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Sociologia 
 

Indústria Cultural 

Teoria 

 

Sociedade de Massas 

Os dos principais conceitos da Escola de Frankfurt é o de sociedade de massas que designa uma sociedade 

em que o avanço tecnológico está submetido à reprodução da logica capitalista. Nela, a lógica mercadológica 

avançou sobre outros aspectos da vida, como lazer, arte e cultura em geral. A sociedade em que viveram, e 

vivemos, é essa sociedade de massas, onde o consumo e a diversão são utilizados como forma de garantir a 

estabilidade social ocultando as contradições do sistema capitalista e diluindo seus problemas. 

 

Cultura de massa e Indústria Cultural 

Ao abordar as relações entre cultura e política, a Sociologia busca uma compreensão acerca do modo como 

uma sociedade reproduz ou contesta as relações de poder nela vigentes. No caso específico da teoria crítica 

desenvolvida por Adorno e Horkheimer em 1947, o conceito de cultura de massas - intrinsecamente 

relacionado com a noção de indústria cultural  - visava explicar o papel fundamental que a massificação 

cultural desempenhou para que fosse possível a manutenção do domínio sobre as classes trabalhadoras na 

Alemanha nazista, tão importante quanto o próprio totalitarismo político adotado pelo regime de Hitler. O 

nazismo impedia a manifestação e a organização da classe trabalhadora e se aproveitou da produção de 

bens culturais voltados para a grande massa para manter o seu domínio, exatamente porque esses produtos 

culturais, veiculados pelos meios de comunicação, levavam ao conformismo, ao mero divertimento, e não a 

uma reflexão crítica sobre a realidade.     

 Adorno e Horkheimer perceberam a relevância que os meios de comunicação de massas (como tv, internet, 

radio…) tem na difusão da ideologia da classe dominante nas sociedades capitalistas contemporâneas, 

perpetuando o capitalismo como um sistema político inabalável, hegemônico.  De acordo com eles, há uma 

degeneração da cultura operada pela sociedade industrial, que acaba por substituir as obras de arte mais 

originais e que levam ao pensamento crítico por fórmulas repetitivas e superficiais que, no entanto, possuem 

um alto valor de mercado.  A cultura torna-se um produto que pode ser vendido para um grande número de 

pessoas e uma importante ferramenta para a manutenção das relações de poder nas sociedades capitalistas. 

Em suma, a Indústria cultural é um conceito sociológico que nos remete às sociedades capitalistas 
contemporâneas, em que a classe dominante - aquela que domina os meios de comunicação de massas - 
transforma o lazer em um momento de pura passividade. As possibilidades de produção de cultura e 
momentos de lazer são vendidas como mercadorias, num processo de alienação, reificação e fetichização 
que afasta o indivíduo da realidade assim como ocorre na produção da vida material. Tal qual ser alienado do 
resultado do nosso trabalho nos desumaniza, ser afastado da produção dos símbolos, sentidos e valores que 
guiarão a organização da vida pela cultura  nos torna indivíduos rasos e incompletos. A sociedade de massas 
é, como o próprio nome já indica, uma sociedade manipulável, moldável, em que se consegue capturar o lazer 
dos indivíduos com produtos culturais que ajudam a manter a distorção da realidade, a manipulação e a 
alienação sofrida pelas pessoas.  Nessa sociedade, tudo é capturado pelo mercado, tudo se transforma em 
mercadoria para consumo em larga escala, até mesmo os bens culturais, como filmes, séries, livros, obras de 
arte, etc. 
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Os principais tipos de obras de arte apropriados pela indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, foram 

o cinema e a música.  Ainda hoje observamos uma grande predominância, por exemplo, nos cinemas 

nacionais, de filmes de ação e de comédia, geralmente americanos, que ajudam a compor o cenário de 

alienação a que as pessoas estão submetidas, não exercendo o seu papel - enquanto obra de arte -  de levar 

à reflexão e ao pensamento crítico.  Dessa maneira, percebemos como o conceito de Indústria Cultural e o de 

cultura de massas ainda se aplicam à nossa realidade social, bem como a das outras sociedades industriais 

contemporâneas. 
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Exercícios 

 

1. Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como 

invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso 

temporário do herói, que ele sabe suportar como bom esportista que é; a boa palmada que a namorada 

recebe da mão forte do astro, são, como todos os detalhes, clichês prontos para serem empregados 

arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. Desde 

o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, 

o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o 

desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. O número médio de 

palavras é algo em que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas, e sua 

pequena diversidade permite reparti-las facilmente no escritório. 

