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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos como os meios de comunicação em massa 
moldam a indústria cultural e o interesse desta em difundir ideologias das 
classes dominantes, a indústria cultural e a vida cotidiana e as saídas para 
refletir e questionar os interesses da indústria cultural.  

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Os pensadores alemães Theodor W. Adorno e Max Horkheimer 

criaram o conceito de indústria cultural em 1947. Ambos afirma-
ram que esse conceito permitia explicar o fenômeno da explora-
ção comercial e a banalização da cultura.

 • O consumidor não é aquele que determina o que se produz, mas 
aquele que simplesmente consome o que é produzido.

 • Adorno e Horkheimer focaram seus estudos nos interesses das 
empresas em produzir massivamente bens culturais visando 
única e exclusivamente a lucratividade e a adesão incondicional 
ao sistema dominante.

 • O pensador italiano Antonio Gramsci analisou a relação entre 
ideologia e cultura e demonstrou que esses dois conceitos não 
podem ser utilizados separadamente, pois a profunda relação 
entre eles determina o processo de dominação nas sociedades 
capitalistas.

 • O sociólogo Pierre Bourdieu desenvolveu vários conceitos, 
como o poder simbólico, a violência simbólica e a dominação 
simbólica, para identificar formas culturais que impõem e fazem 
que se aceite como normal um conjunto de regras não escritas 
nem ditas.

A indústria cultural e a difusão de ideologias
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos.  

AULA 1

Aceitar o que é transmitido pelos meios de comunicação como verdade abso-
luta sem nenhum tipo de questionamento, faz dos telespectadores seres pas-
sivos de fácil manipulação. Diante dessa situação, faz-se necessário o estudo 
de dois conceitos essenciais: indústria cultural e cultura de massa. A atividade 
a seguir tem como objetivo propiciar ao aluno uma reflexão sobre o poder 
que os meios de comunicação de massa têm sobre aqueles que o aceitam 
como única fonte de informação e cultura; e demonstrar aos estudantes que 
os meios de comunicação de massa são empresas que têm como objetivo 
acumulação de capital e, por conseguinte, o lucro. Inicie esta aula com um 

 • Para Michel Foucault o que há são redes de influência que levam 
discursos e ações de um lado a outro, configurando inúmeras 
“microfísicas do poder”.

 • Para o cientista social Giovanni Sartori, além de um meio de co-
municação, a televisão é um elemento que participa da forma-
ção dos indivíduos e pode gerar um novo tipo de ser humano 
(segundo ele, o Homo videns).

 • Segundo o filósofo alemão Walter Benjamin, a ideologia domi-
nante está presente em todos os produtos da indústria cultural, 
mas não se pode dizer que exista uma manipulação cultural in-
tegral e avassaladora, pois isso significa declarar que os indiví-
duos não pensam, apenas absorvem e reproduzem automatica-
mente o que recebem.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A indústria cultural no Brasil. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
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breve debate sobre a subjetividade do gosto. Os educandos expõem suas opi-
niões sobre a questão: gosto se discute? Antes de iniciar o debate, peça aos 
alunos que anotem suas impressões no caderno. A maioria dos alunos deverá 
responder que são livres para escolher suas músicas, suas roupas, seus pro-
gramas de TV, seus partidos políticos etc. 

