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A ILUSÃO DE PRAZER: UMA CRÍTICA À INDÚSTRIA 

CULTURAL 

 

Theodoro Martins Santos 1 

 

Resumo 

 

O presente artigo pretende abordar a concepção de Indústria Cultural 

desenvolvida por Theodor Adorno, termo esse que é de grande importância dentro do 

seu pensamento, analisando a condição de meros espectadores da sua própria 

existência que os indivíduos se encontram, onde a produção de jogos, filmes, novelas e 

outros métodos de entretenimento produzidos contribuem para esse estado de 

adormecimento, demonstrando assim a cultura doente na qual estamos inseridos.  

 

Introdução 

 

Theodor W. Adoro foi um sociólogo, filósofo e musicólogo que nasceu em 1993 

em uma família judia. Foi um dos principais membros da conhecida Escola de Frankfurt. 

O projeto teórico  inicial  de  cunho  fortemente  marxista  deu  lugar  a  um  projeto  

filosófico  e  político  único, ao propor uma teoria crítica que fosse capaz de apreender 

a sociedade do início do século XX. 2 

A escola surgiu no XX reunindo diversos pensadores que datavam seu 

nascimento na virada do século XIX para o século XX, além do  próprio Adorno (1903-
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1969) também tivemos Horkheimer (1895-1973), em outra analise poderemos obervar 

que a Teoria Crítica elaborada por Horkheimer em 1937 se liga diretamente a teoria da 

Indústria Cultural, Erich Fromm (1900-1980) e Herbert Marcuse (1898-1979) entre 

outros que também tiveram suas obras ligadas a escola e se juntaram a mesma.  



 

 

A Indústria Cultural 

 

O termo indústria cultural teve seu desenvolvimento através de Theodor Adorno 

e Max Horkheimer, importantes autores do século XX, na obra Dialética do 

Esclarecimento com a ideia de substituir o termo “cultura de massa”, essa já era bem 

desenvolvida e ambos decidem por fazer essa distinção para não dar um sentido de 

cultura surgida espontaneamente nas camadas populares ao termo indústria cultural, 

fora outras associações errôneas e mal intencionadas. 

 

Abandonamos essa última expressão para substituí-la por “indústria cultural”, 

a fim de excluir de antemão a interpretação que agrada aos advogados da coisa; 

estes pretendem, com efeito, que se trata de algo como uma cultura surgindo 

espontaneamente das próprias massas, em suma, da forma contemporânea da 

arte popular. 3 

 

A indústria cultural se caracteriza pela mercantilização das formas culturais, ou 

seja, com a cultural inserida nessa indústria ela deixa de ser algo saboreado pela classe 

trabalhadora e passa a ser apenas um produto controlado pelo sistema. Podemos citar 

enunciar quatro características da indústria cultural, sendo elas a razão instrumental, a 

razão não se volta para o desenvolvimento humano, ela pode ser utilizada como um 

instrumento para acumulação de bens e riquezas; a padronização dos bens culturais, 

levar aquilo que é diverso para algo mais único; a massificação das culturas, que seria a 

expansão do consumo para todas as classes sociais e por último o apagamento das 

diferenças entre as classes, a Indústria Cultural mercantiliza toda e qualquer produção 

cultural, sem se importar qual a sua origem, o importante é fazer com que todas as 

fontes sejam bebidas.  

Adorno após passar por um período de exílio nos Estados Unidos estabeleceu um 

contato com uma classe média e trabalhadora diferente daquela na qual ele estava 

acostumado e inserido, isso  fez com que ele pudesse estabelecer um parâmetro de
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comparação entre as realidades e assim com suas analises conseguiu evidenciar que a 

cultura de fato se transformou em um objeto de consumo. 

