


TEORIA CRÍTICA
ESCOLA DE FRANKFURT



INDÚSTRIA 
CULTURAL 
?????????



Industria Cultural

•Rádio

•Televisão
•Revistas

•Jornais

•Cinema

•Teatro
•Internet
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• ESCOLA DE FRANKFURT

• Theodor Adorno 1903 – 1969

• Max Horkheimer 1885 – 1973

• Dialética do Esclarecimento

• Cultura de Massa era para ser espontâneo 

• Indústria Cultura é a Cultura de Massa

Público perde a criticidade 

Tudo é para o lucro

Tudo é descartável



Nietzsche 

Excesso de Racionalidade

Nazismo e Fascismo são racionais

A Razão é Totalitária

A Razão é uma nova Barbárie através das tecnologias

Razão não é ética



INDÚSTRIA CULTURAL = CULTURA POR DINHEIRO

Cultura Popular= Produzida por quem a consome

Dança

Linguagem

Cultura de Massa= Máscara da realidade

Alienação

Lucro

Controle Psicológico

Conformismo Social



DEFINIÇÃO DE PROPAGANDA

Dicionário= “Material disseminado pelos que advogam 
uma doutrina ou uma causa”

Exemplo: Alemanha 2º Guerra= Hitler “era socialista”
Partido Nacional Socialista dos 
Trabalhadores Alemães



• Solução?

Não há o que fazer, apenas refletir



Vídeos

• Sociedade de Consumo

• https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A

• Man https://www.youtube.com/watch?v=dCK3p6W8i7Y

• El Empleo

• https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM

• Alto Preço do Materialismo

• https://www.youtube.com/watch?v=OX0fvBsKy3E

https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A
https://www.youtube.com/watch?v=dCK3p6W8i7Y
https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM
https://www.youtube.com/watch?v=OX0fvBsKy3E




AS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A CRIAÇÃO E 
EXPANSÃO

1- REVOLUCAO INDUSTRIAL
2- CAPITALISMO LIBERAL

3- ECONOMIA DE MERCADO
4- SOCIEDADE DE CONSUMO

A  industrialização mudou o modo de produção 
e a forma do trabalho humano,  com o uso 

crescente de máquinas e  a submissão do ritmo 
de trabalho ao ritmo das máquinas.



O que consumir? O que assistir? O que ler?
O que nos é oferecido? O que nós escolhemos?



ADORNO, afirma que“ a industria 
cultural é violenta a medida em que nega 

ao indivíduo a autonomia, sem que ele 
se de conta disso, pois o mesmo pensa 
que escolheu livremente consumir tal 

produto. 

ADORNO E HORKHEIMER ,caracterizam  
a industria cultural  como  uma cultura 
que degrada o homem, alienando-o ,  o 

homem não o sujeito mas o objeto...



A INDÚSTRIA CULTURAL TEM  
PONTOS POSITIVOS...

• velocidade  e quantidade de 
informações disponíveis, que vistas 
sob um olhar critico, ajudam como 
base de informação.



ENEM 2016 - Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da
democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma
fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e
para se divertir do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da
religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas 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. ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento:
fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro; Zahar, 1985 - A liberdade de escolha na
civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um(a):

A- legado social.

B - patrimônio politico.

C - produto da moralidade.

D - conquista da humanidade.

E - ilusão da contemporaneidade



ENEM 2016 - Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da
democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma
fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e
para se divertir do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da
religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas 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. ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento:
fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro; Zahar, 1985 - A liberdade de escolha na
civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um(a):

A- legado social.

B - patrimônio politico.

C - produto da moralidade.

D - conquista da humanidade.

E - ilusão da contemporaneidade



(Enem PPL 2015) Falava-se, antes, de autonomia da produção significar que
uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a
opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria
a produção. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem o
consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do
entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede a
produção dos bens e dos serviços. SANTOS, M. Por uma outra globalização:
do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000
(adaptado).

