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 Indústria Cultural 
 
1. Leia atentamente o poema, intitulado Eu, etiqueta, de autoria de Carlos Drummond de Andrade: 

Meu blusão traz lembrete de bebida 
que jamais pus na boca, nesta vida. 
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
minha gravata e cinto e escova e pente, 
meu copo, minha xícara, 
minha toalha de banho e sabonete, 
meu isso, meu aquilo, 
desde a cabeça ao bico dos sapatos, 
são mensagens, 
letras falantes, 
gritos visuais, 
ordens de uso, abuso, reincidência, 
costume, hábito, premência, 
indispensabilidade, 
e fazem de mim homem-anúncio itinerante, 
escravo da matéria anunciada. 
Não sou – vê lá – anúncio contratado. 
Eu é que mimosamente pago 
para anunciar, para vender 
em bares festas praias pérgulas piscinas, 
e bem à vista exibo esta etiqueta 
global no corpo que desiste 
de ser veste e sandália de uma essência 
tão viva independente, 
que moda ou suborno algum a compromete. 
Hoje sou costurado, sou tecido, 
sou gravado de forma universal, 
saio da estamparia, não de casa, 
da vitrina me tiram, recolocam, 
objeto pulsante mas objeto 
que se oferece como signo de outros 
objetos estáticos, tarifados. 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial. 
 
Assinale a alternativa incorreta: 

a) O poema faz referência direta ao conceito de cultura de massa, que segundo Adorno é 
uma forma de controle da consciência pelo emprego de meios como o cinema, o rádio ou a 
imprensa. 

b) De acordo com a Escola de Frankfurt o surgimento da cultura de massa, em meados do 
século passado, deveu-se em grande parte ao desenvolvimento do projeto iluminista que 
desencadeou uma crise ética e epistemológica dando origem por fim a já referida cultura 
de massa. 
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c) A Revolução Industrial não foi apenas um conjunto de inovações técnicas, mas uma forma 

de dominação e controle do tempo do trabalhador, essa dominação se dá por meio da 
disciplina e da indústria cultural. 

d) O produto da indústria cultural não pode ser considerado arte em sentido estrito, já que ela 
tende a padronização, a ausência de conteúdo, e o apelo ao mercado. 

e) A cultura de massa tem o papel de difundir por meio do mercado as culturas regionais, 
contribuindo para a emancipação do homem. 

 
 
2. Quanto ao conceito de indústria cultural, é correto afirmar que: 

I – A indústria cultural produz bens culturais como mercadorias. 
II – O objetivo da indústria cultural é estimular a capacidade crítica dos indivíduos. 
III – A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica. 
IV – A indústria cultural ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar 
sobre as condições de exploração em que vive. 
 
Assinale a alternativa correta: 

a) II, III e IV estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) I, II e IV estão corretas. 
e) II e III estão corretas. 

 
 
3. “A indústria cultural vende Cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para 
seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações 
novas que perturbem, mas deve devolver-lhe, com nova aparência, o que ele sabe, já viu, já fez. 
A ‘média’ é o senso-comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova 
[...]. Dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro 
significado cultural tornam-se o contrário da Cultura e de sua democratização, pois se dirigem a 
um público transformado em massa inculta, infantil, desinformada e passiva”.  
(CHAUÍ, Marilena. Filosofia. 7. ed. São Paulo: Ática, 2000. p. 330-333.)  
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre meios de comunicação e indústria cultural, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Por terem massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação 
vendem produtos homogeneizados. 
II. Os meios de comunicação vendem produtos culturais destituídos de matizes ideológicos e 
políticos. 
III. No contexto da indústria cultural, por meio de processos de alienação de seu público, os meios 
de comunicação recriam o senso comum enquanto novidade. 
IV. Os produtos culturais com efetiva capacidade de democratização da cultura perdem sua força 
em função do poder da indústria cultural na sociedade atual. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 
b) I e III. 
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c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
 
4. “O homem político poderia ser ele mesmo. Autenticamente. Ele prefere parecer. Ainda que lhe 
seja preciso simular ou dissimular. Compondo um personagem que atraia atenção e impressione 
a imaginação. Interpretando um papel que é por vezes um papel composto. De modo que, 
recorrendo a um vocabulário colhido no teatro, fala-se em ‘vedetes’, outrora em ‘tenores’, sempre 
em ‘representação política’”.  
Fonte: SCHWARTZENBERG, R. O Estado Espetáculo. Tradução de Heloysa de Lima Dantas, Rio 
de Janeiro-São Paulo: Difel, 1978, p. 7. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre os temas Indústria Cultural e Política, é correto 
afirmar: 

a) Na atualidade, a arte de dissimular dos políticos está cada vez menos evidente e, com 
base nela, os eleitores escolhem seus candidatos. 

b) Através da imagem construída pelo candidato se pode distinguir claramente sua ideologia. 
c) Na era das comunicações, o indivíduo torna-se cada vez mais informado, portanto, mais 

imune à propaganda, inclusive à propaganda política. 
d) No Brasil, a indústria cultural torna manifestações como o teatro, a literatura, a música 

popular e as artes plásticas, livres de qualquer traço de mediocridade por ter conotação 
ideológica. 

e) A indústria cultural repousa sobre a produção de desejos, imagens, valores e expectativas, 
por isso somos cada vez mais suscetíveis à propaganda política.  

 
 
5. “Tudo indica que o termo ‘indústria cultural’ foi empregado pela primeira vez no livro Dialética 
do esclarecimento, que Horkheimer [1895-1973] e eu [Adorno, 1903-1969] publicamos em 1947, 
em Amsterdã. (...) Em todos os seus ramos fazem se, mais ou menos segundo um plano, 
produtos adaptados ao consumo das massas e que em grande medida determinam esse 
consumo”.  
(ADORNO, Theodor W. A indústria cultural. In: COHN, Gabriel (Org.). Theodor W. Adorno. São 
Paulo: Ática, 1986. p. 92.) 
 
Com base no texto acima e na concepção de indústria cultural expressa por Adorno e 
Horkheimer, é correto afirmar: 

a) Os produtos da indústria cultural caracterizam-se por ser a expressão espontânea das 
massas. 

b) Os produtos da indústria cultural afastam o indivíduo da rotina do trabalho alienante 
realizado em seu cotidiano. 

c) A quantidade, a diversidade e a facilidade de acesso aos produtos da indústria cultural 
contribuem para a formação de indivíduos críticos, capazes de julgar com autonomia. 

d) A indústria cultural visa à promoção das mais diferentes manifestações culturais, 
preservando as características originais de cada uma delas. 

e) A indústria cultural banaliza a arte ao transformar as obras artísticas em produtos voltados 
para o consumo das massas. 
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 Gabarito 
 

1. E 
2. C 
3. B 
4. B 
5. E 

 


