uma das escalas foi intencionalmente colocado 

repetidamente junto às demais afirmativas, para que se pudesse verificar o grau de 

atenção do sujeito durante a realização do teste, por meio de respostas discrepantes à 

                                                                                                                                               
diversidade de tipos de questionários apresentados por LIKERT (1986), neste estudo optou-se pela 
elaboração de uma série de proposições com respostas contendo gradações de concordância ou 
discordância. 

49 Um maior detalhamento sobre o processo de elaboração das escalas deste estudo encontra-se no 
próximo capítulo, onde se discute desde as concepções teóricas que as fundamentaram, até os 
procedimentos estatísticos utilizados para sua validação. 
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mesma afirmativa; tendo isso ocorrido o sujeito foi descartado50. Também foram 

desconsiderados os sujeitos que se encontravam fora da faixa etária delimitada para a 

pesquisa. 

A coleta de dados deste estudo foi realizada em duas fases: 1) na 

primeira (pré-teste), foi aplicada a versão original do instrumento de pesquisa (ver 

APÊNDICE 1: Instrumento de Pesquisa (piloto)), a fim de se averiguar sua 

funcionalidade, identificando itens inadequados (eliminando-os ou alterando-os, quando 

possível), e de se proceder à sua validação por meio da análise estatística de seus 

resultados; 2) na segunda (pesquisa empírica), foi aplicada a versão final do instrumento 

de pesquisa (ver APÊNDICE 2: Instrumento de Pesquisa (versão final)), obtendo-se os 

dados empíricos finais, que possibilitaram a discussão sobre os resultados desta 

pesquisa. 

A primeira fase de coleta de dados, compreendida como parte 

constituinte do processo de elaboração do instrumento de pesquisa, está exposta no 

próximo capítulo; enquanto que a segunda fase, relativa ao estudo empírico sobre a 

formação da juventude propriamente dito, é contemplada no capítulo VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Na pesquisa piloto este procedimento de repetição de um item não foi adotado, já que a intenção era 

apenas pré-testar o instrumento para sua validação. 
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CAPÍTULO V 

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS ESCALAS DE ATITUDES 

 

 

“(...) el sistema racional de un hombre objetivo y 
reflexivo no es algo separado de su personalidad. 
Tal sistema tiene su motivación. Lo que se destaca 
en su origen es principalmente el tipo de 
organización de personalidad de la cual surge.” 

(ADORNO et. al., 1965, p. 36) 

 

 

Neste capítulo apresenta-se o processo de elaboração das escalas de 

atitudes utilizadas neste estudo. Em um primeiro momento, no tópico intitulado 

“Considerações sobre as escalas de atitudes”, empreende-se uma discussão teórica 

acerca da noção de atitude, justificando-se a necessidade de elaboração e utilização de 

escalas de atitudes neste trabalho; em um segundo momento, em “O processo de 

elaboração das escalas”, discutem-se: as fontes que serviram de base para a elaboração 

dos itens das escalas, as quatro escalas de atitudes utilizadas nesta pesquisa, as análises 

dessas escalas realizadas por juízes, a aplicação do instrumento piloto e os resultados do 

pré-teste para validação estatística dessas escalas. 

 

 

5.1. Considerações sobre as escalas de atitudes: 

 

Retomando o exposto anteriormente, o principal objetivo deste 

trabalho é identificar possíveis semelhanças e diferenças na formação atual dos jovens, 

residentes em diferentes municípios, verificando em que medida essa formação é 

caracterizada pelo individualismo, valores morais e éticos, autonomia, adesão à 

ideologia, e identificando se esses aspectos mantêm relação entre si. Como as condições 

que medeiam o processo que leva à formação da subjetividade são sociais – sendo que 
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fatores normalmente considerados subjetivos, como o individualismo e a formação de 

valores, por exemplo, não são independentes dos objetivos (mas, ao contrário, são 

determinados social e historicamente), resultando e requerendo certos posicionamentos 

e atitudes (mais autônomas ou socialmente calculadas e dirigidas) dos sujeitos frente à 

objetividade; e fatores tidos como objetivos, como a ideologia, necessitam de 

sustentação psicológica para manter sua eficácia na perpetuação da dominação social – 

espera-se encontrar relação entre os aspectos mencionados, de modo que quanto maior 

for o grau de individualismo apresentado pelos jovens, maior sua adesão aos apelos da 

ideologia da racionalidade tecnológica, maior sua heteronomia e maior sua tendência à 

formação de sistemas de valores não fundamentados em princípios morais e éticos. 

Com isso, antes do que buscar a gênese do individualismo ou dos 

demais fatores em questão, a fim de se estabelecer uma relação de causalidade entre 

eles, pretende-se correlacioná-los com o intuito de ampliar a compreensão da relação 

entre subjetividade e objetividade. 

Para atingir tal objetivo, optou-se pela utilização de quatro escalas de 

atitudes, relativas: ao individualismo (escala I), à formação de sistema de valores (escala 

II), à autonomia (escala III) e à ideologia (escala IV)51, discutidas adiante (item 5.3.). 

A opção pela utilização de escalas de atitudes deve-se ao fato de que, 

por meio delas, certas características da conduta humana, as quais não poderiam ser 

mensuradas por meio da observação direta ou de entrevistas objetivas, podem ser 

ordenadas, agrupadas e classificadas, a partir de conceituações teóricas e formas de 

comportamento, explicitando as tendências de determinadas atitudes. 

As atitudes podem ser caracterizadas como uma tendência 

comportamental do indivíduo, seja por meio de suas “inclinações e sentimentos”, seja 

como uma “predisposição” a fazer avaliações, ou como uma capacidade avaliativa 

                                                 
51Posteriormente, os constructos “valores” e “autonomia” foram substituídos por “comportamento social” 

e “heteronomia”, tendo-se em vista as discussões teóricas sobre os mesmos. Entendeu-se que 
“comportamento social” expressava melhor as atitudes relacionadas às afirmativas da escala II e que o 
conteúdo relativo aos valores morais e éticos já estariam implícitos nesses comportamentos. Quanto à 
“heteronomia”, segundo as discussões realizadas, pode ser compreendida como um continum em 
relação à autonomia, já que a existência (ou incremento) de uma das duas implica necessariamente na 
ausência (ou no decréscimo) da outra; assim, devido à estrutura invertida da escala III, optou-se pela 
troca de nome de “autonomia” para “heteronomia”. Contudo, é importante esclarecer que nas fases de 
entrevistas com os jovens para levantamento de opiniões para a construção das escalas, os constructos 
utilizados ainda mantinham sua forma original, sendo alterados somente à fase de análise dos juízes. 
Por esse motivo, por quase todo este capítulo – em que se relata as etapas de elaboração das escalas – 
recorreu-se aos termos originais, em que a construção do instrumento se baseou. 
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desenvolvida na interação social, que o leva a fazer certas escolhas. Essa tendência 

comportamental – por ser uma tendência, como o próprio nome já diz, um traço latente 

do indivíduo, e não um comportamento manifesto do qual se tem plena consciência – 

pode ser, segundo THURSTONE (1986), expressada por meio de uma opinião; esta se 

constituiria, então, na expressão verbal da atitude52. Os testes de atitudes permitem – 

através dos enunciados de suas questões, formuladas conforme algum tipo de opinião 

sobre um assunto específico (ou, de acordo com LIKERT (1986), um “juízo de valor”) 

– capturar as tendências (“inclinações”) comportamentais ou de atitudes dos sujeitos 

que se submetem a ele, a partir das avaliações e escolhas (concordâncias ou 

discordâncias) que esses realizam durante o teste. Devido a esse potencial em mensurar 

tendências de atitudes (traços latentes de personalidade) é que no presente estudo optou-

se pela utilização desse tipo de instrumento. No caso dessa pesquisa, sua utilização 

permite verificar, por meio da discordância ou concordância dos sujeitos com 

enunciados dos itens, o comportamento (latente) dos jovens pesquisados frente aos 

apelos da ideologia da racionalidade tecnológica, suas atitudes com relação à adesão aos 

valores e comportamentos individualistas e suas tendências à busca de autonomia. 

As escalas de atitudes têm se apresentado como instrumentos 

freqüentemente utilizados na pesquisa empírica no campo da Psicologia Social, para 

auferir dados mais precisos acerca da experiência humana, permitindo-se mensurar e 

interpretar certos componentes da atitude, como crenças, sentimentos, tendência a ações 

etc. nem sempre conscientes ao sujeito e que, ou não poderiam ser alcançados, ou 

dificilmente poderiam ser, de outra forma (SUMMERS, 1986). 

Com esse intuito, Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson e Sanford 

também lançaram mão de escalas de atitudes, dentre outras técnicas, em seus estudos 

sobre a personalidade autoritária, publicado em 1950. Ao elaborarem escalas contendo 

itens que expressavam um determinado ponto de vista, Adorno e colaboradores 

pretendiam verificar a quais opiniões e atitudes correspondiam a concordância ou a 

discordância de determinado item, ou seja, que tendências ideológicas conduziriam os 

indivíduos a realizarem certas opções e não outras. Tais tendências ideológicas não 

seriam claramente visíveis aos indivíduos – estando “(...) más o menos inhibidas que 

sólo afloran a la superfície como manifestaciones indirectas” (ADORNO et al, 1965, p. 

                                                 
52Para um maior aprofundamento sobre o conceito de atitude, consultar também: OSGOOD et al (1986); 

SHERIF e SHERIF (1986); SUMMERS (1986). 
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36) –, necessitando-se de estímulos adequados para que pudessem expressá-las53. Desse 

modo, além das entrevistas clínicas e das técnicas projetivas, pareceu adequado ao 

objeto pesquisado pelos autores também a utilização de escalas de atitudes. 

A associação entre técnicas de pesquisa empírica que se utilizam de 

métodos experimentais e de análises estatísticas e crítica social é, de modo algum, 

incongruente ou contraditória.  A concepção de que tais técnicas e métodos seriam de 

uso exclusivo de pesquisas do tipo quantitativas e que aquelas denominadas qualitativas 

que empregassem tal metodologia estariam colocando em risco esse “título”, é 

equivocada. Tampouco é verdadeira a idéia de que essas técnicas são neutras. Embora 

se preze muito pela exatidão e objetividade na pesquisa empírica, isso não deve ser 

confundido com neutralidade. A pretensão de neutralidade relaciona-se ao uso de forma 

“quase asséptica” das técnicas e métodos de investigação empírica, evitando-se 

“contaminá-los” com as especulações subjetivas do pesquisador a respeito do objeto da 

pesquisa, o qual, de acordo com essa concepção, deve ser subtraído da totalidade que o 

abriga e particularizado. Trata-se, dessa forma, a técnica e o método como precursores e 

determinantes do objeto e, por isso mesmo, independentes dele; isso é o que 

HORKHEIMER e ADORNO (1973d) denominam de a “tendência para separar o 

equipamento metódico dos objetos e conferir-lhe autonomia” (p. 120). Para esses 

autores, “os objetos são freqüentemente impostos à investigação pelos métodos de que 

se dispõe, no momento, em vez de ajustar os métodos aos próprios objetos.” (p. 124). 

No entanto, a técnica não é neutra, já que desempenha uma função específica no estudo 

de determinado objeto (que exige uma e não outra técnica); função esta, condicionada à 

teoria e às hipóteses decorrentes do problema a ser investigado (SASS, 2001). A 

neutralidade metodológico-científica é, portanto, uma impostura, pois a 

intencionalidade permeia todo o processo de investigação – desde a seleção dos objetos 

de estudo, à elaboração dos problemas de pesquisa e, especialmente, em relação à 

utilização dos instrumentos que servirão como meios de investigação. Mas, somente é 

possível perceber, refletir e denunciar tal impostura a partir de um posicionamento 

crítico, que não seja simplesmente o abandono desses instrumentos, conforme defende 

SASS (2001, p. 157-58):  

                                                 
53Em relação à função das escalas de atitude no estudo sobre a personalidade autoritária, SASS (2001) 

comenta: “As escalas de atitude permitiram identificar pautas sociais de conduta que o indivíduo adota 
e não tem plena clareza delas; são manifestações que ‘estão sob a pele.” (p. 157) 
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“(...) a crítica reside ou na análise crítica dos dados que tais instrumentos 
permitem produzir – que é uma forma de se contrapor à neutralidade –, ou reside 
na elaboração intencional de tais instrumentos, orientada pelos princípios da 
teoria crítica. Em qualquer caso, superar a neutralidade é apontar criticamente a 
neutralização, a aparente não intencionalidade, com que esses instrumentos são 
utilizados.” 

 

Se, de um lado, o abandono de tais instrumentos de pesquisa não 

significa uma postura crítica de fato, de outro, a incorporação dos mesmos sem qualquer 

reflexão, o seria ainda menos – pois, conforme HORKHEIMER e ADORNO (1973) 

advertem: “(...) a teoria da sociedade é necessária para que as próprias descobertas 

científicas sejam dignas de confiança” (p. 125). A investigação não deve prescindir 

desses dois momentos co-dependentes – o quantitativo e o qualitativo –, mas também 

não pode, para que a crítica floresça, abrir mão da análise sobre a totalidade, extraindo e 

isolando os objetos de seu contexto social. Não basta, portanto, se chegar aos resultados 

sem uma compreensão sobre “o seu sentido na totalidade social e tirar proveito de suas 

conseqüências” (p. 130). Mais uma vez, aqui, volta-se à intencionalidade do fazer 

científico: a Psicologia, nesse caso, não pode limitar-se a descrever seu objeto, mas sim, 

deve desenvolver instrumentos que a permitam conhecer esse objeto a partir de suas 

determinações sócio-históricas, para poder refletir e intervir nas condições objetivas que 

o abrigam, visando sua transformação. Referindo-se à pesquisa sociológica, 

HORKHEIMER e ADORNO (1973) – e de modo semelhante defende-se aqui o mesmo 

em relação à Psicologia –, preconizam: “Diante da investigação sociológica empírica, é 

tão necessário o conhecimento profundo dos seus resultados quanto a reflexão crítica 

sobre os seus princípios. E mais urgente do que tudo seria a auto-reflexão dessa 

investigação, conduzida segundo seus próprios métodos e de acordo com os modelos 

característicos do seu trabalho” (p. 122). O reconhecimento dos limites da investigação 

empírica – seja ela de natureza psicológica, como é o caso deste estudo, ou de natureza 

sociológica de que tratam os autores – só é possível frente a reflexão sobre o objeto e a 

auto-reflexão sobre o próprio papel da ciência e da teoria e sobre a função da pesquisa e 

de seus instrumentos em relação a esse objeto. Ou, de acordo com os autores: 

“Simultaneamente, dadas as relações sociais, uma verdadeira teoria da sociedade tem 

a responsabilidade de medir, incansavelmente, a sua própria concepção teórica em 

função da efetividade dessas relações” (p. 130). Desse modo, essa crítica apenas se 

realiza se seu cerne abrigar uma teoria da sociedade realmente comprometida com a 

transformação das condições sociais, integrando, para isso, os dados concretos da 
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realidade social – a “fatualidade”, segundo HORKHEIMER e ADORNO (1973) – 

mediante uma rigorosa pesquisa empírica; os fatos são importantes porque guardam em 

si as contradições sociais e não podem ser esquecidos por isso, necessitando, ao 

contrário, de minuciosa análise (qualitativa e quantitativa) para que possam ser 

desvelados; tais análises podem auxiliar sobremaneira na compreensão e no combate 

aos fenômenos regressivos presentes em nossa cultura. 

Nesse sentido, a utilização de métodos experimentais não somente 

não é incompatível com os princípios da Teoria Crítica da Sociedade, como também é 

necessária à atualização da crítica social diante do próprio movimento social, que gera a 

produção de novos dados ou a dissimulação dos já existentes, resultando na 

transformação do objeto. Por isso, é imprescindível a reflexão sobre o objeto que leve 

em conta a totalidade que o determina, e não aquela que o toma de forma isolada. 

Considerando-se esse tipo de reflexão é possível se desenvolver 

instrumentos de pesquisa que se apóiem na crítica sobre o objeto em sua totalidade, 

permitindo uma adequada interpretação sobre os dados e as condições históricas que os 

geraram, viabilizando, por isso, a reflexão sobre sua transformação. 

 

 

5.2. O processo de elaboração das escalas: 

 

De acordo com PASQUALI (1998), a construção de escalas 

psicológicas baseia-se em três pólos fundamentais: os procedimentos teóricos, os 

procedimentos empíricos (experimentais) e os procedimentos analíticos (estatísticos). 

Na fase inicial de construção da escala – a elaboração dos itens – os 

procedimentos teóricos (pólo teórico) ganham maior destaque, constituindo o ponto de 

partida das escalas construídas para o estudo. Eles abrangem: 1) a fundamentação 

teórica sobre o assunto ou objeto a ser pesquisado; 2) as possíveis dimensões, atributos 

ou fatores que correspondem a esse objeto; 3) as definições dos construtos (constitutivo-

conceituais e operacionais); 4) a operacionalização do construto (a construção dos itens) 

e 5) a análise teórica dos itens. 
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PASQUALI (1998) sugere a observância de algumas regras 

(critérios) tanto em relação à construção de cada item da escala (critério 

comportamental, objetividade, simplicidade, clareza, relevância, precisão, variedade, 

modalidade, tipicidade, credibilidade), bem como referentes ao conjunto dos itens (boa 

amplitude dos itens, cobrindo toda a extensão de magnitude do atributo, e equilíbrio 

entre os itens, configurando-se em fracos, médios e extremos). 

No entanto, antes da formulação dos itens, deve-se recorrer, ainda 

segundo esse autor, às fontes das quais tais itens serão extraídos, a saber: a literatura 

sobre o assunto (além das definições conceituais do construto que fornecerão os limites 

semânticos e o necessário aprofundamento teórico sobre o assunto, devem-se levar em 

consideração outros instrumentos psicométricos já existentes sobre tal construto); a 

realização de entrevistas de levantamentos de dados e opiniões junto a um pequeno 

grupo da população-meta acerca dos temas das escalas; e a formulação de categorias 

comportamentais, definidas tanto a partir dos fundamentos teóricos do construto, como 

das evidências empíricas coletados nas entrevistas de opinião. 

 

5.2.1. As fontes para a elaboração dos itens: 

 

A) A literatura – outros instrumentos psicológicos sobre os temas da pesquisa: 

 

Dos quatro construtos que compunham inicialmente esta pesquisa – 

ideologia, individualismo, valores morais e éticos e autonomia54 –, somente em relação 

ao último não foram encontrados instrumentos psicológicos de medidas que pudessem 

servir à reflexão sobre o objeto de estudo desta pesquisa55. 

                                                 
54Conforme se explicitou antes, apenas posteriormente os nomes das escalas de valores e autonomia 

foram substituídos por comportamento social e heteronomia, respectivamente. Desse modo, a pesquisa 
bibliográfica sobre as escalas baseou-se nos construtos originais que davam nome a elas. 

55Em relação ao construto autonomia foram encontradas diversas outras escalas, mas que não se 
relacionavam a este estudo: “Escala de Autonomia e Dependência para Idosos”; “Escala de Autonomia 
Motora e Física”; “Escala de Autonomia [econômica]” (cooperação técnica BID-Ipea); entre outras. 
Tais instrumentos abordam questões específicas sobre a autonomia (por exemplo, a autonomia física e 
motora em crianças; ou a relação entre autonomia e dependência física, emocional e social em idosos; 
ou ainda a relação entre autonomia e dependência econômica dos países da América do Sul) que não 
são de interesse deste estudo. Aqui, autonomia, conforme mencionado anteriormente, relaciona-se à 
juventude, figurando em sentido oposto à heteronomia e analisada a partir de sua relação com a 
tecnologia e a ideologia que a sustenta. 
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No que se refere ao construto ideologia, a Escala de Ideologia da 

Racionalidade Tecnológica, elaborada por CROCHÍK (1999), vem ao encontro dos 

propósitos deste trabalho por se tratar de um instrumento elaborado com base no 

referencial teórico aqui utilizado, além de tratar de temas que se coadunam com os 

objetivos dessa pesquisa, tais como: sexualidade, política e economia, valores, 

violência, lazer, família e escola. Mais adiante, na apresentação das escalas elaboradas 

para este estudo, a medida da ideologia é discutida com maiores detalhes. 

Quanto ao individualismo e aos valores ético-morais, foram 

encontrados instrumentos elaborados previamente por outros pesquisadores brasileiros, 

úteis à reflexão sobre o objeto desta pesquisa, desde que observadas as análises e 

concepções teóricas em que se fundamentam; tais instrumentos partem de estudos na 

área da psicologia transcultural norte-americana, especialmente das discussões de Harry 

C. Triandis sobre uma tipologia do individualismo, e de Shalom H. Schwartz acerca da 

teoria motivacional dos valores. Apesar de fundamentarem-se em perspectiva teórica 

diferente daquela adotada aqui, essas pesquisas são importantes referências brasileiras 

acerca dos estudos sobre individualismo, sendo imprescindível, portanto, que sejam 

tomadas em consideração, aqui. 

 

A.1) Instrumentos de medida do individualismo: 

 

Atribui-se o pioneirismo dos trabalhos sobre individualismo, no 

Brasil, a Gouveia e colaboradores56, que, durante seus estudos utilizaram-se de dois 

instrumentos psicométricos: o “Questionário de Individualismo-Coletivismo” e a 

“Escala Multi-Fatorial de Individualismo e Coletivismo”.57 

                                                 
56 GOUVEIA e CLEMENTE (2000); GOUVEIA et al (2002b); GOUVEIA et al (2003) 
57 Segundo GOUVEIA et al (2002b), há diversos outros instrumentos, em língua estrangeira, construídos 

previamente, que procuram medir o grau de individualismo: “Índice de Individualismo”, de Hofsted 
(1984); “Questionário de INDividualismo-COLetivismo”, de Hui (1988); “Escala de Individualismo-
Coletivismo”, de Wagner & Moch (1986); “Questionário dos Três Fatores”, de Morales, López & Veja 
(1992); “Escala de Coletivismo”, de Yamaguchi (1994); “Escala de Auto-Imagem”, de Sigelis (1994); 
“Escala de Indvidualismo e Coletivismo Horizontal-Vertical”, de Triandis & col. (1995) e 
[reelaboração] de Sigelis & col. (1995). Mas, conforme esse autor, excetuando-se os estudos de Triandis 
e de seus colaboradores, como Sigelis, a maioria desses instrumentos têm sido construídos sem basear-
se em um marco teórico sólido de referência, partindo de procedimentos estatísticos exploratórios. No 
entanto, apesar do elevado grau de fidedignidade proveniente dos estudos de Triandis e colaboradores, 
para GOUVEIA et al (2002), tais estudos não incorporam “(...) dimensões que parecem fundamentais 
para explicar a conduta de culturas latina e/ou onde a escassez econômica é evidente, como pode ser o 
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O primeiro foi originalmente elaborado em língua inglesa, e 

posteriormente, adaptado ao português e ao espanhol, tendo sido aplicado 

conjuntamente, em um estudo transcultural, no Brasil e na Espanha, por pesquisadores 

da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade de La Coruña. Esse estudo 

apoiou-se na necessidade de construção de uma medida transcultural válida para os 

construtos individualismo e coletivismo, a partir dos estudos empíricos de Geert 

Hofsted, de Harry C. Triandis e de Shalom H. Schwartz. O objetivo do estudo era 

comparar o grau de individualismo e coletivismo no Brasil e na Espanha, levando-se em 

consideração algumas variáveis macro-sociais e macro-econômicas que expressassem as 

características específicas de cada país. No geral, os resultados da pesquisa 

demonstraram que “(...) brasileiros e espanhóis compartilham um padrão de orientação 

mais tendente ao coletivismo” (GOUVEIA e CLEMENTE, 2000, p. 335), apesar das 

especificidades das duas populações estudadas. 

O outro instrumento utilizado por Gouveia e colaboradores, a 

“Escala Multi-Fatorial de Individualismo e Coletivismo”, foi elaborado e validado, 

constituindo o primeiro instrumento de medida de individualismo e coletivismo 

exclusivamente brasileiro, concretizando o resultado dos esforços para a construção de 

um instrumento de medida desses construtos, que pudesse contemplar as especificidades 

da cultura brasileira. Fundamentado na tipologia descrita por Triandis acerca do 

individualismo58, esse instrumento inclui duas novas dimensões – além daquelas 

elencadas por Triandis –, o protoindividualismo e o individualismo expressivo59. O 

principal objetivo desse estudo era a validação60 de um instrumento brasileiro de medida 

do individualismo-coletivismo, a fim de fornecer a possibilidade de realização de novas 

pesquisas sobre o individualismo e o coletivismo no Brasil, com uma escala mais 

                                                                                                                                               
caso do Brasil” (p. 207), apontando a necessidade de elaboração de novos instrumentos que levem em 
conta essa realidade.  

58 A tipologia do individualismo-coletivismo de Triandis é composta por quatro padrões específicos: 
individualismo horizontal (ênfase na singularidade e na privacidade), individualismo vertical (orientado 
ao êxito, ao prestígio), coletivismo horizontal (ênfase à cooperação à harmonia dentro do grupo), 
coletivismo vertical (orientado a servir e a cumprir com seus deveres no grupo). Para maiores 
detalhamentos sobre tal tipologia, consultar TRIANDIS (1995). 

59 O protoindividualismo é caracterizado por um comportamento instrumental bastante exacerbado, 
orientado à sobrevivência (e não ao relacionamento com as outras pessoas) e por uma ênfase na própria 
pessoa, na estabilidade pessoal, na sobrevivência, na saúde; enquanto que o individualismo expressivo 
caracteriza-se por um comportamento com menor grau de instrumentalidade, voltado às relações 
interpessoais (especialmente às familiares e com a comunidade local), buscando reconhecimento 
pessoal. Ver GOUVEIA et al (2002b). 

60 Os resultados obtidos por Gouveia e colaboradores nesse estudo confirmaram a validade de construto 
da escala, comprovando sua estrutura multifatorial, e sua validade convergente, ou seja, a correlação de 
seus fatores com atributos pessoais. 
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adequada à cultura nacional. Em relação ao tipo de orientação assumida pelas pessoas, 

os resultados61 obtidos foram semelhantes aos do estudo anterior62: “em termos gerais, 

os participantes se mostraram mais coletivistas (m=25,8; dp=4,02) do que 

individualistas (m=21,7; dp=3,65) (...)” (GOUVEIA et al, 2003, p. 229); apesar da 

semelhança, naquele estudo o tipo de coletivismo apresentado, segundo a tipologia de 

Triandis, tendia mais à sua forma vertical (denotando extrema obediência dos brasileiros 

à autoridade), enquanto que no estudo que utilizou instrumental brasileiro, a tendência 

maior encontrada referia-se ao coletivismo horizontal. 

 

A.2) Instrumentos de medida dos valores: 

 

No que se refere aos valores, Gouveia e colaboradores realizaram um 

estudo a fim de verificar a relação existente entre “individualismo e valores humanos”, 

ou seja, buscaram obter os tipos de valores que correspondiam a cada um dos seis 

diferentes tipos de individalismo-coletivismo, para poderem propor uma estrutura 

valorativa a esses construtos (GOUVEIA et al, 2003). Para tanto utilizaram o 

“Questionário dos Valores Básicos” (QVB), elaborado anteriormente com base nos 

modelos teóricos motivacionais de SCHWARTZ (1987; 1990) e de MASLOW (1970). 

Quanto aos resultados da pesquisa, os autores apreenderam que valores pessoais são 

tipos de valores que caracterizam melhor o individualismo, enquanto que para a 

orientação coletivista a ênfase é colocada nos valores sociais. No entanto, apesar da 

clara diferenciação, GOUVEIA et al (2003) concluíram que a dicotomia pessoal vs. 

social não é suficiente para explicar as dimensões normativas do individualismo e do 

coletivismo, pois alguns valores de cunho mais pessoal correlacionaram-se 

positivamente com o coletivismo, enquanto alguns valores sociais e mistos 

correlacionaram-se com a orientação individualista.  

Antes desse trabalho, havia sido realizada, por GOUVEIA et al 

(2002a), uma outra pesquisa em que o “Questionário de Valores Básicos” (QVB) já 

tinha sido aplicado, com o objetivo de verificar a correlação entre valores humanos e 

identidade social em duas culturas coletivistas – Brasil e Espanha (GOUVEIA e 

                                                 
61 Publicados em GOUVEIA et al (2003). 
62 GOUVEIA e CLEMENTE (2000). 
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CLEMENTE, 2000). Os resultados evidenciaram que os indivíduos identificados com 

endogrupos tradicionais e unidades espaciais locais atribuíram maior importância a 

valores sociais normativos (como ordem social e tradição)63, enquanto que indivíduos 

menos identificados com endogrupos tradicionais e locais, privilegiaram mais os valores 

pessoais (principalmente, a intimidade) em detrimento dos sociais. 

 

Além dos trabalhos de Gouveia e colaboradores, outros trabalhos 

relativos aos valores foram desenvolvidos no Brasil64. Embora guardem certa 

diferenciação entre si quanto aos objetivos, objeto e população estudada, assemelham-se 

no que diz respeito à base teórica em que se fundamentam. Da discussão teórica 

desenvolvida em tais pesquisas e quanto à metodologia nelas utilizada, verificou-se que, 

assim como ocorrera nos trabalhos de Gouveia e colaboradores, a estrutura valorativa de 

Schwartz está presente na maioria das pesquisas citadas: MAIA et al (2001) e 

ALBUQUERQUE et al (2006) utilizaram o QVB, elaborado por Gouveia em 1998 – já 

comentado; TAMAYO (1988) utilizou a escala de valores de Rokeach; TAMAYO e 

SCHWARTZ (1993) e TAMAYO (1994) utilizaram o instrumento elaborado por 

Schwartz em seus estudos; PORTO e TAMAYO (2003) elaboraram a Escala de Valores 

relativos ao Trabalho (EVT), fundamentando-se na tipologia motivacional dos valores 

de Schwartz; do mesmo modo, PEREIRA et al (2005) partem das contribuições de 

Rokeach e Schwartz sobre a teoria dos valores, mas, paralelamente a essas 

contribuições, defendem uma abordagem societal e ideológica dos mesmos. Somente 

este último destaca a influência social na formação de sistema de valores. Devido à 

importância das reflexões de PEREIRA et al (2003) para as discussões contidas neste 

trabalho, atribuiu-se uma atenção especial a sua pesquisa, apresentada a seguir. 

Tal pesquisa tinha como objetivo investigar a integração dos níveis 

de análise dos sistemas de valores de estudantes universitários, ou seja, Pereira e 

colaboradores desejavam saber se havia correlação entre a análise psicológica 

(motivacional) dos valores, defendida por Schwartz, e a análise societal desses valores, 

baseados nas insuficiências das análises de Schwartz e da abordagem sociológica de R. 

                                                 
63 Apesar da semelhança de resultados em ambos os países em relação à identidade social, houve certas 

especificidades com relação à identificação geoespacial: no Brasil, a identificação geoespacial de 
baseou nos valores religiosidade e pertença, enquanto que na Espanha, relacionou-se mais com os 
valores tradição, ordem social, honestidade e poder. 

64 MAIA, L. et al (2001); PORTO e TAMAYO (2003); PEREIRA et al (2005); ALBUQUERQUE et al 
(2006); TAMAYO (1988); TAMAYO e SCHWARTZ (1993);  TAMAYO (1994); entre outros. 
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Inglehart65. Discordando em parte das proposições de Inglehart, especialmente no que 

tange à sua vinculação a uma hierarquia de necessidades, PEREIRA et al (2003) 

formulam o que chamam de abordagem societal dos valores, segundo a qual, 

“(...) os sistemas de valores são definidos como conhecimentos socialmente 
estruturados a partir dos diversos conteúdos ideológicos contidos na sociedade. 
Os valores são produções sociais e precisam de um conjunto de condições sociais 
para sua emergência. Essas condições são as lutas ideológicas travadas pelos 
grupos sociais em busca do poder. Neste sentido, a fonte dos valores encontra-se 
nas identidades ideológicas que orientam os grupos sociais.” (p. 18) 

 

Essa reflexão sobre os valores resultou na elaboração de um novo 

instrumento de medida dos mesmos – o “Questionário de Valores Psicossociais” 

(QVP)66. No estudo de PEREIRA et al (2003), o QVP e o “Schwartz Values Survey” 

(SVS) – versão validada no Brasil por TAMAYO e  SCHWARTZ (1993) – foram 

utilizados conjuntamente, com a finalidade de realizarem uma análise dos sistemas de 

valores dos diversos grupos sociais, correlacionando entre si os resultados obtidos em 

ambas as provas. Os resultados mostraram existir correlação significativa entre os tipos 

motivacionais da teoria de Schwartz e entre os sistemas de valores do QVP67.  

 

A.3) Discussão sobre os instrumentos de medida: 

 

Embora a importância de todos esses estudos para se compreender os 

comportamentos sociais baseados no individualismo e/ou no coletivismo e sua relação 

                                                 
65 Para Inglehart, segundo PEREIRA et al (2005), os valores constituem-se como indicadores sociais de 

mudanças culturais; assim, sociedades em desenvolvimento, com problemas sociais básicos, priorizam 
valores materiais; ao passo que sociedades já bastante desenvolvidas, cujos problemas sociais e 
econômicos estão ausentes, valorizam metas pós-materialistas.  Conforme Inglehart, os valores têm 
natureza e metas sociológicas, mas partem das necessidades dos indivíduos que compõem a estrutura 
social. 

66 Elaborado inicialmente por Torres e colaboradores, em 1992; depois aperfeiçoado por Lima e Camino, 
em 1995; e, mais tarde, modificado por Pereira, Lima e Camino, em 1997. A estrutura do QVP é 
composta por quatro sistemas de organização dos valores: materialista, hedonista, religioso e pós-
materialista; os quais contemplam os seguintes valores: alegria, amor, auto-realização, autoridade, 
competência, conforto, dedicação ao trabalho, fraternidade, igualdade, liberdade, lucro, justiça social, 
prazer, realização profissional, responsabilidade, religiosidade, riqueza, salvação da alma, 
sensualidade, sexualidade, status, temor a Deus e uma vida excitante. A cada valor os respondentes 
devem atribuir nota de um a cinco, “considerando o grau de importância de cada um dos valores para a 
construção de uma sociedade ideal para se viver”, conforme as palavras dos próprios autores no 
enunciado das instruções do QVP. (PEREIRA et al (2003), p. 25 [grifos dos autores]) 

67 O materialismo se correlacionou com os valores de autopromoção; o hedonismo com a abertura à 
mudança; o sistema religioso com os valores de conservação e o pós-materialismo com o tipo 
motivacional da autotranscendência. 
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com a formação de sistemas de valores seja inegável, faz-se necessário aqui, refletir 

sobre os dados que a literatura sobre os instrumentos fornece. 

 

No que se refere ao individualismo e ao coletivismo, os dois estudos 

de Gouveia e colaboradores apresentados, partem de uma tipologia pré-concebida sobre 

o individualismo-coletivismo (baseada em Triandis) e não de uma reflexão histórico-

crítica sobre sujeito e objeto, ou melhor, sobre a relação entre indivíduo e sociedade. 

Desse modo, não foi o comportamento social dos indivíduos (objeto das pesquisas) que 

levou à construção dos instrumentos, mas, ao contrário, houve uma adequação do objeto 

às escalas já existentes. Assim, embora haja um esboço de crítica nos trabalhos de 

Gouveia e colaboradores em relação aos instrumentos de medida do individualismo-

coletivismo anteriormente construídos – o que os faz apontarem a necessidade de 

elaboração de novos instrumentos e estudos sobre esse tema –, suas escalas não vão 

além da descrição e reprodução de tipologias existentes, as quais se apresentam de 

forma normativa, supra-social e a-histórica. Por exemplo, quando descrevem e 

relacionam os construtos estudados ao sentido de “liberdade” e “igualdade”, a fim de 

demonstrarem os diferentes tipos de individualismo e coletivismo, citam apenas que 

alguns tipos têm “alta” liberdade ou “alta” igualdade, enquanto que outros desfrutam de 

“pouca” (GOUVEIA et al, 2002b); em nenhum momento questionam o tipo de estrutura 

social que gera maior ou menor grau de liberdade para as pessoas e de igualdade entre 

as mesmas; deixam, por isso, de refletir e apontar as contradições que permeiam esses 

dois conceitos e sua relação com o individualismo e o coletivismo em determinada 

estrutura social. Partindo-se de outro enfoque teórico, que tenha a crítica social como 

princípio, é possível perceber as falácias do tipo de liberdade experimentada no 

individualismo: para HORKHEIMER e ADORNO (1985), por exemplo, a liberdade 

experimentada no capitalismo tardio é uma pseudo-liberdade68, já que é orientada 

ideológica e economicamente; esse entendimento crítico denota a insuficiência auto-

explicativa dos construtos em questão (liberdade, igualdade, individualismo, 

coletivismo etc.) e aponta para a necessidade de se estudá-los em sua relação com a 

realidade e a partir de sua mediação ideológica. 
                                                 
68 “(...) a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a mesma coerção econômica, revela-se 

em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. (...) As mais íntimas 
reações das pessoas estão tão completamente reificadas para elas próprias que a idéia de algo 
peculiar a elas só perdura na mais extrema abstração (...)” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 
156). 
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Ao admitirem o risco de inadequação do instrumento à realidade 

brasileira (em relação ao primeiro instrumento citado) e, em decorrência, propugnarem 

a construção de instrumentos mais adequados a ela (como é o caso do segundo 

instrumento), a crítica apresentada pelos autores limita-se às falhas do instrumento em 

si, não atingindo uma análise do significado da orientação coletivista encontrada nas 

duas pesquisas e das condições objetivas que a geraram. A crítica da estrutura social e 

ideológica que sustenta tal orientação está ausente nas interpretações desses autores. 

Entretanto, apesar dessas limitações, os resultados obtidos nessas pesquisas suscitam 

alguns questionamentos, dos quais se pode partir para se propor um novo instrumento 

de medida do individualismo: estaria essa tendência ao coletivismo em ambas as 

pesquisas relacionada à lógica identitária que impera no mundo atual, conduzindo à 

identificação e integração irrefletida dos indivíduos à sociedade?; nesse caso, haveria, 

então, uma relação entre coletivismo e heteronomia e certa tendência dos indivíduos a 

essa última?; se assim fosse, a autonomia só poderia ser alcançada por meio do 

individualismo (conforme sugerem algumas das discussões empreendidas pelos autores 

nas pesquisas citadas)?; desse modo, em que tipo de princípios (valores) essa autonomia 

(“individualista”) se assentaria? 

Outro ponto a ser questionado acerca desses estudos, é o público a 

quem foi destinada à elaboração e a aplicação das escalas: no caso do primeiro 

instrumento, a jovens universitários, e em relação ao segundo, a vários segmentos da 

população em geral, abrangendo uma extensa faixa etária (de 13 a 88 anos de idade). 

Em nenhum desses estudos, as escalas foram elaboradas com o intuito de contemplar 

um público específico – embora no primeiro caso, tenham sido aplicadas somente em 

jovens universitários, a formulação das escalas não visava especificamente esse público, 

pois foram simplesmente traduzidas e adaptadas da original em língua inglesa para o 

português e o espanhol, conforme discutido anteriormente. 