O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe
o(a)

a) aumento do poder aquisitivo.

b) estímulo à livre concorrência.

c) criação de novas necessidades.

d) formação de grandes estoques.

e) implantação de linhas de montagem.
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ENEM 2010 - A chegada da televisão A caixa de pandora tecnológica penetra nos lares 
e libera suas cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e as 
fabulosas, irresistíveis garotas-propaganda, versões modernizadas do 
tradicional homem-sanduíche. SEVCENKO, N. (Org). História da Vida Privada no 
Brasil 3. República: da Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo: Cia das Letras, 1998. A 
TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasileiros provocando mudanças 
consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira 
revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se 
também veículo de utilidade pública, a favor da democracia, na medida em que

A - amplificou os discursos nacionalistas e autoritários durante o governo Vargas.
B - revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos.
C - maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas de 1970 e 1980.
D - apoiou, no governo Castelo Branco, as iniciativas de fechamento do parlamento.
E - corroborou a construção de obras faraônicas durante os governos militares.



ENEM 2010 - A chegada da televisão A caixa de pandora tecnológica penetra nos lares 
e libera suas cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e as 
fabulosas, irresistíveis garotas-propaganda, versões modernizadas do 
tradicional homem-sanduíche. SEVCENKO, N. (Org). História da Vida Privada no 
Brasil 3. República: da Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo: Cia das Letras, 1998. A 
TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasileiros provocando mudanças 
consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira 
revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se 
também veículo de utilidade pública, a favor da democracia, na medida em que

A - amplificou os discursos nacionalistas e autoritários durante o governo Vargas.
B - revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos.
C - maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas de 1970 e 1980.
D - apoiou, no governo Castelo Branco, as iniciativas de fechamento do parlamento.
E - corroborou a construção de obras faraônicas durante os governos militares.



ENEM 2010 - O trecho 

da canção faz 

referência a uma das 

dinâmicas centrais da 

globalização, 

diretamente associada ao processo de
A - evolução da tecnologia da informação.

B - expansão das empresas transnacionais.

C - ampliação dos protecionismos alfandegários.

D - expansão das áreas urbanas do interior.

E - evolução dos fluxos populacionais.
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ENEM 2010 - A foto revela um momento 

da Guerra do Vietnã (1965-1975), conflito

militar cuja cobertura jornalística utilizou, 

em grande escala, a fotografia e a

televisão. Um dos papéis exercidos pelos

meios de comunicação na cobertura 

dessa guerra, evidenciado pela foto, foi

A - demonstrar as diferenças culturais existentes entre norte-americanos e 
vietnamitas.

B - defender a necessidade de intervenções armadas em países comunistas.

C - denunciar os abusos cometidos pela intervenção militar norte-americana.

D - divulgar valores que questionavam as ações do governo vietnamita.

E - revelar a superioridade militar dos Estados Unidos da América.
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ENEM 2010 –

O movimento tropicalista, 

consagrador de diversos 

músicos brasileiros, está 

relacionado historicamente

A - à expansão de novas 

tecnologias de informação,

entre as quais, a Internet, o que facilitou imensamente a sua divulgação 
mundo afora.

B - ao advento da indústria cultural em associação com um conjunto de 
reivindicações estéticas e políticas durante os anos 1960.

C - à parceria com a Jovem Guarda, também considerada um movimento nacionalista 
e de crítica política ao regime militar brasileiro.

D - ao crescimento do movimento estudantil nos anos 1970, do qual os tropicalistas 

foram aliados na crítica ao tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira.
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(Uel 2007) Os pensadores da Escola de Frankfurt, especialmente Theodor
Adorno e Max Horkheimer, são críticos da mentalidade que identifica o
progresso técnico-científico com o progresso da humanidade. Para eles, a
ideologia da ‘indústria cultural’ submete as artes à servidão das regras do
mercado capitalista. Com base nos conhecimentos sobre as críticas de Adorno
e Horkheimer à ‘Indústria Cultural’, assinale a afirmativa correta:

a) A ‘indústria cultural’ proporcionou a democratização das artes eruditas,
tornando as obras raras e caras acessíveis à maioria das pessoas.

b) Sob os efeitos da massificação pela indústria e consumo culturais, as artes
tendem a ganhar força simbólica e expressividade.

c) A ‘indústria cultural’ fomentou os aspectos críticos, inovadores e polêmicos
das artes.

d) O progresso técnico-científico pode ser entendido como um meio que a
‘indústria cultural’ usa para formar indivíduos críticos.

e) A expressão ‘indústria cultural’ indica uma cultura baseada na ideia e na
prática do consumo de produtos culturais fabricados em série.
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(Uem 2011) Considerando o tema indústria cultural e cultura de massas,
assinale o que for correto.