A indústria cultural tem como uma de suas metas a padronização, sendo essa 

uma de suas principais características,  e a racionalização das formas culturais. “Pois a 

cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as 

revistas constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em 

conjunto”.4 Até mesmo o modelo de urbanização das cidades segue um molde 

específico, que leva os indivíduos aos centros urbanos tanto como produtores de bens 

de consumo como consumidores dos mesmos, assim as células habitacionais se unificam 

em complexos densos e organizados, criando uma falsa sensação de pertencimento. 5 

O capitalismo utiliza sua força de dominação frente à indústria e o fato de ter se 

apropriado da técnica para produzir bens culturais que visam o lucro da indústria e 

consequentemente o seu lucro, tornando- se assim cada vez mais rico e ainda mais forte. 

Sendo o dominante da técnica, a indústria cultural e por consequência o capitalismo dão 

sua cara para os bens culturais  produzidos: “O terreno no qual a técnica conquista seu 

poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre 

a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação.” 6 

Dentro desse contexto todos somos consumidores e ao mesmo tempo produtos, 

ao passo que nós consumimos tudo aquilo que é produzido e jogado para nós de 

diversas formas, seja por rádio, televisão, jornais ou até mesmo na atualidade a internet, 

nós também somos um produto na mão do mercado, nos vendemos tanto aos bens 

comercializados que começamos a nos ver e ver o outro da mesma maneira, pela forma 

que nos portamos nas redes sociais, pela falsa felicidade que compartilhamos. Tudo gira 

em torno do capital, o capitalismo e a indústria cultural conseguiram absorver até o 

último resquício de prazer presente nos bens culturais e isso que experimentamos 

assistindo um filme ou ouvindo uma música  é uma ilusão daquilo que de fato deveria 

ser. Isso se dá pelo fato de que todos os bens produzidos seguem um arquétipo que faz 

com que todos os produtos sejam parecidos, a ossatura conceitual fabricada é a mesma 

de vários outros. É só pararmos para pensar na nossa teledramaturgia, onde sempre os 
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personagens são facilmente identificados por seus papeis fáceis de serem rotulado, o 

herói que sempre vai salvar a donzela que sempre está em perigo, esse herói sempre 

possui um mentor, uma pessoa um pouco mais velha e dotada de toda a experiência 

necessária, também temos a figura do parceiro ou do amigo sempre disponível para 

ajudar em qualquer situação. Mesmo seguindo esse mesmo esqueleto a indústria ainda 

consegue trazer um ar de diversidade em suas obras, mesmo que um personagem 

LGBTQIA+ ou negro seja posto como o principal da produção, a história ainda vai seguir 

aquele mesmo formato esquematizado de todos os outros. Como Adorno diz: “O 

esquematismo do procedimento mostra-se no facto de que os produtos mecanicamente 

diferenciados acabam por se revelar sempre como a mesma coisa.”7 Um mesmo produto 

embalado de uma forma diferente para públicos diferentes. 

A massificação de culturas também é uma características da indústria cultural, 

onde todo o consumo de bens deveria ser expandido para todas as classes, então temos 

a produção de bens de consumo voltados especificamente para determinada classe e 

essa produção vem como um produto fácil de ser digerido, visto que não existe ali uma 

preocupação com a  qualidade das produções e de como elas contribuem para o senso 

crítico dos indivíduos, o importante é produzir cada vez mais e alcançar mais pessoas. 

Com esse maior número de consumidores sendo alcançados se cria também uma falsa 

ideia de pertencimento por parte deles, eles passam a se identificar com aquilo que 

consomem. Sempre nos é entregue uma reprodução do mesmo, os filmes são iguais, as 

novelas, músicas, nós vivemos em uma repetição e às vezes essa repetição é o que nos 

dá prazer.  O filme não é bom quando ele não diverte e dentro da indústria esse é o 

maior crime, é necessário o choro, o riso. Seus sentimentos precisar ser aflorados para 

que você se prenda neles e não pense ou se preocupe com outras coisas que tirem a sua 

atenção dali.  