  

Quanto aos instrumentos de medida dos valores – o QVB, de 

Gouveia e colaboradores, e o QVP, de Pereira e colaboradores – também apresentam 

algumas limitações, discutidas abaixo, relacionadas à sua “adequação” às concepções 

teóricas e objetivos desta pesquisa. 
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A correlação obtida entre valores pessoais e sociais e 

individualismo-coletivismo e entre os primeiros e a identificação social (com 

endogrupos e geoespacial) é relevante para este trabalho. Gouveia e colaboradores 

trazem uma importante contribuição ao constatarem que, de um modo geral, valores 

pessoais apresentam maior correlação com o individualismo e menor com a tendência 

de identificação com endogrupos tradicionais e locais, e valores considerados como 

mais sociais correlacionam-se mais fortemente com tendências coletivistas e com a 

identificação com endogrupos tradicionais e locais. Mas, se de um lado, os indícios 

dessas correlações são claros, de outro, não se pode deixar de destacar a base teórica em 

que elas estão fundamentadas: conforme já referido, a concepção de valores em que a 

construção do “Questionário de Valores Básicos” (QVB) se assenta é proveniente das 

teorias das necessidades de Schwartz e Maslow, que enfatiza a base motivacional desses 

valores. Em outras palavras, reafirmar a origem motivacional dos valores significa 

atribuir a eles uma natureza estritamente psicológica e subjetiva, negligenciando as 

causas e condições objetivas relacionadas aos valores; desse modo, Gouveia e 

colaboradores, ao apoiarem-se nas idéias desses autores, descartam de pronto qualquer 

possibilidade da produção de valores estar circunscrita na esfera social, mesmo em 

relação àqueles valores considerados por eles como coletivos ou sociais. Sustenta-se, 

aqui, um sentido diverso ao desses autores, a saber: da origem social dos valores e das 

condições sociais que os abrigam, os sustentam e os reproduzem na esfera social e na 

configuração psicológica dos indivíduos. Em termos análogos, ADORNO (2006, p. 

1986) considera que “(...) o fascismo como tal não é uma questão psicológica (...) 

qualquer tentativa para entender suas raízes e seu papel histórico em termos 

psicológicos permanece no nível das ideologias (...)”. Embora seja evidente a 

manipulação subjetiva dos indivíduos na sociedade contemporânea para dar 

sustentabilidade à totalidade, o exercício, bem como as causas dessa manipulação, 

advém de fatores não-psicológicos. Nas palavras de ADORNO (2006, p. 187): “(...) os 

processos psicológicos, apesar de persistirem dentro de cada indivíduo, deixaram de 

aparecer como forças determinantes do processo social”. Desse modo, as motivações e 

necessidades individuais são, não somente insuficientes, mas inadequadas (no tipo atual 

de sociedade) para gerar sistemas de valores. Não levar em consideração a origem social 

e ideológica dos valores é o mesmo que tentar fornecer uma explicação psicológica a 

algo que transcende esse campo, o que não é apenas ingênuo, é ideológico, porque 
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oculta a determinação objetiva desses sistemas de valores que orientam socialmente os 

comportamentos dos indivíduos. 

Apesar de GOUVEIA et al (2003) reconhecerem a insuficiência da 

dicotomia pessoal vs. social para se entender as dimensões valorativas das orientações 

individualistas e coletivistas, acabam por agrupar e classificar os valores em função 

dessa dicotomia, ou, no máximo, propõem um novo critério de orientação para esses 

valores – os valores centrais ou mistos. Esse reconhecimento é limitado, porque não 

inclui uma reflexão crítica acerca da relação indivíduo-sociedade e da ideologia que 

induz à dicotomização entre valores pessoais e sociais; a solução possível encontrada 

pelos autores seria a de se pensar, simplesmente, na incorporação de novas dimensões 

(além das seis já descritas anteriormente) ao estudo do individualismo e do coletivismo 

brasileiros, especialmente em relação a esse último. Refletir sobre essa dicotomia é 

fundamental, pois ela é, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa69: indivíduo e sociedade 

são elementos distintos entre si e, portanto, o “pessoal” e o “social” não devem ser 

confundidos e nivelados como algo comum; devem ser entendidos a partir de sua 

mediação recíproca, das determinações que um provoca sobre o outro, e de modo 

especial aquelas que a sociedade imprime ao indivíduo. Não basta, simplesmente, 

admitir a dicotomia, nem, de outro lado, unificar o individual e o social, como forma de 

anular a cisão entre ambos70 – o que é igualmente ideológico. É necessário, pois, ter 

consciência sobre essa cisão, bem como sobre as relações entre sujeito e objeto, 

restaurando a tensão entre ambos e permitindo uma verdadeira “comunicação do 

diferenciado”, conforme se argumentou antes. Levar isso em consideração pode tornar 

mais clara a não-oposição entre indivíduo e sociedade, entre valores pessoais e sociais e, 

                                                 
69 Conforme se abordou em relação á dialética entre sujeito e objeto:“A separação entre sujeito e objeto é 

real e aparente: verdadeira, porque no domínio do conhecimento da separação real consegue sempre 
expressar o cindido da condição humana, algo que surgiu pela força; falsa, porque a separação que 
veio a ocorrer não pode ser hipostasiada nem transformada em invariante. Esta contradição na 
separação entre sujeito e objeto comunica-se à teoria do conhecimento. É verdade que não se pode 
prescindir de pensá-los como separados; mas o psêvdos (a falsidade) da separação manifesta-se em 
que ambos encontram-se mediados reciprocamente: o objeto mediante o sujeito, e, mais ainda e de 
outro modo, o sujeito mediante o objeto. A separação torna-se ideologia, exatamente em sua forma 
habitual, assim que é fixada sem mediação.” (ADORNO, 1995e, p. 182-183) [grifo do autor] 

70 De acordo com a argumentação de ADORNO (1986a, p. 38-39): “La separacion de sociedad y psique 
es falsa conciencia; eterniza categorialmente la escisión entre el sujeto viviente y la objetividad qu 
gobierna los sujetos pero proviene, sin embargo, de ellos. Pero a esta falsa conciencia non se le puede 
retirar, por decreto metodológico, el suelo que pisa. Los hombres no consieguen reconocerse a si 
mismos en la sociedad, ni ésta tampoco e elos, porque se encuentran alienados entre ellos y frente al 
todo. (...) La falsa conciencia tiene , al mismo tiempo, razón: la vida interior y la exterior están 
desgarradas entre ellas. Sólo merced a la determinación de la diferencia, no mediante conceptos 
ampliados se expressa adecuadamente su relación.” 
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em última instância, entre individualismo e coletivismo. Para HORKHEIMER e 

ADORNO (1985), no capitalismo tardio os indivíduos tendem a ser expropriados de 

suas particularidades e se tornam “meras encruzilhadas das tendências do universal” 

(p. 145); o privado é somente aparentemente privado, constituindo-se em pseudo-

individualidade: “O individual reduz-se à capacidade do universal de marcar tão 

integralmente o contingente que ele possa ser conservado como o mesmo” (p. 144-45). 

Talvez isso explique porque nem sempre valores considerados pessoais podem ser 

associados ao individualismo e os sociais, à orientação mais coletivista, conforme as 

pesquisas de Gouveia e colaboradores demonstraram. 

 

Quanto a Pereira e colaboradores, sua principal contribuição está no 

fato de apresentarem uma nova visão sobre a formação de sistemas de valores, que 

considera sua natureza social e suas fontes ideológicas – bastante diferente daquela 

compartilhada por Gouveia e demais autores encontrados na literatura sobre o assunto, 

que enfatizam somente a base motivacional (individual/psicológica) dos valores. Pereira 

e colaboradores apontam as limitações das teorias de Schwartz, que se distancia da 

natureza social dos valores, e de Inglehart, que considera o aspecto social dos valores, 

mas, contraditoriamente não os desvincula de uma hierarquia de necessidades. A partir 

das limitações teóricas desses autores, PEREIRA et al (2005) desenvolvem uma 

concepção sobre os valores como “estruturas sociais de conhecimentos que são 

elaboradas no interior dos grupos sociais” (p. 22), e estão vinculadas às ideologias 

vigentes na sociedade. Essa vinculação entre valores e ideologia constitui o argumento 

central que distingue a concepção de Pereira e colaboradores dos demais autores e um 

dos mais importantes a se considerar no atual estágio do capitalismo. Segundo 

HORKHEIMER e ADORNO (1985), tendo-se em vista que as condições materiais 

foram suficientemente desenvolvidas, não havendo qualquer necessidade objetiva que 

justifique a dominação social, deve-se refletir mais do que nunca, sobre a racionalidade 

vigente, sobre a ideologia que impulsiona essa “necessidade” de dominação ainda hoje. 

Apesar de considerarem o aspecto ideológico como fonte dos 

valores, ressalte-se que PEREIRA et al (2005) não tratam criticamente a ideologia. Na 

realidade, nem chegam a especificar de forma clara em quais concepções de ideologia 
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apóiam-se, referindo-se a esse conceito de forma genérica71. Para eles, os fenômenos 

sociais são decorrências imediatas da ideologia, sendo que as contradições do segundo 

provocam contradições nos primeiros: assim, atribuem a “aparente ambigüidade do 

mundo pós-moderno” à “ideologia política, que por natureza é contraditória” (p. 23). 

O presente estudo, conforme discutido em outro momento, pauta-se 

nas contribuições teóricas fornecidas pela teoria crítica acerca do conceito de ideologia, 

especialmente naquela definida por CROCHÍK (1999;2003) como a ideologia da 

racionalidade tecnológica72. Essa delimitação conceitual torna possível a apreensão 

sobre a dinâmica e as transformações históricas do fenômeno ideológico – o que é 

inviável a partir de uma análise generalista sobre a ideologia, ou sobre “as ideologias”, 

como os autores se referem – e aponta para a necessidade de que se leve em conta essas 

questões, quando da elaboração de instrumentos de pesquisa empírica. Para os teóricos 

críticos, as contradições não são próprias da ideologia em si, mas da sociedade 

capitalista. Nas sociedades dos séculos XIX e XX, especialmente, a reprodução se 

garantia por meio da justificação ideológica sobre tais contradições; atualmente, a 

ideologia já não camufla mais as contradições sociais existentes, ao contrário, as expõe, 

de modo que são banalizadas e percebidas como “naturais”, deixando de deterem 

                                                 
71Ao longo do texto utilizam-se do termo “ideologias”, no plural, e somente no final refere-se mais 

especificamente à “ideologia política”, mas ainda assim, de modo bastante genérico. Desse modo, 
apesar dos autores relacionarem a ideologia com os valores que orientam os comportamentos sociais do 
indivíduos, ela é tratada por eles como uma categoria “supra-social” ou “não-objetiva”  (idealizada). Em 
sentido diverso, ADORNO et al (1965) aproximam o conceito de ideologia da dimensão empírica, ou 
seja, o sistema de crenças que a sustenta e que cumpre uma função adaptativa, estabilizadora e 
integradora em relação à personalidade, está articulado ao papel social do sujeito – mediado 
institucionalmente –, o qual “(...) en función de las expectativas de ajuste de los actores en una 
situación social, incluye también las estructuras de conducta – configuraciones específicas de los 
mecanismos de control de la ansiedaad en la relación sujeto-objeto –; en la medida en que el rol es una 
pauta intitucionalizada de conducta podemos conceptualizar los mecanisnmos de control de la 
ansiedad en un nível sociodinámico e institucional, y non solamente como componentes del aparato 
psíquico” (ADORNO et al, 1965, p. 7).  Em decorrência, os papéis sociais dos sujeitos, as ideologias, as 
normas, as instituições expressam técnicas de controle da ansiedade, dentre as quais pode-se destacar, 
segundo os autores, em relação à dinâmica do sistema social contemporâneo, o autoritarismo. Nesse 
sentido, os “diversos tipos de ideologias” convergem para uma mesma tendência de ordenação 
autoritária, e deve-se considerar seriamente essa questão ao se intentar a obtenção de dados empíricos, 
especialmente no que tange à relação entre valores e ideologia. 

72Conforme exposto anteriormente, segundo CROCHÍK (2003), a ideologia da racionalidade tecnológica, 
desenvolvida a partir da própria ideologia liberal e impulsionada pelo avanço tecnológico, refere-se à 
forma atual como a ideologia se apresenta, associada a uma racionalidade que engloba tanto o 
desencantamento do mundo como o controle social, tendendo à completa administração da sociedade. 
A manutenção da dominação social já não encontra mais uma justificativa racional, como o tivera no 
século XIX; atualmente, o desenvolvimento técnico já seria suficiente para possibilitar a libertação e a 
emancipação humanas e, no entanto, tem provocado seu inverso: um maior controle social em favor 
dos interesses daqueles que detém o poder político e econômico. Se o conteúdo racional da dominação 
social deixou de existir, a ideologia contemporânea, segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985), 
tornou-se mentira manifesta, promovendo descaradamente a manutenção das relações de produção. 
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aparência ambígua e provocando o desencantamento dos homens frente ao mundo. 

Investigar as mudanças de ideologia presentes na sociedade atual deve ser o primeiro 

passo para se pensar sobre a sua relação com sistemas de valores e com os 

comportamentos expressados socialmente. Não basta apenas dizer que a fonte dos 

valores é a ideologia; é necessário verificar a real correlação entre ambos. 

A análise de PEREIRA et al (2005) sobre a ideologia atual prescinde 

da crítica social e, talvez por isso, incorra em contradição ante o argumento apresentado 

em relação às fontes dos valores e à elaboração do instrumento. Quanto ao primeiro 

ponto questionado aqui – as “fontes dos valores”, esses autores apresentam “as 

ideologias vigentes nas sociedades como sendo as responsáveis pelo desenvolvimento 

desses valores no interior dos grupos sociais” (p. 22); no tocante ao segundo ponto – a 

“elaboração do instrumento”, os autores destacam a importância de cada valor para a 

construção de uma sociedade ideal para se viver. Ora, se as ideologias vigentes na 

sociedade são responsáveis pela formação dos valores presentes nessa mesma 

sociedade, porque questionar acerca dos valores de uma sociedade ideal?; ou, como é 

possível, então, afirmar as fontes ideológicas como fontes adequadas da formação de 

sistemas de valores nessa sociedade, se o instrumento se refere a uma outra sociedade 

que não a vigente?  É claro que a própria idéia de uma sociedade ideal já está mediada 

pelas ideologias vigentes, mas discutir acerca de valores (supostamente) ideais e de 

“valores reais” e sua relação com a ideologia é bastante diferente. No instrumento 

analisado, corre-se o risco de o termo sociedade ideal deslocar os sujeitos respondentes 

de seus próprios posicionamentos e induzi-los a outros, mais convenientes e 

compatíveis com o tipo de sociedade solicitada. Embora, de acordo com os autores, as 

correlações positivas entre o SVS e o QVP demonstrem que, ao responderem ao 

instrumento, os sujeitos acessem “os conhecimentos estruturados a partir dos 

conteúdos ideológicos que organizam a sociedade” (p. 23), independentemente da 

solicitação feita, os próprios autores admitem a necessidade de maiores investigações 

envolvendo sistemas de valores e ideologia para dar maior solidez a esse argumento.  

Outro ponto destacado pelos autores em seu trabalho, refere-se à 

relação entre valores individuais e sociais. Afirmam eles: “a cisão entre valores 

individuais e sociais é insustentável” (p. 22). Essa questão permite repor a discussão 

anterior sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Baseando-se nessa discussão, é 

necessário ressaltar que, ao defenderem a insustentabilidade da cisão entre pessoal e 
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social – dando primazia ao fator social, desconsiderando por completo o pessoal, 

PEREIRA et al. (2005) os nivelam, os destituem de suas particularidades e diferenças, 

não reconhecem as contradições que permeiam as relações entre sujeito e objeto e 

subestimam as possibilidades de mediação entre ambos. Apesar da concordância com os 

autores de que os valores são produzidos socialmente nas interações entre os homens, 

não se pode deixar de refletir sobre as diferenças existentes entre o social e o pessoal e 

as trocas mútuas entre eles – ou melhor, refletir sobre essa relação como uma “relação 

dialética de determinação” (SASS, 2001, p. 156). Ao desconsiderarem essas questões, 

os autores hipostasiam uma relação imediata entre ambos, excluindo qualquer 

possibilidade de diferenciação entre os homens. 

Além dos fatores supramencionados em relação à utilização do QVP, 

mais uma vez, o público ao qual o questionário se destina não é o de jovens que 

compõem a faixa etária desta pesquisa (de 15 a 18 anos de idade). Sendo assim, por esse 

e pelos demais motivos aqui expostos, justifica-se a elaboração de um outro instrumento 

para mensuração acerca da formação de sistemas de valores. 

 

B) Sobre as entrevistas iniciais de levantamento de dados e opiniões: 

 

Foram realizadas 4 entrevistas coletivas, abrangendo um total de 10 

adolescentes (6 do sexo feminino e 4 do sexo masculino), no período de dezembro de 

2006 a janeiro de 200773, na cidade de São Paulo74. 

O objetivo das entrevistas preliminares visava a realização de um 

levantamento de dados (concepções e opiniões) acerca dos temas que compõem as 

escalas na população-alvo da pesquisa – jovens entre 15 e 18 anos de idade – que 

auxiliasse na definição e elaboração de categorias comportamentais mais adequadas à 

representação dos construtos abordados nesse estudo (individualismo, valores morais e 

éticos e autonomia), para os adolescentes. 

                                                 
73 Por se tratar de um período de férias escolares, as entrevistas foram realizadas em um shoppingcenter 

da capital paulista, depois de diversas tentativas de serem realizadas em vários outros lugares, mas que, 
devido à ausência dos jovens nesses locais (escolas, centros culturais etc), foram impossibilitadas. 

74 Como essa etapa da pesquisa trata apenas de fazer um levantamento inicial, junto aos jovens em geral, 
de dados e opiniões sobre os construtos abordados nas escalas, para que esses possam ser 
adequadamente representados por seus itens – não sendo relevantes, nesse momento, as diferenças 
transculturais em relação a esses construtos e também devido à facilidade de acesso ao público 
entrevistado –, optou-se por realizar as entrevistas apenas na cidade de São Paulo. 
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Seguindo as orientações de PASQUALI (1998), as entrevistas 

pautaram-se pela busca da opinião dos jovens sobre que tipos de comportamentos tais 

construtos se manifestam. Foram sugeridos aos jovens três blocos de questões (roteiro 

mínimo), sendo cada bloco pertinente a um tema ou construto. O objetivo das questões 

não era esgotar, ou mesmo limitar os construtos, ao contrário, pretendia-se que tais 

questões funcionassem como uma espécie de temas “geradores” ou “provocadores”, ou 

seja, que servissem como ponto de partida geral para uma discussão sobre os diversos 

aspectos relativos aos construtos. Desse modo, perguntou-se aos jovens: “Em sua 

opinião, o que é individualismo?”; “Como é para você uma pessoa individualista?”; 

“Que tipos de valores são ensinados na sociedade atual?”; “Em que medida você acha 

que eles se fundamentam em princípios humanos, morais e éticos?”; “Em sua opinião, 

eles são melhores ou piores que os valores ensinados no passado? Por quê?”; “O que é 

autonomia para você?” e “Como é para você uma pessoa autônoma?”. 

Após a transcrição e análise do conjunto das entrevistas chegou-se à 

seguinte caracterização dos construtos: 

 

I. Individualismo: 

 

Conforme as opiniões expressadas pelos adolescentes ao 

responderem as duas questões sobre individualismo, este se refere à dificuldade (e 

muitas vezes à incapacidade) que algumas pessoas apresentam em estabelecer 

relacionamentos interpessoais – no sentido de um verdadeiro envolvimento afetivo com 

os demais –, devido ao fato de tais pessoas (egoisticamente) privilegiarem seus desejos 

e interesses em detrimento dos interesses dos outros (ou da coletividade), ignorando-os 

ou até prejudicando-os para atingir seus objetivos; como conseqüência dessa dificuldade 

de convivência social e dessa conduta egoísta, essas pessoas, segundo os adolescentes, 

preferem isolar-se dos demais a fim de não compartilhar seus planos, intenções, idéias e 

interesses, bem como suas fraquezas e fracassos, com ninguém. 

Abaixo se encontram agrupadas, as principais características de uma 

pessoa individualista, descritas pelos jovens entrevistados75: 

                                                 
75 As citações de trechos das entrevistas foram apresentadas ao longo do item B, a fim de fundamentarem 

as diversas características destacadas pelos jovens em cada um dos constructos; por isso, priorizou-se, 
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a) Pensar apenas em si mesmo/ Colocar seus interesses em primeiro plano, 

passando por cima de interesses coletivos, ou prejudicando outras pessoas a fim 

de alcançá-los/ Egoísmo: 

 
“Acho que são pessoas que só pensam em si mesmas, tipo... num... nunca tentam... 
compartilhar nada com os outros, até... um pouco egoísta (...)” (P.; Entrevista nº 
1; p. I) 

 

“Uma pessoa que... pensa... primeiramente nela, é... antes de qualquer coisa ela 
está sempre visando o bem dela... pra mim é isso o individualismo. (...) Coloca os 
seus valores em primeiro, porque é isso que tá importando(...) seus interesses é o 
que importam....” (M.;Entrevista nº 2; p. VIII) 

 

“Uma pessoa que acha que as coisas só tornam... giram em torno do umbigo 
delas...” (S.; Entrevista nº 3; p. XII) 

 

“Que não tá querendo, que não tá interessado em outras coisas, só quer visar o 
que é importante pra ela.(...) Sempre tá voltada pro umbigo dela, não quer saber 
que pros outros não é importante.” (A.; Entrevista nº 3; p. XII) 

 

“Às vezes... tem sim tem a ver com o egoísmo sim. Às vezes, a pessoa... o convívio 
dessa pessoa induz ela a ser desse jeito egoísta e ela leva isso pra sempre, ela não 
vai sentir falta nunca de, de... companhia... então pra ela basta só ela mesma.” 
(L.; Entrevista nº 4; p. XVIII) 

 

b) Incapacidade de desenvolver sentimento altruísta/ Dificuldade em compartilhar 

sentimentos: 

 

“(...) a pessoa... individualista normalmente... não tem o pensamento tipo... nunca 
pensa no grupo, só no bem dela mesmo, nunca pensa em ajudar o outro, só 
nela...” (P.; Entrevista nº 1; p. I) 

 

“(...) o que eu vejo como individualismo é isso... quando a pessoa não tem 
capacidade de... altruísmo, não tem é... enquanto as coisas delas estiverem 
andando bem, tudo certo, elas têm aquilo, elas não precisam se preocupar com as 
conseqüências que podem afetar outras pessoas.” (M.; Entrevista nº 2; p. VIII) 

 

“ (...) só pensa nela, não pensa nos outros...” (G.; Entrevista nº 3; p. XII) 
 

                                                                                                                                               
nesse item, somente os trechos em que essas características aparecem. A transcrição das entrevistas na 
íntegra encontra-se no ANEXO 1 deste trabalho. 
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c) Solidão e isolamento/ Dificuldade de conviver em grupo, em sociedade/ 

Isolamento como forma de proteção psicológica: 

 
“Acho que pessoas individualistas são pessoas que ficam sozinhas, que não tem 
um... um... uma expectativa de vida, de conviver em sociedade, porque sociedade é 
ficar junto com as outras pessoas, conviver, entendeu?Essas pessoas 
individualistas elas têm dificuldade de conviver em sociedade, por isso elas ficam 
sozinhas, isoladas, e elas precisam muito de ajuda, porque pessoas individualistas 
ficam sozinhas, isoladas do mundo e essas pessoas que ficam isoladas do mundo, 
conseqüentemente não vão ter conhecimento, não vão conhecer a vida, então 
essas pessoas precisam de uma ajuda, de um... um grupo, alguns amigos que 
ajudem, que, que incentivem essa pessoa a não ser individualista, a conhecer a 
vida.” (C.; Entrevista nº 1; p. I) 

 

“(...) as pessoas são individualistas também por algumas características, tipo, a 
pessoa é algum... em algum... é algum modo de ser dela ou algum... na aparência 
dela ela é diferente e as pessoas num... não tentam, tipo, chegar para conversar 
com ela pra... aí ela acaba ficando tão sozinha que ela pensa... ela começa a 
pensar só nela mesma, ela não começa a pensar nos outros tanto... (...)  ela 
começa a se isolar mais por isso.” (P.; Entrevista nº 1; p. I-II) 

 

“Eu acho assim, quais... com essa modernidade que tem uma tecnologia que tem, 
a tendência é cada vez mais as pessoas ficarem sozinhas, se divertirem sozinhas, 
sabe? Acabou aquele negócio de... sair todo mundo junto, é mais ficar em casa 
mesmo pra jogar, e as pessoas ficam egoístas assim, nesse sentido assim, vai 
ficando mais sozinha... (...) é fácil falar pelo computador... (...) não precisa ter... 
aquela....  conexão lá   É um escudo, mesmo(...) Tem um escudo, todo mundo, 
nossa! É muito mais fácil! Não dá trabalho nenhum... eu acho assim o 
individualismo...” (L.; Entrevista nº 4; p. XVII) 

 

“É, dela não querer dividir muito com as outras, as coisas dela, prefere ficar 
sozinha.” (D.; Entrevista nº 4; p. XVIII) 

 

II. Valores Morais e Éticos: 

 

No que se refere à formação de sistemas de valores, os adolescentes 

julgam que, atualmente, princípios humanos, morais e éticos deixaram de atuar como as 

principais fontes de formação dos indivíduos. Tais princípios, segundo os jovens, eram 

provenientes do tipo de educação (rígida) recebida da família, que exercia demasiada 

influência sobre o indivíduo, permitindo-lhe pouca liberdade. Com a decadência dessa 

influência familiar, o grau de liberdade individual aumentou; entretanto, conforme as 

entrevistas, os jovens perderam as referências e sua formação de sistemas de valores 

tem ficado a cargo das influências recebidas de outras agências sociais, prescindindo da 
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mediação da família. Essa alteração nas antigas referências tem levado o jovem de hoje 

a buscar outras formas de integração social, como antecipar sua entrada no “mundo 

adulto” (desprezando tudo aquilo que para ele possa parecer pueril) e ceder aos apelos 

da publicidade (consumindo tudo o que lhe pareça novo, atual e que lhe dê status, 

demonstrando que ele “está por dentro” – inclusive comportamentos e idéias). Tendo 

em vista tudo isso, para os adolescente entrevistados, está em curso certa inversão de 

valores (tomando-se como referencia os antigos valores morais e éticos): a vida humana 

é tratada com desvalor e a moral e a ética deixaram de delimitar as normas de conduta 

dos indivíduos, transformando-se, muitas vezes, em mote para piadas. 

Em suma, os principais pontos que compõem a configuração atual 

dos valores referidos pelos adolescentes são: 

 

a) Ausência de princípios éticos e morais: 

 

“(...) acho que no Brasil o negócio de ética é bem... é muito ruim a ética no Brasil 
(...)” (P.; Entrevista nº 1; p. II) 

 

“Ahannn, não existem mais valores... eu acredito assim... não existe mais 
educação cívica, cara, não existe mais nada... (...): Falta de ética é conseqüência 
também da falta de educação... de cultura, existe muito esse tipo de coisa. (...) É 
uma conseqüência... é um dos fatores que, aliados ao consumismo fazem essa 
nova cabeça... de todo jovem.” (M.; Entrevista nº 2; p. 9-10) 

 

“Do que a gente vê aí, hoje em dia não.” [refrindo-se à ausência de princípios 
humanos, morais e éticos nos valores contemporâneos] (G.; Entrevista nº 3; p. 
XV) 

 

“Ai, nem sempre [se os valores humanos, morais e éticos norteiam a educação dos 
jovens de hoje], porque a sociedade de, de... sempre vai ser muito preconceituosa, 
então não tem ética... ela sempre quer a perfeição das pessoas, mas ela mesma 
não é perfeita, ela tem muito preconceito... em relação à roupa que usa, à cor de 
pele, sabe, de tudo... ela nunca vai ser ética, esses valores morais ela sempre... 
(...) Valores morais, sempre ela vai querer que as pessoas tenham... e todos os 
valores morais!, só que sempre vai ter podres da sociedade também, né?” (L.; 
Entrevista nº 4; p. XX-XXI) 

 

b) Ausência de valorização da vida humana e inversão de valores: 

 

“Não deveria ser assim, deveria ser... mostrar... sempre quando mostra, tipo na 
TV, assim, um adolescente, tipo, fazendo o bem, aí acaba ele, sendo, tipo, 
“zuado”, assim, por “tá” sendo mais...(...) É, você, tipo, ele não bebe, aí 
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começam, tipo, a “zuar” ele porque ele não bebe... (...) É, como se ele tivesse 
fazendo, assim, algo errado de não beber... (...) É, inversão [de valores], isso 
mesmo... tem uma pessoa fazendo uma coisa certa, eles acham que “tá” errado 
porque ta sendo diferente de todo mundo, porque todo mundo bebe ele tem que 
beber também (...)” (P.; Entrevista nº 1; p. III) 

 

“Ah, não têm muito uma amizade, às vezes eles acabam se fechando num mundo 
só deles, sem amizades, sem nada.” (A.; Entrevista nº 3; p. 13) 

 

“Tinha alguma coisa diferente, davam mais valor a uma pessoa... hoje em dia não 
é tão assim mais, as pessoas agora só pensam em coisas materiais.” [referindo-se 
‘a diferença entre os valores de antigamente e os atuais] (G.; Entrevista nº 3; p. 14) 

 

c) Exacerbação do consumo e maior apelo à integração social: 

 

“Ah, não sei... ah, é difícil falar... consumo.... é, por exemplo, drogas, cigarro, 
bebidas... cenas mostrando gente... parece... adolescente fumando, bebendo, indo 
pra “balada”, enchendo a cara, eles acham isso normal...” (P.; Entrevista nº 1; p 
II-III) 

 

“Nesse meio tempo, você já tem que ser inserido na sociedade, senão você não 
vais ter como ter uma emprego, tentar alguma coisa melhor para a sua vida, se 
você não se inserir na sociedade você vai ser “individualizado”, você vai ser 
excluído da sociedade, se você não fizer isso você vai acabar... na sarjeta, parado, 
sem conhecimento ou até ser excluído totalmente da sociedade.” (C.; Entrevista nº 
1; p. IV) 

 

“Acho que aí entra, sei lá, aquela questão do consumo, das mercadorias, né, 
aquela coisas que não tinha nada na época dos nossos pais, tal, apesar que a 
gente não conhecia antes, porque não tinha vivenciado por que é outra geração, 
mas meios de comunicação em massa, tal, e por aí vai.(...) Sei lá, acho que eles 
impõem os valores que eles querem pra pessoa gostar e seguir.” [referindo-se à 
relação entre marketing e valores] (R.; Entrevista nº 2; p. IX) 

 

“(...) as pessoas só seguem uma manada, um padrão... é bem o que ela falou, o 
consumismo exagerado, então as pessoas não querem ter mais, só, só a sua 
personalidade, eles querem acompanhar o grupo... os valores foram todos jogados 
fora.” (M.; Entrevista nº 2; p. IX) 

 

“Eu acho que o pessoal hoje quer saber muito de dinheiro, só em ter as coisas, 
eles não tão olhando... “ah, eu tenho isso pra mim já ta bom!”, eles querem 
sempre ter mais, sempre... eles podem passar por cima de quem for, mas têm que 
ter mais.” (A.; Entrevista nº 3; p. XIII) 

 

“Eu acho que o que ela disse, assim, todo mundo quer ficar muito loco, quer 
gastar dinheiro mais, tem uma coisa quer sempre ter um mais novo.” (S.; 
Entrevista nº 3; p. XIII) 
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“Que ele tem que sair, conversar, fazer muitos amigos, tem que conhecer todo 
mundo... todo mundo quer ser popular (...) saber lidar com as pessoas, se 
sociabilizar... em todos os ambientes, assim, na escola, no trabalho, qualquer 
coisa...” (D.; Entrevista nº 4; p. XIX-XX) 

 

d) Antecipação da vida adulta (encurtamento da infância e da adolescência): 

 
“(...) eu acho que... o que, tipo, televisão, tudo passa, assim, tudo é muito... por 
exemplo, pornografia passa demais na TV, o adolescente começa a desde cedo a 
ouvir sobre isso, criança, assim, já começa a... desde cedo ter... conceitos, assim, 
opiniões sobre coisas totalmente diferentes do que devia ter, assim, por causa de 
algumas... meios de comunicação que acabam passando essas... informações até 
às vezes erradas (...)” (P.; Entrevista nº 1; p. II) 

 

“Os valores de hoje são totalmente diferentes. Primeiro, porque a gente, a gente 
começa com uma responsabilidade muito cedo, e antes a gente não tinha tanta 
responsabilidade... (...) Encurtou um pouco a infância, claro que encurtou. 
Também a adolescência, da adolescência você já passa para a idade adulta, 
certo?” (C.; Entrevista nº 1; p. IV) 

 

e) Desvalorização da instituição familiar: 

 

“Acho que são piores [valores contemporâneos], porque antes preservavam mais a 
família, pensava na família em primeiro lugar, hoje não....” (G.; Entrevista nº 3; 
p. XIV) 

 

“Tem algumas pessoas que pensam [na família, hoje em dia], mas eu acho que 
antigamente era mais.” (A.; Entrevista nº 3; p. XIV) 

 

“Ah, eu acho que antigamente era a família [que fornecia os valores humanos, 
morais e éticos], se o cara tinha uma família, uma mulher, ele valorizava mais a 
mulher que ele tinha, hoje em dia não... eu acho que hoje ele deve pensar muito 
nele, ele estando bem... eu acho, não sei.” (A.; Entrevista nº 3; p. XV) 

 

“Não sei, que nem ela falou, naquela época eu acho que tinham mais família, o 
pessoal vivia mais unido, hoje é mais individualista, cada um por si.” (S.; 
Entrevista nº 3; p. XIV) 

 

f) Menor rigidez e maior grau de liberdade com relação à educação recebida 

atualmente: 

 

“Com certeza!.... não que eles sejam diferentes... eles têm um... eles são... eles têm 
menos é... como é que eu vou falar, eles são menos... as coisas que são pedidas, 
por exemplo, para nós, sabe? Em relação à educação dos nossos pais, eu imagino 
que tenha sido uma coisa muito mais rígida... hoje em dia não, hoje tem conversa, 
tem vários métodos, sem ser... sei lá, brigar com a filha, sabe?... tem vários outros 
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métodos, então ela fica mais leve, mas continua tendo as mesmas coisas, assim, só 
que mais... é, que não é tão rígido.” [referindo-se à diferença entre a educação 
tradicional e a contemporânea] (L.; Entrevista nº 4; p. XXI) 

 

“Ah, eu penso assim... ficou bem mais.... (...) É, liberal, é...” [referindo-se à 
educação de hoje] (J.; Entrevista nº 4; p. XXI) 

 

“Não é tão tradicional que nem era...” (D.; Entrevista nº 4; p. XXI) 
 

III. Autonomia: 

 

Quanto à autonomia, os jovens a caracterizam como a capacidade e a 

possibilidade de autodireção das pessoas, o que engloba tanto a responsabilidade do 

autocuidado e da tomada de decisões e atitudes por si próprio, tendo em vista a 

independência (emocional e financeira) do sujeito em relação à sua família e à 

sociedade de um modo geral, como a diferenciação individual e a liberdade de 

pensamento e de expressão. 

Podem-se elencar as características descritas pelos adolescentes 

acerca da autonomia, da seguinte forma: 

 

a) Independência de pensamento (pensamento próprio)/ Diferenciação individual: 

 

“Eu acho que a autonomia é... pra mim é a melhor... tipo, qualidade de uma 
pessoa... a pessoa que num.... que é... igual eu falei, que me chama a atenção 
assim, que não vai pelo pensamento dos outros, pra mim é o que mais chama a 
atenção, porque... a pessoa tem... fica tendo uma característica própria, não 
precisa dos outros pra fa, formar sua pessoa, formar o seu conhecimento... ela já 
tem um...  a característica dela, por ela mesma um... tem um pensamento... dela, 
não precisa dos outros pra... pra... se achar melhor ou... pra ser conhecida em 
algum lugar, assim, tentar... ir pela cabeça dos outros pra crescer na vida, ela 
pensa... mesmo às vezes, mesmo às vezes ela, se tornando um pouco isolada por 
pensar assim, mas acho que... vale a pena, tipo, ela pensar... ser autônoma assim 
o bastante pra... pra se diferenciar do resto da sociedade, assim.” (P.; Entrevista 
nº 1; p. 5) 

 

“Autonomia é que ela tem liberdade pra pensar, tem liberdade pra se expressar, 
não precisa ficar pensando... ficar pedindo ordem pra outra pessoa, sabe?... é... 
pra ele ter autorização pra fazer aquilo, sabe?, ela pode se expressar, pode falar, 
pode... fazer o que ela quiser... permite muito mais do que antigamente a educação 
de hoje em dia do que de antigamente.” (L.; Entrevista nº 4; p.22) 
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b) Assunção de responsabilidades/ Soberania na tomada de atitudes e decisões: 

 

“(...) algumas responsabilidades do que você pensa, do que você faz... autonomia 
também tem o seu mal e o seu bem, se você saber usar a autonomia ela vai ser um 
fator positivo ou negativo, aí depende de você. (...) Porque a autonomia é... decai 
em muita responsabilidade... se você usar a autonomia, “ah! Eu vou fazer aquilo” 
e se for uma coisa errada, a autonomia vai ter uma conseqüência negativa, e se 
você tiver autonomia e... e usar isso numa situação boa, a autonomia  vai ser 
positiva, então só depende de nós, entendeu?” (C.; Entrevista nº 1; p. V-VI) 

 

“Assim, toma suas próprias decisões e, sei lá, tem como se sustentar, esse tipo de 
coisa.” (R.; Entrevista nº 2; p. X) 

 

“A pessoa, a partir de um momento em que ela atinge uma certa idade, fica 
complicado ela ser dependente é... em todos os sentidos, né, dos pais ou 
responsáveis, então, pra mim, autonomia é, antes de tudo, a pessoa ter a 
consciência de que ela pode fazer sozinha as coisas, que ela pode... é... se 
virar....” (M.; Entrevista nº 2; p. X) 

 

“Aquela pessoa que sabe se virar sozinha... (...) É, ela quer alguma coisa ela vai 
atrás daquela coisa, ela não fica “ai, eu quero aquela coisa, eu vou atrás do meu 
pai”, não, “eu vou atrás” ela não fica dependendo de ninguém... acho que ela se 
vira, entendeu?” (A.; Entrevista nº 3; p. XV) 

 

“Que não depende de ninguém.” (G.; Entrevista nº 3; p.XV) 

 

“Eu acho que já dá pra gente começar agora, se a gente começar a pensar mais 
no que gente... pensar mais também na gente, pensar, “ai não tem janta em casa, 
que que eu posso fazer, vou ligar pro meu pai e...”, sabe? Pensar em preparar 
alguma coisa, ir atrás, entendeu?” (A.; Entrevista nº 3; p. XVI) 

 

“Que ela sempre pode se virar, sei lá, sair sozinha...” (D.; Entrevista nº 4; p. XXI) 
 

c) Independência financeira: 

 

“(...) tem como se sustentar, esse tipo de coisa.” (R.; Entrevista nº 2, p. X) 

 

“Mas todo jovem tem que ter a autonomia financeira, que é o objetivo de todos...” 
(M.; Entrevista nº 2; p. X) 

 

“Ué, se você tem o seu dinheiro, se se sustentar sozinho, trabalhar...” (S.; 
Entrevista nº 3; p. XVI) 

 

d) Desvencilhamento da tutela e da influência da família: 
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“Se livrar dos pais também... se livrar da casa dos pais, de tudo que eles falam, 
que eles ficam em cima...” (R.; Entrevista nº 2, p. XI) 

 

“Que não sai da saia do pai, que não larga o pai, que não larga o dinheiro do pai, 
que fala tudo pro pai.” [sobre não ter autonomia]  “(...) Não, tem essa coisa de 
prestar conta, [no caso de ser autônomo] você não precisa ficar falando pro seu 
pai aonde você vai, você quer sair você sai, você quer sair sozinho...” (S.; 
Entrevista nº 3; p. XVI) 

 

Embora não seja objetivo desta etapa da pesquisa o aprofundamento 

na análise de conteúdo das entrevistas, considera-se importante chamar a atenção para 

uma tendência geral das entrevistas, nas quais os jovens, apesar de conseguirem detectar 

e expor certos impasses com relação aos temas abordados (individualismo, valores e 

autonomia), limitam-se a atribuir tanto a causa, como uma possível “solução” de tais 

impasses ao indivíduo em particular; ou seja, não refletem mais profundamente sobre 

esses temas, deixando de desvelar a racionalidade objetiva que sustenta as vicissitudes 

do indivíduo, isto é, sua irracionalidade subjetiva. 