 

Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. “A indústria cultural como mistificação das massas”. In: Dialética do esclarecimento, 

1947. Adaptado. 

 O tema abordado pelo texto refere-se 

a) ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa.    

b) à hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação de massa.    

c) ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais.    

d) ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo.    

e) aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento.    
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2. Leia: 

Quinze minutos de fama 

Mais um pros comerciais 

Quinze minutos de fama 

Depois descanse em paz 

  

O gênio da última hora 

É o idiota do ano seguinte 

O último novo-rico 

É o mais novo pedinte 

  

Não importa contradição 

O que importa é televisão 

Dizem que não há nada que você não se acostume 

Cala a boca e aumenta o volume então 

 A melhor banda de todos os tempos da última semana – Sérgio Britto/Branco Mello (Titãs) (adaptado) 

A música acima, interpretada pela banda Titãs, faz uma crítica a qual característica da televisão 

contemporânea? 

 

a) Ao caráter elitista das transmissões televisivas.    

b) À sua inserção comprometida com a transformação social e com as mudanças de paradigmas 

culturais.    

c) À grande quantidade de comerciais existentes nos programas televisivos, que prejudicam a 

qualidade dos programas de domingo.    

d) Às contradições próprias de qualquer tipo de instrumento cultural urbano.    

e) À forma como ela se apresenta como um produto da indústria cultural, servindo de instrumento 

de alienação.    
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3. Segundo Adorno e Horkheimer, “a indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com energia e 

de ter erigido em princípio a transferência muitas vezes desejada da arte para a esfera do consumo, de 

ter despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das 

mercadorias”. 
(ADORNO, T. ; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Tradução de Guido Antonio de Almeida. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p. 126.) 

 

Com base nessa passagem e nos conhecimentos sobre indústria cultural em Adorno e Horkheimer, é 

correto afirmar: 

 

a) A indústria cultural excita nossos desejos com nomes e imagens cheios de brilho a fim de que 

possamos, por contraste, criticar nosso cinzento cotidiano. 

b) A fusão entre cultura e entretenimento é uma forma de valorizar a cultura e espiritualizar 

espontaneamente a diversão. 

c) A diversão permite aos indivíduos um momento de ruptura com as condições do trabalho sob o 

capitalismo tardio. 

d) Os consumidores têm suas necessidades produzidas, dirigidas e disciplinadas mais firmemente 

quanto mais se consolida a indústria cultural. 

e) A indústria cultural procura evitar que a arte séria seja absorvida pela arte leve. 
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4. “Adorno e Horkheimer (os primeiros, na década de 1940, a utilizar a expressão ‘indústria cultural’ tal 

como hoje a entendemos) acreditam que esta indústria desempenha as mesmas funções de um Estado 

fascista (...) na medida em que o indivíduo é levado a não meditar sobre si mesmo e sobre a totalidade 

do meio social circundante, transformando-se em mero joguete e em simples produto alimentador do 

sistema que o envolve.” 
(COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural, São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, p. 33. Texto adaptado) 

 

Adorno e Horkheimer consideram que a indústria cultural e o Estado fascista têm funções similares, 

pois em ambos ocorre 

 

a) um processo de democratização da cultura ao colocá-la ao alcance das massas, o que possibilita 

sua conscientização. 

b) o desenvolvimento da capacidade do sujeito de julgar o valor das obras artísticas e bens culturais, 

assim como de conviver em harmonia com seus semelhantes. 

