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RESUMO 
 
 
 

 Este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica de um dos fenômenos 
emblemáticos do mundo moderno: o consumismo. Para tanto, partiu-se da análise em dois 
níveis: o primeiro se refere às determinações materiais que constituem esse processo, a 
partir da análise das transformações que ocorreram na sociedade em âmbito mundial com o 
processo de implementação, desenvolvimento e consolidação do Capitalismo e o que isto 
afetou a vida dos sujeitos não apenas nos aspectos político-econômicos, mas, sobretudo, no 
que concerne às transformações sócio-culturais verificadas. Dando prosseguimento a este 
item, buscou-se analisar o fenômeno da chamada “indústria cultural”, termo cunhado por 
Horkheimer e Adorno em 1947, e a influência ideológica que esta exerce sobre a 
subjetividade dos sujeitos. O segundo nível se refere à investigação das determinações 
subjetivas envolvidas no processo de consumo e a sua influência nesse processo. Para tanto, 
partiu-se da análise de um conceito fundamental desenvolvido por Freud, o conceito de 
incompletude. Sendo assim, buscou-se articular esses dois níveis de interesse, partindo-se 
do pressuposto de que o fenômeno do consumismo não pode ser considerado levando-se 
em conta apenas o aspecto material, nem apenas o aspecto subjetivo. Na sociedade 
moderna o consumo se converteu na expressão de um indivíduo que, impossibilitado de 
realizar-se enquanto um sujeito livre e autônomo, adere as ilusões criadas pelo capitalismo 
para a garantia de sua manutenção. Os homens, convertidos em consumidores, são 
condicionados a pensar, viver, relacionar-se de acordo com as normas ditadas pela 
indústria. No limite, o que é comercializado intrinsecamente através dos produtos são idéias 
e comportamentos que potencializam o desejo de compra. Cada produto vem revestido de 
uma promessa de felicidade total que mobiliza o ideário do público, encorajando a 
gratificação imediata por meio da criação da ilusão de que a gratificação total é possível. 
Mas, segundo Freud (1929) essa promessa nunca poderá ser realizada já que o ser humano 
tem como condição fundante a incompletude. Por meio da cultura do consumo, o sujeito 
busca negar a condição de incompletude, pois à medida que o desejo é sempre realizável, 
mesmo que ilusoriamente, não há contato com a falta, com o vazio constitutivo do ser. Esse 
consumidor, administrado em tempo integral, é o sujeito emblemático da sociedade 
capitalista. Afinal, que sujeito é esse que submete o seu desejo ao desejo da indústria? E 
que indústria é essa que detém em suas rédeas tal poder? Em face dessa realidade, originou-
se o interesse de buscar uma maior compreensão acerca da relação entre sujeito e consumo. 
Para tanto realizou-se uma pesquisa teórica que contou como referência autores como 
Marx, Freud e os pensadores da Escola de Frankfurt, principalmente  Adorno e 
Horkheimer.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

 This study aims at analyzing the dynamics of one of the emblematic phenomena 
in contemporary world: consumerism. In this way, a two-level analysis was set: the first 
level refers to the material determinations which constitute that process, and is founded on 
an exam of the world-wide transformations underwent by society in the course of 
implementation, development and consolidation of Capitalism, as well as the effects on the 
individuals’ lives not only concerning political-economic aspects but chiefly the socio-
cultural transformations observed. Afterwards, the so-called “cultural industry” 
phenomenon was examined – an expression conceived by Horkheimer and Adorno in 1947 
– as much as the ideological influence it exerts on the individuals’ subjectivity. The second 
level concerns the investigation of subjective determinations involved in the consumption 
process and their influence on it, based on an analysis of the fundamental Freudian concept 
of incompleteness. Assuming that the material and subjective aspects of consumerism 
phenomenon cannot be separately taken into consideration, both levels were so articulated. 
In modern society, consumption has turned into the very expression of an individual who 
adheres to the illusions raised by capitalism to support its existence, unable to achieve 
completeness as an independent and autonomous person. Once converted into consumers, 
they are conditioned to think, live and conduct their mutual relations according to rules 
imposed by industry. Ultimately, beliefs and behavioral patterns which strengthen the 
appetite for consumption are intrinsically traded together with the very products. Each one 
bears a promise of absolute happiness which mobilizes individuals’ minds and encourages 
instantaneous satisfaction by feeding the illusion that utter satisfaction is feasible. 
Nevertheless, according to Freud (1929) such promise will never be realized, since 
incompleteness is a founding condition of human being. Individuals strives to deny the 
incompleteness condition through consumerism culture, once privations and the 
constitutive vacuum of existence are isolated as long as wishes will always be 
accomplished, yet illusorily. Such full-time controlled consumer is the emblematic 
individual of capitalist society. After all, who is this individual whose wishes are dominated 
by industry’s wills? And which is this industry able to retain such control? In view of such 
reality, the interest in attaining greater understanding of the relations between individuals 
and consumption patterns has risen. In this way, a theoretical research was carried out 
based on the writings of Marx, Freud and School of Frankfurt ideologists, specially Adorno 
e Horkheimer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