As flutuações quanto às compreensões dos jovens sobre a relação 

indivíduo-sociedade presentes em suas opiniões, podem estar expressando as próprias 

contradições da relação que a sociedade estabelece com ele: se diante da expansão dos 

limites morais, o jovem contemporâneo vê-se mais “livre” para ações pessoais do que os 

jovens de antigamente, conforme suas opiniões, ao mesmo tempo, sente-se pressionado 

pelas exigências sociais que lhe são impostas como condição de participação no 

“universo jovem” – como, por exemplo, o encurtamento de sua infância e a extinção de 

hábitos e comportamentos caracterizados como pueris. Assim, reproduzem a 

ambigüidade social em suas falas: ora pensam no indivíduo como autônomo, soberano – 

em sua forma individualista ao extremo (já que a sociedade aparentemente o “glorifica”, 

devido à (pseudo)lógica do sujeito presente no discurso social); ora renegam esse tipo 

individual, subjugando-o às leis objetivas, às circunstâncias que os cercam (quando 

percebem as dificuldades de se autodeterminarem diante das pressões sociais). As 

concepções dos jovens ilustram, de modo particular, as análises de ADORNO (1986a; 

1995e) sobre a ambigüidade existente na relação indivíduo e sociedade e revelam suas 

dificuldades de consciência quanto as “causas” de tal paradoxo. 

Para os adolescentes, as pessoas, para eles, tornam-se individualistas 

ou autônomas, submetendo-se ou não aos valores presentes na sociedade, ou por 
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vontade própria (desejo de “se virar” ou por “comodismo”) ou como conseqüência 

inexorável do meio a que pertencem. Segundo algumas opiniões, a forma de ser, de 

pensar e de se comportar do indivíduo depende exclusivamente dele próprio: 

 

“(...) tudo depende de você, se você não fizer um... um movimento  bom na sua 
vida, ter expectativas de vida pra você, você não vai conseguir nada pra você, 
então você já tem que ter uns valores bons, é.... ter pais e mães que ajudem você, 
entendeu?, e.... saber usar o conhecimento que você tem, porque não adianta você 
ter um... os valores bons, ética, a moral, ter tudo, mas se você não sabe usar esses 
conhecimentos, então quando... você for tentar alguma coisa você tem que usar os 
seus conhecimentos, e por você, não pelos outros (...)” (C.; Entrevista nº 1; p. IV-
V) 

 

“(...) é questão de comodismo mesmo, não tem nada de imposição de sociedade, 
não! Tem a ver com o comodismo mesmo.” [a respeito da questão do 
individualismo ser algo pessoal ou um padrão de comportamento imposto pela 
sociedade] (L.; Entrevista nº4; p.XVIII) 

  
Ou, no máximo, será uma espécie de fatalismo imposto pelo 

ambiente que cerca o indivíduo: 

 
“Acho que depende do meio ambiente, o convívio, do alcance que ele tem com os 
amigos e... com a tecnologia, com esses materiais, assim... depende muito disso: 
do ambiente e desses... desse poder de aquisição deles... depende muito disso.” 
(L.; Entrevista nº4; p.XIX) 

 

Tais concepções os distanciam da consecução de sua própria 

autonomia, já que não se vêem como parte de um complexo processo social coordenado 

por uma racionalidade tecnológica, no qual a formação de sua consciência é subjugada a 

uma ideologia totalizadora, que não os deixa, sequer, perceber que, apesar de uma 
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menor rigidez moral na educação atual76, a liberdade individual se encontra cada vez 

mais restrita.77 

Aliás, diga-se de passagem, que o tema da conscientização (da 

autonomia a partir da autoconsciência e da consciência sobre o mundo) não foi referido 

pelos jovens entrevistados em nenhum momento. O máximo que fizeram nesse sentido 

foi abordar o tema da assunção de responsabilidades, mas, ainda assim, de forma 

limitada, já que tais responsabilidades se relacionavam, em sua visão, à tomada de 

atitudes e posicionamentos do próprio indivíduo em relação a interesses, necessidades e 

metas exclusivamente particulares. 

Enfim, o conteúdo das entrevistas iniciais de coleta de dados e 

opiniões entre os jovens acerca dos construtos da pesquisa fornece importantes 

elementos para se refletir sobre o processo de subjetivação dessa nova geração e indica 

a necessidade de um estudo mais profundo sobre essa questão, objetivo a ser 

contemplado com a aplicação das escalas. 

 

C) As categorias comportamentais: 

 

Das fontes que servem de base para a elaboração das escalas, foram 

delineadas as categorias comportamentais relativas aos construtos estudados nesta 

pesquisa. Essas categorias, segundo PASQUALI (1998), constituem-se nas 

representações comportamentais de um construto, auxiliando em sua definição 

operacional: “Uma definição de um construto é operacional quando o mesmo é 

definido, não mais em termos de outros construtos, mas em termos de operações 

                                                 
76 Conforme as falas de um grupo de jovens entrevistadas: 

L: Com certeza!.... não que eles sejam diferentes... [valores] eles têm um... eles são... eles têm menos é... 
como é que eu vou falar, eles são menos... as coisas que são pedidas, por exemplo, para nós, sabe? Em 
relação à educação dos nossos pais, eu imagino que tenha sido uma coisa muito mais rígida... hoje em 
dia não, hoje tem conversa, tem vários métodos, sem ser... sei lá, brigar com a filha, sabe?... tem vários 
outros métodos, então ela fica mais leve, mas continua tendo as mesmas coisas, assim, só que mais... é, 
que não é tão rígido. 
J: Ah, eu penso assim... ficou bem mais.... 
D: Liberal! 
J: É, liberal, é... 
D: Não é tão tradicional que nem era... 
J: É... 

77 Conforme se disse anteriormente, apesar da ilusória sensação de liberdade que a modernização 
tecnológica provoca, segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985), em seu texto sobre a indústria 
cultural, nossa liberdade de escolha se restringe sempre às mesmas possibilidades e opções. 
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concretas, isto é, de comportamentos físicos através dos quais o tal construto de 

expressa.” (p. 208). 

Com base na literatura consultada sobre os temas relacionados a este 

trabalho e nas entrevistas de levantamentos das opiniões de adolescentes entre 15 e 18 

anos de idade, pôde-se extrair as seguintes categorias comportamentais para cada um 

dos três construtos: 

 

I. Individualismo: 

  

a) Visar sempre seu próprio bem, ainda que possa prejudicar os outros; 

b) Agir de acordo com interesses particulares, em detrimento dos coletivos; 

c) Não levar as outras pessoas em consideração, desprezando suas opiniões; 

d) Usar as pessoas para obter sucesso quando for conveniente; 

e) Ter dificuldade de desenvolver altruísmo e solidariedade; 

f) Não compartilhar sentimentos, interesses, planos e desejos pessoais com os 

demais; 

g) Preferir a solidão e o isolamento a ter que se expor em uma convivência grupal; 

h) Obter êxito sempre e a qualquer preço; 

i) Buscar reconhecimento pessoal e social constantemente; 

j) Desenvolver comportamentos de auto-afirmação; 

k) Orientar comportamentos apenas para aquilo que realmente interessa; 

l) Buscar independência com relação aos outros; 

m) Supor-se diferenciado dos demais (pseudo-diferenciação). 

 

II. Valores78: 

                                                 
78 É importante ressaltar que o que se buscou fazer aqui não foi simplesmente uma relação de valores; 

procurou-se indicar uma tendência sobre a formação de sistemas de valores. Assim, as categorias 
comportamentais relativas a esse construto foram elaboradas a partir das principais características 
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a) Desprezar valores firmados sobre princípios humanos, éticos e morais; 

b) Comportar-se com indiferença quanto às questões éticas, de justiça social, 

científicas, de conhecimento, políticas e ambientais; 

c) Desprezar ou depreciar o passado, os costumes e as tradições; 

d) Tratar a vida humana com desvalor; 

e) Excluir o outro, especialmente se ele não representar qualquer utilidade ou for 

diferente; 

f) Não esperar nada das pessoas, gratuitamente; 

g) Buscar prazer e satisfação constantes, ignorando as regras e os relacionamentos 

sociais; 

h) Exaltar comportamentos de sucesso, ainda que possam parecer eticamente 

incorretos; 

i) Adequar-se às regras do mercado de trabalho para ser bem aceito 

profissionalmente; 

j) Privilegiar o reconhecimento social, o status ou o lucro à realização profissional; 

k) Valorizar comportamentos orientados ao consumo; 

l) Preocupar-se com a aparência, valorizando a moda e o que é socialmente 

considerado belo; 

m) Desvincular-se de comportamentos (e de relacionamentos) considerados pelos 

outros como infantis; 

n) Supervalorizar os progressos tecnológicos, atualizando-se sempre com relação 

ao que há de mais moderno no mundo; 

o) Desapegar-se dos vínculos, das referências, das influências e do controle 

exercido pelo meio familiar; 

p) Prezar mais uma educação do tipo mais liberal do que rígida; 

q) Achar comum haver intolerância, violência, corrupção e desigualdades sociais; 

                                                                                                                                               
presentes na configuração atual dos valores, apontadas pelos adolescentes e norteadas pelas análises 
teóricas. 
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r) Desenvolver a capacidade de fazer muitas coisas em pouco tempo, não perdendo 

tempo com detalhes ou com coisas que não pareçam úteis aos interesses do 

indivíduo; 

s) Valorizar a esperteza, a competência e a eficiência; 

t) Supervalorizar características físicas e materiais das pessoas em detrimento das 

intelectuais, relacionais, afetivas e de caráter; 

u) Deslocar a resolução de problemas coletivos para o campo individual; 

v) Não criar vínculos (de amizades ou amorosos) profundos com as pessoas. 

 

III.  Autonomia: 

 

a) Autodirigir-se; 

b) Buscar diferenciação individual; 

c) Resistir à integração social; 

d) Pensar de forma própria e independente dos demais; 

e) Ter independência de ações; 

f) Opinar de acordo com seus próprios pensamentos; 

g) Assumir certas responsabilidades e conseqüências; 

h) Assumir seus próprios fracassos, sem a culpabilização de outrem; 

i) Tomar atitudes e decisões de forma soberana; 

j) Conquistar independência financeira; 

k) Desvencilhar-se da tutela e da influência da família; 

l) Atingir certa maturidade emocional; 

m) Desenvolver a capacidade de reflexão e de auto-reflexão; 

n) Ter consciência de si e do mundo que o cerca; 

o) Respeitar as normas sociais, mas sem acatá-las nem identificar-se com elas de 

forma imediata e irrefletida; 

p) Não aderir aos apelos do “mercado”; 
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q) Desenvolver sentimento de segurança; 

r) Não esperar que a solução para os problemas venha dos outros, do destino ou do 

divino. 

 

5.2.2. Apresentação das escalas de atitudes: 

 

Após a revisão da literatura sobre os instrumentos relativos aos 

construtos da pesquisa, a aplicação e análise das entrevistas iniciais de levantamentos de 

dados e opiniões junto aos adolescentes e a definição das principais categorias 

comportamentais para os construtos em questão, as escalas de atitudes do estudo foram 

elaboradas e são discutidas, a seguir. 

 

I) Escala de Individualismo (escala I): 

 

Conforme discutido anteriormente, para HORKHEIMER (2000, p. 

133), “o individualismo é o próprio coração da teoria e da prática do liberalismo 

burguês”, de acordo com o qual o indivíduo era estimulado a alcançar a satisfação de 

seus interesses particulares; a individualidade burguesa associava-se, desse modo, a uma 

base material e à razão instrumental, as quais permitiam ao homem burguês sentir-se 

seguro e independente. Entretanto, para o autor, na época das grandes corporações, a 

independência e a estabilidade do homem está cada vez mais ameaçada, o que o leva a 

“(...) tornar-se um ego encolhido, cativo do presente evanescente, esquecendo o uso das 

funções intelectuais pelas quais era capaz de transcender a sua real posição na 

realidade” (p. 142). A instabilidade que o ameaça a todo o momento no mundo atual, o 

faz reagir automaticamente para que a mínima sobrevivência lhe possa ser garantida.  

Para LASCH (1983, p. 14), o homem contemporâneo representa “o 

produto final do individualismo burguês”, que luta pela sua sobrevivência, que anseia 

não somente por liberdade, mas por auto-afirmação e auto-satisfação como forma de 

não sucumbir ao mundo, opondo-se a tudo e a todos que possam obstar seus objetivos.  
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Mas, se o individualismo é a marca da sociedade atual – o que 

HORKHEIMER (2000) julga ser uma falácia – ele já não pode ser visto segundo os 

moldes do individualismo burguês, conforme se discutiu antes, pois hoje se caracteriza 

mais por uma reação defensiva, uma necessidade de auto-afirmação frente à ameaça, do 

que por um puro exercício de autonomia. Segundo HORKHEIMER (2000), a ênfase no 

indivíduo e no individualismo na contemporaneidade, objetivam exatamente o seu 

oposto – a não realização da individualidade: 

“Esses incentivos mecânicos de autoconservação na verdade aceleram a 
dissolução  da individualidade. Assim como os slogans de individualismo vigoroso 
são úteis politicamente para os grandes trustes que procuram isentar-se do 
controle social, assim também a retórica do individualismo na cultura de massas, 
ao impor modelos de imitação coletiva, desmente o próprio princípio ao qual 
pretende estar servindo na aparência.” (p. 159) 

 

Diante dessas considerações, seria possível, então, dizer da 

existência de um “individualismo administrado” na contemporaneidade? 

É o que se pretende investigar nesse trabalho, a partir da elaboração 

de uma escala de individualismo: se realmente – e como – o individualismo se faz 

presente em nossa sociedade e, especialmente, entre os adolescentes. Tendo-se em vista 

essas questões elaborou-se uma escala para medir o grau de individualismo de jovens 

entre 15 e 18 anos de idade. 

Os itens que compõem a Escala de Individualismo procuram 

contemplar temas relativos à auto-imagem do sujeito (adolescente); ao modo como 

percebe e estabelece suas relações interpessoais; à forma como lida com os 

acontecimentos cotidianos, como resolve problemas e como busca satisfazer seus 

desejos e atingir seus objetivos. Esta escala é composta por 15 itens79, sendo que a 

pontuação mínima que pode ser obtida no caso de um sujeito ser plenamente 

discordante de todas as afirmativas é de 15 pontos, enquanto que a pontuação máxima, 

no caso de um sujeito concordar plenamente com todas as afirmativas é de 105 pontos. 

Além da literatura sobre o assunto, as falas dos próprios adolescentes 

representaram uma importante referência à reflexão sobre o “individualismo 

contemporâneo” e à construção dessa escala. Conforme mencionado antes, a 

caracterização de uma pessoa individualista entre os mesmos aponta para alguém 

                                                 
79 Pertencem a essa escala os itens: 5, 6, 15, 19, 25, 29, 36, 44, 46, 54, 58, 61, 74, 75 e 76 (ver 

APÊNDICE 2: Instrumento de Pesquisa (versão final)). 
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bastante egoísta, que pensa somente em si próprio e visa apenas a satisfação de seus 

interesses, negligenciando e desprezando os interesses alheios para consegui-los; 

alguém com muita dificuldade em se relacionar, em apegar-se afetivamente e em 

compartilhar suas coisas com as outras pessoas, necessitando isolar-se na tentativa de 

preservar sua suposta privacidade, autonomia e liberdade individual. 

Tal caracterização vai ao encontro de velhos chavões – como por 

exemplo, “minha liberdade vai até onde começa a do outro”, “é preciso levar vantagem 

em tudo”, “cada um por si”, “se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar?”, 

“amigos, amigos; negócios à parte”, “ o mundo é dos espertos” – em que a preocupação 

do indivíduo consigo próprio é o que importa, às custas da eliminação do outro – o 

outro somente serve de referência ao sujeito quando é alvo de sua suposta benevolência 

e “solidariedade”, a qual figura, segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985), como a 

ocasião social necessária para que a auto-afirmação do indivíduo liberte-se de todo 

escrúpulo. O objetivo dessa escala é investigar em que medida esses velhos chavões 

funcionam, na atualidade, como uma espécie de “imperativos categóricos” que regem as 

normas sociais e/ou influenciam a formação dos indivíduos (jovens), conduzindo-os ao 

individualismo como forma-padrão de sociabilidade, de uma sociedade, cuja estrutura 

respalda-se numa lógica identitária e na constante ameaça à autoconservação. 

Supõe-se que os diversos aspectos contidos nessa escala possam 

trazer à luz a relação sujeito-objeto (adolescente-sociedade) na contemporaneidade, 

evidenciando se – e em que medida – a luta do indivíduo pela sua sobrevivência admite 

a diferenciação individual e a preservação do outro ou se depende da dominação sobre o 

outro e sobre si mesmo. 

 

II) Escala de Formação de Valores Morais e Éticos (escala II)80: 

 

Como o individualismo pressupõe a não realização da 

individualidade e, conseqüentemente, a negação da consciência sobre a diferenciação 

entre o eu e o não-eu, a exclusão social do outro – a fim de eliminar qualquer obstáculo 

que possa impedir a consecução de seus desejos – torna-se uma constante na sociedade 

                                                 
80 De acordo com o que já foi explicitado em nota anterior, o nome desta escala foi alterado para “Escala 

de Comportamento Social”. 
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atual. Nesse sentido, uma “preocupação” com a humanidade ou com os rumos que a 

civilização possa tomar (em relação às questões ético-políticas, à justiça social, aos 

valores morais, às relações sociais, ao meio-ambiente etc.) deixa de existir, pois nenhum 

sentimento altruísta pôde ser cultivado pelo individualista. 

Segundo HORKHEIMER e ADORNO (1985), a moral e a ética 

presente no capitalismo tardio são corolários do próprio desenvolvimento da lógica 

instrumental e totalitária, em que se converteu o esclarecimento: “Atrelado ao modo de 

produção dominante, o esclarecimento, que se empenha em solapar a ordem tornada 

repressiva, dissolve-se a si mesmo” (p. 92). Foi esse esclarecimento que, levado a cabo 

pelo indivíduo burguês, resultou na anarquia e no individualismo, supostas marcas do 

homem atual, que, como Juliette – a personagem de Sade, referida por HORKHEIMER 

e ADORNO (1985) –, “(...) compensa o juízo de valor contrário, sem fundamento na 

medida que nenhum juízo de valor tem fundamento pelo seu oposto” (p. 92). A 

oposição ao sistema, por meio de comportamentos considerados “primitivos” ou 

“desviantes”, prescinde de qualquer racionalidade, já que a própria racionalidade do 

sistema é irracional: o princípio da violência, da dominação toma parte da estrutura 

social, formando a base sobre a qual se erigem todas as relações sociais e institucionais: 

“É na violência, por mais que se esconda sob os véus da legalidade, que repousa afinal 

a hierarquia social. A dominação da natureza se reproduz no interior da humanidade” 

(p. 104).  Desse modo, para os autores, os discursos sobre o amor, a compaixão, a 

justiça, a bondade etc. no capitalismo tardio são falaciosos na medida em que são 

apartados de seus princípios e finalidades humanas, sendo utilizados não em prol da 

emancipação dos indivíduos, mas para manter-lhes numa constante condição de 

aviltamento, conforme eles alertam: “De fato, a compaixão tem um aspecto que não se 

coaduna com a justiça (...). Ela confirma a regra da desumanidade através da exceção 

que ela pratica. Ao reservar aos azares do amor ao próximo a tarefa de superar a 

injustiça, a compaixão ataca a lei da alienação universal, que ela queria abrandar, 

como algo inalterável” (p. 98). 

Se a inversão de princípios compõe a base do sistema, sendo ele 

próprio irracional e desumano, então talvez não seja possível fazer referência a certos 

tipos de condutas como “desviantes” ou “inadequadas”, já que servem aos propósitos do 

sistema e são, por sua vez, incrementadas (e naturalizadas) por ele. 
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Partindo-se dessas questões pensa-se ser bastante relevante a 

investigação sobre a configuração atual dos valores, especialmente entre os jovens, e 

sobre os parâmetros que conduzem à sua formação.  

Baseando-se nos argumentos teóricos contidos, especialmente, no 

esclarecimento sobre a moral e o esclarecimento (HORKHEIMER e ADORNO, 1985), 

nas discussões teóricas sobre o esvaziamento da consciência moral e sadomasoquismo, 

presentes no segundo capítulo deste estudo, e nos depoimentos dos próprios 

adolescentes acerca dos valores, pôde-se chegar à seguinte caracterização acerca da 

formação de sistemas de valores na contemporaneidade: ausência do sentimento 

humanitário e de valores morais; exclusão social do outro (o outro é somente 

reconhecido como mero meio para a auto-afirmação e auto-satisfação individual); 

indiferença quanto às questões éticas, à justiça social, às questões ambientais; corrupção 

das relações sociais; perda das tradições, dos costumes e ausência de respeito para com 

os mais velhos e com as diferenças; transgressão das normas sociais; comportamentos 

orientados pelo princípio hedonista; naturalização da violência e das desigualdades 

sociais; supervalorização da tecnologia (fetiche do objeto); resolução individual de 

problemas coletivos; racionalidade instrumental (ênfase no comportamento 

economicamente racional); pseudo-solidariedade, ausência de honestidade e diminuição 

da tolerância; decadência dos valores impostos pelas religiões; declínio dos vínculos 

familiares e de vínculos sociais duradouros (contato social ao invés de amizades); 

encurtamento da infância com antecipação da iniciação sexual; perda da experiência. 

Na elaboração dessa escala procurou-se contemplar itens 

relacionados a situações cotidianas, em que a valorização ou desvalorização do 

sentimento humanitário possa aparecer. Dentre essas situações estariam algumas 

condutas sociais que são muito comuns (como, por exemplo: jogar lixo nas vias 

públicas; “furar” filas; ultrapassar o sinal de trânsito quando esse está vermelho; ouvir 

som alto; fazer trabalho ilícito; obter nota fiscal no valor superior ao que foi pago; 

discriminar pessoas devido a qualquer diferença que apresentem; entre outras) e que 

foram, ao que parece, naturalizadas na sociedade atual, apesar de ferirem a ética e o 

sentimento humanitário. A escala é composta de 28 itens81, podendo resultar em um 

                                                 
81 Esses itens são os de número: 1, 3, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 47, 49, 

50, 56, 57, 60, 63, 64, 66 e 69 (ver APÊNDICE 2: Instrumento de Pesquisa (versão final)). 
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escore mínimo de 28 pontos ou máximo de 196 pontos, para sujeitos com plena 

discordância ou com total concordância, respectivamente. 

Entende-se que o comportamento social dos indivíduos 

contemporâneos – no caso desta pesquisa, especificamente o comportamento dos 

adolescentes – guardam estreita relação com os “valores” que lhes têm sido 

apresentados atualmente, os quais se diferem dos antigos valores morais e éticos82. Por 

isso, pretende-se saber com essa escala: em quais bases (princípios) a formação de 

sistemas de valores, que fundamentam os comportamentos sociais dos indivíduos, se 

estabelece na contemporaneidade, e se as condutas que poderiam ser consideradas como 

socialmente inaceitáveis foram realmente naturalizadas. 

 

III) Escala de Autonomia (escala III)83: 

 

Essa escala visa explicitar a relação sujeito-objeto na 

contemporaneidade, por intermédio de uma avaliação sobre o posicionamento tomado 

pelo jovem frente à realidade, verificando-se em que medida ele adere ou resiste a ela. 

Os graus de autonomia dos sujeitos deverão ser auferidos nessa escala por meio da 

apresentação de situações cotidianas que evoquem a relação dos jovens, tanto com as 

instituições sociais que o cercam – tais como família, escola, agremiações, amigos, 

propaganda (“mercado”) e outras –, como com as exigências de “inclusão” social – na 

verdade mais uma integração, do que propriamente inclusão – que partem dessas 

instituições; observando-se se neles “as forças de resistência” frente a tais instâncias e 

exigências sociais ainda estão preservadas ou se ele identifica-se imediatamente com 

elas, na busca de integrar-se socialmente. 

Para ADORNO (1995a), a autonomia representa o único poder 

efetivo contra o princípio que leva à barbarização dos homens, constituindo-se como 
                                                 
82Não se trata de fazer aqui uma apologia ao passado, conforme ADORNO (1971), pois mesmo os valores 

que compunham a formação do indivíduo burguês do século XIX também apresentavam problemas, já 
que se fundamentavam na “ética” capitalista, ou seja, na anti-ética. No entanto, por piores que fossem, 
aqueles valores ainda permitiam ao indivíduo constituir-se enquanto tal (uma discussão sobre as 
contradições que permeiam a formação do indivíduo burguês encontra-se no texto A indústria cultural: 
o esclarecimento como mistificação das massas, em HORKHEIMER e ADORNO, 1985). Mas, com o 
desenvolvimento do capitalismo, especialmente a partir da segunda metade do século XX, o que se 
observa é o colapso dos antigos valores e a decadência do indivíduo, conforme alerta HORKHEIMER 
(2000). 

83 Conforme explicitado anteriormente, essa escala teve seu nome trocado por “Escala de Heteronomia”. 
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“(...) o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não-participação” (p. 125) no 

jogo social do poder. É, portanto, a partir do exercício da reflexão sobre a realidade, 

sobre si mesmo e sobre a relação (de determinação) entre ambos que a autonomia pode 

se constituir84, incrementando nos homens sua resistência frente ao processo social de 

integração e tornando possível a individuação dos mesmos e sua liberdade. Entretanto, 

na sociedade atual, o exercício do pensar criticamente parece estar cada vez mais 

apartado do cotidiano dos homens, os quais se sentem ameaçados, sabotados e 

impotentes a todo o momento, encontrando na integração social, na identificação com a 

totalidade, a única forma de satisfação (narcisismo coletivo), conforme ressalta 

ADORNO (1969), quando aborda a relação entre narcisismo e nacionalismo: 

“(...) mientras reinen condiciones que, al imponer a los individuos tales renuncias, 
defraudan en forma tan permanente su narcisimo, los condenan en tal medida a la 
impotencia, que están condenados a recaer en el nacisismo colectivo. A modo de 
sucedáneo, el nacioalismo les devuelve, como individuos, parte del propio 
respecto que la colectividad les sustrae y cuya recuperación esperan de ella, al 
identificarse ilusoriamente con la misma.” (p. 154) 
 

Desse modo, a força da identificação com a totalidade parece 

conduzir os homens, na sociedade atual, à heteronomia, submetendo-os ao que 

ADORNO (1995, p. 124) chama de “vínculos de compromissos” com as exigências 

sociais, os quais representam o “passaporte moral” que identificam o “cidadão 

confiável”, o “homem de bem”, perante a sociedade. Essa submissão à totalidade 

reforça um padrão psicológico infantil nos indivíduos e suas necessidades primitivas de 

serem comandados, conduzidos por alguma força externa85; assim, a substituição de seu 

próprio eu por um eu externo e coletivo, leva os indivíduos ao empobrecimento 

psíquico, à “desindividualização”, segundo ADORNO (2006, p. 188): “O 

‘empobrecimento’ psicológico do sujeito que ‘se entregou ao objeto’, o qual ‘substituiu 

seu componente mais importante’, isto é, o seu supereu, antecipa quase com 

clarividência os desindividualizados átomos sociais pós-psicológicos que formam as 

coletividades fascistas.” 

                                                 
84Pois para ADORNO (1969, p. 143): “(...) pensar no es una pura actividad subjetiva, sino 

essencialmente (...) es el proceso dialéctico entre sujeto y objeto, en el cual ambos pólos se 
determinan.” 

85 De acordo com o que se disse anteriormente, mesmo com a abolição da autoridade, especialmente com 
a decadência do modelo familiar burguês no século XX, a necessidade da autoridade não foi extinta e, 
segundo ADORNO (2006), baseando-se em Freud, ela relaciona-se à herança arcaica da submissão à 
autoridade do pai primitivo; tal herança é despertada pela imagem psicológica do líder. 
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No entanto, tais compromissos não são “(...) experimentados por si 

mesmos como sendo substanciais às pessoas (...)”, revelando a impostura de uma 

completa submissão dessas à totalidade – ou a “falsidade de compromissos” 

(ADORNO, 1995a, p. 124). Sendo assim, de acordo com ADORNO (2006), não há uma 

identificação real das massas com o “líder” (ou com tais compromissos e exigências), 

mas sim uma simulação dessa identificação, por parte das mesmas, perante a ameaça de 

exclusão que sofrem; tal simulação lhes proporciona certo equilíbrio entre sua 

irracionalidade (seus desejos instintuais) e sua racionalidade (aquilo que acreditam 

serem e como pensam ser a realidade). A suspeita acerca da falsidade dessa 

identificação evidencia a fragilidade desse equilíbrio – cuja possibilidade de ruína é 

constante; isso pode reforçar demasiadamente o (falso) vínculo de identificação com a 

totalidade (ou com o “líder”) e tornar os indivíduos ainda mais embrutecidos e 

ameaçadores (e, portanto, regredidos!) diante daquilo que confirme tal suspeita, 

conforme esse autor: “É provavelmente a suspeita do caráter fictício de sua própria 

‘psicologia de grupo’ que torna as multidões fascistas tão inabordáveis e impiedosas. 

Se parassem para raciocinar por um segundo, toda a encenação desmoronaria, e só 

lhes restaria entrar em pânico.” (ADORNO, 2006, p. 188) 

Mas, para além da reação brutal dos indivíduos frente à “consciência 

rudimentar” (ou até mesmo a simples suspeita) da “‘impostura’ da identificação 

entusiástica” (p. 189), é possível também se pensar, segundo o autor alerta, que essas 

mesmas contradições presentes no processo identificatório das massas para com a 

totalidade fomentam forças de resistências que poderão levar os indivíduos ao 

esclarecimento e, conseqüentemente, à busca de sua autonomia. 

Sendo assim, é fundamental investigar, por meio de uma escala de 

autonomia, se os jovens contemporâneos têm aderido aos apelos de identificação com a 

totalidade e, apesar disso, em que medida realizam uma reflexão sobre essa relação de 

identificação. 

Conforme ressaltado anteriormente, segundo a forma de construção 

dessa escala, quanto maior a pontuação obtida pelo sujeito, maior o grau de heteronomia 

e, conseqüentemente, menor o grau de autonomia que eles apresentam. Desse modo, a 

construção dessa escala orientou-se pela reflexão sobre o tipo de respostas e de 

posicionamentos que sujeitos heterônomos poderiam apresentar diante de determinadas 

situações. Alguns pontos nortearam a construção dessa escala, sendo eles: ausência de 
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diferenciação individual; ausência de resistência frente à integração social; identificação 

e acatamento imediatos das normas sociais; ausência de reflexão crítica sobre os fatos 

sociais e sobre si mesmo; convenção como fetiche; culpabilização ou responsabilização 

de outros pelo seu fracasso; adesão irrefletida aos movimentos de massa e aos apelos do 

“mercado”; tendência de adesão aos discursos personalistas; insegurança. 

Os temas contemplados pelas afirmativas que compõem a escala 

foram: relacionamento interpessoal; atitudes, posicionamentos e comportamentos 

sociais; família; tecnologia; religião; política; meios de comunicação; publicidade e 

“mercado”, perfazendo um total de 18 itens86. A pontuação mínima que poderá ser 

obtida por um sujeito, nessa escala, é de 18 pontos, se houver plena discordância de 

todas as afirmativas; caso contrário, havendo concordância plena com todas as 

alternativas, a pontuação máxima a ser atingida é de 126 pontos. 

 

IV) Escala da Ideologia da Racionalidade Tecnológica (escala IV): 

 

Essa escala foi elaborada e aplicada em 1999, por José Leon 

Crochík, em seu estudo intitulado A Ideologia da Racionalidade Tecnológica e a 

Personalidade Narcisista. 

CROCHÍK (1999), fundamentando-se nos teóricos frankfurtianos, 

buscou compreender em seu estudo87 a relação entre o social e o particular, ou seja, a 

relação entre a (ir)racionalidade objetiva e a irracionalidade subjetiva, procurando 

responder em que bases individuais (psíquicas) se sustenta a ideologia contemporânea. 

Esta, de acordo com o que foi discutido anteriormente, foi denominada por ele de 

Ideologia da Racionalidade Tecnológica, caracterizada por uma racionalidade técnico-

instrumental (pragmatismo) e regida pela lógica formal (ou de identidade), cujo 

fundamento se concentra na eliminação de quaisquer contradições presentes na 

realidade, utilizando-se, para isso, da sistematização dos fatos, apresentados aos 

indivíduos como reais, naturais, imediatos e intransponíveis; nesse sentido, a 

                                                 
86Os itens dessa escala são: 2, 14, 22, 32, 34, 35, 42, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 59, 62, 65, 68 e 73 (ver 

APÊNDICE 2: Instrumento de Pesquisa (versão final)). 
87No caso do trabalho de Crochík supramencionado, foram utilizadas conjuntamente com a Escala de 

Ideologia da Racionalidade Tecnológica, a Escala de Características Narcísicas de Personalidade e a 
Escala F, de ADORNO et. al. (1965). 
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idealização, a competência individual e a solução de problemas imediatos são 

reforçadas como possíveis formas de adaptação e sobrevivência no mundo 

contemporâneo. 

Tendo em vista essa configuração atual do fenômeno ideológico, a 

Escala de Ideologia da Racionalidade tecnológica foi elaborada pelo autor para avaliar a 

adesão dos sujeitos a essa ideologia, expressa, de um modo geral, pelo grau de 

instrumentalidade e adaptabilidade dos sujeitos, pela sua identidade imediata com a 

objetividade, pela ênfase na competência e na sistematização, pelo hiper-realismo e pela 

tomada de soluções individuais para problemas coletivos. Os temas que compõem essa 

escala são: sexualidade, política e economia, valores, violência, lazer, família e escola. 

Esses oito temas estão contemplados nos 46 itens (do tipo Likert) que compõem a 

escala, dentre os quais, foram selecionados 25 para a pesquisa piloto. 

Embora existam outros indicadores, em estudos subseqüentes sobre 

essa escala, que demonstram sua fidedignidade, como por exemplo os estudos 

posteriores de CROCHÍK (2000) e VERMELHO (2003) 88, optou-se aqui, por se tomar 

em consideração a escala original da Ideologia da Racionalidade Tecnológica, tendo-se 

em vista seu maior número de itens – ampliando as possibilidades de seleção dos 

mesmos – e a proximidade de alguns desses itens da escala original com os temas 

abordados nas outras escalas que fazem parte desta pesquisa. 

Os itens selecionados foram os que mais se relacionavam aos 

objetivos deste estudo, tomando-se o cuidado de evitar certa “repetição” de afirmativas, 

já que, especialmente na escala de Comportamento Social, temáticas semelhantes 

encontravam-se presentes. Desses 25 itens, dois deles (o item número 11: “Seria 

importante que o homossexual tivesse um acompanhamento psicológico para rever sua 

escolha sexual”; e o item de número 46: “As prostitutas deveriam ter atendimento 

                                                 
88Nos referidos trabalhos, a Escala de Ideologia da Racionalidade Tecnológica é composta de 14 itens, 

agrupados em 5 fatores, denominados pragmatismo, normalização, sistematização, aparência, 
moralismo, os quais não levam em conta as contradições sociais, nem os conflitos e necessidades 
individuais, indicando tendências ao pragmatismo, à normalização dos comportamentos individuais, à 
crítica às falhas sistemáticas das instituições, a se privilegiar as aparências e ao moralismo, de modo que 
“os fatores aparência e pragmatismo evocam a adaptação imediata à sociedade existente, sem críticas, 
ou seja, implicam o conformismo; os fatores sistematização, normalização e moralismo apontam para 
falhas nas instituições e nos indivíduos, ou seja, à má adaptação desses” (CROCHÍK, 2000, p. 538). 
Desse modo, segundo essas tendências que caracterizam a ideologia da racionalidade tecnológica – 
tendo-se em vista que a crítica social e a compreensão dos conflitos individuais estão ausentes – os 
problemas individuais e sociais seriam resolvidos por meio do aperfeiçoamento das instituições e do 
ajustamento dos indivíduos a elas. 
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psicológico e reeducação para terem melhor encaminhamento na vida”) foram fundidos 

em um só, pois tratavam de juízos semelhantes acerca do tema da sexualidade, 

formando uma nova afirmativa reestruturada, o que resultou finalmente em 24 itens. 

Destes, após a aplicação piloto, restaram 15 itens89, cujos escores mínimos e máximos 

que poderão ser obtidos pelos sujeitos, no caso de discordância total ou concordância 

plena, respectivamente, são de 15 pontos e 105 pontos. 

Para este estudo, é de fundamental importância se obter dados acerca 

da adesão dos jovens à ideologia da racionalidade tecnológica, por meio da aplicação 

desta escala, e poder correlacioná-los à configuração de seu comportamento social e aos 

graus de individualismo e de autonomia apresentados por eles, a fim de se auferir uma 

caracterização (social e psicológica) da juventude estudada e, assim, poder se 

compreender a relação entre esta e a sociedade, na contemporaneidade.  