01) A criação da imprensa, em meados do século XV, pode ser considerada um
estágio inicial daquilo que posteriormente se denominou comunicação de
massa, por proporcionar a produção editorial em larga escala.

02) No Brasil, o rádio foi utilizado na década de 1930 pelo governo Vargas,
como um meio de divulgação política e educação moral e cívica.

04) Max Horkheimer e Theodor Adorno foram dois teóricos da chamada Escola
de Frankfurt e definiram o conceito de indústria cultural.

08) A repetição e a seriação são algumas das características mais marcantes da
produção audiovisual contemporânea.

16) Por serem objetos de consumo padronizados e estandartizados, os
produtos da cultura midiática não se mostram capazes de afetar
emocionalmente seus espectadores.
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(Uem 2012) Sobre o conceito de indústria cultural, assinale o que for correto.

01) O termo indústria cultural foi proposto por Theodor Adorno para explicar a
produção seriada e tecnológica de bens simbólicos na sociedade capitalista.

02) A indústria cultural, segundo pesquisadores da Escola de Frankfurt, conduz
ao enriquecimento de um grupo específico de empresários capitalistas e
também satisfaz o desejo de controle e poder da elite dominante.

04) Para Theodor Adorno, a produção simbólica da indústria cultural não
possibilitaria a reflexão do público, definido como impotente e passivo.

08) Walter Benjamin, apesar de crítico da indústria cultural, reconhecia que a
tecnologia aplicada aos bens simbólicos tem um efeito democratizador da
informação.

16) Walter Benjamin afirma que a arte erudita não foi afetada pelo
desenvolvimento tecnológico da indústria cultural, pois continuou sendo
irreprodutível.
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(Uem 2013) Considerando seus conhecimentos sobre o tema indústria cultural e consumo de
massa, assinale o que for correto.

01) O processo de urbanização na Europa, vivenciado a partir de meados do século XVIII,
promove a emergência de um moderno estilo de vida, ligado tanto às transformações na vida
material quanto à expressão de novas sensibilidades e subjetividades.

02) A estetização da vida cotidiana, decorrente do surgimento de um modo de vida moderno,
pode ser percebida pela significativa importância que o design e a moda ocupam no
desenvolvimento capitalista.

04) Para o pensador alemão Walter Benjamin, a experiência da vida urbana e da modernidade
não podia ser encontrada nas formas de consumo e de entretenimento modernas. Segundo sua
teoria, a produção de gostos e de estilos de vida decorria da alienação do desenvolvimento
capitalista e da bestificação das massas.

08) Para os teóricos Theodor Adorno e Max Horkheimer, o surgimento de meios tecnológicos de
produção da cultura promoveu a democratização do conhecimento e o esclarecimento político
das massas, potencializando os processos de resistência à dominação presentes no mundo
capitalista.

16) O esporte é uma manifestação característica dos gostos e dos estilos de vida surgidos com a
modernidade. Em seus estudos, o sociólogo Norbert Elias o considerou uma das expressões de
civilidade típicas dos processos de contenção das emoções e dos sentimentos coletivos que
marcaram as formações dos estados nacionais.
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(Uem 2012)  “A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural de hoje não tem 
necessidade de ser explicada em termos psicológicos. Os próprios produtos paralisam aquelas 
faculdades pela sua própria constituição objetiva. Eles são feitos de modo que a sua apreensão 
adequada exige, por um lado, rapidez de percepção, capacidade de observação e competência 
específica; por outro lado, é feita de modo a vetar, de fato, a atividade mental do espectador, se ele 
não quiser perder os fatos que se desenrolam rapidamente à sua frente. A violência da sociedade 
industrial opera nos homens de uma vez por todas. Os produtos da indústria cultural podem estar 
certos de serem alegremente consumidos em estado de distração. Mas cada um destes é um modelo 
do gigantesco mecanismo econômico que desde o início mantém tudo sob pressão tanto no trabalho 
quanto no lazer que lhe é semelhante”  (ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do 
esclarecimento. In: CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2011. p.364).  A 
partir dessas considerações, assinale o que for correto. 