AULA 2

Os pensadores alemães Theodor W. Adorno e Max Horkheimer criaram o con-
ceito de indústria cultural em 1947 (páginas 303 a 305). Ambos afirmaram 
que esse conceito permitia explicar o fenômeno da exploração comercial e a 
banalização da cultura. Eles utilizaram “indústria cultural” no lugar de “cultura 
de massa”, pois esta daria a ideia de que há uma cultura que surge espontane-
amente das próprias massas, quando o que ocorre é um processo inverso, ou 
seja, são produzidos bens culturais adaptados ao consumo das massas que, 
em grande medida, determinam esse consumo. O consumidor não é aquele 
que determina o que se produz, mas aquele que simplesmente consome o 
que é produzido. Adorno e Horkheimer focaram seus estudos nos interesses 
das empresas em produzir massivamente bens culturais visando, única e ex-
clusivamente, à lucratividade e à adesão incondicional ao sistema dominante. 
Apontaram, ainda, a possibilidade de homogeneização das pessoas, grupos 
e classes sociais. Colocando a felicidade nas mãos dos consumidores por 
meio da compra de algum produto, a indústria cultural seduziria todas as clas-
ses, reforçando e estimulando a uniformização dos modos de pensar, agir e 
sentir. O pensador italiano Antonio Gramsci (página 305) analisou a relação 
entre ideologia e cultura e demonstrou que esses dois conceitos não podem 
ser utilizados separadamente, pois a profunda relação entre eles determina o 
processo de dominação nas sociedades capitalistas. Sua análise se baseia 
no conceito de hegemonia (processo que a classe dominante usa para que 
seu projeto seja aceito pelos dominados) e no que ele chama de aparelhos 
privados de hegemonia (grupo aliado à hegemonia, representado por igrejas, 
escolas, partidos políticos, sindicatos e meios de comunicação). A ideologia 
é o espaço da dominação, que é estabelecido pelo uso legítimo da força pelo 
Estado e pela direção moral e intelectual da sociedade como um todo. Para 
Gramsci pode haver também um processo de contra-hegemonia, desenvolvi-
do por intelectuais orgânicos, vinculados à classe trabalhadora na defesa de 
seus interesses e contrapondo-se à imposição dos ideais burgueses pelos 
aparelhos privados de hegemonia. O sociólogo Pierre Bourdieu (página 305)  
desenvolveu vários conceitos, como poder simbólico, violência simbólica e 
dominação simbólica, para identificar formas culturais que impõem e fazem 
que se aceite como normal um conjunto de regras não escritas nem ditas. 
Para Michel Foucault o que há são redes de influência que levam discursos 
e ações de um lado a outro, configurando inúmeras “microfísicas do poder”. 
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Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário da indústria cultural 
e da difusão ideológica (página 309) ou o professor poderá, ainda, elaborar um 
questionário para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3

A televisão é o mais poderoso meio de comunicação e agente de informações e 
de entretenimento (páginas 306 e 307). E, em países como o Brasil, onde as de-
sigualdades e a exclusão social alcançam elevados índices, a televisão alcança 
um número gigantesco de pessoas. Os produtos culturais aparecem com invó-
lucros cada vez mais esplendorosos, pois a cada dia são maiores as exigências 
para prender a atenção dos indivíduos. Produtos de baixa qualidade se justifi-
cam pelo argumento de atender às necessidades das pessoas que desejam 
apenas entretenimento e diversão, sem se preocupar com o caráter educativo 
ou cultural do que consomem. A televisão oferece a possibilidade de ver o mun-
do e de tudo sem sair do universo local. Assim, como analisa o cientista social 
Giovanni Sartori (página 307), além de um meio de comunicação, a televisão é 
um elemento que participa da formação dos indivíduos e pode gerar um novo 
tipo de ser humano (segundo ele, o Homo videns). Esta consideração está ba-
seada no fato de que as crianças, em vários países do mundo, passam muitas 
horas diante da TV mesmo antes de saber ler e escrever. Isso dá margem a um 
tipo de formação centralizada na capacidade de ver. Para ele, a televisão produz 
imagens e apaga conceitos, atrofia a capacidade de abstração e, com ela, a ca-
pacidade de compreender. Segundo o filósofo alemão Walter Benjamin (página 
308), a ideologia dominante está presente em todos os produtos da indústria 
cultural, mas não se pode dizer que exista uma manipulação cultural integral e 
avassaladora, pois isso significa declarar que os indivíduos não pensam, ape-
nas absorvem e reproduzem automaticamente o que recebem. 

AULA 4

Em forma de texto os alunos devem retomar a discussão sobre o gosto. Irão se 
posicionar e argumentar defendendo sua posição. Devem ser orientados para 
que os argumentos sejam coerentes, sintéticos e expressos em uma lauda (30 
linhas, aproximadamente). Os alunos que tinham opinião enraizada na ideia de 
subjetividade do gosto e defendiam a premissa de que as suas escolhas eram 
realmente livres, ao fim do trabalho devem perceber que as discussões que 
permeiam o tema são delicadas, e que as opiniões sobre isso não podem ser 
expressas de maneira inconsequente e sem reflexão. Isso vai levá-los a refletir 
como a indústria cultural manipula as opiniões em favor de si mesma. 