 É na relação com o meio social, meio humano por excelência, que o homem inicia 

seu processo de socialização. O ser humano se constitui na interação entre as dimensões 

universal e particular sendo produto dessa relação. Assim, está fortemente submetido tanto 

ao universo material quanto ao universo subjetivo. Dessa forma, uma análise da cultura 

implica, conseqüentemente, em uma análise do indivíduo. Tendo em vista essa relação, 

neste trabalho buscou-se apresentar uma reflexão teórica com o objetivo de discutir a 

dinâmica do processo de consumo e suas imbricações na vida dos sujeitos, procurando dar 

ênfase à tensão existente entre o universo material e o subjetivo. 

O modo de produção capitalista instaura, para além da produção econômica, uma 

nova forma de funcionamento da sociedade como um todo. A relação entre os homens 

modifica-se profundamente adquirindo novas configurações. Com a Revolução Industrial, 

ocorreram profundas transformações na esfera das relações produtivas: o modelo até então 

vigente, que tinha a figura do trabalhador artesão, então senhor do processo integral de 

produção, como centro de articulação do processo produtivo, dá lugar à implantação de um 

novo modelo econômico emergente, configurando um novo sistema de relações produtivas. 

Com essa nova divisão necessária ao sistema capitalista, torna-se um imperativo a 

“criação” de um novo trabalhador que atendesse as demandas desse modelo. Neste 

contexto, o trabalhador artesão perde o controle do seu processo de trabalho, assim como a 

capacidade de determinar seu produto. O trabalhado passa a ser subordinado à nova 

organização.  Assim, com o estabelecimento deste sistema, o trabalho é reduzido à 

condição de mercadoria. De acordo com  Marx o trabalho tornou-se então instrumento de 

alienação do homem. 

Ao longo de quase dois séculos desde o advento da Revolução Industrial, a 

alienação no círculo econômico tem se mantido invariante como característica central nas 

sociedades que vivem sob o imperativo do capital. Em conformidade com a esfera 

econômica, as demais esferas das relações humanas submetidas à preponderância da 

primeira, têm experimentado as conseqüências deste processo que parece ter o controle da 

sociedade em sua totalidade.  
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A partir da esfera econômica, esfera primeira de consolidação da alienação, todos os 

outros setores das relações humanas seguem como movidos pelo poder advindo do sistema 

capitalista que faz com que tudo gravite em torno do consumo. O homem-produto da 

industrialização é também pensado sob o “status” de mercadoria. Nesta sociedade, as leis 

que regem o ciclo econômico assumem uma dimensão totalizante, passando então o homem 

a viver a mercê deste sistema de produção.  

O ciclo consumo e produção converteu-se em ciclo vital das relações humanas: os 

homens são convertidos em seres-consumidores e condicionados a pensar, viver, 

relacionar-se de acordo com as normas ditadas pela indústria. A impossibilidade de 

construção de uma consciência autônoma e verdadeira torna-se um imperativo nessa 

sociedade. Pensa-se automaticamente, mecanicamente e não criativamente.  

Assim como o trabalho e as demais produções humanas foram convertidos em 

mercadorias na sociedade industrial, o mesmo se processou com os bens culturais. A 

“indústria cultural”, conceito cunhado por Horkheimer e Adorno em 1947, modela seu 

público consumidor, adestrando seus interesses e criando necessidades e valores. Segundo 

Horkheimer e Adorno (1985, p.118) “o mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da 

indústria cultural”. 

