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Resumo:  O   presente   trabalho   teve   como 

objetivo de estudo analisar e interpretar as 

diferentes visões acerca do tema da Indústria 

Cultural. A pesquisa foi realizada a partir da 

investigação de autores considerados lapidares 

sobre o tema, entre eles, Adorno, Horkheimer, 

Walter Benjamin, Guy Debord  e  Bauman. 

Escolheu-se 
 
 
 

sobre o assunto, e mostrar ao público como os 

diversos   meios   de   comunicação   em   massa 

alteram   suas   respectivas   impressões   sobre   o 

mundo. 
1.Introdução 

Walter Benjamin, autor do livro A obra de arte 

na era de sua reprodutibilidade técnica (1986) 

e [1] e Passagens [2] (2006) discorre sobre o 

processo de vulgarização e de banalização das 

diferentes formas de produção da arte nas 

sociedades atuais. Tal observação será 

futuramente  analisada  por  Adorno  e 

Horkheimer (1986) na Escola de Frankfurt. 

Ambos  concluem  que ocorre  um processo  de 

comercialização da cultura humana ao redor do 

mundo; sobre esse processo, surge a expressão 

Indústria  Cultural.  Todas  as formas  artísticas 

existentes perdem a sua função de transmissão 

de informação, cultura e conhecimento do autor 

para  os  espectadores,  passando  a  ser 

incorporados por organizações que almejam 

somente o lucro. Literatura, jornais, revistas, 

cinemas, artes em geral passam a ser 

indissociáveis de outras formas de mercadoria. 

Suas formas de produção, inclusive, passam 

ocorrer de forma massiva (tendência observada 

como o surgimento da linha de produção de 

carros em série em 1916, por Henry Ford). 
 
 

 

2. Metodologia Utilizada 
Para   proceder   com   a   pesquisa,   optou-se   por 

realizar  leituras   sistemáticas  sobre  as  obras  em 

torno da Indústria Cultural; comparações com a 

mídia da atualidade; elaboração de fichamentos e 

resenhas das obras estudadas e a confecção de 

materiais de apoio (slides) para os alunos da FEI. 

3. Resultados 
Com  o  estudo  das  obras  escolhidas 

pelo professor orientador e pela 

observação de diferentes meios de 

comunicação   em   massa 

(principalmente jornais e revistas), 

percebe-se a existência de uma 

manipulação da informação sobre os 

mais diversos tipos de assuntos. Esse 

controle ocorre por diversos motivos e 

maneiras, dentre esses, destaca-se no 

lucro   financeiro   e   no   número   de 

pessoas que visualizaram a notícia. De 

acordo   com   a   figura   1,   pode-se 

perceber como os diversos meios de 

comunicação em massa abordam um 

mesmo  fato,  possuindo  como  origem 

de  discórdia  suas  inclinações 

ideológicas e para qual público o 

produto-informação destina-se. 
 

Figura 1 
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