01) A afirmação de Theodor Adorno e Max Horkheimer segue a leitura dos fenômenos estéticos 
segundo a perspectiva marxista, que estabelece uma relação de determinação da infraestrutura sobre 
a superestrutura.   

02) Pode-se afirmar que o volume a velocidade das informações das tecnologias modernas obrigam o 
homem a adaptar-se às exigências dos ritmos produtivos da sociedade industrial, impondo-lhe novas 
formas de percepção.   

04) Os recursos audiovisuais beneficiam o aprendizado por meio do apelo a todos os sentidos (som, 
imagem e movimento), mas, também, colaboram para tornar a percepção infantil, desatenta e 
acrítica.   

08) Com a cultura de massas, uma das práticas mais recorrentes recai sobre o uso da propaganda: 
propaganda comercial, propaganda religiosa e até mesmo propaganda científica. O consumidor 
moderno confunde a imagem e o objeto.  
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imagem e movimento), mas, também, colaboram para tornar a percepção infantil, desatenta e 
acrítica.   

08) Com a cultura de massas, uma das práticas mais recorrentes recai sobre o uso da propaganda: 
propaganda comercial, propaganda religiosa e até mesmo propaganda científica. O consumidor 
moderno confunde a imagem e o objeto.



(Unimontes 2012) A Escola de Frankfurt foi fundada
em 1923, sob o nome de Instituto para a Pesquisa
Social. Marque a alternativa que contempla os
principais pensadores da Escola de Frankfurt.

a) Theodor Adorno, Platão, Herbert Marcuse e Walter
Benjamin.

b) Tomás de Aquino, Marx Horkheimer, Herbert
Marcuse e Walter Benjamin.

c) Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert
Marcuse e Tobias Barreto.

d) Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert
Marcuse e Walter Benjamin.



(Unimontes 2012) A Escola de Frankfurt foi fundada
em 1923, sob o nome de Instituto para a Pesquisa
Social. Marque a alternativa que contempla os
principais pensadores da Escola de Frankfurt.

a) Theodor Adorno, Platão, Herbert Marcuse e Walter
Benjamin.

b) Tomás de Aquino, Marx Horkheimer, Herbert
Marcuse e Walter Benjamin.

c) Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert
Marcuse e Tobias Barreto.

d) Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert
Marcuse e Walter Benjamin.



(Unesp 2011)  “A inclinação para o ocultismo é um sintoma da regressão da 
consciência. A tendência velada da sociedade para o desastre faz de tolas suas vítimas 
com falsas revelações e fenômenos alucinatórios. O ocultismo é a metafísica dos 
parvos. Procurando no além o que perderam, as pessoas dão de encontro apenas com 
sua própria nulidade”. (Theodor Adorno, filósofo alemão, 1947. Adaptado.) - “Ilumine 
seus caminhos e encontre a paz espiritual com Dona Márcia, espírita conceituada com 
fortes poderes. Corta mau-olhado, inveja, demandas, feitiçaria. Desfaz amarrações, faz 
simpatia para o amor, saúde, negócios, empregos, impotência e filhos problemáticos. 
Seja qual for o seu problema, em uma consulta, ela lhe dará orientação espiritual para 
resolver o seu problema”. - (Panfleto distribuído nas ruas do centro de uma cidade 
brasileira.) - Assinale a alternativa correta.

• a) Os dois textos evidenciam que, em nossa sociedade, prevalece o apelo racional 
na resolução de problemas pessoais.   

• b) O texto do filósofo Adorno aborda o ocultismo sob uma perspectiva crítica.   

• c) De acordo com o filósofo Adorno, a espiritualidade permite a elevação da 
consciência.   

• d) Nos dois textos predomina a irracionalidade na abordagem da relação entre 
mundo material e mundo espiritual.   