Assim, na esteira da produção fabril da vida humana subordinada ao capital, é 

“ditado” ao homem como pensar, como agir, como se comportar, como escolher, num 

turbilhão de imagens e ofertas. De fato, a indústria cultural levou à padronização não 

apenas dos produtos como também dos sujeitos. Nesse contexto, a mídia se apresenta como 

um poderoso ditador de modelos e valores a serem seguidos, caso não se queira pagar o 

preço de se ficar fora do espetáculo social. O que está em cena é o espaço social e os 

personagens são os indivíduos de uma sociedade alienada. Numa sociedade caracterizada 

pela estética, onde o culto da imagem prevalece, esse espetáculo adquire dimensões sem 

precedentes, com conseqüências drásticas para todos os setores da vida humana.  

Partindo da análise desse contexto social, Lasch (1983) cunhou o termo “Cultura do 

Narcisismo”. Para este o culto à imagem se configurou como um processo sem precedentes 

que resultou no agudo “individualismo como autocentramento do sujeito”. Segundo Birman 

(1999, p.166) “o autocentramento se apresenta inicialmente sob a forma da estetização da 

existência, onde o que importa para a individualidade é a exaltação gloriosa do próprio eu. 
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[...] O cuidado excessivo com o próprio eu se transforma assim em objeto permanente para 

a admiração do sujeito e dos outros”.  

Nesse teatro das ilusões, o valor do sujeito é inerente à sua própria imagem. Toma-

se o aparente, a exterioridade, como valor máximo constitutivo da personalidade. Na 

Cultura do Narcisismo o autocentramento, o individualismo, é não somente valorizado 

como de fato, legitimado. Esse é o modelo de subjetividade que permeia a sociedade atual. 

As relações que regem tal cultura gravitam em torno da imagem. 

Segundo Lasch: 

 a cultura organizada em torno do consumo de massa estimula o narcisismo (...) 
não porque torna as pessoas gananciosas e agressivas mas porque as torna 
frágeis e dependentes. Corrói a sua confiança na capacidade de entender e 
formar o mundo e de prover suas próprias necessidades. (...) A completa 
dependência do consumidor diante desses sistemas intrincados e extremamente 
sofisticados de amparo à vida e, de modo mais geral, diante dos bens e serviços 
fornecidos externamente, recria alguns dos sentimentos infantis de desproteção 
(1983, p.24 e 25, grifos meus). 
 

A partir desse ponto podemos tomar como referência a análise desse sujeito 

submetido à indústria da cultura alienada, traçando um paralelo entre a dimensão material 

de sua vida e a dimensão subjetiva.  

Na análise da dimensão subjetiva a teoria freudiana é referência fundamental. Freud 

(1996a) desenvolveu um conceito fundamental para a análise da constituição do sujeito: o 

desamparo. O ser humano tem como característica diferencial e fundante, o fato de, ao 

nascer, defrontar-se com uma condição de absoluta imaturidade psicofísica, impotente 

frente à satisfação de suas necessidades vitais, condição adversa àquela encontrada na vida 

intra-uterina, onde vive um processo de gratificação permanente. Dessa forma, o bebê após 

o nascimento, se depara com uma realidade onde se percebe incapaz de sozinho, 

sobreviver.  

Freud, ao longo de sua obra, nos remete à análise da condição de desamparo 

estrutural e estruturante originária do ser humano, considerando essa como a dimensão a 

partir da qual se desenrolará a vida psíquica do sujeito. É no terreno da imaturidade 

biológica que se dará a gestação de um sujeito psíquico. Essa dimensão de desamparo 

nunca poderá ser superada pelo indivíduo. No entanto, o sujeito buscará meios, os mais 

diversos, que possam preencher a sua falta, o seu vazio constitutivo. 
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Assim, a busca de um objeto que preencha concreta e simbolicamente sua falta é a 

condição do sujeito desejante. Esse objeto, entretanto, não está no registro do real, mas 

antes, no registro da fantasia. A busca pela completude narcísica dessa forma, não finda, ela 

se transforma constantemente. Ela pode deslocar-se para qualquer coisa que implique 

expansão narcísica e sentimento de completude: inteligência, beleza, dinheiro, fama, glória, 

atributos considerados ideais de perfeição, que são exaustivamente utilizados pela 

publicidade no intuito de potencializar o desejo de consumo. Mas o objeto da falta é 

impossível. Sendo assim, a condição humana é a condição do mal-estar, de uma falta que, 

ainda que não se saiba, se faz presente.  

Na análise da cultura contemporânea, se percebe a relação imbricada entre o sujeito 

submetido a seu desejo e uma indústria que apresenta seus produtos com a promessa de 

gratificação total. O desejo, ilusoriamente, passa a ser realizável.  

