
Sociologia
Socilogia
Volume  único – Capítulo 32

APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será discutido como surgiram e se desenvolveram a indústria 
cultural e a internet no Brasil.  

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • O Brasil é um terreno fértil para a expansão da indústria cultural. 

Além da ampla e rica diversidade das formas de ser e viver, o 
país têm episódios muito interessantes sobre a chegada e per-
manência dos meios de comunicação social em sua história.

 • É sempre bom destacar que, apesar do forte impacto que os 
meios de comunicação exercem sobre as consciências huma-
nas, o público não age de forma passiva diante desse cenário.

 • Para o filósofo político brasileiro Renato Janine Ribeiro, deve-se 
levar em conta a importância que a televisão tem no Brasil, pois 
ela oferece para a sociedade uma pauta de conversa.

 • De muitas maneiras, ainda que superficialmente, a televisão 
rompe silêncios e derruba alguns muros de censura e proibição. 
Ainda segundo Janine Ribeiro, o melhor modo de controlar os 
excessos da TV é ter um público que seja crítico.

 • A realidade de uma internet em todas as casas ainda é bem 
distante, pois a desigualdade no Brasil se torna visível também 
nesse processo. Pobres, idosos e pessoas com baixo grau de 
escolarização estão fora do alcance dessa nova tecnologia.

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

Indústria cultural no Brasil
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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. A sugestão é a exibição do 
filme Cilada.com.

AULA 1

O Brasil é um terreno fértil para a expansão da indústria cultural (página 314). 
Além da ampla e rica diversidade das formas de ser e viver, o país têm episó-
dios muito interessantes sobre a chegada e permanência dos meios de co-
municação social em sua história. Os grupos de comunicação que apostaram 
na informação por sons e imagens em movimento obtiveram poder econômi-
co e, sobretudo, político, ajudando a definir os passos que seriam dados pelo 
país no curso do século XX. A indústria cultural no Brasil se desenvolveu devi-
do a três fatores: meios de comunicação com audiência cada vez maior e fiel, 
penetração publicitária insistente e agressiva e uma cultura nacional sempre 
“ajustável” aos interesses do mercado de compra e venda de produtos cultu-
rais. Praticamente tudo se tornou alvo da indústria cultural. Com o surgimento 
da TV, na década de 1950, apostou-se no fim do rádio e do cinema (páginas 
315 a 339). Reinventados, os três conquistaram seus fãs e mantêm-se vivos 
até os dias atuais. Quando a internet surgiu, apostou-se no fim dos textos 
impressos como jornais, revistas e livros. No entanto, os textos continuam 
vivos. Sobre o rádio, podemos dizer que reinou absoluto entre as décadas de 
1930 e 1950, definindo a indústria cultural no país, lançando artistas que se 
tornariam ídolos populares na música, na dramaturgia e até no campo das 
ideias, como escritores e políticos. É sempre bom destacar que, apesar do 
forte impacto que os meios de comunicação exercem sobre as consciências 
humanas, o público não age de forma passiva diante desse cenário. Se fosse 
assim, o regime civil-militar instalado a partir de 1964 teria contado com total 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
 • Sala de vídeo.
 • Datashow.



3SOCIOLOGIA | Sociologia | Volume único  – Capítulo 32

aceitação por parte da população brasileira e poderia até ter sobrevivido ao 
fim do “milagre econômico”, pois os meios de comunicação, em especial a TV, 
apresentavam em suas grades programas e noticiários plenamente favorá-
veis à ditadura, principalmente a Rede Globo, emissora que detinha (e detém 
até hoje) a maior audiência nacional. Para o filósofo político brasileiro Renato 
Janine Ribeiro, deve-se levar em conta a importância que a televisão tem no 
Brasil, pois ela oferece para a sociedade uma pauta de conversa. De muitas 
maneiras, ainda que superficialmente, a televisão rompe silêncios e derruba 
alguns muros de censura e proibição. Ainda segundo Janine Ribeiro, o melhor 
modo de controlar os excessos da TV é ter um público que seja crítico. 

AULA 2

Foi na década de 1980 que a internet se fez presente em terras brasileiras, 
mais especificamente na USP – Universidade de São Paulo (páginas 319 e 
320). Foi em 1995, porém que a internet começou a circular efetivamente no 
país. Hoje o mundo inteiro parece estar ao alcance de um clique ou de um 
deslizar de dedos. Aparentemente, a internet, no Brasil, está em todas as ca-
sas e o acesso a ela é possível a quem se interessar, mas a realidade está 
bem distante disso, pois a desigualdade no Brasil se torna visível também 
nesse processo. Pobres, idosos e pessoas com baixo grau de escolarização 
estão fora do alcance dessa nova tecnologia. 

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para exibir o filme Cilada.com, em que a namorada do per-
sonagem posta na internet um vídeo íntimo do personagem que o torna fa-
moso da pior forma possível. Após a exibição do filme, promova um debate 
com a classe sobre indústria cultural no Brasil, internet, viralização de vídeos e 
postagens, a “tirania da intimidade” de Richard Sennett, entre outros assuntos. 

Os alunos deverão responder às questões da seção Leituras e propostas (pá-
ginas 322 e 323) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário para 
verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