(Ufpa 2008)  Desde Platão se discute a função sociocultural da arte, o que 
confere à sua autonomia uma certa relatividade. Recentemente, com a Escola 
de Frankfurt, cunhou-se para a determinação social da arte termos como 
“indústria cultural” e “cultura de massa”, porque, como diz Theodor Adorno, 
no regime econômico capitalista sacrifica-se “o que fazia a diferença entre a 
lógica da obra [de arte] e a do sistema social.” Com relação à interpretação de 
Adorno sobre a função social da arte no regime capitalista, considere as 
afirmativas abaixo:

I. Na sociedade capitalista, o desenvolvimento técnico-industrial conduziu à 
padronização do gosto em beneficio do mercado.

II. Não há gozo da arte, na sociedade liberal, se a criação for massificada.

III. Ao sacrificar a lógica da obra às determinações do sistema, o artista está garantindo 
não só seu lucro como a própria sobrevivência da arte, já que a nossa economia é 
capitalista.

IV. Com a indústria cultural, ocorre a perda completa da ideia de autonomia 
da arte.

V. Adorno não concorda com Platão quanto à ideia de que a experiência estética, como 
acontece hoje em dia, necessita de um nexo funcional para cumprir seu papel na vida 
social e política do homem.



(Unicentro 2010)  “Com o desenvolvimento do capitalismo, também a arte 
passa a ser cada vez mais regida por princípios de mercado. Em um sentido 
bem preciso: o formato mercadoria passa a determinar a própria forma de 
produção da arte. A ideia fundamental é a de que há padrões, "standards" de 
produção da arte que têm de ser respeitados se quem produz arte quiser ter 
sucesso” (Marcos Nobre, Folha de São Paulo, coluna opinião. 16/12/2008). Nos 
anos quarenta do século passado, dois filósofos e sociólogos alemães, da 
chamada Escola de Frankfurt, Max Horkheimer e Theodor Adorno, pensando 
a questão da arte e da cultura no mundo capitalista cunharam uma 
expressão que, desde então, passou a ser sistematicamente utilizada para 
designar a forma de produzir e consumir cultura nas sociedades 
industrializadas. Que expressão é essa?

• a) Cultura industrial.   

• b) Cultura mercantilizada.   

• c) Indústria cultural.   

• d) Mercantilização cultural.   

• e) Fabricação cultural.   



Mesclando cultura e ideologia
Pierre Bourdieu

A dominação masculina é um                                        
exemplo: as mulheres, 
consideradas em nossa 
sociedade “naturalmente” mais 
fracas e sensíveis, devem se 
submeter aos homens. A 
sociedade aceita essa ideia 
como se fosse verdadeira.

Naturalização da corrupção em charge de 
Angeli [s.d.].

VIOLÊNCIA SIMBÓLICA designa formas culturais que 
impõem como normal um conjunto de regras não 
escritas nem ditas.



Mesclando cultura e ideologia

Para Bourdieu, é pela cultura que os dominantes garantem 
o controle ideológico, mantendo o distanciamento entre 
as classes sociais. Assim, práticas culturais distinguem 
quem é de uma classe ou de outra.

Os “cultos” têm conhecimentos científicos,  artísticos e 
literários que os opõem aos “incultos”. Isso é resultado de 
uma imposição cultural (violência simbólica) que define o 
que é ter “cultura”.



Mesclando cultura e ideologia

A violência simbólica ocorre de modo claro no processo 
educacional.

Na escola, deve-se obedecer a um 
conjunto de regras e aprender     
saberes predeterminados.

Essas regras e saberes não são 
questionados e normalmente             
não se pergunta quem                                 
os definiu.



(Uffs 2011)  O Capital Cultural consiste em ideias e 
conhecimentos que pessoas usam quando participam 
da vida social. Tudo, de regras de etiqueta à 
capacidade de falar e escrever bem, pode ser 
considerado capital cultural. A incorporação do 
capital cultural efetua-se através de ações 
pedagógicas. O conceito de Capital Cultural foi muito 
discutido no meio acadêmico por: 

a) Anthony Giddens. 

b) Herbert Marcuse. 

c) Juan Tedesco. 

d) Pierre Bourdieu. 