 

Do que foi exposto em relação ao número de itens das escalas, 

podem-se sumariar as informações coligidas de acordo com a seguinte tabela: 

 

Tabela 1: Síntese dos instrumentos de coleta de dados (versão final das escalas) 
  Pontuação  
Instrumentos Itens (n) Mínima  Máxima 
Escalas:  Individualismo 15 15 105 

 Valores 28 28 196 
 Autonomia 18 18 126 
 Ideologia 15 15 105 

Total 76 76 532 

 

 

5.2.3. A análise dos juízes: 

 

As primeiras escalas elaboradas continham um total de 185 itens, dos 

quais 43 pertenciam à escala de individualismo, 86 à de valores, 32 à de autonomia e 24 

à de ideologia. 

                                                 
89Esses itens são: 4, 7, 9, 10, 13, 18, 21, 30, 37, 39, 52, 67, 70, 71 e 72 (ver APÊNDICE 2: Instrumento de 

Pesquisa (versão final)). 
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A fim de se aumentar a precisão dos itens e de não tornar sua 

aplicação um trabalho exaustivo aos sujeitos, comprometendo a fidedignidade das 

respostas, recorreu-se à análise de juízes dos itens das escalas. Segundo PASQUALI 

(1998), a análise de juízes é um critério objetivo para avaliar a pertinência dos itens 

propostos aos constructos que representam. 

As escalas submetidas à análise de três juízes90, nesta pesquisa, 

foram as referentes ao individualismo, valores e autonomia91. Após a avaliação das 

afirmativas pelos juízes, chegou-se a um total de 144 itens, distribuídos do seguinte 

modo: escala de individualismo – 34 itens; escala de valores – 59 itens; escala de 

autonomia – 27 itens. 

Em relação aos instrumentos de pesquisa, portanto, pode-se 

comparar sua evolução quanto ao número de itens, antes e depois da análise dos juízes, 

utilizando-se a próxima tabela: 

 
Tabela 2: Síntese dos instrumentos de coleta de dados (antes e depois da análise dos juízes) 

  Antes    Depois  
  Pontuação   Pontuação  
Instrumentos Itens (n) Mínima  Máxima Itens (n) Mínima  Máxima 
Escalas: Individualismo 43 43 301 34 34 238 

Valores 86 86 602 59 59 413 
Autonomia 32 32 224 27 27 189 
Ideologia 24 24 168 24 24 168 

Subtotal (escalas) 185 185 1295 144 144 1008 
Questionário 14   14   
Total 199 185 1295 158 144 1008 

 
 

As quatro escalas acrescidas do Questionário de Dados Pessoais – 

discutido anteriormente, no item sobre o material utilizado na pesquisa – formaram o 

instrumento piloto desta pesquisa, cuja aplicação é discutida a seguir. 

 

5.2.4. Aplicação do instrumento piloto (pré- teste): 

 

                                                 
90Os três juízes que colaboraram com as análises das escalas deste estudo têm formação em Psicologia, 

com Mestrado e Doutorado na área, tendo trabalhado anteriormente com escalas de atitudes. 
91 A escala de ideologia não foi submetida a analise dos juízes, pois, conforme já se explicitou antes, se 

trata de um instrumento, cuja validade já foi testada por outro pesquisador (ver CROCHÍCK, 1999). 
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A aplicação do instrumento piloto em forma de pré-testagem a uma 

pequena amostra da população-meta, constitui uma das técnicas, preconizadas por 

PASQUALI (1998), para se realizar a análise semântica dos itens, cujo objetivo é 

verificar se os itens propostos são compreensíveis aos membros da população à qual o 

instrumento da pesquisa se destina, testando, desse modo a validade de constructo de 

cada escala. 

Conforme mencionado anteriormente, o instrumento piloto foi 

composto pelo Questionário de Dados Pessoais e pelas quatro escalas, da seguinte 

forma: inicialmente encontrava-se o questionário e, depois deste, as recomendações e 

instruções para o assinalamento das respostas referentes às afirmativas propostas nas 

escalas. Os itens das quatro escalas foram dispostos de forma aleatória, por meio de 

sorteio de cada um deles, a fim de se evitar que os sujeitos pudessem fazer algum tipo 

de associação seqüencial dos temas da pesquisa. 

As aplicações do instrumento piloto ocorreram nos dias 20 e 23 de 

agosto de 2007, para duas turmas do ensino médio, em um colégio da rede privada, da 

cidade de Toledo/PR. O número total da amostra utilizada neste pré-teste foi de 35 

sujeitos, com idade entre 15 e 17 anos, dos quais 16 sujeitos pertenciam ao primeiro ano 

do ensino médio e 19, ao segundo ano. Com exceção de dois sujeitos do total de 16, da 

primeira série, que durante a aplicação do instrumento desistiram de respondê-lo, 

deixando-o incompleto, os demais responderam as 14 questões do questionário de dados 

pessoais e assinalaram o grau de concordância ou discordância das 144 afirmativas em 

aproximadamente 1 hora, nas duas aplicações. Tendo-se em vista essas duas 

desistências, o total válido para a amostra passou a ser de 33 sujeitos. 

Partindo-se do número de itens de cada escala, as pontuações 

mínimas e máximas que poderiam ser obtidas pelos sujeitos, respectivamente, eram: 

escala de individualismo: 34 e 238; escala de valores: 59 e 413; escala de autonomia: 27 

e 189; e escala de ideologia: 24 e 168, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

5.2.5. Os resultados do pré-teste: 

 

a) O perfil da amostra do pré-teste: 
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Segundo o levantamento de dados possibilitado pelo Questionário de 

Dados Pessoais a amostra testada foi composta por 11 jovens do sexo masculino e 22, 

do sexo feminino, cujas idades se distribuem do seguinte modo: 12 sujeitos do total da 

amostra têm 15 anos de idade, 17 sujeitos encontram-se com 16 anos de idade, e 4 

sujeitos com 17 anos de idade, dos quais 14 freqüentam o 1º ano do Ensino Médio e 19 

estão no 2º ano; todos os 33 sujeitos desse pré-teste são alunos da rede privada de 

ensino. Desses, apenas um respondeu que trabalha, durante 5 horas diárias. Todos 

residem com pais ou responsáveis, e somente um respondeu não ter irmãos; os demais – 

32 sujeitos – têm irmãos, nas seguintes proporções: 20 sujeitos possuem apenas 1 irmão, 

9 sujeitos têm 2 irmãos, e somente 3 sujeitos possuem 3 irmãos. Quanto à religião, 32 

sujeitos dizem possuir uma crença religiosa, enquanto apenas 1 deles responde não ter 

vínculo com nenhuma religião; no entanto, somente 15 sujeitos dizem ser praticantes, 

contra 18 sujeitos não praticantes. 

A tabela abaixo permite visualizar o perfil amostral descrito acima: 

 

Tabela 3: Perfil da amostra testada (estudo piloto) 
Categorias  Subcategorias  Número de sujeitos 
Sexo  Masculino 11 

 Feminino 22 
Idade  15 anos 12 
 16 anos 

17 anos 
17 

4 
Grau de Escolaridade 1º ano Ens. Médio 

2º ano Ens. Médio 
14 
19 

Rede de Ensino Pública 
Privada 

0 
33 

Trabalho Trabalha 
Não trabalha 
Horas diárias de trabalho: 5 horas 

1 
32 

1 
Residência  Moram com os pais 

Não moram com os pais 
33 

0 
Irmãos Possuem 

Não possuem 
Número de irmãos:  1 
                                 2 
                                 3 

32 
1 

20 
9 
3 

Religião  Possuem crença religiosa 
Não possuem crença religiosa 
Praticantes 
Não praticantes 

32 
1 

15 
18 
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No tocante às questões A, B e C, relativas, respectivamente, aos 

graus de acesso dos sujeitos aos bens e meios tecnológicos; aos grupos de 

relacionamento e convivência dos sujeitos; e à sua participação em grupos sócio-

políticos, podem-se resumir as informações obtidas nas próximas três tabelas. 

Inicialmente, apresentam-se os dados e referentes à questão A: 

 

Tabela 4: Médias das respostas para a Questão A (instrumento piloto) 
Bens e Meios Tecnológicos Médias Desvio-Padrão 
Televisão 6,73 3,15 
TV a cabo 2,64 4,04 
DVD player 6,88 2,27 
CD player 6,12 3,54 
MP3 player 6,30 4,11 
Microcomputador 8,00 3,33 
Notebook 1,79 3,02 
Palmtop 0,82 2,13 
Internet Discada 2,15 3,75 
Internet Banda Larga 7,85 3,34 
Telefone Residencial 6,55 3,07 
Telefone Celular 7,52 3,25 
Rádio 5,70 3,24 

 

De acordo com a tabela, pode-se dizer que, de um modo geral, os 

sujeitos da amostra demonstraram um envolvimento de moderado a intenso com bens e 

meios tecnológicos. Segundo a ordem de preferência dos sujeitos explicitada pelas 

médias acima, os cinco principais elementos tecnológicos são: microcomputador 

(média=8,0), internet banda larga (média=7,85), telefone celular (média=7, 52), DVD 

player (média=6,88) e televisão (média=6,73). Na amostra testada, este último item, ao 

contrário do que se esperava92, não foi a tecnologia que recebeu maior destaque (maior 

envolvimento) entre os jovens, sendo substituída pelo microcomputador e pela internet 

banda larga, conforme mostram os dados coletados. O destaque conferido a ambos por 

esses jovens, em primeiro e segundo lugares, respectivamente, pode indicar que: a) 

talvez exista relação entre ambos, ou seja, entre utilização do computador para se ter 

acesso à internet; b) esses puderam ser destacados em virtude de uma situação 

econômica favorável dos alunos (todos de escolas particulares), o que lhes tem 

possibilitado ter acesso mais facilmente a tais bens e meios tecnológicos, mantendo um 
                                                 
92Tal expectativa foi devida aos resultados obtidos na pesquisa do Instituto Cidadania e pela Fundação 

Perseu Abramo sobre o perfil da juventude brasileira, em que, na questão relativa às “Atividades 
realizadas de segunda a sexta-feira e nos finais de semana”, 91% dos jovens brasileiros responderam 
assistir televisão, de segunda a sexta-feira, e 87%, nos finais de semana. (ver: ABRAMO e BRANCO, 
2005, p. 417) 
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contato mais freqüente com esses do que aqueles de classes econômicas mais baixas 

poderiam ter. 

Embora o item telefone celular tenha tido maior destaque em relação 

ao telefone residencial, ambos não são discrepantes nem excludentes, já que a média 

desse último também é elevada (média=6,55 – acima de grau de envolvimento 

moderado). Talvez a facilidade em se dispor de um telefone celular entre os sujeitos da 

amostra tenha sido motivo para os altos índices de envolvimento que esse item recebeu. 

Quanto aos itens menos destacados pelos sujeitos, como notebook 

(média=1,79) e palmtop (média=0,82), por exemplo, apesar da condição econômica da 

maioria dos sujeitos da amostra ser favorável ao acesso e à aquisição desses bens, 

acredita-se que a posição inferior por eles ocupada na listagem geral dos bens 

tecnológicos mais utilizados pelos sujeitos, seja devida à sua menor circulação 

comercial, especialmente entre os adolescentes, quando comparados a outros, além dos 

que foram mencionados, de maior circulação e apelo mercadológico para esse tipo de 

público, como: DVD player, CD player, rádio e TV a cabo. 

 

A seguir, são apresentados os dados relativos à questão B: 

 

Tabela 5: Médias das respostas para a Questão B (instrumento piloto) 
Grupos sociais Médias Desvio-Padrão 
Família 9,21 1,70 
Amigos da escola 8,52 1,49 
Vizinhança 4,45 3,52 
Grupo de trabalho 0,45 1,60 
Turma da igreja 1,67 3,18 
Turma do clube 1,33 3,03 
Amigos 1,30 3,15 
Namorado (a) 0,45 1,86 

 

Conforme os dados acima, os grupos sociais mais referidos pelos 

sujeitos da amostra quanto ao seu grau de envolvimento e convivência foram: a família 

(média=9,21)e o grupo de amigos da escola (média=8,52).  

Esses dados, especialmente no que diz respeito ao envolvimento dos 

jovens com o grupo familiar, corroboram os dados da pesquisa sobre o perfil da 
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juventude brasileira, mencionada anteriormente93, em que a família recebe destaque 

especial pelos jovens, quando se trata dos fatores, instituições ou locais, e pessoas que 

transmitem valores e referências que mais os apóiam e os influenciam. 

Os demais grupos sociais (vizinhança, grupo de trabalho, da igreja, 

do clube e outros94) receberam pontuações bem menos significativas em comparação 

aos dois primeiros colocados nesta questão, denotando o baixo contato ou envolvimento 

que esse grupo de jovens mantém com esses grupos. 

 

Em relação à questão C, os dados obtidos se configuraram da 

seguinte forma: 

 

Tabela 6: Médias das respostas para a Questão C (instrumento piloto) 
Atividades sócio-políticas Médias Desvio-Padrão 
Grêmio escolar 0,06 0,35 
ONGs 0,27 1,57 
Voluntariado 0,97 2,50 
Projetos Sociais 0,73 2,35 
Partidos Políticos 0,15 0,87 

 

Os jovens da amostra demonstraram pouco ou quase nenhum 

envolvimento em atividades de caráter sócio-político, pois os índices obtidos não foram 

expressivos95. Dentre essas atividades, as mais citadas pelos sujeitos foram voluntariado 

(média=0,97) e projetos sociais (média=0,73). 

A não-participação em atividades desse tipo também foi verificada 

na mencionada pesquisa do Instituto da Cidadania e da Fundação Perseu Abramo, em 

que a grande maioria dos jovens brasileiros – mais de 90%, dependendo do tipo de 

atividade ou organização96 – declara nunca ter feito parte e nem ter intenção de fazer 

parte de certos grupos, associações, organizações e atividades de caráter sócio-político. 

 

                                                 
93 ABRAMO e BRANCO (2005, p. 388-389). 
94Em outros foram citados: “amigos” (evidenciando-se que não fazem parte do grupo de amigos da 

escola),“amigos de amigos” e “namorado/namorada”. 
95Além das respostas dadas pelos sujeitos para esta questão, 27 sujeitos assinalaram a alternativa de resposta “Não 

costumo participar deste tipo de atividade”, demonstrando não terem nenhum tipo de envolvimento com atividades 
de caráter sócio-político. 

96 ABRAMO e BRANCO, 2005, p. 401 e 403. 
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De um modo geral, os dados dispostos nas três tabelas anteriores 

evidenciam maiores graus de envolvimento dos sujeitos da amostra com os grupos 

sociais e com a tecnologia disponível em seu cotidiano e menores com atividades 

político-sociais. Apesar disso, na amostra testada, o grupo familiar se coloca aos jovens 

como esteio, já que recebeu elevada pontuação. Acredita-se que esses dados guardem 

algumas correlações com as pontuações obtidas na escalas, mas, como eles fazem parte 

de uma pesquisa piloto, não se considera conveniente nesse momento inferir acerca das 

possíveis relações entre esses e os dados fornecidos pelas escalas, analisados a seguir. 

No entanto, podem-se tomar tais dados como indicativos de certas tendências de 

correlações, a serem confirmadas na pesquisa empírica posterior, resumidas na 

seguintes perguntas: 

1) os elevados índices de envolvimento com bens e meios tecnológicos corresponderiam 

a pontuações mais altas na escala de individualismo, de ideologia, de autonomia e de 

valores – que, conforme foi discutido, indicariam, respectivamente, um menor grau 

de autonomia e formação de valores não baseada em princípios morais e éticos?;  

2) apesar da alta consideração da família como grupo de maior contato e envolvimento 

(e influência), como se comportariam esses dados quando comparados àqueles 

obtidos na escala de valores (comportamento social) e de autonomia (heteronomia)? 

– ou seja, em que medida o intenso envolvimento com o grupo familiar denota 

realmente uma  grande influência da família sobre a formação do indivíduo, sendo a 

principal referência para a formação de sistema de valores dos jovens de hoje, ou 

essa pontuação elevada do grupo familiar seria, na verdade, a expressão da 

dependência do jovem em relação a ele, da tutela que ele exerce, contribuindo para a 

heteronomia dos jovens?; 

3) os baixos índices de envolvimento dos jovens em atividades sócio-políticas poderiam 

significar (corresponder a) uma elevada adesão à ideologia, uma deficiente formação 

de valores morais e éticos, ou ainda, uma ausência (ou grande dificuldade de ter) 

atitudes autônomas de contestação da realidade, aceitando as condições sociais de 

existência dos indivíduos tais como estão postas em seu cotidiano? 

Essas indagações serão retomadas posteriormente quando da 

discussão dos resultados finais da pesquisa. 
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b) Análises estatísticas para validação das escalas: 

 

Com objetivo de validar as escalas elaboradas para esta pesquisa foi 

realizado um estudo estatístico sobre os dados obtidos por meio da aplicação do 

instrumento piloto. Tal estudo compreendeu a verificação do grau: 1) de associação 

entre as variáveis (itens) das escalas; e 2) de confiabilidade dos resultados obtidos a 

partir de sua aplicação. Para a realização de ambos os procedimentos recorreu-se ao 

programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows – versão 12.0. 

Segundo os estudos de SIEGEL (1975) e de LEVIN (1987) o grau de 

associação entre as variáveis (correlação entre os itens e a escala) é dado pelo 

coeficiente de correlação de postos de Spearman (rs). Para ambos os autores, o valor do 

coeficiente de correlação é tanto mais forte quanto seu valor absoluto for um número 

próximo a 1 (um), indicando forte associação linear entre as variáveis, e tanto mais 

fraco, se estiver próximo de 0 (zero), indicando fraca ou nenhuma associação entre elas. 

Assim, foram realizadas as correlações de Spearman (SPSS 12.0), a 

fim de se selecionar os itens que apresentavam correlações mais significativas com a 

escala e excluir os de correlações menos significativas. Como ao nível de significância 

(p) de 0,05, estabelecido inicialmente, todos os itens se correlacionaram entre si, elevou-

se o grau de exigência, estabelecendo um novo nível de significância de 0,01. Para esse 

nível, alguns itens não apresentaram qualquer correlação entre si; outros itens, 

apresentaram bem poucas correlações (não significantes); e outros, ainda, apesar de 

correlacionados, apresentaram correlações pouco significantes. Desse modo, foram 

mantidos apenas os itens correlacionados significativamente com a escala, sendo os 

demais, eliminados97. 

Para se estimar a confiabilidade dos resultados produzidos, extraiu-

se de cada uma das escalas o Alpha de Cronbach, coeficiente que mede o grau de 

consistência interna de uma escala, ou seja, a homogeneidade de seus componentes. 

Quanto mais próximo de 1,0 (um) for esse coeficiente, maior a coerência interna da 

escala e, portanto, maior sua fidedignidade. 
                                                 
97Ao todo, foram eliminados 68 itens do instrumento piloto, distribuídos da seguinte forma entre as 

escalas: Individualismo: 7, 12, 30, 37, 55, 63, 75, 77, 82, 83, 88, 97, 101, 103, 106, 114, 115, 121, 131; 
Valores Humanos, Morais e Éticos: 4, 6, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 32, 39, 40, 48, 53, 68, 72, 73, 89, 
98, 104, 107, 108, 124, 127, 129, 130, 132, 136, 140, 141; Autonomia: 14, 21, 56, 79, 116, 119, 125, 
128, 133; Ideologia: 9, 13, 29, 62, 65, 67, 90, 102 e 134. 
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Todas as escalas apresentaram coeficientes significativos de 

confiabilidade: Escala de Individualismo (15 itens) = 0,88; Escala de Valores Morais e 

Éticos (28 itens) = 0,91; Escala de Autonomia (18 itens) = 0,87; Escala de Ideologia da 

Racionalidade Tecnológica (15 itens) = 0,74. 

A seguir, encontra-se a tabela de confiabilidade das escalas 

utilizadas nessa pesquisa: 

 

Tabela 7: Coeficientes Alpha de Cronbach das Escalas de Individualismo, Valores, Autonomia 
e Ideologia 

 Individualismo Valores Autonomia Ideologia 

Alpha 0,88  0,91  0,87  0,74 

 

Os resultados obtidos por meio da extração do coeficiente de 

correlação bivariada de Spearman (rs) e do coeficiente Alpha de Cronbach das escalas 

fornecem indicadores suficientemente adequados para a decisão sobre a validade das 

escalas. Assim, partir dessas análises, configurou-se uma nova versão do instrumento de 

pesquisa (ver APÊDICE 2: Instrumento de Pesquisa (versão final)) e confirmou-se a sua 

validade estatística. 
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CAPÍTULO VI 

SOBRE A FORMAÇÃO DOS JOVENS 

 

 

“Toda imagen del hombre, con excepción de la 
negativa,es ideología” 
(ADORNO, 1986a, p. 59) 

 

 

Neste capítulo encontra-se descrito o processo de realização da 

pesquisa empírica. Os dois tópicos que compõem o capítulo são assim intitulados: “A 

aplicação do instrumento de pesquisa” e “Apresentação e Discussão dos Resultados”. 

No primeiro tópico, detalha-se o processo de aplicação do questionário e das escalas 

deste estudo. No segundo, discute-se os dados e resultados da pesquisa, a partir das 

estatísticas descritivas, das análises de variância e de correlação. 

 

 

6.1. A aplicação do instrumento de pesquisa: 

  

A pesquisa foi realizada junto a adolescentes de 16 a 18 anos de 

idade, em duas escolas públicas e duas particulares dos municípios de São Paulo e de 

Santa Rita do Passa Quatro98. A caracterização da amostra é apresentada no próximo 

item. 

                                                 
98As escolas, especialmente as do município de São Paulo, foram escolhidas e contatadas, inicialmente, 

de acordo com o grau de acesso da pesquisadora aos locais em que se encontravam. No entanto, devido 
ao fato de o período de aplicação dos questionários coincidir com o período de encerramento do ano 
letivo, com os exames finais, com os exames do Governo de avaliação do ensino e com simulados e 
exames vestibulares – especialmente para os terceiros anos do ensino médio, não foi possível aplicar os 
questionários nas escolas inicialmente cotadas para a pesquisa. A partir de então, o agendamento das 
escolas ocorreu de acordo com as possibilidades de cada uma delas, independentemente de sua 
localidade. 
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O instrumento de pesquisa, conforme mencionado anteriormente, é 

constituído de duas partes: um Questionário de Dados Pessoais e 76 itens assertivos, 

relativos às escalas de Individualismo (15 itens), Comportamento Social (28 itens), 

Heteronomia (18 itens) e Ideologia da Racionalidade Tecnológica (15 itens), 

aleatoriamente dispostos99. A essas 76 asserções, foi acrescentada propositalmente mais 

uma, a de número 77; contendo o mesmo enunciado da questão de número 12, com a 

finalidade de se testar se o sujeito estava ou não atento no momento em que assinalava 

suas respostas, de modo que, um sujeito atento deve dar as mesmas respostas às 

questões 12 e 77, conferindo, assim, maior fidedignidade às respostas. Os sujeitos que 

não responderam de forma igual a essas duas questões foram excluídos da base de dados 

da pesquisa. 

As aplicações do instrumento ocorreram em novembro de 2007. 

Com exceção da escola pública do município de São Paulo, em que uma turma do 

terceiro ano do Ensino Médio participou da pesquisa, nas demais escolas participaram 

turmas do segundo ano, conforme opção feita pelos coordenadores pedagógicos e 

diretores das escolas. 

Quanto à aplicação do questionário, após a distribuição do material, 

explicou-se aos jovens sobre o modo de preenchimento da primeira folha (Questionário 

de Dados Pessoais) e foram lidas as instruções contidas na segunda página (Escalas) a 

respeito das assertivas frente as quais eles deveriam se posicionar quanto à sua 

concordância ou discordância delas. Caso houvesse qualquer espécie de dúvida, pediu-

se aos adolescentes que esta fosse tratada de modo particular e discreto, expondo-a 

somente à pesquisadora, que, reservadamente, poderia esclarecê-la. Em relação ao 

entendimento das instruções e ao assinalamento das respostas não houve dúvida em 

nenhuma das turmas de adolescentes submetidas ao teste; mas, nas quatro classes 

submetidas ao teste, houve dúvidas quanto ao significado de alguns termos, como 

“ilícito”, “promíscuo”, “utopia” e “cônjuge”, contidas em algumas das assertivas100: as 

duas primeiras palavras foram questionadas por diversos alunos em todas as turmas do 

interior e da capital, e as duas últimas somente na amostra da escola pública da capital. 

                                                 
99Nessa versão do instrumento foi mantida a mesma ordenação dos itens da versão do instrumento piloto 

resultante de sorteio prévio, excluindo-se, é claro, os itens que tinham sido eliminados a partir da 
validação das escalas. 

100As palavras acima aparecem nas seguintes assertivas: 1 e 56 (ilícito), 30 (promíscuo), 4 (utopia) e 37 
(cônjuge). 
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O tempo médio de devolução do instrumento devidamente preenchido nas quatro 

turmas girou em torno de 40 minutos. 

De início, o número total de sujeitos que responderam aos 

questionários da pesquisa era de 136 adolescentes; mas, após rigoroso exame das 

respostas de cada um dos questionários, alguns sujeitos tiveram de ser eliminados da 

pesquisa, em virtude da atribuição de respostas diferentes para as questões 12 e 77: 

assim, dos 28 jovens da escola particular do interior paulista foram eliminados 5, sendo 

válidos, portanto, 23 sujeitos; dos 40 sujeitos da escola pública da mesma cidade, 

submetidos à aplicação do instrumento, 5 foram eliminados, restando, portanto, 35 

sujeitos; já na capital foram aplicados os questionários da pesquisa a 35 adolescentes de 

uma escola particular e a 33 adolescentes de uma escola pública, sendo eliminados 

posteriormente 7 sujeitos da primeira escola e 4 sujeitos da segunda, restando 28 e 29 

sujeitos de cada escola, respectivamente. O número total de questionários válidos – ou 

seja, aqueles que responderam com atenção a todas as perguntas do instrumento de 

pesquisa – alcançou o total de 115 jovens de 16 a 18 anos de idade. 

A amostra final da pesquisa ficou assim constituída: 

 

Tabela 8: Amostra final da pesquisa empírica 
Local Rede    de Ensino Totais 

 Pública Privada  
Capital 29  28  57 
Interior 35  23  58 
Totais 64  51  115 

 

Quanto às pontuações mínimas e máximas que poderiam ser obtidas 

pelos sujeitos, de acordo com o numero de itens de cada escala, são, respectivamente: 

escala de individualismo: 15 e 105; escala de comportamento social: 28 e 196; escala de 

heteronomia: 18 e 126; e escala de ideologia da racionalidade tecnológica: 15 e 105, 

conforme tabela abaixo: 
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Tabela 9: Pontuações mínimas e máximas das escalas de atitude 
  Pontuação  
Escalas Itens (n) Mínima  Máxima 
 Individualismo 15  15  105 
Comportamento Social 28  28  196 
Heteronomia 18  18  126 
Ideologia 15  15  105 
Total 76  76  532 

 

Em relação ao Questionário de Dados Pessoais, nas questões A 

(acesso aos bens e meios tecnológicos), B (relacionamento com grupos sociais) e C 

(participação em atividades sócio-políticas) os sujeitos assinalaram suas respostas 

conforme uma escala de 0 a 3 pontos para cada item contido em cada uma dessas 

questões, demonstrando seu grau de acesso/relação/participação com cada um dos itens 

apresentados (0= nenhum; 1= pouco; 2= moderado; 3= intenso)101. 

 

6.2. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Para se efetuar as análises estatísticas dos resultados e a elaboração 

dos gráficos e das tabelas dos dados obtidos na pesquisa, conforme apontado no quarto 

capítulo, foi utilizado o software estatístico: SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows – versão 12.0, programa que possibilitou a realização das 

estatísticas descritivas e das análises de variância dos dados provenientes dos diversos 

                                                 
101No pré-teste, conforme se mencionou antes, a pontuação sugerida para as questões A, B e C variou de 1 

a 10 pontos. No entanto, tendo-se em vista as análises dos resultados desse piloto, optou-se por: 
acrescentar a resposta “nenhum envolvimento” (representada pelo valor 0) – o que não havia sido feito 
na primeira aplicação do instrumento, mas as respostas em branco ou assinaladas por  “nenhum”, “0” ou 
“não” para vários itens sinalizaram a necessidade de se atribuir um valor para esses casos –; e condensar 
e apresentar, de imediato, aos sujeitos,  as possibilidades de respostas, tornando-as mais simples e 
diretas, evitando-se confundir os adolescentes com muitos valores de respostas ou tornar o instrumento 
pouco objetivo com muitos espaços em branco. 
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grupos amostrais102, bem como das análises de correlação sobre as respostas do 

Questionário de Dados Pessoais e das escalas103. 

É importante informar que, a fim de conferir um maior detalhamento 

às análises, tomou-se em consideração também, além do fator município, o tipo de rede 

de ensino, uma vez que as aplicações do instrumento ocorreram em escolas públicas e 

privadas nas duas cidades. 

 

De início, procedeu-se à descrição dos resultados obtidos, 

apresentada a seguir. 

 

6.2.1. Descrição dos dados: 

 

6.2.1.1. Sobre o perfil dos adolescentes estudados: 

 

 A) Características demográficas da amostra: 

  
De acordo com os dados fornecidos pelo Questionário de Dados 

Pessoais, foram levantadas as seguintes características da amostra extraída da população 

juvenil estudada: do total de 115 jovens da amostra, 57 (49,6%) residem no município 

de São Paulo e 58 (50,4%), no município de Santa Rita do Passa Quatro; 48 jovens 

(41,7%) são do sexo masculino e 67 (58,3%) do sexo feminino; 61 deles (53,0%) 

possuem 16 anos de idade, 49 (42,6%) têm 17 anos e apenas 5 jovens desse total (ou 

seja, 4,3%) têm 18 anos de idade. Da amostra, conforme se disse antes, a grande maioria 

(97 sujeitos ou 84,3%) freqüenta o segundo ano do Ensino Médio, e os restantes, 18 

sujeitos ou 15,7%, freqüentam o terceiro ano do Ensino Médio; sendo 64 (55,7%) 

                                                 
102Para as análises de variância obteve-se o auxílio do programa Excel – Office 2007, para o cálculo da 

distribuição qui-quadrado, uma vez que não está disponível na versão do SPSS supramencionada o 
cálculo da análise de variância a dois fatores não-paramétrica, utilizado neste estudo. (Maiores 
detalhamentos sobre a opção realizada pelo método não-paramétrico de análise da variância encontram-
se mais adiante, no item 5.2.2.) 

103Considera-se importante informar que, além dos testes estatísticos mencionados, a título de 
experimentação, também se procedeu à replicação da extração dos coeficientes Alpha de Cronbach das 
escalas para a amostra de pesquisa, os quais, com pequenas alterações nos valores numéricos, 
mantiveram o mesmo padrão obtido na amostra de pré-testagem, confirmando a validade das escalas 
alcançada anteriormente. 



  150 

sujeitos de escola pública e 51 (44,3%) de escola particular. Quanto às atividades 

econômicas, a maioria (91 sujeitos ou 79,1%) respondeu que não trabalha e 24 sujeitos 

(20,9%) declararam trabalhar no momento da pesquisa; desses, 7 (6,1%) responderam 

trabalhar 4 horas por dia, 4 (3,5%) trabalham durante 5 horas diárias, 5 (4,3%) 

trabalham diariamente por 6 horas, 2 (1,7%) trabalham 7 horas por dia, 2 (1,7%) 

trabalham 8 horas por dia, 2 (1,7%) trabalham 9 horas por dia e 2 (1,7%) trabalham 10 

horas por dia. Todos os 115 jovens pesquisados, mesmo aqueles que trabalham e 

possivelmente poderiam ser mais independentes financeiramente, responderam 

residirem com seus pais ou responsáveis. Quanto ao fato de terem irmãos, dos 115 

jovens, 26 deles (22,6%) declararam não ter, enquanto 89 (77,4%) disseram ter irmãos. 

Em relação a esses últimos, 48 deles (41,7%) têm apenas 1 irmão; 22 (19,1%) têm 2 

irmãos; 12 (10,4%) têm 3; 5 (4,5%) têm 4; e somente 1 (0,9%) respondeu ter 6 irmãos, 

assim como também 1 (0,9%) respondeu ter 7 irmãos104. No que tange às influências 

religiosas que esses jovens poderiam receber para a formação de valores morais e éticos 

que orientariam seus comportamentos sociais, a grande maioria deles alegou ter uma 

religião – 100 jovens, ou 87,0%, responderam “sim” a essa questão e 15, ou 13,0%, 

responderam não possuir nenhuma religião –; no entanto, é possível que o fato de terem 

religião nada influencie seus comportamentos, já que a maioria dos sujeitos estudados, 

64 sujeitos ou 55,7%, declarou não ser praticante, em contraste com 51 (44,3%) que 

responderam ser praticantes. 

As informações precedentes estão sintetizadas na seguinte tabela105: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104Notou-se que a quantidade de irmãos se eleva nas escolas públicas, especialmente na capital. 
105Um outro detalhamento desses dados pode ser obtido por meio dos gráficos de I a IX, no ANEXO 2. 
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Tabela 10: Indicadores sociais dos sujeitos 
Indicadores sociais Categorias  Nº de sujeitos Porcentagem 
Município São Paulo 57 49,6% 
 Santa Rita do Passa Quatro 58 50,4% 
Sexo Masculino 48 41,7% 
 Feminino 67 58,3% 
Idade 16 anos 61 53,0% 
 17 anos 49 42,6% 
 18 anos 5 4,3% 
Grau de escolaridade 1º ano do Ensino Médio 0 0,0% 
 2º ano do Ensino Médio 97 84,3% 
 3º ano do Ensino Médio 18 15,7% 
Rede de Ensino Pública 64 55,7% 
 Privada 51 44,3% 
Trabalha Sim 24 20,9% 
 Não 91 79,1% 
Horas diárias de trabalho 4 7 6,1% 
 5 4 3,5% 
 6 5 4,3% 
 7 2 1,7% 
 8 2 1,7% 
 9 2 1,7% 
 10 2 1,7% 
Mora com Pais ou responsáveis 115 100,0% 
 Sozinho(a) ou em república 0 0,0% 
Tem irmãos Sim 89 77,4% 
 Não 26 22,6% 
Número de irmãos 1 48 41,7% 
 2 22 19,1% 
 3 12 10,4% 
 4 5 4,5% 
 6 1 0,9% 
 7 1 0,9% 
Religião Sim 100 87,0% 
 Não 15 13,0% 
 Praticante  51 44,3% 
 Não praticante 64 55,7% 

 
 

Ainda, para detalhar o perfil dos jovens da amostra, apresenta-se, a 

seguir, os resultados obtidos na segunda parte do Questionário de Dados Pessoais, 

referentes ao acesso tecnológico dos jovens, à sua convivência com grupos sociais e ao 

seu grau de participação em atividades sócio-políticas, sumarizados pelas medianas, 

médias e desvios-padrão de cada quesito aferido. 

 

B) O relacionamento dos jovens com a tecnologia, grupos sociais e atividades sócio-

políticas: 
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O objetivo deste item é apresentar os escores relativos às respostas 

das questões A, B e C, que conforme já se disse, concernem, respectivamente, aos: a) 

graus de acesso aos bens e meios tecnológicos; b) grupos sociais com os quais o sujeito 

se relaciona; e c) graus de participação em atividades de cunho sócio-político, e 

compõem os dados sobre o perfil dos adolescentes estudados. Pretende-se, neste 

momento, simplesmente descrever os resultados obtidos em cada um desses quesitos, 

deixando as comparações, interpretações e discussões para o item 6.2.2., mais à frente. 

Tais resultados foram obtidos das respostas dos sujeitos a um dos 

graus de contato ou envolvimento com cada um dos itens relativos ao acesso 

tecnológico, ao relacionamento social e à participação política, considerando-se uma 

escala de 0 a 3 pontos – cujos valores já foram explicitados no final do item 6.1., deste 

capítulo. 

A fim de se descrever esses resultados, optou-se por apresentar, além 

das médias aritméticas e dos desvios-padrão correspondentes, as medianas relativas a 

cada um desses grupos de questões (A, B e C) e extraídas a partir do total de sujeitos da 

amostra106. 

Os dados fornecidos pelas respostas dos jovens são apresentados a 

seguir. 

 

B.1) Acesso aos bens e meios tecnológicos: 

                                                 
106A apresentação das médias e desvios-padrão figuram como procedimento comum aos trabalhos 

acadêmicos sobre pesquisas sociais; no entanto, a opção de se apresentar também as medianas, deve-se 
ao fato de se entender que, conforme SIEGEL (1975), as variáveis mensuradas nesses três grupos de 
questões podem ser caracterizadas como variáveis contínuas, pois obedecem a uma escala de tipo 
ordinal ou por postos, e, sendo assim, “a estatística mais adequada para a descrição da tendência 
central dos valores de uma escala ordinal é a mediana, pois a mediana não é afetada por modificações 
de quaisquer valores abaixo ou acima dela, desde que o número de valores acima e abaixo permaneça 
o mesmo” (p.27). Desse modo, enquanto a extração de médias leva em conta as operações aritméticas 
dos valores numéricos (quantitativos), a extração da mediana revela o “valor” médio (o ponto central da 
distribuição, segundo LEVIN (1987)) que divide todas as ordenações das observações da variável em 
50% superiores ou igual à mediana e 50% inferiores ou iguais a ela (MAROCO, 2003). Embora para 
SIEGEL (1975) não se deva utilizar estatísticas como médias e desvios-padrão em variáveis de nível 
ordinal – já que as propriedades da escala ordinal não são isomorfas à aritmética, pois não há uma 
unidade de medida das opiniões ou atitudes –, neste estudo são levadas em consideração as três medidas 
de tendência central e de dispersão, as quais, mediante as advertências expostas acima, devem ser 
interpretadas com a seguinte cautela: indicam apenas as tendências de respostas e a concentração ou 
dispersão em relação aos valores centrais, sem que isso resulte em atribuições absolutas aos valores 
numéricos apresentados. 
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Na tabela seguinte, encontram-se, então, os valores das medianas, 

médias e desvios-padrão relativos às respostas dos sujeitos da amostra para a questão A. 

 

Tabela 11: Distribuição do acesso a bens e meios tecnológicos 
Bens e Meios Tecnológicos Mediana Média Desvio-Padrão 
Televisão 3,00 2,43 0,65 
TV a cabo 1,00 0,96 1,08 
DVD player 2,00 2,07 0,89 
CD player 2,00 2,02 1,06 
MP3 player 2,00 1,77 1,19 
Microcomputador 3,00 2,21 1,08 
Notebook 0,00 0,44 0,88 
Palmtop 0,00 0,13 0,47 
Internet Discada 0,00 0,99 1,27 
Internet Banda Larga 2,00 1,58 1,30 
Telefone Residencial 2,00 2,16 0,99 
Telefone Celular 3,00 2,21 0,98 
Rádio 2,00 2,12 0,99 

 

Segundo os dados da tabela 10, as medianas relativas aos elementos 

tecnológicos estão, em sua maioria, em torno de 2 e 3 pontos; considerando-se a escala 

de acesso ou contato de 0 a 3 pontos anteriormente explicitada, esses dados evidenciam 

que o relacionamento do jovem com a tecnologia tende a ocorrer de forma moderada a 

intensa. O mesmo pode ser dito em relação aos valores das médias, uma vez que em sua 

maioria estão acima de 2 pontos. 