Na cultura contemporânea, a publicidade encontra seu campo de ação. Através da 

sedução, recorre à demanda desse sujeito marcado por uma falta, oferecendo a ele a 

possibilidade (ilusória) de preenchê-la, por meio dos produtos que ajudariam o indivíduo a 

obter o desejo do outro.  

É no confronto entre a realidade e o desejo que o homem pode defrontar-se com sua 

condição de sujeito constituído por uma falta. Entretanto, na atualidade, prevalece a ilusão 

de que os desejos são realizáveis, fazendo com que fracasse essa possibilidade. Assim, 

através da cultura do consumo, o sujeito busca negar a condição de desamparo, pois à 

medida que o desejo é sempre realizável, mesmo que ilusoriamente, não há contato com a 

falta, com o vazio constitutivo do ser. Essa é a hipótese que este trabalho busca investigar: 

no cenário cultural contemporâneo o sujeito vive uma busca desesperada por satisfação por 

meio do consumo, pela necessidade de tamponar seu desejo e não deixar que emirja sua 

condição.  

Na dinâmica do consumo estão envolvidos aspectos materiais e também aspectos 

subjetivos. No intuito de articular essas duas dimensões do sujeito, sua condição histórica e 

sua condição subjetiva, pretende-se realizar uma análise da relação entre sujeito constituído 

por uma falta e indústria que oferece seus produtos como possibilidade de gratificação total.  

 Para a apreensão destes fatores buscou-se na interlocução entre diversos autores apreender 

as relações envolvidas nesse processo. 
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 O primeiro capítulo desse trabalho trata das determinações objetivas do processo de 

consumo. Para tanto, buscou-se realizar uma pesquisa a respeito do processo de 

consolidação e desenvolvimento do capitalismo e, inserido neste contexto, como se deu o 

surgimento da sociedade do consumo. Inseridos nesse processo estão, não apenas 

revoluções político-econômicas, como também sócio-culturais. Para finalizar, é apresentada 

a discussão a respeito do processo de alienação a partir da teoria de Marx e suas 

imbricações no processo de consumo.  

 O segundo capítulo apresenta, na seqüência, uma discussão a respeito da 

racionalidade que acompanha a sociedade capitalista, apontando qual modelo de razão 

fundamenta essa sociedade. Em seguida, discute o fenômeno da indústria cultural e suas 

determinações sobre a vida e a consciência dos homens. Para tanto traz as contribuições dos 

teóricos da Escola de Frankfurt, principalmente de Adorno e Horkheimer. 

 No interesse de se compreender quais elementos subjetivos levam o sujeito ao 

processo de consumo, o terceiro capítulo apresenta as questões subjetivas que o compõem. 

Para tanto, buscou-se em Freud os elementos de crítica da cultura fundamentais para 

subsidiar a análise desse tema. Em seguida traz uma discussão a respeito de como as 

determinações subjetivas podem influenciar no processo de consumo. 

 A articulação entre essas duas dimensões do processo de consumo – a dimensão 

material e a dimensão subjetiva – é considerada neste trabalho como fundamental na 

análise do fenômeno do consumismo que atingiu níveis sem precedentes na sociedade 

contemporânea, já que partimos do pressuposto de que o fenômeno social não pode se 

restringir ao fenômeno psíquico nem o psíquico ao social. Portanto, este trabalho busca 

interrogar as relações existentes na dinâmica do consumismo, buscando se ater mais 

especificamente às determinações e influências que indústria da cultura exerce sobre a 

ideologia e a consciência dos sujeitos e como a dimensão psíquica do sujeito do consumo, 

em sua complexidade, influencia nesse processo.  
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CAPÍTULO I 

 

 DETERMINAÇÕES HISTÓRICAS DO PROCESSO DE CONSUMO 

  

 A Modernidade traz como marca histórica a invenção de novos modos de pensar e 

agir: revoluções culturais, econômicas, políticas, tecnológicas. O cenário geográfico global 

adquire novos contornos e a vida das pessoas novas direções. As tradições dão lugar à 

fruição do novo, do moderno, do efêmero e passageiro, que rapidamente é substituído. 