c) o aprimoramento do gosto estético por meio da indústria do entretenimento, em detrimento da 

capacidade de reflexão. 

d)  um processo de alienação do homem, que leva o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem 

de si e da sociedade em que vive. 

e)  o aprimoramento da formação cultural do indivíduo e a melhoria do seu convívio social pela 

inculcação de valores, de atitudes conformistas e pela eliminação do debate, na medida em que 

este produz divergências no âmbito da sociedade. 
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5. Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos 

espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro 

da obra fílmica permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim 

precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a 

realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa 

ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios produtos [...] paralisam essas capacidades em 

virtude de sua própria constituição objetiva.” 
HORKHEIMER, M., e ADORNO, T. W. Dialética do Esclarecimento: Fragmentos filosóficos. 

Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p.119. 

 

 Assinale a alternativa incorreta: 

a) A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar 

e de decidir conscientemente.    

b) A indústria cultural, enquanto negócio, tem que seus fins comerciais são realizados por meio de 

sistemática e programada exploração de bens considerados culturais.    

c) A indústria cultural não tem o condão de produzir necessidades no homem.    

d) A indústria cultural degenera a arte que a antítese da sociedade selvagem produzida pelo 

desenvolvimento do capitalismo.    

e) A indústria cultural tem como guia a racionalidade técnica esclarecida, o consumidor de cultura 

não precisa se dar ao trabalho de pensar, é só escolher.   
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Gabarito 

 

1. E 

Somente a alternativa [E] está correta. Padronizar as produções culturais no sentido de torná-las 

aprazíveis e massificadas é transformar a cultura em mero entretenimento. Adorno e Horkheimer 

desenvolvem o termo indústria cultural para mostrar como esse processo ocorre.   

 

2. E 

Somente a alternativa [E] está correta. A televisão acaba por massificar e banalizar as produções 

artísticas, fazendo-as perder a sua aura e contribuindo para a alienação e acomodação das pessoas.   

 

3. D 

a) Incorreta. A indústria cultural excita nossos desejos para que consumamos mais e mais, e sem 

questionamentos. 

b) Incorreta. A fusão entre cultura e entretenimento empobrece a cultura e a torna consumível. 

c) Incorreta. A diversão permite uma ruptura, mas a diversão oferecida pela indústria cultural escraviza 

o indivíduo no trabalho, pois sem dinheiro não há como se divertir, dentro de sua lógica de consumo. 

d) Correta. Os indivíduos não são os autores de suas necessidades, suas necessidades são 

produzidas, dirigidas e disciplinadas pela indústria cultural, por meio dos veículos de comunicação 

de massa. 

e) Incorreta. A indústria cultural não tem essa preocupação. Tudo se torna produto para consumo. 

 

4. D 

A afirmativa A está incorreta, porque na indústria cultural a produção é posta à disposição da sociedade, 

mas de forma alienante, que não permite que ela possua real significado artístico. Além disso, neste 

contexto, a arte se torna mercadoria, e seu valor mercadológico se sobrepõe ao seu real valor cultural. A 

afirmativa B está incorreta, porque a capacidade de julgamento sobre a arte é diminuída no contexto da 

indústria cultural, assim como as representações de sociabilidade que ela poderia sugerir. A afirmativa 

C está incorreta, porque, além de não haver um aprimoramento do gosto estético (embotado no meio de 

tantas ofertas), há uma perda de capacidade de reflexão sobre a arte e seu significado. A afirmativa E 

está incorreta, pois mistura vários conceitos e os apresenta de forma errada. Na indústria cultural não 

há aprimoramento da formação do indivíduo. Os valores ficam mais dispersos e cria-se uma atitude 

conformista, pois não se percebem realmente os significados artísticos; assim, faltam elementos para o 

debate 

 

5. C 

A indústria cultural age produzindo necessidades nos homens, construindo, segundo a lógica de 

mercado, a percepção artística das pessoas, massificando a cultura e reproduzindo a lógica de 

dominação capitalista. Todas as alternativas estão de acordo com essa definição, com exceção da [C], 

a única incorreta.   

 

 