Nota-se que a intensidade do acesso se eleva em relação aos bens e 

meios considerados os mais populares na atualidade e que podem ser mais facilmente 

adquiridos, tais como televisão, microcomputador e telefone celular (todos esses com 

medianas iguais a 3,00), telefone residencial, rádio, DVD player, CD player, MP3 

player e internet banda larga (com medianas iguais a 2,00); ao passo que TV a cabo 

(mediana=1,00 e média=0,96), internet discada, notebook e palmtop (com medianas 

iguais a 0,00 e médias apenas pouco acima de zero) figuram como os itens de menor 

acesso entre os jovens estudados107. 

Reitera-se que o índice mais elevado de acesso tecnológico 

relaciona-se à televisão, com mediana igual a 3,00 e média igual a 2,43. A dispersão 

relativamente baixa para esse bem tecnológico, revelada pelo desvio-padrão de 0,65, 
                                                 
107 Para uma outra visualização da distribuição das medianas no conjunto dos itens supramencionados, ver 

Gráfico X, no ANEXO 2. 
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evidencia certa homogeneidade das respostas em elegê-lo como a tecnologia 

preferencial dos jovens pesquisados. Esse resultado confirma os dados obtidos na 

pesquisa do Instituto Cidadania e da Fundação Perseu Abramo sobre o perfil da 

juventude brasileira (ABRAMO e BRANCO 2005, p. 417), em que a grande maioria 

dos jovens brasileiros respondeu assistir televisão durante a semana e nos fins de 

semana. 

Quanto ao meio tecnológico de menor acesso, o palmtop, com 

mediana igual a 0,00 e média igual a 0,13, evidencia certa irrelevância desse bem para 

os jovens pesquisados – o desvio-padrão de 0,47 (leve dispersão), indica a concentração 

das respostas próxima a 0,00 (nenhum contato). Esse resultado pode ter ocorrido, 

provavelmente não somente pelas dificuldades econômicas de acesso a essa tecnologia, 

mas pela sua menor circulação comercial e popularidade, e por ser um item de menor 

apelo mercadológico para esse tipo de público consumidor, devido ao seu baixo valor 

utilitário para os jovens. 

 

B.2) Relacionamento com grupos sociais: 

 

Os dados dispostos na próxima tabela referem-se aos 

relacionamentos mantidos pelos jovens com grupos sociais, com indicação de 

intensidade (mediana e média) e variação (desvio-padrão). 

 

Tabela 12: Distribuição dos relacionamentos sociais dos jovens 
Grupos sociais Mediana Média Desvio-Padrão 
Família 3,00 2,64 0,69 
Amigos 3,00 2,63 0,68 
Colegas da escola 3,00 2,55 0,63 
Colegas de trabalho 0,00 0,51 0,99 
Vizinhança 1,00 1,22 0,98 
Turma da igreja 0,00 0,64 1,01 
Turma do clube 0,00 0,59 0,93 
Namorado (a) 2,00 1,43 1,33 

 

A convivência dos adolescentes com grupos sociais foi especificada 

relativamente à família, aos amigos, aos colegas de escola, de trabalho, de igreja, do 

clube, vizinhos e namorado(a)). As medianas e também as médias obtidas para essa 

questão, indicam que o grau de convivência dos jovens é mais intenso em relação aos 
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grupos familiar, de amigos e de colegas da escola (grupos sociais com medianas iguais a 

3,00 e médias superiores a 2,50). No que se refere aos demais grupos, o envolvimento 

dos jovens apresenta-se de forma moderada em relação ao(à) namorado(a) 

(mediana=2,00 e média=1,43) e pouco expressivo em relação à vizinhança 

(mediana=1,00 e média pouco maior do que 1,00); grupos sociais como colegas de 

trabalho, turma do clube e turma da igreja obtiveram medianas iguais a zero e médias 

inferiores a 1,00, evidenciando que os sujeitos mantêm um fraco grau de convivência 

(ou um relacionamento mínimo) com esses grupos108. Note-se que para os grupos mais 

pontuados pelos adolescentes as respostas são mais coesas, apresentando-se desvios-

padrão entre 0,60 e 0,70; para os demais grupos sociais, embora a dispersão das 

respostas se eleve um pouco quando comparadas àquelas relativas aos grupos de maior 

convívio dos jovens, ainda pode ser considerada relativamente baixa, pois se 

concentram em torno de 1,00. 

O destaque da família como o grupo social com o qual os jovens 

pesquisados mantêm maior envolvimento, está em consonância com os resultados da 

pesquisa nacional sobre o perfil do jovem brasileiro, citada anteriormente. Segundo essa 

pesquisa, a família ainda é reconhecida pelo jovem brasileiro como a instituição de 

referência, que transmite os principais valores que os apóiam e influenciam sua 

formação (ABRAMO e BRANCO, 2005, p. 388-389). 

Os amigos, apontados pelos adolescentes como o grupo de maior 

contato e envolvimento depois da família, foram divididos, nesta pesquisa em dois 

grupos: amigos em geral e colegas de escola.  Na pesquisa piloto ofereceu-se somente a 

opção “amigos da escola”, mas tendo em vista que muitos jovens escreveram “amigos” 

no espaço reservado a “outros” [outros grupos] (ver APÊNDICE 1), entendeu-se que 

eles se referiam a um grupo de amigos diverso daquele com o qual mantinham 

relacionamento no ambiente escolar procedendo-se à divisão do grupo de amigos em 

dois, os quais receberam altos escores. 

 

B.3) Participação em atividades sócio-políticas: 

 

                                                 
108 Os valores medianos referentes a essa questão estão dispostos no Gráfico XI, no ANEXO 2. 
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A tabela 13, exposta a seguir, mostra os dados relativos à inserção 

política jovens na sociedade. 

 

Tabela 13: Distribuição da participação em atividades sócio-políticas 
Atividades sócio-políticas Mediana Média Desvio-Padrão 
Grêmio escolar 0,00 0,27 0,67 
ONGs 0,00 0,09 0,31 
Voluntariado 0,00 0,43 0,86 
Projetos Sociais 0,00 0,38 0,78 
Partidos Políticos 0,00 0,03 0,23 
Manifestações 0,00 0,17 0,58 
Debates Políticos 0,00 0,09 0,39 
Associações 0,00 0,08 0,33 
Movimentos Sociais 0,00 0,13 0,47 
Conselhos Municipais 0,00 0,02 0,13 

 

Por meio desta questão, pode-se verificar o grau de envolvimento ou 

participação dos adolescentes em atividades de cunho sócio-político. Em relação às 

outras duas questões anteriores – concernentes ao acesso aos bens e meios tecnológicos 

e aos relacionamentos sociais dos jovens – esta questão apresentou pontuações bastante 

inferiores. Todas as medianas extraídas sobre as atividades sócio-políticas foram iguais 

a zero, significando, conforme a escala de 0 a 3 pontos, que os adolescentes pesquisados 

quase não se envolvem com atividades desse tipo109. 

No detalhamento dos dados fornecido pela extração das médias o 

voluntariado aparece como o tipo de atividade sócio-política mais praticada pelos os 

adolescentes, já que é a atividade que apresentou a maior média (0,43)110; contudo, 

deve-se observar que, apesar de ser a maior, seu valor representa um grau muito baixo 

de participação política. A menor das médias relaciona-se à participação em conselhos 

municipais (0,02), instância pela qual passa, atualmente, as discussões sobre as políticas 

públicas dos municípios e cuja participação poderia auxiliar o jovem a conhecer melhor 

a realidade social da qual faz parte. 

                                                 
109 Ver Gráfico XII, no ANEXO 2. 
110É provável que a tendência de escolha do “voluntariado” pelos jovens, como expressão de sua 

participação política se deva à maciça propaganda atual da indústria cultural, seja em novelas, em 
publicidades comerciais, em documentários sobre formas “alternativas” de participação política; seja, 
inclusive, no meio escolar, por meio de “projetos educacionais” de caráter voluntário que clamam a 
participação do jovem e, não poucas vezes, em troca de pontuações nas notas. 
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Os valores obtidos sobre a dispersão das respostas (todos os desvios-

padrão inferiores a 0,90) indicam que os jovens participam (ou atribuem importância em 

participar) de atividades de cunho político praticamente de modo homogêneo. 

A pontuação inexpressiva atribuída aos itens dessa questão pelos 

jovens da amostra deixa claro que quase não há envolvimento ou participação por parte 

deles nessas atividades, sendo semelhante aos resultados obtidos na pesquisa do 

Instituto Cidadania e da Fundação Perseu Abramo, já mencionada, em que a grande 

maioria dos jovens brasileiros declara não participar de grupos ou atividades que 

tenham esse caráter (ABRAMO e BRANCO, 2005, p. 400-403). 

 

As medianas e médias apresentadas puderam fornecer as tendências 

de respostas dos sujeitos para cada um dos itens das questões A, B e C. Em relação ao 

conjunto dessas questões, as tendências se expressam pelos resultados descritos na 

seguinte tabela: 

 

Tabela 14: Síntese das estatísticas do Acesso Tecnológico, Relacionamento Social e 
Participação Política dos jovens 

Questões  Mediana Média Desvio-Padrão 
Acesso aos bens e meios tecnológicos 1,69 1,63 0,49 
Relacionamento com grupos sociais 1,50 1,53 0,46 
Participação em atividades sócio-políticas 0,00 0,17 0,27 

 

Da tabela 14, depreende-se que as medianas e médias de acesso aos 

bens e meios tecnológicos são as mais elevadas (mediana=1,69 e média=1,62); aquelas 

relativas aos relacionamentos sociais dos sujeitos, apesar de também serem elevadas 

(medianas=1,50 e médias=1,53), são menores que as referentes ao acesso tecnológico. 

Isso difere dos resultados das medianas e médias calculadas para os itens isolados, em 

que aqueles relativos à família, amigos e colegas da escola, pertencentes à questão B 

(relacionamento com grupos sociais) obtiveram as maiores valores. É provável que essa 

diferença obtida entre as apresentações em conjunto das medianas e médias e aquelas 

que foram feitas de modo isolado, se deva ao fato de que os valores da questão A 

(acesso tecnológico) – apesar de menores em relação à questão B, quando tomados 

isoladamente – tenham distribuição mais constante do que os valores isolados de B, 

resultando em medianas e médias (no conjunto dos itens) maiores para a questão A. 
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Quanto aos resultados da questão C, relativa à participação sócio-política dos sujeitos, 

mantiveram-se praticamente inalterados tanto na exposição em conjunto, como na 

apresentação isolada dos itens, denotando a participação quase nula 

Esses resultados acerca de uma maior intensidade e constância das 

pontuações relativas à tecnologia em comparação àquelas atribuídas aos itens sobre 

relacionamentos sociais e participação política corroboram as tendências apontadas por 

ADORNO (1995a) acerca da supervalorização da técnica na sociedade administrada e 

da formação de “pessoas tecnológicas”. Os indivíduos tomam a técnica como um fim 

em si mesmo, ao invés de tomá-la como meio para alcançarem “uma vida humana 

digna”, pois sua “capacidade de amar”, entendida como a capacidade de estabelecer 

“relações libidinais com outras pessoas”, encontra-se obstada pela frieza; desse modo o 

amor pelas pessoas encontra um sucedâneo no amor pelas “máquinas” (ADORNO, 

1995a, p. 132-33). Assim, em relação aos dados da pesquisa, pode-se considerar que 

não apenas o envolvimento com as pessoas (grupos sociais) poderia estar associado à 

expressão desse amor, mas também a participação política pode ser entendida, de certo 

modo, como uma forma de expressão desse amor, enquanto vise a transformação da 

ordem existente e a busca por condições dignas de vida. A preferência dos jovens pelos 

elementos tecnológicos, evidenciada pela apresentação em conjunto dos dados, pode ser 

compreendido como um indício do fortalecimento, na contemporaneidade, da tendência 

de formação tecnológica, discutida por ADORNO (1995a). 

Com os dados sobre o perfil dos sujeitos pesquisados no item 

6.2.1.1., pode-se obter a seguinte síntese sobre a caracterização da amostra: ela se 

distribui praticamente de forma homogênea quanto aos indicadores quantitativos pelas 

duas cidades pesquisadas; é composta, em sua maioria, por jovens do sexo feminino, 

que possuem 16 e 17 anos de idade e freqüentam o 2º ano do Ensino Médio, 

concentrando-se um pouco mais nas escolas públicas; grande parte desses jovens não 

trabalha e todos eles residem com os pais ou responsáveis; esses jovens, em sua maioria, 

possuem irmãos, sendo que a quantidade de um irmão foi a que mais se destacou entre 

eles; e, embora, a maioria desses jovens declarem ter religião, grande parte deles 

respondeu não ser praticante. Quanto aos graus de envolvimento dos jovens pesquisados 

podem ser considerados de dois modos: isoladamente ou em conjunto. No primeiro 

caso, os maiores graus de envolvimento concentram-se nos grupos sociais com os quais 

os jovens mantêm relacionamento freqüente, como família, amigos e colegas de escola; 
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em relação ao contato com a tecnologia, os maiores graus de acesso dos jovens foram 

atribuídos à televisão, ao microcomputador e ao telefone celular; os graus mais baixos 

de envolvimento (ou quase nenhum contato) dos jovens da amostra refere-se às 

atividades, grupos e organizações de caráter sócio-político. Tomados em conjunto, os 

dados evidenciam que o acesso à tecnologia foi o item mais pontuado, seguido pelos 

itens relativos aos relacionamentos sociais e participação em atividades sócio-políticas. 

 

Os dados referidos acima forneceram apenas o perfil da amostra. 

Comparações entre os conteúdos pertinentes às questões A, B e C por município e por 

rede de ensino são efetuadas mais adiante (item 6.2.2.). Antes, porém, são apresentadas 

as estatísticas descritivas obtidas com a aplicação das escalas, de modo a complementar 

os dados sobre o perfil da amostra, quanto às tendências de atitudes e aos traços latentes 

presentes na formação dos jovens. 

 

6.2.1.2. Sobre as tendências de atitudes dos jovens: 

 

Este item apresenta as medianas, médias e desvios-padrão obtidos 

com a aplicação das quatro escalas de atitudes deste estudo: individualismo, 

heteronomia, comportamento social e ideologia da racionalidade tecnológica. Tal como 

se fez em relação às questões A, B e C, não são discutidos, nesse momento, as análises 

sobre a variabilidade dos dados obtidos nos estratos amostrais, apenas são apresentadas 

as estatísticas descritivas extraídas dos resultados gerais das escalas. Para a extração das 

medianas, médias e desvios-padrão foram considerados os conjuntos de assertivas 

pertinentes cada uma das escalas, ou seja, ao conjunto de traços psicológicos e 

tendências de atitudes e comportamentos, comuns a cada um dos constructos estudados.  

Considera-se oportuno, antes de se apresentar e discutir as 

estatísticas obtidas, relembrar os critérios valorativos estabelecidos previamente (item 

5.2.2., no capítulo V deste estudo) para as escalas de atitudes dessa pesquisa – 1 ponto: 

discordância plena; 2 pontos: discordância moderada; 3 pontos: leve discordância; 4 

pontos: leve concordância; 5 pontos: concordância moderada; 6 pontos: concordância 

plena –, de modo que quanto maior o escore, maior a concordância do sujeito com os 

enunciados propostos em cada escala; ao passo que um escore mais baixo representaria 
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maior discordância das assertivas. Em relação a cada uma das escalas, isso significa que 

altos escores nas Escalas de Individualismo, Comportamento Social, Heteronomia e 

Ideologia da Racionalidade Tecnológica denotam, respectivamente, alto grau de 

individualismo, tendência a apresentar comportamentos não referidos em princípios 

morais e éticos, alto grau de adesão à racionalidade tecnológica e de heteronomia (ou, 

equivalentemente, menor grau de autonomia) dos sujeitos. 

As medianas, médias e desvios-padrão das escalas se distribuem 

conforme a seguinte tabela: 

 

Tabela 15: Medidas estatísticas das Escalas de Individualismo, Comportamento Social, 
Heteronomia e Ideologia da Racionalidade Tecnológica 

Escalas  Mediana Média Desvio-Padrão 
Individualismo 3,60 3,63 0,94 
Comportamento Social 3,07 3,18 0,88 
Heteronomia 3,94 3,83 0,92 
Ideologia da Racionalidade Tecnológica 4,80 4,68 0,70 

 

Da tabela 15, pode-se concluir que a maior mediana e a maior média 

obtida pertencem à Escala de Ideologia da Racionalidade Tecnológica, cujos valores de 

4,80 e 4,68, respectivamente, indicam leve concordância dos sujeitos com os itens que 

representam adesão aos princípios da ideologia da racionalidade tecnológica. Esse dado 

vai ao encontro das discussões sobre as tendências de adesão a uma racionalidade de 

tipo tecnológica, apontada por MACUSE (1999a) e confirmada por CROCHÍK (1999) e 

das advertências de ADORNO (1995a) sobre as tendências da civilização, como um 

todo, de formação do caráter tecnológico, relembradas anteriormente. 

As demais médias, embora apresentem valores mais baixos e situem-

se próximas ao ponto médio – tendendo à leve discordância dos sujeitos em relação às 

atitudes investigadas –, também são representativas, quando interpretadas à luz da 

significação dos traços e tendências específicas que buscam mensurar. Desse modo, a 

leve discordância obtida nas Escalas de Individualismo (mediana=3,60 e média=3,63), 

Heteronomia (mediana=3,94 e média=3,83) e Comportamento Social (mediana=3,07 e 

média=3,18), se, de um lado, denotam graus baixos de individualismo e de heteronomia 

dos jovens, e baixa tendência a comportamentos não fundados em princípios morais e 

éticos, de outro, também podem indicar uma adesão implícita aos princípios 

individualistas, heteronômicos,  não morais e anti-éticos, uma vez que as proposições 
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dessas escalas são diretamente favoráveis às atitudes individualistas e a comportamentos 

não morais ou éticos, e desfavoráveis às atitudes autônomas; assim, a ausência de uma 

recusa explícita a esses princípios (ou seja, o fato dessa discordância desses princípios 

não ser pronunciada) pode ser indicativa de certa tendência à sua aceitação passiva. 

 

Nesse item foram descritos o perfil e as tendências gerais em relação 

ao total da amostra. No próximo item são comparados os resultados obtidos para os 

estratos amostrais, divididos quanto ao município e à rede de ensino, a fim de serem 

verificadas e analisadas as hipóteses desse estudo quanto às diferenciações entre eles. 

 

6.2.2. Análise de variância dos resultados: 

 

Tanto para comparar as tendências centrais das respostas dos sujeitos 

relativas ao acesso tecnológico, aos relacionamentos sociais e à participação política, 

como aquelas relativas às escalas nos diferentes estratos amostrais (localização e 

natureza administrativa das redes de ensino), a fim de se testar as hipóteses da pesquisa, 

foram utilizadas estatísticas não-paramétricas. Especificamente, foi aplicado o teste de 

Kruskal-Wallis – ou, conforme MAROCO (2003), a análise de variância (ANOVA) em 

ordens de Kruskal-Wallis111. Por se tratar de mais de um fator (fonte de variação) a ser 

                                                 
111A opção pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis não ocorreu fortuitamente. Segundo LEVIN 

(1987), SIEGEL (1975) e MAROCO (2003), a condição de nível de mensuração ordinal das variáveis 
em estudo, dada pelo instrumento de pesquisa utilizado aqui (questionário e escalas de atitudes), já seria 
condição suficiente para a utilização de provas não-paramétricas e, principalmente, para a utilização de 
Kruskal-Wallis. No entanto, conforme MAROCO (2003) alerta, antes de se aplicar testes não-
paramétricos é necessário se verificar se haveria possibilidades (condições de normalidade das variáveis 
e de homogeneidade das variâncias) de serem aplicadas provas paramétricas, já que essas são 
consideradas pelos estatísticos, de um modo geral, como provas mais potentes. Assim, antes de recorrer 
ao teste de Kruskal-Wallis, foram verificadas as condições de aplicabilidade de ANOVA paramétrico, 
por meio da realização de testes de normalidade das variáveis e de homogeneidade das variâncias tanto 
para as escalas, quanto para as questões A, B e C, com resultados desfavoráveis para as escalas e 
favorável (em relação à homogeneidade) para as questões B e C. Seguindo as orientações de MAROCO 
(2003, p. 170), o próximo passo foi tentar transformar matematicamente as variáveis em estudo a fim de 
dar-lhes condições de normalidade e homogeneidade; para isso foram utilizados todos os tipos de 
transformações matemáticas disponíveis no SPSS, mas apenas em relação à Escala de Autonomia as 
condições de normalidade e homogeneidade foram satisfeitas, tanto no que se refere ao fator Município, 
como ao fator Rede de Ensino. Mas, em que pese a ausência de condições de aplicabilidade de métodos 
paramétricos, ainda assim resolveu-se, antes de se decidir de fato pelos testes não-paramétricos, testar, a 
título experimental, os resultados de provas paramétricas, tendo-se em vista que MAROCO (2003) e 
PEREIRA (2004) alegam que, no caso de amostras que não sejam muito pequenas (como é o caso da 
amostra deste estudo), os métodos paramétricos podem ser mais potentes, mesmo quando o pressuposto 
da normalidade seja violado – especialmente no que se refere às técnicas multivariadas, os quais, 
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comparado para as escalas e as questões – a saber, Município e Rede de Ensino –, 

empreendeu-se a ANOVA de Kruskal-Wallis a dois fatores (ou a ANOVA two-way 

não-paramétrica). 

A seguir, são apresentadas as análises de variância das questões A, B 

e C e, posteriormente, aquelas relativas às quatro escalas de atitude. 

 

6.2.2.1. Análise de variância das questões A, B e C: 

 

Em relação às questões A, B e C do Questionário de Dados Pessoais, 

relembre-se que as hipóteses desta pesquisa afirmam, de acordo com o item B (p. 86), 

que: H1: os graus de acesso aos bens e meios tecnológicos (questão A) e de participação 

em atividades de caráter sócio-político (questão C) são mais elevados na capital; e H2: 

os graus de relacionamento e convivência com grupos sociais são mais elevados no 

interior. Registre-se que a relação dos resultados dessas três questões com o tipo de rede 

de ensino, não havia sido formulada anteriormente em termos de hipóteses de pesquisa, 

já que esse fator não figurava inicialmente no estudo, aparecendo somente após a 

aplicação do instrumento que ocorreu em escolas públicas e particulares. A partir dessas 

aplicações, considerou-se que os adolescentes presentes nos dois tipos de escola, por 

provirem de diferentes classes econômico-sociais, podiam ter diferentes possibilidades 

de acesso tecnológico, de envolvimento social e de participação política; por isso, 

resolveu-se incluir, além do município, o fator rede de ensino na análise dos resultados 

relativos a essas três questões. Essa mesma consideração do fator rede de ensino foi 

feita em relação à análise de variância das escalas. 

                                                                                                                                               
segundo MAROCO (2003, p. 156), são mais robustas que as univariadas à violação desse pressuposto. 
Procedeu-se, então, à realização de MANOVA (Análise de Variância Multivariada), cujo Teste M de 
Box, para se testar a homogeneidade das matrizes de variância e covariância foi maior que α (0,05), 
indicando que as covariâncias eram homogêneas; quanto à verificação da variabilidade, não foram 
identificados efeitos significativos dos fatores sobre as variáveis dependentes em estudo (todos os níveis 
de significância foram maiores que α); no entanto, devido ao baixo poder de mensuração observado do 
teste (MAROCO (2003, p. 145) considera que a potência do teste é reduzida quando for inferior a 0,8) 
em todas as situações (o maior valor não atingiu 0,5), não se teve segurança para se concluir acerca da 
aceitação de Ho (não há diferença entre as amostras). Sendo assim, procedeu-se à extração de quatro 
ANOVAS fatoriais, a fim de se verificar, então, se, tomando-se cada variável isoladamente, os fatores 
tinham efeito significativo; mas de modo semelhante à MANOVA, os resultados indicaram que para 
cada variável testada, não houve diferença significativa entre os fatores (níveis de significância maiores 
que α), mas o baixo poder observado do teste não conferiu a segurança necessária para se considerar 
esses resultados com fidedignos, sugerindo a utilização de teste não-paramétrico para a análise das 
variâncias. 
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Para se discutir os resultados da análise de variância dos dados 

referentes ao acesso tecnológico, ao relacionamento social e participação política dos 

jovens, são apresentadas, a seguir, duas tabelas: na primeira delas estão dispostas as 

medianas, médias e desvios-padrão das questões A, B e C obtidas para os diferentes 

estratos amostrais; na segunda, constam os resultados da análise de variância, efetuada 

por meio do teste de Kruskal-Wallis, relativo a essas questões e aos dois fatores 

considerados neste estudo e a interação entre eles. 

 

Tabela 16: Acesso aos bens e meio tecnológicos, relacionamentos sociais e participação sócio-
política por Município e por Rede de Ensino 

Variáveis Estratos Amostrais Mediana Média Desvio-Padrão 
Acesso aos bens e meios tecnológicos São Paulo 1,54 1,54 0,76 
 Sta Rita do P. Quatro 1,69 1,70 0,51 
 Rede Pública de Ens. 1,54 1,55 0,07 
 Rede Privada de  Ens. 1,77 1,72 0,06 
Relacionamento com grupos sociais São Paulo 1,38 1,46 0,67 
 Sta Rita do P. Quatro 1,63 1,59 0,53 
 Rede Pública de Ens. 1,75 1,62 0,06 
 Rede Privada de Ens. 1,38 1,41 0,05 
Participação em atividades sócio-políticas São Paulo 0,00 0,15 0,30 
 Sta Rita do P. Quatro 0,05 0,19 0,41 
 Rede Pública de Ens. 0,10 0,20 0,04 
 Rede Privada de Ens. 0,00 0,13 0,03 

 

Tabela 17: Análise de Variância das Questões A, B e C 
Variáveis Fonte de Variação S.Q.O. g.l. H p valor 
Acesso aos bens e meios tecnológicos Município 2405,28 1 2,16 0,14 
 Rede de Ensino 3655,86 1 3,29 0,07 
 Interação 2297,08 1 2,07 0,15 
 Amostras 8453,83 3   
Relacionamento com grupos sociais Município 686,20 1 0,62 0,43 
 Rede de Ensino 6396,02 1 5,75 0,02* 
 Interação 1888,99 1 1,70 0,19 
 Amostras 9722,60 3   
Participação em atividades sócio-políticas Município 37,75 1 0,03 0,86 
 Rede de Ensino 1212,47 1 1,09 0,30 
 Interação 4,71 1 0,00 1 
 Amostras 1311,30 3   

Obs: * valor significante para p < α(=0,05) 

 

A tabela 16 evidencia algumas diferenciações numéricas nas 

medianas e médias entre os diferentes estratos amostrais. No entanto, tais diferenciações 

somente podem ser estatisticamente válidas se forem tomados em consideração aanálise 
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de variância das respostas, exposta na tabela 17. Nesta, encontram-se dispostas o valor 

da Soma do Quadrados da Ordens (S.Q.O.) de cada um do fatores ou fonte de variação 

para cada variável em estudo, utilizada para o cálculo da estatística H, com distribuição 

qui-quadrado (χ2) e com os graus de liberdade (g.l.) do fator testado (gl=k-1, sendo k o 

número de amostras de cada fator). Como a hipótese de nulidade (Ho) do teste de 

Kruskal-Wallis é de que as medianas populacionais são iguais (Ho =Md1=Md2=...+Mdk), 

rejeita-se Ho se H > χ21-α, (k-1), para o qual o menor valor é dado pela probabilidade p 

associada ao valor H, que, portanto, resulta na rejeição de Ho se p for menor ou igual a α 

(fixado aqui em 0,05); assim, se p é menor ou igual a α (=0,05), rejeita-se Ho e aceita-se 

Ha (SIEGEL, 1975;MAROCO, 2003). 

Desse modo, os resultados dispostos na tabela 17 não apresentam 

diferenças suficientes para que sejam confirmadas as hipóteses de pesquisa, ou seja, de 

que haveria diferença significativa entre todas as amostras quanto aos graus de acesso 

aos elementos tecnológicos, de relacionamento grupal e de participação política. 

Os resultados indicam que uma única diferença significativa entre os 

estratos amostrais ocorreu em relação à questão B (relacionamento com grupos sociais), 

referente ao fator rede de ensino, cujo valor de p (0,02) é significativo ao nível de 0,05 

(α), o que permite concluir que os graus de envolvimento com grupos sociais se 

diferencia entre os jovens dos dois tipos de rede de ensino. O fator rede de ensino 

apresenta os valores medianos de 1,75 para a rede pública de ensino e de 1,38 para a 

rede privada (tabela 16), evidenciando que os adolescentes pesquisados nas escolas 

públicas apresentam maior envolvimento com grupos sociais do que os da escola 

particular. Lembre-se aqui que, conforme foi visto na descrição dos dados sobre o 

relacionamento dos jovens com grupos sociais (item 6.2.1.1.), os valores gerais da 

questão B foram produzidos principalmente pelos valores atribuídos aos grupos: 

familiar, de colegas da escola e amigos em geral (todos com mediana 3,0, de acordo 

com a tabela 12). Assim, quando se menciona a convivência com grupos sociais, 

subentende-se a referência a esses três grupos mais indicados pelos jovens da amostra 

em geral. Interpreta-se, portanto, o maior envolvimento evidenciado pelos jovens das 

escolas públicas pesquisadas com grupos sociais em comparação aos das escola 

particulares, como uma maior tendência dos primeiros a manter relacionamento com a 

família, com os colegas de escola e com os amigos, do que os jovens da rede privada de 

ensino. Isso pode significar que para os jovens das escolas públicas, a influência desses 
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três grupos sobre eles pode ser maior do que para os jovens de escolas particulares, já 

que sua convivência com eles é maior. O sentido dessa convivência e influência grupal 

para a formação dos jovens é ambíguo, pois, se de um lado pode propiciar, conforme 

discutido anteriormente, a formação de uma consciência moral – especialmente no que 

se refere à relação com a família – e, portanto, de uma estrutura própria (individual) de 

referências que foram internalizadas por meio dessa relação (ADORNO, 2006), as quais 

poderiam orientar o jovem em suas escolhas, conferindo-lhe maior autonomia; de outro 

lado, a relação do indivíduo com microgrupos (inclusive com o grupo familiar) que, 

segundo HORKHEIMER e ADORNO (1973d), lhe oferece uma sensação de proteção e 

refúgio da forças totalitárias da sociedade, pode também levá-lo à submissão 

heteronômica às influências grupais – mesmo quando se vêem potencializados (auto-

afirmados) por meio desses grupos e se acreditam como autodeterminados –, já que tais 

grupos reproduzem, em sua relação de mediação com os indivíduos, a dinâmica social 

repressiva. 

As diferenças encontradas nesta pesquisa quanto ao grau de 

convivência grupal ocorrem, como se viu, entre tipos de escola, o que talvez possa 

denotar diferenças entre classes econômico-sociais, uma vez que é evidente a qualquer 

observador a condição econômica inferior dos alunos das escolas públicas em relação 

aos das particulares. Sendo assim, poderia se dizer que os jovens de classe social 

inferior, freqüentadores das escolas públicas, tendem a apresentar maior grau de 

relacionamento grupal do que os de classe social mais abastada, que freqüentam a rede 

privada de ensino. Isso também poderia apontar para uma maior tendência dos 

primeiros à integração social como forma de compensação pela sua condição 

econômico-social – ou uma “conformação pelo não-conformismo”, segundo o que 

HORKHEIMER e ADORNO (1973a, p. 163) depreendem de uma situação semelhante 

de ajustamento social de adolescentes de classes inferiores, em uma pesquisa sobre uma 

comunidade alemã, já discutida –, assim como ADORNO (1971, p. 239-40) alerta para 

o fato de que a autonomia tem um substrato econômico, distanciando-a das classes 

economicamente menos favorecidas. 

Em relação ao local de residência dos jovens, nenhuma diferença 

significativa entre as medianas foi encontrada. Isso significa que os jovens da capital e 

os do interior apresentam tendências semelhantes quanto ao relacionamento com grupos 

sociais, o que contraria uma das hipóteses empíricas de que no interior a convivência 
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social seria mais acentuada, especialmente em relação à família. A igualdade dos graus 

de relacionamento social entre grande centro e cidade pequena permite repor a 

discussão relativa aos estudos sobre a comunidade, empreendida por HORKHEIMER e 

ADORNO (1973a), os quais evidenciam que os indivíduos de cidades médias 

encontram-se mais submetidos às pressões de grupos das comunidades locais; no caso 

presente, ao contrário, verifica-se a igualdade das tendências gerais ao nivelamento 

psicossocial dos indivíduos, independentemente dos espaços geográficos diferenciados, 

em que jovens de um grande centro estão submetidos às mesmas condições (e pressões) 

de convivência sociais que os de uma cidade de pequeno porte. 

A não diferenciação das amostras quanto às questões A (acesso 

tecnológico) e C (participação política) também pode ser significativa no sentido de se 

compreender que: no primeiro caso, na sociedade contemporânea, o acesso aos bens e 

meios tecnológicos são amplamente divulgados, visando a formação e incremento de 

uma racionalidade técnica em grandes centros, em pequenas cidades e em todas as 

classe sociais, sem que haja possibilidades de se questionar as condições que estão 

implicadas nessa disponibilidade das tecnologias a todos; e, no segundo caso, a não 

participação política, patente em todos os estratos amostrais, denota a ausência dos 

jovens, de um modo geral, em atividades que poderiam incitar-lhes questionamentos 

sobre a realidade e reflexões sobre sua forte adesão ao grupos sociais e aos elementos da 

tecnologia. 

 

6.2.2.2. Análise de variância das escalas: 

 

Segundo as hipóteses empíricas relacionadas às Escalas de 

Individualismo, Comportamento Social, Heteronomia e Ideologia da Racionalidade 

Tecnológica, conforme item A (p. 86), há diferenças nos graus de individualismo, de 

heteronomia, de adesão à ideologia da racionalidade tecnológica e nas tendências de 

comportamento social apresentadas pelos adolescentes nas cidades da capital e do 

interior, sendo que nesta última, espera-se que os escores das escalas tendam a ser 

significativamente mais elevados do que na capital. 

Quanto ao fator rede de ensino, toma-se em consideração aqui a 

observação feita anteriormente para as questões A, B e C, segundo a qual não haviam 
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sido formuladas hipóteses de pesquisa para este fator, mas, tendo-se em vista a 

disponibilidade desse dado, espera-se encontrar também diferenças significativas entre 

os escores dos dois tipos de escola, geradas pela própria diferenciação sócio-econômica 

dos dois tipos de populações de jovens que freqüentam cada uma das redes de ensino. 

As próximas tabelas dispõem os dados descritivos das escalas para 

cada estrato amostral (tabela 18) e os resultados obtidos com a análise de variância para 

os fatores município, rede de ensino e a interação entre eles (tabela 19): 

 

Tabela 18: Medianas, médias e desvios-padrão das Escalas de Individualismo, Comportamento 
Social, Heteronomia e Ideologia da Racionalidade Tecnológica por Município e Rede de Ensino 

Variáveis Estratos Amostrais Mediana Média Desvio-Padrão 
Individualismo São Paulo 3,87 3,79 0,11 
 Santa Rita do P. Quatro 3,23 3,48 0,13 
 Rede Pública de Ensino 3,63 3,65 0,13 
 Rede Privada de  Ensino 3,47 3,61 0,12 
Comportamento Social São Paulo 3,11 3,21 0,10 
 Santa Rita do P. Quatro 2,86 3,14 0,13 
 Rede Pública de Ensino 3,09 3,23 0,13 
 Rede Privada de Ensino 3,07 3,10 0,09 
Heteronomia São Paulo 3,78 3,66 0,13 
 Santa Rita do P. Quatro 4,08 3,99 0,11 
 Rede Pública de Ensino 3,94 3,91 0,11 
 Rede Privada de Ensino 3,94 3,72 0,14 
Ideologia da Racionalidade Tecnológica São Paulo 4,67 4,57 0,10 
 Santa Rita do P. Quatro 4,93 4,80 0,08 
 Rede Pública de Ensino 4,87 4,76 0,09 
 Rede Privada de Ensino 4,73 4,58 0,09 
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Tabela 19: Análise de Variância das Escalas de Individualismo, Comportamento Social, 
Heteronomia e Ideologia da Racionalidade Tecnológica 

Variáveis Fonte de Variação S.Q.O. g.l. H p valor 
Individualismo Município 3488,84 1 3,14 0,08 
 Rede de Ensino 91,40 1 0,08 0,77 
 Interação 160,02 1 0,14 0,70 
 Amostras 3883,73 3   
Comportamento Social Município 1069,78 1 0,96 0,33 
 Rede de Ensino 78,23 1 0,07 0,79 
 Interação 20,80 1 0,02 0,89 
 Amostras 1103,29 3   
Heteronomia Município 3858,39 1 3,47 0,06 
 Rede de Ensino 835,42 1 0,75 0,39 
 Interação 1317,06 1 0,18 0,28 
 Amostras 5956,82 3   
Ideologia da Racionalidade Tecnológica Município 2475,28 1 2,23 0,14 
 Rede de Ensino 2387,47 1 2,15 0,14 
 Interação 2383,96 1 2,14 0,14 
 Amostras 8372,98 3   

 

De acordo com a análise de variância das escalas para os fatores 

considerados, exposta na tabela 19, a hipótese de nulidade (Ho), de que todas as 

medianas são iguais, não foi rejeitada, já que nenhum valor de p foi significativo ao 

nível de 0,05 (α). No entanto, em relação aos dados sobre heteronomia, concernentes ao 

local de residência dos jovens, o valor de p (0,06) apresentou-se muito próximo do nível 

de significância (0,05) estabelecido para a rejeição de H0 e aceitação de Ha (ou seja, de 

que há diferenças significativas entre os tipos de cidades). Desse modo, apesar desse 

dado não ser suficiente para confirmar, pelo menos em parte, as hipóteses de pesquisa 

sobre a existência de diferenças entre os estratos amostrais, ele é relativamente 

significativo, pois esboça a tendência de graus mais elevados de heteronomia entre os 

jovens da cidade menor (mediana=4,08 e média=3,99) em comparação aos jovens do 

grande centro estudado (mediana=3,78 e média=3,66). Essa tendência pode estar 

apontando, conforme já alertado por ADORNO  (1971; 1995a) em relação à população 

campesina, para uma possível intensificação dos mecanismos de pseudoformação 

cultural na cidade interiorana, e, conseqüentemente, para uma maior dificuldade dos 

jovens que aí residem de formação de uma consciência crítica, com vistas à sua 

autodeterminação. 
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Apesar da contrariedade em relação às hipóteses desse estudo, já que 

não foram encontradas diferenças significativas entre as medianas obtidas para os 

estratos amostrais, os resultados da pesquisa, caracterizados pela sua não diferenciação 

entre os fatores testados, são significativos à medida que podem estar indicando a 

tendência homogeneizadora da sociedade administrada, apontada por HORKHEIMER e 

ADORNO (1985), ADORNO (1971; 1986a; 2006); HORKHEIMER (2000); 

MARCUSE (1999a). Assim, os dados da pesquisa sinalizam que indivíduos 

provenientes de diferentes localidades e classes sociais parecem propensos à extinção de 

peculiaridades que os marcava e os distinguia entre si – “As particularidades do eu são 

mercadorias monopolizadas e socialmente condicionadas, que se fazem passar por algo 

de natural” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 145) – e a se assemelharem em 

suas escolhas (respostas) e em seus traços psicossociais. A uniformização das 

consciências promovida pela indústria cultural – e, com isso, a formação de uma 

pseudo-individualidade (ADORNO, 1971; HORKHEIMER e ADORNO, 1985) –, se 

evidencia na semelhança das respostas dos diversos jovens pesquisados, atribuídas às 

assertivas das escalas. 