O grande problema não é a falta de enredo, um conteúdo que nos faça pensar e 

questionar, até porque é exatamente esse o desejo, não desenvolver o senso crítico dos 

indivíduos. “Ela impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes 
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de julgar e de decidir conscientemente.”8 Até porque isso é a indústria cultural, o 

entretenimento, o domínio da indústria sobre os indivíduos é medido pela 
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diversão, a classe trabalhadora em detrimento das suas longas jornadas de trabalho 

chegam em suas casas esgotados e se congelam na frente da TV, onde ali conseguem 

repor suas energias graças a distração que lhes é proporcionada, que mesmo sendo 

repetitiva não se compara a repetição em seu ambiente de trabalho e por isso lhes gera 

prazer. 

A cultura deixou de ter o status de elemento integrador da sociedade e a pessoa 

que a contemplava a agora passa a ser um consumidor. A maneira na qual esse produto 

é desenvolvido, divulgado e comercializado gera um atrofiamento da capacidade de 

pensar e agir de forma crítica. Nos tornamos uma massa anônima enquanto pensamos 

que fazemos parte do sistema. Diante de tudo isso fica a dúvida, podemos fugir desse 

sistema?  Não, por mais que esse sistema seja mostrado de todas as formas e que suas 

intenções sejam conhecidas, sempre existirá um grupo especifico de coisas e pessoas 

que devem ser vistos e divulgados, que sua imagem deve ser “idolatrada”, porque trás 

para nós tudo aquilo que necessitamos para nossa felicidade. Uma objetificação que trás 

uma falsa realidade, dentro do nosso contexto podemos demonstrar essa realidade por 

trás de uma rede social, o Instagram, com suas publicações e stories carregados de 

filtros, com pessoas que compartilham uma vida perfeita, onde todos são felizes e até 

parece que o mundo é perfeito. Quem se atreve a não se enquadrar no modelo do 

sistema é suprimido, inviabilizado e invisibilizado, mas caso essa produção se destaque 

dentro da sociedade ela logo e incorporada pela Indústria Cultural, que nisso demonstra 

muito bem a sua capacidade de gestão frente as disputas de mercado e não só isso, 

como também reforça “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas 

o que melhor se adapta às mudanças.” 9 

Podemos usar como um exemplo de produção que foge dos padrões da indústria 

o filme Bacurau10, que se expõe de uma forma completamente diferente do padrão, o 

filme não nos trás um enredo que nos entrega tudo na mão, já “mastigado”, pelo 

contrário a produção abre portas para diversas interpretações entorno de seus diálogos 

 
9 Leon C. Megginson, 1921-2010. 
10 Produção brasileira dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, lançado em 23 
de agosto de 2019. 
 



 

 

e cenas, abrindo assim um espaço de debate pra aqueles que o assistem. Bacurau versa 

sobre desigualdade, pertencimento, opressão e espírito de revolução. 

 

 

Considerações finais 

 

Podemos evidenciar que a indústria cultural e o capitalismo exercem um poder 

sobre a sociedade por vezes inquestionável, sua capacidade de gestão supera todas as 

expectativas e conseguem dominar todo o meio na qual se propõe a reproduzir. Como 

Adorno diz, é impossível vencer esse sistema, visto que sempre existira algo a ser 

evidenciados aos indivíduos.  

Mesmo dentro desse sistema alguns grupos ainda conseguem se destoar do 

caminho, mesmo que ainda sejam seguidos e silenciados, e produzir algo que foge dessa 

comercialização absurda da cultura e levar a tela dos trabalhadores algo que de fato 

agrega as suas vidas, algo que não force sobre eles os gostos que são desejados pela 

indústria que sem visa o lucro. Que lhes mostra de fato a realidade que vivemos, a 

cultura que temos e o que devemos fazer para sair desse estado de adormecimento na 

qual nos fizeram ficar. 

A crítica desenvolvida por Adorno com a participação de Horkheimer ainda é de 

extrema importância, mesmo tendo sido desenvolvida analisando a sociedade do século 

XX, ainda se encaixa em nosso contexto e evidencia que o sistema segue com suas 

investidas sob os indivíduos e vencendo. Ainda existe muito a ser feito para que a classe 

trabalhadora se liberte. 
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