Fronteiras geográficas são derrubadas, novas ferrovias são construídas, novos meios de 

comunicação são inventados e com eles a possibilidade de descoberta de espaços antes 

impensáveis. Origina-se um processo de intensa industrialização, novas tecnologias são 

criadas e com elas, um turbilhão de possibilidades criando condições para a época do 

consumo em massa. Um modelo de ideologia pautado nas demandas da indústria e do 

consumo passa a ditar as normas e os valores para o sujeito. O mundo passa a ser global1.

 Nesse contexto de constante mudança, um novo sujeito emerge: o sujeito submetido 

às maravilhas e horrores da Modernidade. Segundo Berman (1995) ser moderno é: 

 
encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, 
autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo 
ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A 
experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e 
raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse sentido pode-se 
dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade 
paradoxal, uma unidade de desunidade; ela nos despeja a todos num turbilhão de 
permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e 
angústia (BERMAN, 1995, p.15). 

   

 É nessa sociedade em permanente desintegração e mudança que o sujeito moderno 

se torna um ser eminentemente social. Como um ser social, indivíduo e sociedade se 

constituem mutuamente. Assim, não é possível a compreensão do sujeito fora do âmbito da 

realidade material. 

                                                 
1 A esse respeito, Ianni (1996) comenta que: “Quando o sistema social mundial se põe em movimento e se 
moderniza, então o mundo começa a parecer uma espécie de aldeia global. Aos poucos, ou de repente, 
conforme o caso, tudo se articula em um vasto e complexo todo moderno, modernizante, modernizado. [...] A 
noção de aldeia global é bem uma expressão da globalidade das idéias, padrões e valores sócio-culturais, 
imaginários. Pode ser vista como uma teoria da cultura mundial, entendida como cultura de massa, mercado 
de bens culturais, universo de signos e símbolos, linguagens e significados que povoam o modo pelo qual uns 
e outros situam-se no mundo, ou pensam, imaginam, sentem e agem”. (IANNI, 1996, p.93e 94). 
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 Compreender a sociedade moderna e o homem que nela vive implica buscar na  

História os elementos de análise que demonstram, para além da imediatidade do presente, 

as condições que possibilitaram a constituição do mundo contemporâneo. Nesse percurso, 

tendo como foco de interesse a dinâmica do consumismo, é fundamental o entendimento 

das transformações que conduziram a sociedade até o advento de uma época em que o 

consumo se converteu em uma importante expressão do sujeito moderno.  

 Ao buscar na História as raízes do processo de consumo, tomou-se como referência 

o desenvolvimento da economia capitalista, que gerou transformações e revolucionou, para 

além da realidade objetiva, a vida social, modificando a existência humana profundamente.  

 

 

1.1 A “Dupla Revolução”2 e suas conseqüências para a consolidação do modo de 

produção capitalista. 

 

O fenômeno do consumo é um dos elementos emblemáticos da sociedade 

contemporânea, já que está presente não apenas no ato da compra, como na disseminação 

das idéias e valores. A vida moderna é perpassada pelo consumismo em vários âmbitos: no 

modo de vestir, no modo de ser, no trabalho ou no tempo livre, na obrigação ou no lazer, 

dentro ou fora de casa, é difícil estabelecer um momento em que o fenômeno do consumo 

não esteja presente, quer direta ou indiretamente. Com o objetivo de melhor compreender a 

relação do homem com o processo de consumo na contemporaneidade, período que se 

convencionou chamar “sociedade do consumo” e diante do interesse de desnudar seus 

mecanismos sociais para, posteriormente, apreender os mecanismos subjetivos que 

favorecem sua manutenção, buscou-se neste capítulo, saber com base na compreensão de 

seu processo histórico a gênese desse fenômeno social que adquiriu tamanha dimensão 

sobre a vida das pessoas como um todo. Para tanto, empenhou-se em enfatizar a 

importância das alterações verificadas no modo de produção e nas relações de trabalho e 

perante estas as mudanças nas relações entre o indivíduo e a cultura, no modo de pensar e 

agir das pessoas. O propósito neste capítulo é buscar na História elementos de análise já 

                                                 
2 “Dupla Revolução” é um conceito utilizado por Hobsbawn (1998a) para designar conjuntamente as 
Revoluções Francesa e Industrial. 
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que partiu-se do pressuposto de que a análise do consumo não pode ser realizada levando-

se em conta apenas os aspectos subjetivos, tampouco apenas os aspectos materiais, pois se 

trata de uma relação entre ambos.  