Em todos os estratos, portanto, os indivíduos apresentaram, de 

acordo com os dados da tabela 18, leve concordância com os princípios da racionalidade 

tecnológica, e leve discordância com princípios individualistas e heteronômicos e com 

comportamentos sociais desprendidos de fundamentos morais e éticos – embora, 

conforme se observou antes em relação aos dados gerais (item 6.2.1.2), essa leve 

discordância também possa significar uma adesão implícita a esses princípios e 

comportamentos, pelo fato de não ser uma marcada discordância com os enunciados 

propostos. 

A tendência à uniformização dos indivíduos também é expressada 

pelos desvios-padrão obtidos para os estratos (todos inferiores a 0,15), que evidenciam 

uma variação muito pequena em torno das médias, indicando certa concentração das 

escolhas dos sujeitos da pesquisa. 

 

Do exposto sobre a análise de variância, viu-se que os resultados 

sobre as variáveis em estudo para os diferentes estratos amostrais não se diferenciaram 

significativamente – exceto para a questão B, quanto ao fator tipo de escola. Resta 
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saber, ainda, se essas variáveis guardam algum tipo de relação entre si, o que está 

discutido no próximo item. 

 

6.2.3. Análise de correlações dos dados da pesquisa: 

 

Para se efetuar as análises de correlações entre as variáveis deste 

estudo, optou-se pela utilização do método não-paramétrico de correlação por postos de 

Spearman. De acordo com SIEGEL (1975), LEVIN (1987) e PEREIRA (2004), esse 

seria o tipo de correlação mais apropriada para escalas de nível ordinal e para variáveis 

que não apresentam distribuição normal, pois é uma correlação de tipo não-linear que 

pode detectar de modo mais preciso a relação entre dados com esse tipo de distribuição. 

O cálculo do coeficiente de correlação de Spearman (rs) já havia sido 

utilizado anteriormente, por ocasião da validação das escalas. Entretanto, naquele 

momento foram realizadas correlações entre os itens isolados das escalas e entre item e 

escala, com o intuito de eliminar aqueles que não apresentavam correlações 

significativas entre si. Nas análises que seguem, porém, não se trata mais de analisar 

cada item das escalas isoladamente e sua relação com o conjunto da escala, e sim as 

correlações bivariadas entre as escalas – ou seja, entre o conjunto de itens que 

caracterizam cada uma delas. Assim, procedeu-se ao agrupamento dos escores obtidos 

pelos sujeitos dos itens de cada escala e à sua conversão nas variáveis (escalas) a serem 

correlacionadas. O mesmo procedimento foi utilizado em relação aos itens das questões 

A, B e C. 

Nos próximos itens, se encontram as análises das correlações 

bivariadas de Spearman entre as escalas e entre essas e as questões A, B e C, a fim de se 

verificar as hipóteses empíricas relacionadas ao estudo das correlações dos dados 

obtidos. 

 

6.2.3.1. Análise de correlações entre as escalas: 

 

Retomando as hipóteses elaboradas nesta pesquisa, de acordo com o 

item C (p. 86), há correlações positivas entre as escalas de Individualismo, de 
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Heteronomia, de Ideologia da Racionalidade Tecnológica e de Comportamento Social 

(Ha: rs>0) , ou seja, quanto maior os escores da escala de individualismo, maior os graus 

de heteronomia e de adesão à ideologia da racionalidade tecnológica e maior a 

tendência dos sujeitos aderirem a comportamentos sociais não baseados em princípios 

morais e éticos. A hipótese de nulidade, portanto, definiria que não haveria correlações 

entre as quatro escalas (Ho: rs=0), tomadas duas a duas. 

Na tabela abaixo, os coeficientes de correlação encontrados entre as 

escalas dispõem-se da seguinte forma: 

 

Tabela 20: Correlações Bivariadas de Spearman entre as Escalas de Individualismo, 
Comportamento Social, Heteronomia e Ideologia da Racionalidade Tecnológica 

 Escalas  Individualismo Comportamento Social Heteronomia Ideologia 
Individualismo 1,00 0,80** 0,44** 0,35** 
Comportamento Social 0,80** 1,00 0,49** 0,38** 
Heteronomia 0,44** 0,49** 1,00 0,48** 
Ideologia 0,35** 0,38** 0,48** 1,00 
**  Correlação significante ao nível de 0,01 (2-tailed). 
 

 

De acordo com o que pode ser observado na tabela 20, os 

coeficientes de correlações bivariadas de Spearman encontrados indicam haver 

correlações positivas entre todas as escalas (tomadas duas a duas), ao nível de 

significância para α=0,01. Isso equivale à rejeição das hipóteses nulas, associadas às 

variáveis testadas. 

A mais expressiva dessas correlações (rs= 0,80) encontra-se entre as 

escalas de Individualismo e Comportamento Social, denotando a existência de forte 

associação entre as atitudes individualistas e tendências a comportamentos sociais não 

baseados em princípios morais e éticos. Tal associação é indicativa de que quanto maior 

o grau de individualismo encontrado nos jovens da amostra, maior também sua 

tendência a aceitar e a adotar comportamentos, atitudes e situações em que a vida 

humana, de um modo geral, é menosprezada e desrespeitada diante dos apelos de 

adequação social dos indivíduos. 

Desse indicador, pode-se depreender que frente aos apelos de 

adaptação social, o jovem tende a concordar com comportamentos sociais (não-morais e 

anti-éticos) que reproduzem a violência e a crueldade em se assenta a própria estrutura 

do sistema social contemporâneo (HORKHEIMER e ADORNO, 1985). A forte 
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associação desses comportamentos com traços individualistas denota, não somente que 

o jovem pode adotar posturas extremas de egoísmo e crueldade a fim de se beneficiar – 

lembrando a associação entre desmoralização dos indivíduos e fascismo, discutida por 

ADORNO (2006) –, mas que o sentido desse beneficiamento é sua própria integração 

social, desmentindo uma suposta autonomia e afirmação individual intentada por 

condutas individualistas (HORKHEIMER e ADORNO, 1973c; HORKHEIMER, 2000; 

MARCUSE, 1999a) e evidenciando o quão estandardizado, administrado e calculado é 

o individualismo na contemporaneidade. A aparente “lógica do sujeito”, forjada pela 

indústria cultural, conforme se discutiu antes, distorce a visão sobre as determinações 

societárias e a pseudoformação dos jovens (ADORNO, 1971; HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985), dificultando-lhes a possibilidade de individuação. 

Os coeficientes de correlação entre as demais escalas, apesar de 

apresentarem valores menores que o coeficiente de correlação entre Individualismo e 

Comportamento Social, também evidenciam correlações significativas entre as escalas e 

ampliam a compreensão sobre a correlação de maior relevância encontrada. 

Desse modo – tendo-se em vista os coeficientes (rs) de 0,35 e de 0,38 

entre as escalas de Ideologia da Racionalidade Tecnológica e, respectivamente, de 

Individualismo e de Comportamento Social, indicando associação entre ideologia, 

individualismo e comportamento social –, pode-se compreender que, se a tendência dos 

adolescentes ao individualismo relaciona-se à sua tendência a atitudes não referidas em 

princípios morais e éticos, ambas são reforçadas ao mesmo tempo que reforçam a 

adesão dos sujeitos a um tipo de racionalidade que se funda na relação técnico-

instrumental e na lógica da identidade entre sujeito e objeto. A racionalidade 

tecnológica, segundo MARCUSE (1999a, p. 77), “(...) estabelece padrões de 

julgamento e fomenta atitudes que predispõem os homens a aceitar e introjetar os 

ditames do aparato”. Nesse sentido, o aparato social conduz os indivíduos a atitudes 

personalistas e formas de socialização mediadas pela formação técnica e os faz 

voltarem-se instrumentalmente ao aperfeiçoamento de sua eficiência competitiva, 

acreditando, com isso, poderem se destacar socialmente e se diferenciar dos demais; não 

percebem, no entanto, o controle ideológico que subjaz aos apelos sociais de 

identificação com valores e comportamentos dissipados nas esferas sexual, política, 

econômica, cultural, familiar, educativa, sem poderem supor a existência de 

contradições sociais e individuais ou de outras possibilidades de enfrentamento das 
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ameaças sociais, que não aquelas dadas (impostas) pela realidade imediata. Para 

CROCHÍK (2000, p. 541), “o pragmatismo, o hiper-realismo, a visão normalizadora e 

naturalizadora de todas as esferas da vida parecem nos afastar, de um lado, da 

percepção das contradições sociais, de outro lado, da percepção dos conflitos 

individuais”. Sendo assim, os indivíduos e, no caso deste estudo, os jovens, 

desenvolvem tendências à negação de seus sentimentos e à compensação de seus 

sofrimentos, ligadas, segundo CROCHÍK (2000), à uma aparente satisfação narcisista e 

à adesão à racionalidade técnica. Entretanto, conforme se viu em ADORNO (1971; 

2006), essa aparente negação do sofrimento e forçosa integração social se faz à custa da 

repressão de impulsos destrutivos. Assim, a adoção de certos comportamentos sociais – 

não fundados em princípios morais e éticos, mas, ideologicamente propagados e 

socialmente valorizados e aceitos – acaba por fornecer ao indivíduo um meio de 

satisfação de seus impulsos sadomasoquistas. 

Nesse sentido, ganham importância as correlações entre cada uma 

dessas três escalas mencionadas e a escala de Heteronomia – com coeficientes de 

correlação (rs) iguais a 0,44; 0,49 e 0,48, relativos, respectivamente, às correlações 

obtidas com as escalas de Individualismo, Comportamento Social e Ideologia –, 

indicando que a associação entre as tendências individualistas, a comportamentos 

sociais não-morais e anti-éticos e à adesão à ideologia da racionalidade tecnológica 

também se relacionam às tendências dos jovens à heteronomia; ou seja, à medida que 

crescem os índices relacionados às primeiras tendências mencionadas, tendem a crescer 

também, nos jovens pesquisados, os índices referentes a atitudes que caracterizam uma 

menor adoção de posicionamentos autônomos diante da objetividade, cedendo às suas 

exigências. 

A tendência à heteronomia, caracterizada pela submissão do sujeito 

às forças externas, é desenvolvida a partir de sua necessidade de identificação com a 

autoridade (externa), a qual não pode ser internalizada adequadamente pelo sujeito, 

conforme se discutiu no segundo capítulo deste estudo. As constantes exigências sociais 

ameaçam os indivíduos, obstam sua formação e cingem suas possibilidades de 

autonomia, reforçando um padrão de sociabilidade adaptativo e instrumental, baseado 

na identificação imediata com o objeto (lógica da identidade) e na configuração 

psicológica infantilizada dos indivíduos (ADORNO, 1971; 2006), que, em prol de sua 

autoconservação são levados paradoxalmente a se submeterem heteronomamente aos 
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apelos ideológicos (HORKHEIMER e ADORNO, 1985). Os jovens, ao cederem às 

pressões sociais e aceitarem prontamente estilos de vida, modos de pensar e de sentir, 

valores, comportamentos e situações reverenciadas pelos grupos sociais dos quais fazem 

parte, identificando-se com eles, abrem mão da possibilidade de se constituírem de 

forma autônoma (pseudo-individuação) e de se colocarem como força de resistência à 

“desubjetivação” e à integração ao sistema. Mesmo quando buscam a satisfação de seus 

interesses particulares e se supõem únicos e auto-determinados, incorrem no apelo 

individualista contemporâneo – o tipo de individualismo que, conforme se discutiu 

antes, prescinde de qualquer racionalidade que vise a liberdade individual e a formação 

da consciência (MARCUSE, 1999a); a suposição de autodeterminação obscurece, 

assim, a visão crítica dos jovens acerca de suas contradições pessoais como 

contradições da própria realidade. Desse modo, a reflexão dos sujeitos sobre si e sobre a 

realidade fica comprometida e suas atitudes e ações (pessoais e em grupo) tornam-se 

pseudoatividade – a práxis, segundo ADORNO (1995d), ilusória e instrumental, 

assentada sobre a prevalência dos meios sobre os fins e na ilusão de autonomia 

individual. 

 

A análise de correlações efetuadas até aqui entre as escalas 

evidenciou a existência de correlações significativas entre todas as escalas, confirmando 

as hipóteses de pesquisa relativas à associação entre as escalas. Cabe ainda analisar as 

correlações entre as escalas e as questões A, B e C, a fim de se verificar se há e como 

ocorrem relações entre essas variáveis. 

 

6.2.3.2. Correlações entre as escalas e as questões A, B e C: 

 

Com o objetivo de investigar a existência de correlação entre as 

tendências ao individualismo, à adesão à ideologia da racionalidade tecnológica, à 

heteronomia e a comportamentos sociais não pautados pelos princípios morais e éticos, 

de um lado, e as tendências ao acesso aos bens e meios tecnológicos, à convivência 

sociais dos jovens e à participação em atividades de caráter sócio-político, de outro 

lado, procedeu-se à extração das correlações entre esses dois grupos de variáveis. 

Segundo as hipóteses empíricas discutidas neste estudo, no item D (p. 86), esperava-se 



  175 

que fossem encontradas correlações entre as variáveis mencionadas (escalas e questões), 

de modo que, quanto maiores os graus de convivência com grupos sociais, maior seria a 

tendência à adesão à ideologia da racionalidade tecnológica e a comportamentos sociais 

imorais e anti-éticos, ao individualismo e à heteronomia (correlação positiva); e quanto 

maiores os graus de acesso tecnológico e de participação política dos jovens, menores 

seriam as possibilidades deles desenvolverem as tendências medidas pelas escalas  

(correlações negativas). 

Ao serem calculados os coeficientes de correlação bivariada entre as 

variáveis supramencionadas, obteve-se, além dessas correlações, as correlações entre as 

próprias questões A, B e C. Apesar de não ser objetivo deste estudo, a título de 

complementação deste estudo, essas correlações também são apresentadas adiante (item 

6.2.3.3), a fim de se entender melhor a relação entre esses três grupos de questões. 

Os coeficientes das correlações bivariadas de Spearman entre as 

quatro escalas e as questões A, B e C encontram-se na tabela abaixo: 

 

 Tabela 21: Correlações Bivariadas de Spearman entre as Escalas e as Questões A, B e C 

  
Acesso aos bens e 
meios tecnológicos 

Relacionamento com 
grupos sociais 

Participação em atividades 
sócio-políticas 

Individualismo 0,04 0,01 0,11 
Comportamento Social -0,02 -0,06 0,11 
Heteronomia 0,08 0,10 0,02 
Ideologia 0,15 0,22* 0,26** 

**  Correlação significante ao nível de 0,01 (2-tailed). 
*  Correlação significante ao nível de 0.05 (2-tailed). 
 

 

Conforme a tabela acima evidencia, as únicas correlações mais 

expressivas encontradas foram entre a escala de Ideologia e a questão B 

(relacionamento com grupos sociais), com coeficiente de correlação (rs) de 0,22, e entre 

a primeira e a questão C (participação em atividades sócio-políticas), com coeficiente de 

correlação (rs) de 0,26, significantes aos níveis de 0,05 e de 0,01, respectivamente, para 

prova bicaudal (isto é, rs diferente de zero). Essas correlações indicam que  a tendência 

à adesão à racionalidade formal-identitária se associa às atitudes de participação social e 

de convivência com grupos e ao engajamento em atividades de cunho político. A 

primeira correlação confirma, em parte, uma das hipóteses de pesquisa – correlação 

positiva somente entre a escala de Ideologia e a questão B. As demais hipóteses 

empíricas não foram confirmadas; no entanto, a não significância dos coeficientes 
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obtidos em algumas correlações e a correlação positiva não esperada entre a escala de 

Ideologia e a questão C (como se disse, esperava-se uma correlação negativa entre esta 

última e as demais escalas), fornecem valiosos indícios da configuração atual das 

tendências comportamentais da juventude e merecem ser analisadas. 

No que concerne à correlação entre ideologia e relacionamentos 

grupais, tendo-se em vista que os grupos sociais – em que pese sua “função mediadora” 

entre as divergências do universal e do particular, na tensão entre indivíduo e sociedade 

(HORKHEIMER  e ADORNO (1973f) – podem veicular os conteúdos ideológicos aos 

jovens, tal correlação entre ideologia e convivência social deve ser considerada 

relevante. Ela evidencia – em sentido oposto à defesa do grupo (especialmente os 

chamados microgrupos) como espaço de verdadeiras descobertas e experiências juvenis, 

de sociabilidade, de criatividade cultural, de desenvolvimento da auto-afirmação, da 

autonomia e da identidade do adolescente, perpetrada por alguns autores discutidos 

anteriormente, como COSTA e SILVA (2006), ALMEIDA e EUGÊNIO (2006)  e 

MAFESSOLI (2006) – o que ADORNO e HORKHEIMER (1973) já alertavam: o 

atrelamento da função mediadora dos grupos (inclusive do grupo familiar) ao todo 

societário, à ideologia que o rege. Nesse sentido, a mediação grupal como processo de 

inserção social e, ao mesmo tempo, de preservação do indivíduo fica ideologicamente 

comprometida e reduzida à uma função predominantemente adaptativa do indivíduo ao 

todo, perdendo sua capacidade de contribuir com a formação de indivíduos autônomos. 

Quanto à associação entre a ideologia da racionalidade tecnológica e 

a questão C (participação em atividades sócio-políticas), ela não era esperada, pois 

aguardava-se a ocorrência de uma correlação negativa entre ambas, por se entender que 

uma maior participação política pode contribuir com um incremento da autonomia 

individual e com a redução da tendência ao individualismo, a comportamentos 

adaptativos e à adesão ideológica. Entretanto, essa correlação não é, de modo algum, 

contraditória e pode ser compreendida se forem observados os valores reduzidos das 

médias da questão C em relação às outras questões e o tipo de atividade que mais 

caracterizou, na acepção dos jovens, a participação política na sociedade – o 

voluntariado (a atividade sócio-política de maior pontuação, segundo as médias 

expostas na Tabela 13). Tal atividade é forçosamente conclamada no capitalismo tardio 

e se apresenta como a materialização da pseudo-solidadriedade contemporânea, que 

legitima, por meio de ações conciliatórias e assistencialistas, a ordem social, de modo a 
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“transformar a miséria perpetuada socialmente em casos individuais curáveis” 

(HORKHEIMER  e ADORNO, 1985, p. 141). Desse modo, o voluntariado configura-se 

como uma atividade que na sociedade atual administrada se conforma às demandas 

ideológicas. 

As demais correlações da questão C foram todas não significantes. 

Mas pode-se destacar sua correlação com a escala de Heteronomia – ou seja, uma 

correlação entre as tendências heteronômicas e as atitudes caracterizadas pela 

participação política na sociedade – como uma complementação da análise empreendida 

acima. Assim, ao apresentar um dos coeficientes mais insignificantes (rs=0,02 – quase 

uma ausência de correlação), essa “correlação” sugere, implicitamente, que a 

possibilidade de autonomia dos jovens poderia, se houvesse uma forte correlação 

negativa entre esses dois grupos (conforme era esperado), estar relacionada à sua 

inserção nos espaços políticos da sociedade, como conselhos, manifestações, 

associações, debates, entre outros, o que não ocorreu. 

No que concerne à questão A (acesso aos bens e meios 

tecnológicos), não houve correlação significativa com nenhuma das escalas, indicando 

quase não haver associação entre as tendências mensuradas pelas escalas e o acesso aos 

bens e meios tecnológicos. Conforme se observou antes, isso contraria uma das 

hipóteses do estudo, segundo a qual correlações negativas entre essa questão e as 

escalas eram esperadas. Como assinala CROCHÍK (2000, p. 542): “A tecnologia é 

fundamental para a emancipação da miséria humana, ela dá a base dessa 

emancipação; não obstante, na sociedade da autoconservação, ela favorece a 

regressão individual e social, por exigir sacrifícios individuais, que não são 

compensados socialmente”. Em concordância com o autor, e tendo-se em vista os 

resultados das correlações relativas à questão A, pode-se entender que, de um lado,  a 

“quase inexistência” de correlações pode indicar uma maior dificuldade de emancipação 

dos indivíduos, já que o acesso tecnológico é tido como fundamental à essa 

emancipação; assim, caso existissem correlações negativas da questão A com as escalas, 

poderia se depreender que as tendências a esse acesso constituir-se-iam em 

possibilidades de oposição às tendências individualistas, heteronômicas, de adesão à 

ideologia e a comportamentos adaptativos, não-morais e anti-éticos. De outro lado, o 

fato de também não haver correlações positivas significativas denota, de modo 

implícito, que o processo pseudoformativo que conduz à regressão individual e social 
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dos jovens ainda não se constituiu por completo, apresentando interstícios passíveis de 

penetração e que podem gerar a transposição das condições sociais existentes. 

 

6.2.3.3. Correlações entre as questões A, B e C: 

 

Além das demais correlações, a título de complementação desse 

estudo, como explicitado antes, foram obtidas correlações bivariadas entre as questões 

A, B e C, a fim de se verificar se elas guardavam alguma relação entre si. Como não se 

trata de um objetivo desta pesquisa averiguar tais correlações não haviam sido 

elaboradas hipóteses de pesquisa a esse respeito.   

Os coeficientes de correlação entre as questões A, B e C se dispõem 

na tabela seguinte: 

 

Tabela 22: Correlações Bivariadas de Spearman entre as questões A, B e C 
 

  
Acesso aos bens e 
meios tecnológicos 

Relacionamento 
com grupos sociais

Participação em 
atividades sócio-políticas

Acesso aos bens e meios 
tecnológicos 1,00 0,33** 0,18* 

Relacionamento com grupos 
sociais 0,33** 1,00 0,20* 

Participação em atividades sócio-
políticas 0,18* 0,20* 1,00 

**  Correlação significante ao nível de 0.01 (2-tailed). 
*  Correlação significante ao nível de 0.05 (2-tailed). 

 

A tabela 22 evidencia a existência de correlações positivas entre 

todas as questões; assim, a questão A (acesso aos bens tecnológicos) correlacionou-se 

com a questão B (relacionamento com grupos social), apresentando coeficiente (rs) de 

0,33 (para α=0,01) e com a questão C (participação política), com rs=0,18, para α=0,05; 

e a questão B correlacionou-se com a C, apresentando rs=0,20, significante a 5%. 

A associação entre acesso tecnológico, relacionamento grupal e 

participação em atividades de caráter sócio-político indica que quanto maior o 

envolvimento social do jovem, maiores suas chances de acesso tecnológico e de 

participação política, e vice-versa. Isso pode lhe representar uma oportunidade de 

apropriação dos “saberes” tecnológico e político propiciado pelos grupos dos quais faz 
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parte e uma possibilidade de emancipação por meio desses saberes. Entretanto, 

considerando-se  as correlações anteriormente analisadas entre relacionamento social e 

ideologia e entre esta última e participação política, deve-se olhar com certa cautela para 

tais oportunidades e possibilidades, para que não se incorra na visão ingênua e 

ideológica, de que o simples acesso a esses elementos garantiria a emancipação do 

indivíduo. É patente que a apropriação desses saberes é fundamental para a 

transformação das condições sociais que conduzem os jovens à regressão e à 

heteronomia, mas ela somente se constituirá uma apropriação de fato – a experiência 

com o objeto – se for mediada pela reflexão (ADORNO, 1971; 1995d; 1995e): a 

reflexão sobre a tecnologia, sobre a esfera política e o sentido da participação política na 

sociedade atual, sobre os dinamismos grupais e a ideologia que os determina, sobre a 

sociedade contemporânea e seus mecanismos regressivos, sobre a juventude e seus 

limites e possibilidades de emancipação no capitalismo tardio, enfim, a reflexão sobre 

as contradições individuais e sociais. Do contrário, qualquer tentativa de emancipação 

da juventude que não considere a reflexão como seu princípio norteador estará fadada a 

perpetuar os mecanismos sociais e psíquicos atrelados à pseudoformação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo, procurou-se compreender a formação da juventude na 

sociedade contemporânea, a partir de quatro aspectos principais: o individualismo, a 

heteronomia, a ideologia e o comportamento social dos jovens. 

Partiu-se da suposição de que esses aspectos guardariam estreita 

relação entre si, sobre a qual se assentavam os princípios da formação do indivíduo no 

capitalismo tardio. 

A discussão teórica fundamentada nos autores frankfurtianos, 

especialmente em Adorno, Horkheimer e Marcuse, forneceu as bases para se apreender  

o modo como a relação entre esses elementos vem se estabelecendo na sociedade 

administrada. 

Para se compreender a formação dos jovens contemporâneos 

procedeu-se a uma reflexão sobre as contradições históricas da formação do indivíduo, 

em particular nos séculos XIX e XX, a partir da compreensão da dialética entre sujeito e 

objeto. Ao se tomar a relação entre esse dois pólos como uma relação de mediação 

recíproca, cuja a primazia do objeto deve ser considerada, a fim de não ser obscurecida 

por uma pseudo lógica do sujeito, buscou-se evidenciar as contradições sobre as quais 

se constituem as relações sociais, bem como as contradições na racionalidade e na 

práxis que sustentam e são sustentadas por essas relações. Os elementos de 

racionalidade presentes na sociedade incidem decisivamente sobre a formação do 

indivíduo, à medida que, podem possibilitar ou dificultar-lhe sua experiência com a 

objetividade. As tendências formativas ao longo da história da humanidade têm 

apontado para o enfraquecimento das possibilidades de individuação diante do 

fortalecimento da racionalidade instrumental, que orienta o sujeito no sentido de sua 

autoconservação e de sua adaptação à objetividade, auferida por meio da dominação de 

seus próprios impulsos e da dominação dos demais sujeitos. O progresso social, 

propiciado pelo desenvolvimento econômico da civilização, faculta a extinção da 

autoconservação, do sacrifício e da dominação, mas, dialeticamente, promove a 

regressão dos indivíduos, na medida em que mantém esses elementos além de qualquer 
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justificação. O esclarecimento, convertido em progresso tecnológico no capitalismo, 

presta seus serviços ao desenvolvimento social e, ao mesmo tempo, reforça o princípio 

da instrumentalidade, que, ao enfatizar a busca por interesses privados, substitui 

progressivamente a individuação pelo individualismo, demarcando a formação da 

individualidade como um processo permeado de contradições. 

No século XIX, as condições objetivas, delimitadas pela fase 

concorrencial do capitalismo, engendraram a formação de um indivíduo racional, astuto 

e autoconservador, orientado instrumentalmente para a concorrência e que colocava em 

primeiro plano sua privacidade e individualidade. A família e demais instituições sociais 

realizavam a mediação necessária entre o indivíduo e a sociedade, possibilitando-lhe a 

introjeção da autoridade e a formação da consciência moral, o que permitia sua oposição 

e resistência frente à objetividade. A ideologia se constituía como um sistema racional e 

coerente, projetando-se como falsa consciência e como justificação da dominação e das 

desigualdades sociais. No século XX, a formação do indivíduo se sustenta em outras 

bases objetivas, fundadas sobre o desenvolvimento do capitalismo de monopólios, no 

qual as relações de dominação se mantém aberta e irracionalmente. A ideologia se 

converte em racionalidade tecnológica, em mentira manifesta, que prescinde de um 

sistema racional e coerente para explicar a realidade, mas apela aos mecanismos 

psíquicos (irracionais) dos indivíduos para forçá-los à identificação com o sistema 

social (com isso, a necessidade de explicação da realidade deixa de existir). Assim, a 

formação do indivíduo assentada sobre a irracionalidade do sistema e cada vez menos 

mediada pelas instituições sociais, passa a se constituir como deformação 

(pseudoformação), marcada pela fragilização egóica, pela exacerbação da lógica formal 

e tecnicista, pelo princípio hedonista-individualista, pela frieza, pela ausência de 

consciência moral e por traços sadomasoquistas, conduzindo os indivíduos à regressão. 

A pseudoformação promove uma integração artificial à cultura e 

uma falsa identificação entre os indivíduos, criando uma ilusão de integração entre 

todos. Tal ilusão, promovida pelos mecanismos sociais e ideológicos – destacando-se 

neste trabalho a indústria cultural –, sustenta-se na configuração psicológica dos 

indivíduos, que ao se submeterem às demandas objetivas, reforçam os mecanismos 

psíquicos infantis relacionados à necessidade de submissão à autoridade. As constantes 

ameaças e frustrações impostas aos indivíduos na contemporaneidade, resultando em 

uma sensação de desamparo e de desencantamento com o mundo, os predispõem à 
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adesão heteronômica à totalidade, a qual compensa, por meio do narcisismo coletivo, a 

“desapropriação” subjetiva que sofrem cotidianamente. A crueldade planejada, 

calculada e exposta pela sociedade administrada passa a ser introjetada pelos próprios 

indivíduos, incrementando os traços narcisistas e sadomasoquistas de personalidade, 

obstando o desenvolvimento de sua consciência moral. A compensação narcísica 

alcançada por meio desse mecanismo é frágil, pois se funda no ressentimento pela 

frustração da satisfação pulsional e em uma falsa identificação (já que esta ocorre em 

relação à imagem idealizada do objeto e não com o objeto real), e fornece ao 

pseudoindivíduos identificados com a força ameaçadora falsos esquemas de julgamento 

da realidade (sistemas delirantes), que impedem a formação de sua autoconsciência e da 

consciência sobre a realidade, servindo aos fins de manutenção da ordem social. Os 

mecanismos sociais de integração reforçam a irracionalidade dos indivíduos, visando 

manter suprimidas as forças de resistência individual e as possibilidades de autonomia. 

A pressão social sobre o indivíduo, exercida pelos mecanismos ideológicos, impede que 

as contradições sociais sejam percebidas por ele. 

 No entanto, se as contradições sociais não podem ser diretamente 

desveladas, elas podem ser apreendidas no próprio indivíduo, compreendido a partir de 

sua relação de reciprocidade com a sociedade, em que esta é meio de formação dos 

indivíduos e produto da relação entre eles, e o indivíduo, cultura subjetivada e natureza 

não dominada. 

Assim, o interesse especial pela juventude deveu-se ao entendimento 

de que nos jovens as contradições estão mais patentes e se expressam de forma mais 

espontânea que nos adultos, o que os faz se contraporem aos padrões socialmente 

estabelecidos. Essa contraposição é importante, na medida em que expressa a tensão 

entre indivíduo e sociedade e possibilita transformações comportamentais, geracionais e 

sociais. 

Ainda na década de 1960, Marcuse alertou sobre o potencial 

contestatório da juventude, o qual, por ser espontâneo e não ter sido cooptado pelo 

capital, poderia se constituir no princípio da resistência à reprodução da sociedade 

capitalista; entretanto, o próprio autor reconheceu que, apesar desse potencial, a 

juventude ainda não podia ser considerada como uma força imediatamente 

revolucionária e carecia de maior organização política. Para Adorno, o protesto dos 

jovens poderia ser tão violento quanto o sistema que buscava se opor, pois, devido ao 
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imediatismo da conversão da teoria em prática contestatória, não refletiam sobre os 

limites e as contradições de sua contestação e da sociedade como um todo. 

Diante disso, não se pode perder de vista a dinâmica social que 

engendra a formação do indivíduo, o que no caso dos jovens contemporâneos se refere a 

uma formação assentada sobre os moldes da racionalidade tecnológica, dos apelos 

consumistas, das relações instrumentais e superficiais, da indiferença social, das 

desigualdades econômicas, da ameaça à autoconservação. Frente a tantas ameaças e à 

decorrente fragilização individual, o jovem é impelido a buscar alternativas para sua 

auto-afirmação e “resistência” à integração social na adesão a atitudes individualistas ou 

na inserção “espontânea” em microgrupos com os quais se identifica e estabelece 

relações horizontais. No primeiro caso, a alternativa individualista evidencia-se, 

segundo as análises teóricas realizadas neste estudo, como uma falsa alternativa à auto-

afirmação e à autonomia, pelo fato do individualismo se constituir como uma pseudo-

diferenciação individual, pautado por uma falsa lógica do sujeito forjada socialmente, 

que impede o indivíduo de tomar conhecimento da verdade sobre sua relação com a 

objetividade; assim, a suposta diferenciação individual obtida por meio do 

individualismo é determinada e incentivada pela sociedade como padrão 

comportamental, negando-se a si mesma como diferenciação e se constituindo em 

princípio totalizador, administrado e calculado socialmente. A alternativa referente à 

inserção grupal como meio de auto-afirmação individual também evidencia-se como 

falsa, pois, ao desconsiderar as determinações societárias dos microgrupos e as 

contradições sociais e individuais presentes em sua composição e tomá-los como 

elementos capazes de promover, de modo espontâneo e isoladamente, mudanças sociais 

e culturais em prol da individuação, fixam-se na ilusão sobre sua autonomia (cuja 

prática se torna pseudo atividade) e promovem identificações coletivas entre os 

indivíduos, distanciando o jovem, ainda mais, da possibilidade de desenvolver sua 

consciência crítica sobre a realidade e sobre si mesmo; tal possibilidade somente 

poderia ser constituída mediante a reflexão teórica, um pensamento rigoroso sobre as 

condições objetivas que geram as contradições sociais, individuais e grupais e que 

impõem limites à formação do indivíduo. 

Frente a essas condições de formação da juventude na sociedade 

administrada, buscou-se compreender as possibilidades de emancipação do jovem, a 

partir da investigação sobre alguns aspectos, como: suas tendências de adesão aos 
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princípios individualistas e heteronômicos, aos comportamentos adaptativos e não 

referidos em princípios morais e éticos, e de adesão à ideologia da racionalidade 

tecnológica, suas tendências ao acesso tecnológico, a intensidade de suas relações 

grupais e de sua participação sócio-política. A articulação desses aspectos com a 

formação, foi investigada por meio de dois fatores: o local de residência dos jovens e a 

natureza administrativa das redes de ensino, procurando-se apreender as relações entre 

esses aspectos e verificar as diferenças e semelhanças referentes aos graus de adesão a 

eles em relação aos fatores considerados, observando-se se elas se refletiam em 

diferentes possibilidades de integração ou de resistência dos jovens de cada localidade 

ou rede de ensino. 

Os resultados obtidos na pesquisa sobre a formação dos jovens 

indicam certa tendência desses à adesão à ideologia da racionalidade tecnológica e 

tendências implícitas ao individualismo, à heteronomia e à concordância com 

comportamentos sociais adaptativos, não-morais e anti-éticos. A adesão à racionalidade 

tecnológica é corroborada pelo elevado grau de acesso ao conjunto dos bens e meios 

tecnológicos (dos quais se destaca a televisão como o bem mais acessado), em 

detrimento dos graus obtidos para relacionamento social e participação sócio-política. 

Configuram-se, a partir desses resultados, tendências à consideração da técnica como 

um fetiche e sobre a formação de indivíduos tecnológicos na sociedade administrada do 

capitalismo tardio. A tendência dos jovens ao acesso tecnológico evidenciada pela 

pesquisa poderia indicar, de outro modo, as possibilidades de se tomar a tecnologia 

como elemento emancipador, já que tal acesso se correlaciona positivamente com os 

graus de relacionamento social e de participação política dos jovens; esses dois espaços 

poderiam se constituir como meios de apropriação de certos saberes que favoreceriam o 

desenvolvimento da consciência crítica. No entanto, os resultados obtidos para essas 

duas variáveis em outras análises apontam para a confirmação da função regressiva da 

tecnologia na sociedade atual. Isso porque as variáveis relacionamento social e 

participação política se correlacionaram com as tendências de adesão à ideologia da 

racionalidade tecnológica, indicando, respectivamente, a submissão da função 

mediadora dos grupos (e microgrupos, que, no caso desta pesquisa, os mais destacados 

foram a família, os amigos e os colegas de escola) e de determinadas formas de 

participação política (dentre as quais se destacou o voluntariado) à lógica formal-

identitária que regem as relações sociais, o que incrementa o caráter predominantemente 
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adaptativo dos grupos sociais e do tipo de atividade sócio-política mais pontuada pelos 

adolescentes, na sociedade contemporânea. 

Quanto às correlações entre os principais aspectos da formação, 

considerados neste estudo: individualismo, ideologia da racionalidade tecnológica, 

heteronomia e comportamentos sociais –, todos apresentaram correlações entre si, 

indicando que as tendências à adesão aos princípios individualista, associam-se às 

tendências de adesão aos princípios heteronômicos, ao acatamento de comportamentos 

sociais adaptativos, não morais e anti-éticos e aos princípios técnico-instrumentais e 

formal-identitários, e vice-versa. Esse conjunto de tendências associadas confluem para 

o tipo de tendência formativa caracterizada como uma pseudoformação dos indivíduos. 

Assim, o individualismo que orienta a busca pelos interesses particulares e cria uma 

ilusão de autodeterminação, tem sua falsidade revelada como uma pseudo-diferenciação 

individual ao se associar a padrões adaptativos e instrumentais de sociabilidade e às 

tendências ao acatamento de atitudes convergentes às demandas ideológicas da 

sociedade, evidenciando-se como um princípio administrado no capitalismo tardio. A 

instrumentalidade orienta o jovem no sentido da negação do sofrimento causado pelas 

ameaças sociais e o conduz a satisfações narcisistas compensatórias por meio de sua 

adesão ideológica. A adesão ideológica incrementa não apenas a necessidade de 

submissão heteronômica à autoridade, mas reforça um padrão psíquico infantilizado e 

intensifica os traços sadomasoquistas de personalidade. O indivíduo, na tentativa de 

autoconservar-se, submete-se heteronomamente à autoridade (externa), identifica-se 

com as tendências sociais à violência e à crueldade, despoja-se de sua moralidade, adota 

comportamentos estadandardizados e reproduz interna e externamente a crueldade 

introjetada. Como essa identificação é apenas uma simulação da identificação com o 

objeto, pois ela se dá a partir de uma imagem idealizada deste, ela tem que ser 

constantemente reforçada pelos mecanismos ideológicos da sociedade. Desse modo, as 

relações sociais entre os jovens, e entre esses e a sociedade como um todo, mediadas 

pela racionalidade técnica pautam-se por esquematismos e tornam-se superficiais e 

descartáveis. A ausência de laços profundos com o objeto – que permitiria sua 

incorporação, de fato, pelo sujeito; sua experiência com ele – o impossibilita de 

desenvolver a consciência crítica, necessária ao desvelamento de suas contradições e 

das contradições da sociedade 
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Em relação aos resultados sobre a variância dos dados, eles revelam 

variabilidade expressiva em relação à variável relacionamento com grupos sociais para 

o fator rede de ensino, obtendo-se graus mais elevados de relacionamento social na 

escola pública em comparação à particular; e em relação à variável heteronomia para o 

fator local de residência dos jovens, cujos maiores valores concentraram-se no 

município do interior . Esses dados indicam, respectivamente, uma tendência dos jovens 

de escola pública à integração social por meio de uma compensação pela sua exclusão 

econômica, e uma leve tendência à intensificação da pressão social e dos mecanismos 

de pseudoformação, na cidade interiorana. Os demais resultados não apresentaram 

variação significativa, o que deve ser compreendido como uma indicação da tendência à 

homogeneização das consciências, na sociedade administrada; assim essa semelhança 

das respostas evidencia a efetivação do princípio heteronômico e da lógica formal-

identitária, relacionadas à tendência totalitária de formação do indivíduo no capitalismo 

tardio. 

 

A pseudoformação tem, de acordo com este estudo, se propagado 

como a principal tendência de formação do indivíduo, associada às demandas do 

capitalismo tardio. Os jovens “deformados” são impedidos de refletirem criticamente 

sobre os processos sociais, aos quais estão implicados, favorecendo a reprodução das 

relações sociais e das condições objetivas que mantêm esse tipo de formação como a 

principal. Os escores obtidos na pesquisa sobre a formação da juventude concentram-se 

em torno do ponto médio, evidenciando que o processo de deformação de suas 

consciências ainda não chegou ao seu fim, mas apresenta possibilidades de reversão. 

Entretanto, qualquer tentativa de transformação das condições sociais existentes que não 

seja mediada pela reflexão é infrutífera e ideológica, e se converte em pseudo atividade, 

podendo conduzir ao seu contrário: a intensificação dos mecanismos sociais de 

integração. 

 

As reflexões teóricas aqui presentes e os resultados empíricos 

auferidos pela pesquisa com os jovens não têm a pretensão de esgotar a discussão sobre 

o tema da formação. Ao contrário, podem ser tomados como princípio para outras 

discussões e novas pesquisas sobre a formação da juventude. 
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A título de sugestão e indicação de possibilidades para futuras 

pesquisas elencam-se, a seguir, alguns pontos a partir dos quais pode-se dar 

prosseguimento às discussões aqui empreendidas: a) em relação às escalas de atitudes, 

para a confirmação ou para a obtenção de novos dados, pode-se reaplicá-las a outras 

amostras semelhantes àquela estuda aqui; b) pode-se realizar um estudo mais específico 

acerca dos conteúdos presentes nas escalas por meio de sua análise fatorial; c) quanto às 

questões A, B e C, entende-se que para um maior detalhamento dos dados relativos ao 

acesso tecnológico, ao relacionamento com grupos sociais e à participação política dos 

jovens, tais questões poderiam ter seus itens convertidos em assertivas; d) pode-se, 

ainda, futuramente, realizar, um estudo mais aprofundado sobre os espaços sociais 

freqüentados pelos jovens (familiar, políticos, culturais, educativos, de lazer), a fim de 

se compreender melhor como se dão suas relações na sociedade e de quais 

possibilidades e condições dispõem nesses espaços para se emanciparem. 

Desse modo, o aprofundamento das reflexões sobre a formação dos 

indivíduos, pode contribuir com a modificação das condições que levam ao declínio do 

indivíduo. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

                    (PILOTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário de Dados Pessoais 

 
Sexo: 1-masculino                2-feminino                                 Idade: ________________ 

Grau de escolaridade: ___________________________________________________ 

Você estuda em escola pública ou particular? _______________________________ 

Você trabalha ? _____________ Durante quantas horas diárias? _______________ 

Você mora com seus pais? _________ Tem irmãos? ________ Quantos? _________ 

Você possui alguma religião? _________________ É praticante?  _______________ 
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Com relação às próximas questões, favor atribuir, no espaço disponível ao lado dos 
itens (    ), o grau de envolvimento com os bens tecnológicos (questão A), com os 
grupos sociais (questão B) e com as atividades sócio-políticas (questão C), 
considerando uma escala de 1 a 10 para os itens que vocês demonstram algum 
envolvimento: 

 

A) A quais dos itens abaixo você tem acesso freqüentemente (em casa, na escola ou 
em outro ambiente)? 
televisão 

tv a cabo 

DVD player 

CD player 

MP3 player  

microcomputador 

notebook 

palmtop 

internet discada 

internet banda larga 

telefone residencial 

telefone celular 

rádio  

Outro. Qual? _____________________

 

B) Com quais dos grupos sociais abaixo você convive freqüentemente? 
Família 

Amigos da escola 

Vizinhança  

Grupo de trabalho 

Turma da igreja 

Turma do clube 

Outros. Quais? _______________

 

C) De quais das atividades sócio-políticas abaixo você participa? 
Grêmio escolar 

ONGs 

Voluntariado 

Projetos sociais 

Partidos políticos 

Outras. Quais? _______________ 

Não costumo participar desse tipo 
de atividade 

Caro jovem,  

abaixo estão relacionadas algumas frases sobre diversos temas. Gostaríamos de 
saber sua opinião a respeito delas, com o objetivo de verificar como os jovens, de um 
modo geral, se posicionam diante de algumas situações. Suas respostas são pessoais e 
seu anomimato será resguardado. 

Pedimos a você que: 
a) Leia atentamente as instruções e cada questão antes de respondê-la; 
b) Responda a todas as questões; 
c) Responda as questões de acordo com seus sentimentos, lembrando que não existem 

respostas certas ou erradas; e 
d) Não comente as frases ou suas respostas com outras pessoas durante a aplicação. 



 

Obrigada! 

 

 
Instruções: Em cada frase abaixo, indique o grau de concordância ou 

discordância, de acordo com a seguinte escala: 

(1) discordo plenamente 

(2) discordo moderadamente 

(3) discordo pouco 

(5) concordo pouco 

(6) concordo moderadamente 

(7) concordo plenamente 

 
Procure não rasurar suas respostas. Assinale apenas uma das 

alternativas de resposta para cada questão, escolhendo aquela que mais se 
aproxima do que você pensa. 

 

1. Não acharia imoral realizar algum trabalho ilícito por um tempo, se estivesse 
precisando muito de dinheiro. 

1 2 3 5 6 7 

2. Não me preocupo com meu futuro, pois sei que, de alguma forma, minha família se 
esforçará para garanti-lo, pois é sua obrigação. 

1 2 3 5 6 7 

3. Uma boa aparência é o mais importante na vida. 
1 2 3 5 6 7 

4. Penso que jogar um simples papel de bala na rua não é nada, perto dos poluentes 
que as grandes indústrias despejam todos os dias no ar e nos rios. 

1 2 3 5 6 7 

5. A única utopia que vale a pena pensar é a da felicidade individual. 
1 2 3 5 6 7 

6. Numa eleição, o voto deve levar mais em consideração a pessoa (candidato) do que 
seu partido político. 

1 2 3 5 6 7 

7. O poder de persuasão é algo muito importante no mundo competitivo de hoje, pois, 
quando precisarmos, sempre poderemos convencer as pessoas a ficarem do nosso 
lado. 

1 2 3 5 6 7 

8. Sermos bem sucedidos em nossos objetivos garante uma posição de destaque entre 
nossos amigos. 

1 2 3 5 6 7 



  201 

9. Pode-se praticar um ato considerado imoral, desde que não seja ilegal. 
1 2 3 5 6 7 

10. Não pensaria duas vezes se tivesse que optar entre me beneficiar, prejudicando os 
outros, ou beneficiar aos outros, prejudicando a mim mesmo: optaria pela primeira 
alternativa. 

1 2 3 5 6 7 

11. Se a pena de morte diminuir a criminalidade, ela deve ser aprovada. 
1 2 3 5 6 7 

12.  “Amigos, amigos. Negócios à parte!” 
1 2 3 5 6 7 

13. O lazer gostoso acontece depois do dever cumprido. 
1 2 3 5 6 7 

14. Sempre precisamos de alguém que nos complete e nos dê segurança. 
1 2 3 5 6 7 

15. A violência, a corrupção, a injustiça e a imoralidade são tão comuns hoje em dia, 
que é difícil saber os limites entre o que é justo, legal e moral e o que é crime. 

1 2 3 5 6 7 

16. Um bom contato social pode ser mais importante que uma amizade, pois pode nos 
abrir muitas portas. 

1 2 3 5 6 7 

17. Devemos sempre nos adequar às mudanças organizacionais e às regras do mercado 
de trabalho para termos sucesso profissional. 

1 2 3 5 6 7 

18. Com relação à minha escolha profissional, procuro me orientar pelos especialistas 
que analisam as tendências do mercado de trabalho. 

1 2 3 5 6 7 

19. Devido ao desenvolvimento tecnológico, no mundo atual temos a capacidade de 
fazer muitas coisas em pouco tempo, sem despender muito esforço físico ou 
intelectual. 

1 2 3 5 6 7 

20. A realização profissional deve ser avaliada, principalmente pela produtividade. 
1 2 3 5 6 7 

21. Não tomo nenhuma decisão sem pedir a opinião das pessoas. 
1 2 3 5 6 7 

22. Os trabalhos voluntários contribuem muito para o desenvolvimento da sociedade. 
1 2 3 5 6 7 
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23. Filosofia e política são assuntos extremamente chatos para se conversar com os 
amigos. 

1 2 3 5 6 7 

24. Procuro andar na moda, porque assim me sinto melhor. 
1 2 3 5 6 7 

25. Todos são substituíveis. 
1 2 3 5 6 7 

26. A masculinidade de um homem se mede pelo número de relações sexuais que ele 
consegue ter. 

1 2 3 5 6 7 

27. Se meu amigo está em um dos primeiros lugares de uma longa fila, dou um jeitinho 
para conseguir ficar junto dele, ao invés de ter de esperar no final da fila. 

1 2 3 5 6 7 

28. Atualmente, a família já não é mais fundamental aos indivíduos como antigamente. 
1 2 3 5 6 7 

29. A violência atual decorre, principalmente, do fato da impunidade ser muito grande. 
1 2 3 5 6 7 

30. Gosto mais de conversar com meus amigos pela internet do que ter que sair para me 
encontrar com eles. 

1 2 3 5 6 7 

31. Devemos aceitar a realidade tal como ela é. 
1 2 3 5 6 7 

32. As pessoas que ainda dão importância para os costumes e as tradições vivem no 
passado e não terão sucesso no mundo de hoje, porque a modernidade exige que 
nos desapeguemos das tradições para sermos ágeis, flexíveis e competitivos. 

1 2 3 5 6 7 

33. As normas sociais devem ser seguidas sem qualquer questionamento, já que 
existem e não podemos mudá-las. 

1 2 3 5 6 7 

34. Quanto mais satisfazemos nossos desejos, mais fortalecidos nos sentimos. 
1 2 3 5 6 7 

35. Penso que idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e mães com 
crianças no colo não deveriam ter privilégios, pois pagamos impostos tanto quanto 
eles. 

1 2 3 5 6 7 

36. O tráfico de drogas é um trabalho como outro qualquer. 
1 2 3 5 6 7 
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37. Gosto quando as pessoas pensam como eu. 
1 2 3 5 6 7 

38. Um filho de pais separados terá mais problemas emocionais, que um filho que tem 
pais que vivem juntos. 

1 2 3 5 6 7 

39. Se algum colega de escola obtém uma nota menor do que a minha, sendo que 
nossas avaliações estão idênticas, e observo que isso só aconteceu porque o 
professor esqueceu-se de corrigir, na minha avaliação, um erro idêntico ao do meu 
colega, fico quieto para não me prejudicar. 

1 2 3 5 6 7 

40. Sem a tecnologia não seríamos nada. 
1 2 3 5 6 7 

41. No mundo atual, o pior defeito que uma pessoa pode ter é não conseguir se impor 
aos outros. 

1 2 3 5 6 7 

42. As tradições e os costumes representam um atraso para a sociedade, pois impedem 
o avanço tecnológico. 

1 2 3 5 6 7 

43. Os pais devem mostrar carinho pelos filhos, mesmo que não seja espontâneo. 
1 2 3 5 6 7 

44. Não me sinto suficientemente capaz e seguro para dirigir minha vida sozinho. 
1 2 3 5 6 7 

45. Jamais reclamo de uma situação que me pareça injusta para os outros, mas que me 
beneficia. 

1 2 3 5 6 7 

46. Prefiro amigos influentes e poderosos a amigos éticos, mas que não têm como me 
ajudar a crescer na vida. 

1 2 3 5 6 7 

47. Quando desejo algo não vejo limites para conseguir. 
1 2 3 5 6 7 

48. Se faço uma avaliação idêntica à do meu colega de turma e obtenho uma nota mais 
baixa que ele, reclamo imediatamente. 

1 2 3 5 6 7 

49. Hoje em dia a vida é melhor, pois temos a possibilidade de consumir mais. 
1 2 3 5 6 7 

50. Não é nada esperto aquele que devolve um dinheiro que achou. 
1 2 3 5 6 7 
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51. Hoje em dia, é melhor “ficar” do que namorar, porque podemos nos divertir e, ao 
mesmo tempo, nos sentirmos livres, sem compromissos. 

1 2 3 5 6 7 

52. Para que uns possam vencer, outros devem perder. 
1 2 3 5 6 7 

53. Hoje, com a evolução dos recursos tecnológicos e dos meios de comunicação, 
estamos mais próximos uns dos outros. 

1 2 3 5 6 7 

54. Aqueles que são sexualmente promíscuos mostram pouco valor à sua vida, por 
persistirem em hábitos que podem facilitar o contágio da AIDS. 

1 2 3 5 6 7 

55. Não me intrometo na vida dos outros, por isso não admito que se intrometam na 
minha. 

1 2 3 5 6 7 

56. Procuro não cometer erros para não decepcionar as pessoas. 
1 2 3 5 6 7 

57. Para todo mal que nos é feito, é justo “pagarmos com a mesma moeda”. 
1 2 3 5 6 7 

58. Não gosto de me sentir diferente das outras pessoas, pois temo ser excluído(a) da 
convivência com elas. 

1 2 3 5 6 7 

59.  “Tempo é dinheiro.” 
1 2 3 5 6 7 

60. Dá-me uma confortável sensação de unidade quando, por exemplo, em época de 
copa do mundo, todos ficam contagiados pelo espírito esportivo e enfeitam as 
casas, torcem pelo mesmo time e se vestem com as cores da bandeira. 

1 2 3 5 6 7 

61. Prefiro que outras pessoas decidam algumas coisas por mim, pois se tudo der errado 
não me sentirei culpado(a) por isso. 

1 2 3 5 6 7 

62. O corpo saudável é essencial para a potência genital. 
1 2 3 5 6 7 

63. Agrada-me mais me identificar com grupos, em que percebo que as pessoas não são 
tão comuns quanto os outros. Sinto-me diferente e bem com isso. 

1 2 3 5 6 7 

64. Procuro não me identificar com pessoas “fracas”, que não conseguem se auto-
afirmar diante dos demais. 
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1 2 3 5 6 7 

65. Na juventude é importante ter ídolos pelos modelos de conduta que oferecem. 
1 2 3 5 6 7 

66. A sexualidade madura exige um único parceiro, que no casamento, quando é 
realizado por livre escolha, dirige-se ao cônjuge. 

1 2 3 5 6 7 

67. A escola deve voltar-se para ensinamentos úteis ao trabalho do que para a formação 
geral. 

1 2 3 5 6 7 

68. Atualmente, ter uma religião já não é mais tão importante quanto era antigamente. 
1 2 3 5 6 7 

69. Hoje em dia, é mais importante buscar um trabalho que possa nos trazer 
reconhecimento profissional, status social e estabilidade financeira do que 
simplesmente fazer aquilo que gostamos, se isso não nos garante reconhecimento, 
status e estabilidade. 

1 2 3 5 6 7 

70. Com os recursos científicos e tecnológicos de hoje somos mais livres que 
antigamente. 

1 2 3 5 6 7 

71. Não dá para imaginar um mundo sem computadores. 
1 2 3 5 6 7 

72. A amizade é um belo conceito, mas que na prática não funciona, pois, de alguma 
forma, sempre vem acompanhada de algum interesse. 

1 2 3 5 6 7 

73. Sempre devemos fazer amizades com as pessoas, pois nunca sabemos quando 
iremos precisar delas. 

1 2 3 5 6 7 

74. Existir ricos e pobres é importante para se manter o equilíbrio da sociedade. 
1 2 3 5 6 7 

75. Cada pessoa deve dar o melhor de si na sociedade atual, para ser a melhor em tudo. 
1 2 3 5 6 7 

76. Adoro a sensação de unidade com o mundo, pois me transmite muita segurança. 
1 2 3 5 6 7 

77. Sempre devemos nos mostrar forte às pessoas, mesmo quando não nos sentimos 
assim, para que ninguém tire proveito de nossas fraquezas. 

1 2 3 5 6 7 



  206 

78. Ao me arrumar para sair, sempre penso no que os outros irão achar de mim. 
1 2 3 5 6 7 

79. Eu sozinho (a) não posso fazer nada para mudar a situação do país, pois “uma 
andorinha só não faz verão”. 

1 2 3 5 6 7 

80. Para ser grande é preciso não perder tempo com pequenas coisas. 
1 2 3 5 6 7 

81. Ajo sem pensar, pois se penso muito antes de agir, acabo perdendo a coragem para 
fazer o que quero. 

1 2 3 5 6 7 

82. Prefiro que não me façam favores, para que eu não precise retribuí-los mais tarde. 
1 2 3 5 6 7 

83. A sociedade se desenvolve mais à medida que cada um faz a sua parte, sem 
depender dos outros. 

1 2 3 5 6 7 

84. Ajo, penso e me expresso de acordo com meus próprios princípios, mesmo que essa 
forma de agir, pensar ou me expressar possa ofender aos outros. 

1 2 3 5 6 7 

85. A ética é uma “faca de dois gumes”: ela é importante, mas às vezes pode nos 
atrapalhar na busca de nossos objetivos. 

1 2 3 5 6 7 

86. Seria impossível viver sem televisão para mim, pois, além de me divertir com os 
programas que assisto, por meio deles posso aprender sobre os comportamentos e 
os costumes do momento. 

1 2 3 5 6 7 

87. Ao receber um troco acima do valor correto, só o devolvo se o erro for percebido 
pela pessoa que me deu o troco. Fora isso, acho desnecessário, já que a pessoa não 
se sentiu lesada. 

1 2 3 5 6 7 

88. Depender dos outros é muito ruim! 
1 2 3 5 6 7 

89. Aceitaria uma grande oportunidade de emprego, mesmo que este não estivesse de 
acordo com as normas de preservação ambiental. 

1 2 3 5 6 7 

90. Se as prostitutas e os homossexuais tivessem a oportunidade de ter um 
acompanhamento psicológico, poderiam rever suas condutas sexuais e serem 
reeducados para terem um melhor encaminhamento na vida. 

1 2 3 5 6 7 
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91. Se uma empresa estivesse pagando os custos de um funcionário que foi designado a 
um trabalho, devendo este apenas apresentar os recibos e notas referentes aos 
gastos, se ele fosse esperto, poderia aproveitar a oportunidade para ganhar um 
dinheiro extra, apresentando recibos com valor um pouco maior que o gasto real, já 
que para a empresa não importava o valor dos custos. 

1 2 3 5 6 7 

92. Procuro seguir quase todas as orientações da sociedade e do mercado de trabalho 
para ser bem sucedido na vida. 

1 2 3 5 6 7 

93. Devemos cumprir a lei em qualquer circunstância. 
1 2 3 5 6 7 

94. É preferível não pensarmos muito sobre a nossa vida e o mundo que nos cerca, pois 
isso só nos traria maiores sofrimentos, já que não é possível fazermos muito a esse 
respeito. 

1 2 3 5 6 7 

95. É importante competir, mas é mais importante ganhar. 
1 2 3 5 6 7 

96. Trocar aquilo que já conheço pelo desconhecido me causa receio e insegurança. 
1 2 3 5 6 7 

97. Sinto orgulho de mim mesmo(a) quando obtenho sucesso. 
1 2 3 5 6 7 

98. Hoje em dia, com todo o avanço tecnológico, a liberdade de escolha é maior do que 
no passado. 

1 2 3 5 6 7 

99. Não vejo problemas em se utilizar de meios ilícitos para se conseguir aquilo que se 
quer, se isso é para o nosso próprio bem. 

1 2 3 5 6 7 

100. Não me importo se incomodo meu vizinho quando ouço som alto, pois o que 
importa é que estou fazendo aquilo que me dá prazer. 

1 2 3 5 6 7 

101. Prefiro não compartilhar meus sentimentos, interesses, planos e desejos pessoais 
com os outros, pois receio me expor. 

1 2 3 5 6 7 

102. O lazer deve ser uma recomposição de forças para se voltar ao trabalho ou ao 
estudo. 

1 2 3 5 6 7 

103. É importante para nossa valorização pessoal, mostrar e ressaltar nossos méritos e 
qualidades diante das pessoas, quando temos oportunidade. 
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1 2 3 5 6 7 

104.  “Pegadinhas” e programas humorísticos que tratam com leveza e bom humor os 
problemas sociais, políticos e econômicos da sociedade, são um excelente meio 
para extravasarmos as angústias que esses problemas causam. 

1 2 3 5 6 7 

105. Ajudo aos demais desde que isso não atrapalhe meus interesses pessoais. 
1 2 3 5 6 7 

106. Numa situação de competição é importante conhecer bem nossos concorrentes para 
podermos eliminá-los, atingindo-os em seus pontos fracos. 

1 2 3 5 6 7 

107. A solidariedade é uma importante ferramenta para se diminuir as desigualdades 
sociais. 

1 2 3 5 6 7 

108. Prefiro ver o filme a ter que ler o livro sobre determinado assunto, pois, além de se 
perder menos tempo, a compreensão sobre o assunto é facilitada pelas imagens e 
pela forma sintética e objetiva com que o filme trata do assunto. 

1 2 3 5 6 7 

109. Quando algumas coisas me parecem não ter solução, coloco tudo na mão de Deus. 
1 2 3 5 6 7 

110. É otário aquele que não revida a um insulto. 
1 2 3 5 6 7 

111. Família é bom só quando não se intromete na nossa vida. 
1 2 3 5 6 7 

112. Importo-me com que os outros pensam ou falam sobre mim. 
1 2 3 5 6 7 

113. A tolerância não é virtude, é sinal de fraqueza de caráter. 
1 2 3 5 6 7 

114.  “Ter personalidade” é uma exigência muito importante nos dias de hoje, pois além 
de nos destacarmos, também evitamos nos tornarmos iguais às demais pessoas. 

1 2 3 5 6 7 

115.  “Querer é poder.” 
1 2 3 5 6 7 

116. Gosto de tomar decisões somente quando estou seguro de que as conseqüências 
dessas decisões serão boas. 

1 2 3 5 6 7 

117.  “A ocasião faz o ladrão”. 
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1 2 3 5 6 7 

118. Dá-me uma sensação de insegurança quando percebo que minha forma de ser e de 
pensar é discordante da forma como as pessoas esperavam que eu fosse ou 
pensasse. 

1 2 3 5 6 7 

119. Dá-me uma sensação de bem-estar quando sou aceito pelas pessoas. 
1 2 3 5 6 7 

120. Poderia até abrir mão de meus ideais, se recebesse uma bela proposta financeira. 
1 2 3 5 6 7 

121. Se nos comportamos de maneira muito diferente das outros, podemos acabar nos 
distanciando das pessoas e dos grupos sociais. 

1 2 3 5 6 7 

122. Cada um tem uma natureza própria que não pode ser alterada. 
1 2 3 5 6 7 

123. As novelas televisivas discutem temas extremamente relevantes do cotidiano, que 
nos ajudam a refletir sobre a nossa própria vida, orientando-nos sobre ela. 

1 2 3 5 6 7 

124. Graças à tecnologia, o mundo atual é bem melhor que o do passado. 
1 2 3 5 6 7 

125. Sempre cedo às pressões de meus pais, sem discutir com eles, pois eles sabem o 
que é melhor para mim. 

1 2 3 5 6 7 

126. A honestidade é um belo conceito, mas não conheço ninguém que tenha sido bem 
sucedido apenas com trabalho honesto. 

1 2 3 5 6 7 

127. Ser verdadeiramente humano é sempre ajudar as pessoas pobres e as instituições de 
caridade. 

1 2 3 5 6 7 

128. Se alguém me sustenta, essa pessoa tem todo o direito de se meter na minha vida. 
1 2 3 5 6 7 

129. O avanço tecnológico propicia aos jovens de hoje maiores oportunidades de 
formação. 

1 2 3 5 6 7 

130. Sinto-me bem comigo mesmo se consigo ultrapassar o sinal vermelho, burlando a 
fiscalização. 

1 2 3 5 6 7 



  210 

131. Se cada um cuidasse de seus próprios problemas o mundo seria bem melhor. 
1 2 3 5 6 7 

132.  “Os fins justificam os meios.” 
1 2 3 5 6 7 

133. Embora eu discorde de muitas coisas na vida, prefiro “engolir alguns sapos” a 
“comprar briga”. 

1 2 3 5 6 7 

134. As telenovelas deveriam apresentar personagens que pudessem influir 
adequadamente no comportamento dos jovens. 

1 2 3 5 6 7 

135. No capitalismo, o sucesso na vida depende, principalmente, do indivíduo. 
1 2 3 5 6 7 

136. As instituições de caridade têm um papel muito importante na sociedade, porque 
sem elas a pobreza seria ainda maior. 

1 2 3 5 6 7 

137. As telenovelas são boas quando apresentam personagens que são facilmente 
identificáveis no cotidiano. 

1 2 3 5 6 7 

138. O criminoso deve ser totalmente responsabilizado pelos seus crimes. 
1 2 3 5 6 7 

139. Procuro sempre saber o que as pessoas esperam de mim para saber como me 
comportar socialmente. 

1 2 3 5 6 7 

140. A corrupção é inerente à política. 
1 2 3 5 6 7 

141. Atualmente, as ONGs e os trabalhos voluntários são as melhores soluções para os 
problemas ambientais, de justiça social, éticos, políticos, etc. 

1 2 3 5 6 7 

142. Almejo sempre o melhor para mim, mesmo que isso não seja o melhor para os 
outros. 

1 2 3 5 6 7 

143. Adoro consumir produtos exclusivos, que me deixam diferente com relação às 
demais pessoas. 

1 2 3 5 6 7 

144.  “O importante na vida é levar vantagem em tudo.” 
1 2 3 5 6 7 
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APÊNDICE 2 - INSTRUMENTO DE PESQUISA 

                     (VERSÃO FINAL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário de Dados Pessoais 
Sexo: 1-masculino                                                                    
          2-feminino                                                                       Idade: _______ anos 

Grau de escolaridade: 1- 1º ano do Ensino Médio                    Escola em que estuda:      

                                       2- 2º ano do Ensino Médio                            1-pública 

                                       3- 3º ano do Ensino Médio                            2-particular 

Você trabalha? 1-sim                        Durante quantas horas diárias? ______ horas 

                            2-não                            

Você mora com: 1-seus pais ou responsáveis           Tem irmãos? 1-sim                    2-não 

                             2-sozinho ou em república              Quantos? _________ 

Você possui alguma religião? 1-sim                     É praticante? 1-sim 

                                                2-não                                          2-não 
 
Com relação às próximas questões, assinalar o número que melhor representa seu grau de 
envolvimento ou contato com cada um dos itens, considerando a seguinte escala:  
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       0: nenhum contato ou envolvimento 
       1: pouco envolvimento ou contato 

 2: envolvimento ou contato moderado 
 3: envolvimento ou contato intenso 

 

A) A quais desses itens você tem acesso (em casa, na escola ou em outro ambiente)? 
Televisão                      0 – 1 – 2 – 3  
Tv por assinatura        0 – 1 – 2 – 3 
DVD player                  0 – 1 – 2 – 3 
CD player                     0 – 1 – 2 – 3 
MP3 player                    0 – 1 – 2 – 3 
Microcomputador       0 – 1 – 2 – 3 
Notebook                      0 – 1 – 2 – 3 

Palmtop                           0 – 1 – 2 – 3 
Internet discada              0 – 1 – 2 – 3 
Internet banda larga      0 – 1 – 2 – 3 
Telefone residencial        0 – 1 – 2 – 3 
Telefone celular               0 – 1 – 2 – 3 
Rádio                                       0 – 1 – 2 – 3 

 
B) Com quais dos grupos sociais abaixo você convive freqüentemente? 
Família                             0 – 1 – 2 – 3 
Amigos                             0 – 1 – 2 – 3 
Colegas da escola             0 – 1 – 2 – 3 
Pessoal do trabalho         0 – 1 – 2 – 3                     
(emprego) 

Vizinhança                    0 – 1 – 2 – 3 
Turma da igreja           0 – 1 – 2 – 3 
Turma do clube            0 – 1 – 2 – 3 
Namorado (a)                0 – 1 – 2 – 3     

 

C) De quais das atividades sócio-políticas abaixo você participa? 
Grêmio escolar                0 – 1 – 2 – 3 
ONGs                             0 – 1 – 2 – 3 
Voluntariado                   0 – 1 – 2 – 3 
Projetos sociais                0 – 1 – 2 – 3 
Partidos políticos                0 – 1 – 2 – 3 
Manifestações de               0 – 1 – 2 – 3  
protestos e reivindicações 
Debates políticos                           0 – 1 – 2 – 3 
Associação de bairro                     0 – 1 – 2 – 3         
ou outras associações similares 
Movimentos sociais                       0 – 1 – 2 – 3 
Conselhos municipais                   0 – 1 – 2 – 3 
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Jovem,  

abaixo estão relacionadas algumas frases sobre diversos temas. Gostaríamos de 
saber sua opinião a respeito delas, com o objetivo de verificar como os jovens, de um 
modo geral, se posicionam diante de algumas situações. Suas respostas são pessoais e 
serão tratadas de maneira confidencial. 

Pedimos a você que: 
a) Leia atentamente as instruções e cada questão antes de respondê-la; 
b) Responda a todas as questões; 
c) Responda as questões de acordo com suas próprias opiniões, lembrando que não 

existem respostas certas ou erradas; e 
d) Não comente as frases ou suas respostas com outras pessoas durante a aplicação. 

Obrigado! 

 
Instruções: Em cada frase abaixo, indique o grau de concordância ou 
discordância, de acordo com a seguinte escala: 

(1) discordo totalmente 
(2) discordo moderadamente 
(3) discordo pouco 

(5) concordo pouco 
(6) concordo moderadamente 
(7) concordo totalmente 

 
Procure não rasurar suas respostas. Assinale apenas uma das alternativas de 
resposta para cada questão, escolhendo aquela que mais se aproxima do que 
você pensa. 

 

1. Não acharia imoral realizar algum trabalho ilícito por um tempo, se estivesse 
precisando muito de dinheiro. 

1 2 3 5 6 7 

2. Não me preocupo com meu futuro, pois sei que, de alguma forma, minha família se 
esforçará para garanti-lo, pois é sua obrigação. 

1 2 3 5 6 7 

3. Uma boa aparência é o mais importante na vida. 
1 2 3 5 6 7 

4. A única utopia que vale a pena pensar é a da felicidade individual. 
1 2 3 5 6 7 

5. Acho importante sermos bem sucedidos em nossos objetivos, pois isso garante uma 
posição de destaque entre nossos amigos. 

1 2 3 5 6 7 

6. Não pensaria duas vezes se tivesse que optar entre me beneficiar, prejudicando os 
outros, ou beneficiar aos outros, prejudicando a mim mesmo: optaria pela primeira 
alternativa. 

1 2 3 5 6 7 
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7. Se a pena de morte diminuir a criminalidade, ela deve ser aprovada. 
1 2 3 5 6 7 

8. A violência, a corrupção, a injustiça e a imoralidade são tão comuns hoje em dia, 
que é difícil saber os limites entre o que é justo, legal e moral e o que é crime. 

1 2 3 5 6 7 

9. A realização profissional deve ser avaliada, principalmente pela produtividade. 
1 2 3 5 6 7 

10. Todos são substituíveis. 
1 2 3 5 6 7 

11. Se meu amigo está em um dos primeiros lugares de uma longa fila, dou um jeitinho 
para conseguir ficar junto dele, ao invés de ter de esperar no final da fila. 

1 2 3 5 6 7 

12. Atualmente, a família já não é mais fundamental aos indivíduos como antigamente. 
1 2 3 5 6 7 

13. Devemos aceitar a realidade tal como ela é. 
1 2 3 5 6 7 

14. As normas sociais devem ser seguidas sem qualquer questionamento, já que 
existem e não podemos mudá-las. 

1 2 3 5 6 7 

15. Quanto mais satisfazemos nossos desejos, mais fortalecidos nos sentimos. 
1 2 3 5 6 7 

16. Penso que idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e mães com 
crianças no colo não deveriam ter privilégios, pois pagamos impostos tanto quanto 
eles. 

1 2 3 5 6 7 

17. O tráfico de drogas é um trabalho como outro qualquer. 
1 2 3 5 6 7 

18. Um filho de pais separados terá mais problemas emocionais, que um filho que tem 
pais que vivem juntos. 

1 2 3 5 6 7 

19. No mundo atual, o pior defeito que uma pessoa pode ter é não conseguir se impor 
aos outros. 

1 2 3 5 6 7 

20. As tradições e os costumes representam um atraso para a sociedade, pois impedem 
o avanço tecnológico. 

1 2 3 5 6 7 
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21. Os pais devem mostrar carinho pelos filhos, mesmo que não seja espontâneo. 
1 2 3 5 6 7 

22. Mesmo se tivesse condições financeiras, penso que ainda não me sinto 
suficientemente capaz e emocionalmente seguro para dirigir minha vida sozinho. 

1 2 3 5 6 7 

23. Jamais reclamo de uma situação que me pareça injusta para os outros, mas que me 
beneficia. 

1 2 3 5 6 7 

24. Prefiro amigos influentes e poderosos a amigos éticos, mas que não têm como me 
ajudar a crescer na vida. 

1 2 3 5 6 7 

25. Quando desejo algo não vejo limites para conseguir. 
1 2 3 5 6 7 

26. Hoje em dia a vida é melhor, pois temos a possibilidade de consumir mais. 
1 2 3 5 6 7 

27. Não é nada esperto aquele que devolve um dinheiro que achou. 
1 2 3 5 6 7 

28. Hoje em dia, é melhor “ficar” do que namorar, porque podemos nos divertir e, ao 
mesmo tempo, nos sentirmos livres, sem compromissos. 

1 2 3 5 6 7 

29. Para que uns possam vencer, outros devem perder. 
1 2 3 5 6 7 

30. Aqueles que são sexualmente promíscuos mostram pouco valor à sua vida, por 
persistirem em hábitos que podem facilitar o contágio da AIDS. 

1 2 3 5 6 7 

31. Para todo mal que nos é feito, é justo “pagarmos com a mesma moeda”. 
1 2 3 5 6 7 

32. Não gosto de me sentir diferente das outras pessoas, pois temo ser excluído(a) da 
convivência com elas. 

1 2 3 5 6 7 

33.  “Tempo é dinheiro.” 
1 2 3 5 6 7 

34. Dá-me uma confortável sensação de unidade quando, por exemplo, em época de 
copa do mundo, todos ficam contagiados pelo espírito esportivo e enfeitam as 
casas, torcem pelo mesmo time e se vestem com as cores da bandeira. 

1 2 3 5 6 7 
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35. Prefiro que outras pessoas decidam algumas coisas por mim, pois se tudo der errado 
não me sentirei culpado(a) por isso. 

1 2 3 5 6 7 

36. Procuro não me identificar com pessoas “fracas”, que não conseguem se auto-
afirmar diante dos demais. 

1 2 3 5 6 7 

37. A sexualidade madura exige um único parceiro, que no casamento, quando é 
realizado por livre escolha, dirige-se ao cônjuge. 

1 2 3 5 6 7 

38. Hoje em dia, é mais importante buscar um trabalho que possa nos trazer 
reconhecimento profissional, status social e estabilidade financeira do que 
simplesmente fazer aquilo que gostamos, se isso não nos garante reconhecimento, 
status e estabilidade. 

1 2 3 5 6 7 

39. Com os recursos científicos e tecnológicos de hoje somos mais livres que 
antigamente. 

1 2 3 5 6 7 

40. Não dá para imaginar um mundo sem computadores. 
1 2 3 5 6 7 

41. Existir ricos e pobres é importante para se manter o equilíbrio da sociedade. 
1 2 3 5 6 7 

42. Adoro a sensação de unidade com o mundo, pois me transmite muita segurança. 
1 2 3 5 6 7 

43. Ao me arrumar para sair, sempre penso no que os outros irão achar de mim. 
1 2 3 5 6 7 

44. Para ser grande é preciso não perder tempo com pequenas coisas. 
1 2 3 5 6 7 

45. Ajo sem pensar, pois se penso muito antes de agir, acabo perdendo a coragem para 
fazer o que quero. 

1 2 3 5 6 7 

46. Ajo, penso e me expresso de acordo com meus próprios princípios, mesmo que essa 
forma de agir, pensar ou me expressar possa ofender aos outros. 

1 2 3 5 6 7 

47. A ética é uma “faca de dois gumes”: ela é importante, mas às vezes pode nos 
atrapalhar na busca de nossos objetivos. 

1 2 3 5 6 7 
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48. Seria impossível viver sem televisão para mim, pois, além de me divertir com os 
programas que assisto, por meio deles posso aprender sobre os comportamentos e 
os costumes do momento. 

1 2 3 5 6 7 

49. Ao receber um troco acima do valor correto, só o devolvo se o erro for percebido 
pela pessoa que me deu o troco. Fora isso, acho desnecessário, já que a pessoa não 
se sentiu lesada. 

1 2 3 5 6 7 

50. Se uma empresa estivesse pagando os custos de um funcionário que foi designado a 
um trabalho, devendo este apenas apresentar os recibos e notas referentes aos 
gastos, se ele fosse esperto, poderia aproveitar a oportunidade para ganhar um 
dinheiro extra, apresentando recibos com valor um pouco maior que o gasto real, já 
que para a empresa não importava o valor dos custos. 

1 2 3 5 6 7 

51. Procuro seguir quase todas as orientações da sociedade e do mercado de trabalho 
para ser bem sucedido na vida. 

1 2 3 5 6 7 

52. Devemos cumprir a lei em qualquer circunstância. 
1 2 3 5 6 7 

53. É preferível não pensarmos muito sobre a nossa vida e o mundo que nos cerca, pois 
isso só nos traria maiores sofrimentos, já que não é possível fazermos muito a esse 
respeito. 

1 2 3 5 6 7 

54. É importante competir, mas é mais importante ganhar. 
1 2 3 5 6 7 

55. Trocar aquilo que já conheço pelo desconhecido me causa receio e insegurança. 
1 2 3 5 6 7 

56. Não vejo problemas em se utilizar de meios ilícitos para se conseguir aquilo que se 
quer, se isso é para o nosso próprio bem. 

1 2 3 5 6 7 

57. Não me importo se incomodo meu vizinho quando ouço som alto, pois o que 
importa é que estou fazendo aquilo que me dá prazer. 

1 2 3 5 6 7 

58. Ajudo os outros desde que isso não atrapalhe meus interesses pessoais. 
1 2 3 5 6 7 

59. Quando algumas coisas me parecem não ter solução, coloco tudo na mão de Deus. 
1 2 3 5 6 7 

60. É otário aquele que não revida a um insulto. 
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1 2 3 5 6 7 

61. Família é bom só quando não se intromete na nossa vida. 
1 2 3 5 6 7 

62. Importo-me com que os outros pensam ou falam sobre mim. 
1 2 3 5 6 7 

63. A tolerância não é virtude, é sinal de fraqueza de caráter. 
1 2 3 5 6 7 

64. “A ocasião faz o ladrão”. 
1 2 3 5 6 7 

65. Dá-me uma sensação de insegurança quando percebo que minha forma de ser e de 
pensar é discordante da forma como as pessoas esperavam que eu fosse ou 
pensasse. 

1 2 3 5 6 7 

66. Poderia até abrir mão de meus ideais, se recebesse uma bela proposta financeira. 
1 2 3 5 6 7 

67. Cada um tem uma natureza própria que não pode ser alterada. 
1 2 3 5 6 7 

68. As novelas televisivas discutem temas extremamente relevantes do cotidiano, que 
nos ajudam a refletir sobre a nossa própria vida, orientando-nos sobre ela. 

1 2 3 5 6 7 

69. A honestidade é um belo conceito, mas não conheço ninguém que tenha sido bem 
sucedido apenas com trabalho honesto. 

1 2 3 5 6 7 

70. No capitalismo, o sucesso na vida depende, principalmente, do indivíduo. 
1 2 3 5 6 7 

71. As telenovelas são boas quando apresentam personagens que são facilmente 
identificáveis no cotidiano. 

1 2 3 5 6 7 

72. O criminoso deve ser totalmente responsabilizado pelos seus crimes. 
1 2 3 5 6 7 

73. Procuro sempre saber o que as pessoas esperam de mim para saber como me 
comportar socialmente. 

1 2 3 5 6 7 

74. Almejo sempre o melhor para mim, mesmo que isso não seja o melhor para os 
outros. 

1 2 3 5 6 7 
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75. Adoro consumir produtos exclusivos, que me deixam diferente com relação às 
demais pessoas. 

1 2 3 5 6 7 

76.  “O importante na vida é levar vantagem em tudo.” 
1 2 3 5 6 7 
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APÊNDICE 3 – FOLHA  DE REGISTRO DE CAMPO 

(ENTREVISTA GRUPAL PARA LEVANTAMENTO INICIAL DE DADOS) 
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ENTREVISTA GRUPAL PARA LEVANTAMENTO INICIAL DE DADOS 

 

 

Local (cidade): ____________________________________ Data: ____/____/_____ 

Nº de participantes: _________________________ 

Sexo, idade e grau de escolaridade de cada um: 

Nome (iniciais) Sexo  Idade  Escolaridade  

      M              F   

      M              F   

      M              F   

      M              F   

      M              F   

      M              F   

      M              F   

      M              F   

      M              F   

      M              F   

 

Ocorrências durante a entrevista: _________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Observações: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 – ENTREVISTAS PRELIMINARES À CONSTRUÇÃO DAS 

ESCALAS (TRANSCRIÇÕES) 
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ANEXO 2 – GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



I 
 

 
 



II 
 

 

Entrevista nº 1 

 

Entrevistadora (E): O que é individualismo para vocês, como vocês poderiam  

caracterizar uma pessoa individualista? 

P: Acho que são pessoas que só pensam em si mesmas, tipo... num... nunca tentam... 

compartilhar nada com os outros, até... um pouco egoísta, assim, a pessoa... 

individualista normalmente... não tem o pensamento tipo... nunca pensa no grupo, só 

no bem dela mesmo, nunca pensa em ajudar o outro, só nela... a sei lá, acho que... 

E: Pode falar... 

C: Acho que pessoas individualistas são pessoas que ficam sozinhas, que não tem um... 

um... uma expectativa de vida, de conviver em sociedade, porque sociedade é ficar 

junto com as outras pessoas, conviver, entendeu? Essas pessoas individualistas elas 

têm dificuldade de conviver em sociedade, por isso elas ficam sozinhas, isoladas, e 

elas precisam muito de ajuda, porque pessoas individualistas ficam sozinhas, 

isoladas do mundo e essas pessoas que ficam isoladas do mundo, conseqüentemente 

não vão ter conhecimento, não vão conhecer a vida, então essas pessoas precisam de 

uma ajuda, de um... um grupo, alguns amigos que ajudem, que, que incentivem essa 

pessoa a não ser individualista, a conhecer a vida. 

E: E você concorda com o que ele falou sobre o egoísmo ou não? 

C: Concordo por partes, porque nem sempre a pessoa individualista ela é egoísta, às 

vezes ela quer ter amigos e não consegue, às vezes é excluída, às vezes é... os 

amigos são preconceituosos, pensam algumas coisas... e ela acaba sendo egoísta não 

por si mesma mas sim pelas conseqüências e pelas condições. 

E: E você concorda com ele? 

P: É eu acho também que agora as pessoas são individualistas também por algumas 

características, tipo, a pessoa é algum... em algum... é algum modo de ser dela ou 

algum... na aparência dela ela é diferente e as pessoas num... não tentam, tipo, 



III 
 

chegar para conversar com ela pra... aí ela acaba ficando tão sozinha que ela pensa... 

ela começa a pensar só nela mesma, ela não começa a pensar nos outros tanto... 

E: A se isolar mais? 

P: É, ela começa a se isolar mais por isso. 

E: E com relação aos valores de hoje, da sociedade que a gente vive, os valores que 

são passados, principalmente para a geração de vocês... valores que eu falo, não 

sei se vocês me entendem, humanos, éticos, morais... O que vocês acham desses 

valores, que tipo de valores que são passados para os jovens, pra nova geração? 

P: Ah, não sei, acho que no Brasil o negócio de ética é bem... é muito ruim a ética no 

Brasil, assim, eu acho que... o que, tipo, televisão, tudo passa, assim, tudo é muito... 

por exemplo, pornografia passa demais na TV, o adolescente começa a desde cedo a 

ouvir sobre isso, criança, assim, já começa a... desde cedo ter... conceitos, assim, 

opiniões sobre coisas totalmente diferentes do que devia ter, assim, por causa de 

algumas... meios de comunicação que acabam passando essas... informações até às 

vezes erradas, assim, às vezes tentando até... tipo, melhorar a sociedade, só que 

acaba piorando de tanto expor, assim, algumas... alguns acontecimentos, assim, que 

acontece, assim, tipo... sobre vários... temas, assim, não só sexo, mas também 

outras, outros  temas que acabam... tipo, expondo demais, até pra melhorar, mas 

acabam até piorando, tipo, a mentalidade de um adolescente... 

E: Você acha que são valores ruins? 

P: É, são, principalmente no Brasil, eu acho. 

E: Você acha que esses valores não passa, assim, por exemplo, por uma valorização 

da vida, do ser humano? Você acha que passa por outras coisas? 

P:  Acho. 

E: Que coisas, por exemplo? 

P:  Ah, não sei... ah, é difícil falar... consumo.... é, por exemplo, drogas, cigarro, 

bebidas... cenas mostrando gente... parece... adolescente fumando, bebendo, indo pra 



IV 
 

“balada”, enchendo a cara, eles acham isso normal... não deveria ser assim, deveria 

ser... mostrar... sempre quando mostra, tipo na TV, assim, um adolescente, tipo, 

fazendo o bem, aí acaba ele, sendo, tipo, “zuado”, assim, por “tá” sendo mais... 

E: Ridicularizado? 

P: É, você, tipo, ele não bebe, aí começam, tipo, a “zuar” ele porque ele não bebe...  

E: Como se ele estivesse fora da realidade? 

P: É, como se ele tivesse fazendo, assim, algo errado de não beber... 

E: Inversão de valores, então? 

P: É, inversão, isso mesmo... tem uma pessoa fazendo uma coisa certa, eles acham que 

“tá” errado porque ta sendo diferente de todo mundo, porque todo mundo bebe ele 

tem que beber também e ele acha... uma pessoa que tem uma educação desde cedo, 

assim, bem... certa, o pai sempre ensina e tem uns até que, até por falta dos pais, por 

não terem tido um conhecimento... tipo mais.... um conhecimento tipo mais, um 

conhecimento melhor, assim, então com uma certa cultura acaba, então ensinado os 

filhos assim, né? A serem assim também. 

E: Então você acha que para a transmissão de valores a família é importante? 

P: Muito importante, acho que é até um dos principais, assim... fatores. 

E: E você, o que você pensa sobre os valores de hoje? 

C: Eu acho que os valores de hoje não são valores que a minha mãe teve, que o meu pai 

teve. Hoje junto com a tecnologia, com essa modernidade, com todo esse avançar da 

sociedade, eu acho que os valores se modificaram. Hoje os valores não são mais 

iguais, os valores são totalmente diferentes. A gente não tem uma educação que foi 

dada há 10, há 50 anos atrás, porque a sociedade cresceu e junto dela os valores 

também cresceram, a ética, amoral, tudo isso se modificou com o tempo, então a 

gente não recebe aquele conhecimento que os nossos pais conheciam, a gente recebe 

uma coisa diferente da própria sociedade modernizada. 
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E: Então você acha que mudou? 

C: Acho. 

E: Você concorda também que mudou? 

P: Concordo. 

E: Mas vocês acham que mudou para melhor ou para pior? 

C: Eu acho que mudou pra pior. 

E: Em que sentido esse pior? 

C: Os valores de hoje são totalmente diferentes. Primeiro, porque a gente, a gente 

começa com uma responsabilidade muito cedo, e antes a gente não tinha tanta 

responsabilidade... 

E: Você está dizendo que encurtou a infância? 

C: Encurtou um pouco a infância, claro que encurtou. Também a adolescência, da 

adolescência você já passa para a idade adulta, certo? Nesse meio tempo, você já 

tem que ser inserido na sociedade, senão você não vais ter como ter uma emprego, 

tentar alguma coisa melhor para a sua vida, se você não se inserir na sociedade você 

vai ser “individualizado”, você vais ser excluído da sociedade, se você não fizer isso 

você vai acabar... na sarjeta, parado, sem conhecimento ou até ser excluído 

totalmente da sociedade. 

E: E antes você achava que no passado esses valores ajudavam a pessoa a se 

integrar mais na sociedade... é isso? 

C:  É... não é bem assim, os valores também não ajudavam, porque tudo depende de 

você, se você não fizer um... um movimento  bom na sua vida, ter expectativas de 

vida pra você, você não vais conseguir nada pra você, então você já tem que ter uns 

valores bons, é.... ter pais e mães que ajudem você, entendeu?, e.... saber usar o 

conhecimento que você tem, porque não adianta você ter um... os valores bons, 

ética, a moral, ter tudo, mas se você não sabe usar esses conhecimentos, então 
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quando... você for tentar alguma coisa você tem que usar os seus conhecimentos, e 

por você, não pelos outros, porque essa sociedade de hoje é muito alterada do que 

sociedade do meu pais ou da minha mãe e dos meus avós... 

P: Mas, assim, aquilo que você tinha falado primeiro de negócio de ser individualista, 

eu acho, tipo, eu sou meio diferente, assim, eu acho que eu consigo me identificar 

melhor com aquelas pessoas que são, tipo... têm o pensamento unificado, que não 

pensa igual a todo mundo assim. Eu acho que... tipo, chama mais atenção pra mim 

aquelas pessoas que... tipo, estudam, que... faz tudo certo, que... não é porque 

alguém fez aquilo ele vai lá e faz também, gosto mais daquela pessoa que é mais na 

dele, mas faz tudo certo, não faz... não faz nada de errado pra... não precisa ser uma 

outra pessoa pra chamar a atenção. 

E: Então você caiu num outro que eu ia perguntar, é o último... (chega o colega que 

estavam esperando e o mesmo é convidado a se aproximar)...  Bem o que eu vou 

perguntar é sobre a questão da autonomia: o que é autonomia para vocês? O 

que caracteriza uma pessoa autônoma? 

P: Eu acho que a autonomia é... pra mim é a melhor... tipo, qualidade de uma pessoa... a 

pessoa que num.... que é... igual eu falei, que me chama a atenção assim, que não vai 

pelo pensamento dos outros, pra mim é o que mais chama a atenção, porque... a 

pessoa tem... fica tendo uma característica própria, não precisa dos outros pra fa, 

formar sua pessoa, formar o seu conhecimento... ela já tem um...  a característica 

dela, por ela mesma um... tem um pensamento... dela, não precisa dos outros pra... 

pra... se achar melhor ou... pra ser conhecida em algum lugar, assim, tentar... ir pela 

cabeça dos outros pra crescer na vida, ela pensa... mesmo às vezes, mesmo às vezes 

ela, se tornando um pouco isolada por pensar assim, mas acho que... vale a pena, 

tipo, ela pensar... ser autônoma assim o bastante pra... pra se diferenciar do resto da 

sociedade, assim. 

E: E você? 

C: Eu acho que ele já descreveu mais ou menos o que é autonomia, então, algumas 

responsabilidades do que você pensa, do que você faz... autonomia também tem o 
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seu mal e o seu bem, se você saber usar a autonomia ela vai ser um fator positivo ou 

negativo, aí depende de você. 

E: Como assim, positivo ou negativo? Por quê? 

C: Porque a autonomia é... decai em muita responsabilidade... se você usar a autonomia, 

“ah! Eu vou fazer aquilo” e se for uma coisa errada, a autonomia vai ter uma 

conseqüência negativa, e se você tiver autonomia e... e usar isso numa situação boa, 

a autonomia  vai ser positiva, então só depende de nós, entendeu? 

E: Sim, e vocês acham assim, que na sociedade, com esses valores, com todo esse 

individualismo, é possível ser autônomo? É possível ainda ao jovem ainda 

buscar a autonomia, ou não? 

C: Desde o começo, desde que a gente começou, cada assunto, ele decai em outro, 

porque todos em alguma coisa a ver, entendeu? Se a autonomia, se você for muito 

autônomo, as pessoas vão te isolar, aí vai cair no outro fator que é o individualismo, 

que a gente já comentou, entendeu? Mas... tem pessoas como... que gostam de 

pessoas individualistas... 

E: Você acha que quanto mais autônoma uma pessoa for, mais individualista ela 

será, ou não? 

P: Acho que também não pode ser tipo assim, é... ela tem um pensamento errado, aí as 

pessoas falam pra ela que ela tá errada, ela fala “não, sou assim, não vou mudar 

também”, aí eu acho também que é errado, não pode ser também definido assim, 

tem limite pra ser... 

C: É, porque senão fica egoísta também, né, ela... 

P: É, então, porque aí ela vai se tornar egoísta, ela só vai pensar nela, ela vai se tornar 

bem individualista, assim, tipo, não mudar nem o que tá errado dela pro... 

E: Aí, é o individualismo que casa com o egoísmo?  

P: É, é, é, também. 
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E: Não só no isolamento como ele tinha colocado? 

P: É, tem a ver com o egoísmo também. 

(pausa) 

E: Gente, obrigada, viu. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Faltou alguma 

coisa que eu não perguntei, ou que vocês se esqueceram de dizer sobre esses 

temas? 

C:  Não, não. 

P: Também não. 

E: Então, obrigada por contribuírem com minha pesquisa. 
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Entrevista nº 2 

 

Entrevistadora (E): O que é individualismo para vocês? 

(pausa e após risos, principalmente de R) 

M: Individualismo em que sentido, assim? 

E: O que é individualismo? Como você descreveria para mim, como que você vê 

uma pessoa individualista? Como é uma pessoa individualista pra você? 

M: Uma pessoa que... pensa... primeiramente nela, é... antes de qualquer coisa ela está 

sempre visando o bem dela... pra mim é isso o individualismo. 

E: Ela sempre coloca os seus desejos, sua... (interrupção por M) 

M:  Coloca os seus valores em primeiro, porque é isso que tá importando. 

E: Você acha que ela passa por cima dos outros ou não, pra isso? 

M: Não, é... não precisa ser um desvio de caráter, mas é mais... 

E: Seus interesses? 

M: É, seus interesses é o que importam... o que eu vejo como individualismo é isso... 

quando a pessoa não tem capacidade de... altruísmo, não tem é... enquanto as coisas 

delas estiverem andando bem, tudo certo, elas têm aquilo, elas não precisam se 

preocupar com as conseqüências que podem afetar outras pessoas. 

E: E você o que você pensa sobre isso? 

R: Ah, não tenho nada mais a acrescentar. 

M: Nada a acrescentar?... Nada a declarar (risos) 

R: Não, é isso que ele falou. 
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E: E com relação à questão que você falou... dos valores, né? Com relação aos 

valores hoje, vocês acham que a sociedade... que tipo de valores que a sociedade 

hoje passa para vocês, para essa geração de agora dos adolescentes? Ou seja, 

que valores que vocês estão recebendo e se vocês acham que esses valores são 

diferentes dos valores dos seus pais, dos seus avós, ou de uma outra geração da 

qual vocês não fazem parte, se eles são diferentes, como são diferentes? 

R: Acho que aí entra, sei lá, aquela questão do consumo, das mercadorias, né, aquela 

coisas que não tinha nada na época dos nossos pais, tal, apesar que a gente não 

conhecia antes, porque não tinha vivenciado por que é outra geração, mas meios de 

comunicação em massa, tal, e por aí vai. 

E: Por meio do marketing, você acha que os marketing fornece valores para os 

adolescentes de hoje? 

R: Sei lá, acho que eles impõem os valores que eles querem pra pessoa gostar e seguir. 

M: Não é bem isso, não existe, na verdade não existem valores mais... 

R: Existe sim. 

M: Ahannn, não existem mais valores... eu acredito assim... não existe mais educação 

cívica, cara, não existe mais nada... apenas uma manada, as pessoas só seguem uma 

manada, um padrão... é bem o que ela falou, o consumismo exagerado, então as 

pessoas não querem ter mais, só, só a sua personalidade, eles querem acompanhar o 

grupo... os valores foram todos jogados fora. 

E: Então é como ela falou, a questão do consumo em relação a isso, e você falou 

“ah, não existem mais valores!”... (interrupção por M) 

M: Como antigamente não! 

E: Isso, como no passado, como valor cívico, por exemplo, que você citou, então 

você disse assim, com relação a princípios que norteavam esses valores, 

princípios humanos, morais, éticos... (interrupção por M) 

M: É isso ta refletindo, inclusive, na política... 
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E: Sim, mas aqui eu não estou me referindo apenas à ética na política, você 

consegue ver outras instâncias em que a ética, ou melhor a falta de ética, 

estaria existindo com freqüência? 

M: Falta de ética é conseqüência também da falta de educação... de cultura, existe muito 

esse tipo de coisa. 

E: E vocês acham então que isso acaba sendo um padrão? 

M: É uma conseqüência... é um dos fatores que, aliados ao consumismo fazem essa 

nova cabeça... de todo jovem. 

E: Então isso acaba se tornando um padrão? De educação?... é isso? 

M:  É. 

R: É, não sei se um padrão, tem exceções... mas é o mais comum hoje em dia. 

E: Então, e vocês acham que esses valores são melhores ou piores dos que os de 

antigamente? 

R: Isso eu não posso falar porque eu não vivi aquela época. 

M: É, meio complicado, outra realidade. 

E: Tudo bem... e com relação à autonomia, o que é autonomia para vocês, ou seja, 

como vocês pensam uma pessoa autônoma, o que seria uma pessoa autônoma?  

R: Assim, toma suas próprias decisões e, sei lá, tem como se sustentar, esse tipo de 

coisa. 

M: A pessoa, a partir de um momento em que ela atinge uma certa idade, fica 

complicado ela ser dependente é... em todos os sentidos, né, dos pais ou 

responsáveis, então, pra mim, autonomia é, antes de tudo, a pessoa ter a consciência 

de que ela pode fazer sozinha as coisas, que ela pode... é... se virar.... Mas todo 

jovem tem que ter a autonomia financeira, que é o objetivo de todos... 
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R: Se livrar dos pais também... se livrar da casa dos pais, de tudo que eles falam, que 

eles ficam em cima... 

E: Da marcação? 

R: É, principalmente. 

M: Hoje não existe mais essa confiança, pode reparar, os pais dos jovens de..., acho que 

sempre foi assim, mas principalmente hoje, eles têm muito medo de dialogar com os 

pais, então eles não vão até a outra parte, existe até um receio. 

E: Você fala que os pais não confiam nos jovens ou os jovens não confiam nos pais? 

R: Eu entendi isso. 

E: Ah, pais. 

R: Eu tinha entendido assim. 

E: Que a partir do momento que os pais não dão uma margem pros filhos terem certo 

diálogo os filhos passam a ter medo. Passam, é, é... desde de, de... contar alguma 

coisa pros pais, vai contar pra um amigo, então... 

E: Você quer acrescentar ao que ele falou? 

R: Não. 

E:  Mais alguma coisa com relação a esses três temas que vocês quisessem 

acrescentar? 

M : Não. 

R: Eu também não. 

E: Bem, então muito obrigada pela entrevista. 
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Entrevista nº 3 

 

Entrevistadora (E): Eu queria saber de vocês o que é individualismo? 

G: Como assim? 

E: O que seria individualismo? Como vocês descreveriam uma pessoa 

individualista? 

A:  Que só pensa nela? 

E: Olha, não tem certo nem errado; vocês podem falar o que quiserem, o que vocês 

pensam sobre isso, eu não estou avaliando ninguém, só quero saber a opinião 

de vocês. 

S:  Uma pessoa que acha que as coisas só tornam... giram em torno do umbigo delas... 

A: Que não tá querendo, que não ta interessado em outras coisas, só quer visar o que é 

importante pra ela. 

S: Tipo a A... (em tom de brincadeira, referindo-se à colega). 

E: E você, o que você acha? 

G:  Ah, mesma coisa, só pensa nela, não pensa nos outros... 

A: Sempre ta voltada pro umbigo dela, não quer saber que pros outros não é importante. 

G: Só pra ela, o que importa é isso. 

E: E vocês acham que, por exemplo, hoje o jovem é individualista? 

A: Eu acho que o jovem com o jovem não, mas jovem em relação aos adultos sim, 

porque o jovem ele só quer saber dos problemas dele, ele não quer pensar: “ah, meu 

pai tá com um problema maior e eu vou ficar quieto”; ele quer pensar no problema 



XVI 
 

dele: “ah, eu tenho que ficar lá hoje e acabou, não interessa o que que vai acontecer 

depois. 

E: Vocês concordam com ela? 

G:  Ahan, ahan. 

S: Ahan, ahan. 

E: Bem o que você está falando é interessante, mas vocês acham que o jovem é 

assim porque ele está passando por uma fase que é individualista, ou porque ele 

é influenciado por valores individualistas? 

(silêncio) 

E: Vocês entenderam a minha pergunta? 

A: ahan, ahan, entendi... Acho que ele ta passando por uma fase que ele só pensa nele... 

G: Só quer saber das coisas dele. 

E: E com relação aos valores de hoje, os valores que vocês recebem e tal, o que que 

vocês acham? Que tipo de valores que a sociedade está passando pra vocês? 

A: Eu acho que o pessoal hoje quer saber muito de dinheiro, só em ter as coisas, eles 

não tão olhando... “ah eu tenho isso pra mim já ta bom!”, eles querem sempre ter 

mais, sempre... eles podem passar por cima de quem for, mas têm que ter mais. 

S: Eu acho que o que ela disse, assim, todo mundo quer ficar muito loco, quer gastar 

dinheiro mais, tem uma coisa quer sempre ter um mais novo. 

E: Então, para vocês os valores que são colocados pelo consumo? 

A: Também, também, isso. 

E: Também? Então qual seria uma outra coisa? 

A: Ah, não têm muito uma amizade, às vezes eles acabam se fechando num mundo só 

deles, sem amizades, sem nada. 
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G: É, eu também acho. 

E: E esses valores, hoje, eles são os mesmos valores de antigamente? 

S: Tudo igual, meu pai falava que ele fazia um monte de coisa pra ficar (inaudível 

devido a ruídos muito forte na ocasião). 

E: Pra você é igual? 

S: É, tudo mesmo igual. 

E: E vocês concordam com ele? 

A: Mais ou menos. 

G: Ah, eu acho que era diferente... 

E: Diferente em que? 

G: Tinha alguma coisa diferente, davam mais valor a uma pessoa... hoje em dia não é 

tão assim mais, as pessoas agora só pensam em coisas materiais. 

E: Entendi. E você? 

A: Antes eles... a mulher, a mulher, apesar que hoje, a mulher é... antes ela era muito... 

ela não podia fazer nada, hoje ela já é mais, solta, mas antes, uma mulher que fazia 

isso, ela já não era tão bem vista pela, pela sociedade. 

E: Então, na opinião de vocês, embora vocês não conheçam porque vocês não 

viveram naquela época, mas do que vocês conhecem de “orelhada”, de “ouvir 

falar”, vocês acham que os valore de hoje são melhores ou piores do que os de 

antigamente? 

S: Acho igual. 

G: Acho que são piores, porque antes preservavam mais a família, pensava na família 

em primeiro lugar, hoje não.... 

A: Tem algumas pessoas que pensam, mas eu acho que antigamente era mais. 
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E: Então hoje essas seriam como uma exceção? Você acha que isso não é um 

padrão que não é colocado pela sociedade? 

A: É... 

E: Deixa eu ver se eu entendi o que vocês me disseram: vocês acham que esses 

valores não têm muito a ver, com princípios éticos, humanos e morais? 

G: Do que a gente vê aí, hoje em dia não. 

E: Hoje em dia não, porquê? Antes tinham mais a ver? Embora vocês não tenham 

vivido naquela época... 

A:  Eu acho que sim. 

E: E o que para vocês seriam esses princípios humanos, éticos e morais? 

A: ah, eu acho que antigamente era a família, se o cara tinha uma família, uma mulher, 

ele valorizava mais a mulher que ele tinha, hoje em dia não... eu acho que hoje ele 

deve pensar muito nele, ele estando bem... eu acho, não sei. 

G: Eu concordo. 

E: E você, você acha que não mudou nada, mesmo em relação a esses princípios? 

S: Não sei, que nem ela falou, naquela época eu acho que tinham mais família, o 

pessoal vivia mais unido, hoje é mais individualista, cada um por si. 

E: E em relação a autonomia do jovem, o que vocês acham? Primeiro, o que é uma 

pessoa autônoma para vocês, o que é autonomia? 

A: Aquela pessoa que sabe se virar sozinha... 

G: Que não depende de ninguém. 

A: É, ela quer alguma coisa ela vai atrás daquela coisa, ela não fica “ai, eu quero aquela 

coisa, eu vou atrás do meu pai”, não, “eu vou atrás” ela não fica dependendo de 

ninguém... acho que ela se vira, entendeu? 
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S: Que não sai da saia do pai, que não larga o pai, que não larga o dinheiro do pai, que 

fala tudo pro pai. 

E: Quando você fala assim “não depende” e ela está falando da mesma questão  

que é “se virar sozinho”, vocês estão ligando a autonomia mais a independência 

financeira, ou tem um outro aspecto que se relaciona à autonomia? 

A: Não, tem um outro (interrompida por S) 

S: Não, tem essa coisa de prestar conta, você não precisa ficar falando pro seu pai aonde 

você vai, você quer sair você sai, você quer sair sozinho... 

A: Não, mas aí eu já acho que... é uma autonomia  que não é boa... você vai sair, você 

não vai falar pro seu pai aonde você vai? 

S: Ué, se você tem o seu dinheiro, se sustentar sozinho, trabalhar... 

A: Aí tudo bem, mas um adolescente que nem a gente, se eu sair sem falar para o meu 

pai, ele me mata. 

S: Por isso que a gente não tem autonomia. 

A: É. 

E: Vocês acham, então, que quando vocês estiverem na maturidade e tiverem um 

ganho financeiro vocês vão ser autônomos, é isso? 

A: Eu acho que já dá pra gente começar agora, se a gente começar a pensar mais no que 

gente... pensar mais também na gente, pensar, “ai não tem janta em casa, que que eu 

posso fazer, vou ligar pro meu pai e...”, sabe? Pensar em preparar alguma coisa, ir 

atrás, entendeu? 

G: É, eu penso a mesma coisa. 

S: É, eu também. 

E: Pessoal, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar?... (pausa) Então, muito 

obrigada por colaborarem com a pesquisa. 
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Entrevista nº 4 

 

Entrevistadora (E): O que é individualismo para vocês? Como vocês me 

descreveriam uma pessoa individualista? 

L: Eu acho assim, quais... com essa modernidade que tem uma tecnologia que tem, a 

tendência é cada vez mais as pessoas ficarem sozinhas, se divertirem sozinhas, sabe? 

Acabou aquele negócio de... sair todo mundo junto, é mais ficar em casa mesmo pra 

jogar, e as pessoas ficam egoístas assim, nesse sentido assim, vai ficando mais 

sozinha... 

D: Vai ficando meio individualista, assim... 

L: Sei lá, encontrar os amigos... é fácil falar pelo computador... 

D: Não precisa encontrar... 

L: É... não precisa ter... aquela....  conexão lá   É um escudo, mesmo...   

D: É... 

L: Tem um escudo, todo mundo, nossa! É muito mais fácil! Não dá trabalho nenhum... 

eu acho assim o individualismo... 

E: Você deu uma ênfase na questão na tecnologia... para você o individualismo tem 

a ver com a questão da tecnologia ou não? 

L:  O crescimento do individualismo tá diretamente ligado à... ao crescimento... ao 

envolvimento da tecnolo... ahan... de todo mundo com a tecnologia... é diretamente 

proporcional o crescimento da tecnologia e o alcance de todo mundo com o 

individualismo... Assim, muito a ver. 

E: Vocês concordam com ela? Vocês conseguiriam pensar no individualismo sem a 

tecnologia, ou não? Como vocês vêem isso? 
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J: É... não... acho que isso seria mais distantes... não sei... 

D: É... mais incomum. 

E: Então vocês acham o que? Que a tecnologia acaba deixando as pessoas mais 

distantes embora ela... 

L: Não mais distantes! Só não têm contato... conversa, tudo, mas só não tem aquele 

contato, mas continua do mesmo jeito que era amizade... mas é diferente... agora 

sem internet, sem telefone,  sem essas coisas eu acho que num... como eu digo, eu 

acho que esse individualismo vai ter um outro lado, acho que uma coisa de não 

gostar de sair, mesmo, de não gostar de encontrar com ninguém, mesmo não tendo 

nada a ver com tecnologia, sabe?, mas varia muito de pessoa pra pessoa, né? 

E: Vocês então acham que o individualismo está mais relacionado com a questão 

da solidão, da pessoa que está um pouco mais sozinha, mais voltada para si... 

D: É, dela não querer dividir muito com as outras, as coisas dela, prefere ficar sozinha. 

J: É. 

E: Só nesse sentido? Não tem nada a ver com egoísmo, o individualismo? 

D:  Ou tem, né? (interrompida por L) 

L: Às vezes... tem sim tem a ver com o egoísmo sim. Às vezes, a pessoa... o convívio 

dessa pessoa induz ela a ser desse jeito egoísta e ela leva isso pra sempre, ela não vai 

sentir falta nunca de, de... companhia... então pra ela basta só ela mesma. 

J: É, tá certo. 

D: Também concordo. 

E: Mas vocês acham que isso que vocês estão colocando pra mim, funciona mais 

em termos individuais, ou é um padrão de comportamento, de forma de ser que 

a sociedade está colocando hoje? 
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L: Não é um padrão!... Sabe, padrão quer dizer que impõe bastante, mas isso não tem 

nada de imposição, é questão de comodismo mesmo, não tem nada de imposição de 

sociedade, não! Tem a ver com o comodismo mesmo. 

D: Eu acho que é... não sei se é... não sei, eu acho que é comodismo, porque... é meio 

incomum, né, não é todo mundo, então não é um padrão. 

E: Então você acha que as pessoas individualistas são minoria hoje? 

D: É... tratado como minoria. 

E: Não é uma regra, é exceção? 

D: Mais ou menos (risos)...  

E: E você, o que você acha? 

J: Ah, não sei... acho que é exceção... não é a maioria não! 

E: A maioria não é individualista, então, pra você? 

J: É, isso. 

L: Ah, eu acho que é... 

J: Todo mundo tem um pouco de individualismo... 

D: Eu acho que depende, varia de pessoa pra pessoa, né? 

L: Acho que depende do meio ambiente, o convívio, do alcance que ele tem com os 

amigos e... com a tecnologia, com esses materiais, assim... depende muito disso: do 

ambiente e desses... desse poder de aquisição deles... depende muito disso. 

E: E de certa forma, isso dependeria também, já entrando na próxima pergunta, 

de valores que são colocados pela sociedade? O que eu estou querendo dizer: 

pra vocês hoje, que tipo de valores a sociedade coloca para os jovens? 
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D: Que ele tem que sair, conversar, fazer muitos amigos, tem que conhecer todo 

mundo... todo mundo quer ser popular, assim, sabe, a... então, por isso que não é 

normal ser individualista. 

E: Então, você quer dizer que, devido a esses valores, o jovem tem a oportunidade 

de não ser individualista, de ser mais sociável? 

D: É... 

E: Mas, em que medida que esses valores que a sociedade coloca para o jovem de 

hoje, eles têm a ver, para vocês com princípios humanos, morais e éticos? 

L: Pra começar eu acho que a sociedade não impõe nada, em questão de valores, hoje 

em dia principalmente... se fosse há uns tempos atrás eu acho que seria muita 

imposição de tudo. 

E: Tudo bem, quando eu falo impõe não é no sentido de obrigar, mas no sentido de 

que valores estão presentes na sociedade de hoje, entendeu? 

L: Entendi... mas qual era mesmo a pergunta? 

E: Que valores que estão presentes na sociedade de hoje? Em quais valores a 

educação do jovem é baseada? 

L: Ai, a sociedade de hoje e de sempre, né?... é... não sei.... é.... educação, bons modos, 

acho que sempre tem isso na sociedade... não sei. 

D: Acho que você sempre tem que saber lidar com as pessoas, se sociabilizar... em 

todos os ambientes, assim, na escola, no trabalho, qualquer coisa... 

J: É... eu acho o que elas falaram mesmo... educação pra ser bem sociável, se dar bem 

com as pessoas, se comunicar bem com as pessoas. 

E: Então eu volto a perguntar: esses valores que são passados para vocês têm a ver 

com princípios humanos, morais e éticos? O que estou querendo saber é se 

vocês acham que na sociedade de hoje, na educação que o jovem recebe está 

presente a ética, a humanidade, a moral, etc, ou não? 
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L: Ai, nem sempre, porque a sociedade de, de... sempre vai ser muito preconceituosa, 

então não tem ética... ela sempre quer a perfeição das pessoas, mas ela mesma não é 

perfeita, ela tem muito preconceito... em relação à roupa que usa, à cor de pele, sabe, 

de tudo... ela nunca vai ser ética, esses valores morais ela sempre... (interrompida 

por J) 

J: Preconceito com relação a estilo, tudo... 

L:Valores morais, sempre ela vai querer que as pessoas tenham... e todos os valores 

morais!, só que sempre vai ter podres da sociedade também, né? 

D: É sempre o que eles, é.... o que eles acham que são diferentes, né? 

J: É isso mesmo, que é sempre perfeito, que nem ela falou... 

E: Vocês acham que esses valores de hoje são iguais ou diferentes dos valores que, 

por exemplo, seus pais foram educados? 

L: Com certeza!.... não que eles sejam diferentes... eles têm um... eles são... eles têm 

menos é... como é que eu vou falar, eles são menos... as coisas que são pedidas, por 

exemplo, para nós, sabe? Em relação à educação dos nossos pais, eu imagino que 

tenha sido uma coisa muito mais rígida... hoje em dia não, hoje tem conversa, tem 

vários métodos, sem ser... sei lá, brigar com a filha, sabe?... tem vários outros 

métodos, então ela fica mais leve, mas continua tendo as mesmas coisas, assim, só 

que mais... é, que não é tão rígido. 

J: Ah, eu penso assim... ficou bem mais.... 

D: Liberal! 

J: É, liberal, é... 

D: Não é tão tradicional que nem era... 

J: É... 

E: E vocês acham que essa educação, por ser mais liberal, como vocês disseram, ela 

permite ao jovem uma maior autonomia, ou não? Vamos partir daí, o que é 
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autonomia para vocês? Como vocês definiriam uma pessoa que tem 

autonomia? 

D: Que ela sempre pode se virar, sei lá, sair sozinha... 

L: Autonomia é que ela tem liberdade pra pensar, tem liberdade pra se expressar, não 

precisa ficar pensando... ficar pedindo ordem pra outra pessoa, sabe?... é... pra ele 

ter autorização pra fazer aquilo, sabe?, ela pode se expressar, pode falar, pode... 

fazer o que ela quiser... permite muito mais do que antigamente a educação de hoje 

em dia do que de antigamente. 

J: É, também acho. 

E: O jovem, então, hoje é mais autônomo do que antigamente? 

J: Acho que sim. 

D: É. 

L: Ah, sim, com certeza! Muito mais, nossa!... ainda mais a gente que é do interior... 

nós não somos daqui (apontando para J)... lá a gente vê a diferença, sabe?, nossa, 

então eles... é totalmente diferente... continuam os pais pedindo as mesmas coisas 

pros filhos, sabe?, mas é totalmente diferente... as histórias que os meus avós 

contam, sabe, a gente fica de boca aberta de tão...  bravo que era aquele povo, 

nossa!, mas agora, não... agora tá mais... e nem por isso eles se tornaram uma pessoa 

ruim e também não significa por ser mais liberal que a gente vai se tornar uma 

pessoa ruim... no futuro. 

E: Vocês concordam, o que vocês pensam também? 

D: Concordo. 

J: Eu também, a mesma coisa. 

E: Bem, vocês querem dizer mais alguma coisa sobre esses temas da entrevista? 

L: Não... eu acho que... não! Eu não tenho mais nada pra falar não. 
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D: Não. 

J: Nem eu. 

E: Então, muito obrigada. 
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I. MUNICÍPIO 
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III. IDADE 
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VI. TRABALHO E HORAS DIÁRIAS DE TRABALHO 
O entrevistado 

trabalha
Sim (20,9%)
Não (79,1%)
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de trabalho
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VII. IRMÃOS E NÚMERO DE IRMÃOS 
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IX. PRÁTICA RELIGIOSA 
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X. MEDIANAS DO ACESSO AOS BENS E MEIOS TECNOLÓGICOS  
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XI. MEDIANAS DO RELACIONAMENTO COM GRUPOS SOCIAIS 
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XII. MEDIANAS DA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO-POLÍTICAS 
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