A análise da importância do consumismo na contemporaneidade só pode ser 

efetivada quando considerada no contexto da dinâmica de evolução do capitalismo 

porquanto o fenômeno do consumo, nos moldes de um mercado de massa, só foi possível 

com do processo de implementação e consolidação desse modo de produção. Dos 

primórdios do Capitalismo aos dias atuais, pode-se verificar um processo de transformações 

históricas, econômicas, culturais e sociais que são significativas para a análise da relação 

entre a produção e o consumo, e no que esta afeta a vida dos sujeitos. Para uma maior 

compreensão de quais elementos favoreceram a origem, criação  e desenvolvimento da 

cultura do consumo, é fundamental o entendimento dos fatos históricos que possibilitaram a 

constituição, desenvolvimento e consolidação do Capitalismo.  

Na história de consolidação do modo de produção capitalista, é possível situar como 

ponto de partida o estudo daquilo que Hobsbawm (1998a, p.23) chama de “o longo século 

XIX”, que consiste no período entre 1776 a 1914, no qual se deu o triunfo do capitalismo e 

a conseqüente transformação da esfera econômica mundial. É nesse momento histórico que 

se encontra parte daquilo que pode ser caracterizado como as raízes da cultura moderna, 

cultura definida pelos ditames do modo de produção capitalista.  

Esse período se inicia com um dos maiores acontecimentos da história humana que 

deu origem aos “tempos contemporâneos”: a grande revolução, que ocorreu entre 1789 e 

1848, tendo como palco a França e a Grã Bretanha. Na realidade, foi uma dupla revolução: 

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Elas redimensionaram, respectivamente, o 

cenário político e econômico mundial (Cf. HOBSBAWM, 1998a). 

 A Revolução Francesa, processo liderado pela burguesia, forneceu os moldes da 

política e da ideologia do mundo. O desenvolvimento do Capitalismo, importante para os 

interesses econômicos e sociais da burguesia, só seria possível com uma reestruturação do 

Estado. Para tanto, era necessário combater o absolutismo monárquico e os privilégios do 

clero e da nobreza. Para empreender essa luta, a burguesia contou com o apoio maciço dos 

trabalhadores pobres seduzidos pelo discurso burguês, então baseado nos fundamentos do 
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Iluminismo, que defendia os princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade e a busca de 

uma sociedade mais justa. 

 Com o objetivo de desenvolver suas indústrias e aumentar seus lucros, os burgueses 

lutavam pela liberdade econômica para a iniciativa privada (a não intervenção do estado na 

economia e a liberdade contratual, ou seja, os indivíduos deviam possuir liberdade para 

realizar qualquer tipo de contrato uns com os outros, sobretudo nos contratos de trabalho) e 

pela ampliação dos mercados consumidores. Com a Revolução Francesa, no entanto, 

apenas os burgueses tiveram seus interesses atendidos já que, para as massas de 

trabalhadores pobres, não houve de fato a realização de revoluções sociais que 

contemplassem verdadeiramente seus interesses. Assim, em 1848 tem lugar uma série de 

revoluções populares, que se espalharam rapidamente e quase simultaneamente em vários 

países da Europa. Tais manifestações ficaram conhecidas como a “Primavera dos Povos”3.  

 Os levantes de 1848 foram revoluções sociais de trabalhadores que tinham no 

Manifesto do Partido Comunista (1848) de Karl Marx e Friedrich Engels, como seu mais 

importante documento, pois nele estão contidos os princípios da revolução proletária. A 

burguesia, para a qual a massa tinha dado poder, assustou-se com as rebeliões dos 

proletários que se inspiravam em grupos socialistas. Preferindo a estabilidade social a 

burguesia foge, deixando, assim, de ser uma classe revolucionária:  

  
a burguesia descobriu que preferia a ordem à oportunidade de pôr em prática seu 
programa completo quando confrontada com a ameaça à propriedade. Quando se 
viram diante da revolução “vermelha”, os moderados liberais e os conservadores 
uniram-se [...] Em troca, os regimes conservadores estavam bem preparados para 
fazer concessões ao liberalismo econômico, legal e até cultural dos homens de 
negócios, desde que isso não significasse um recuo político. [...] Em 1848 e 
1849 os moderados liberais fizeram assim duas importantes descobertas na 
Europa Ocidental: que a revolução era perigosa e que algumas de suas mais 
substanciais exigências (especialmente nos assuntos econômicos) poderiam ser 
atingidas sem ela. A burguesia deixara de ser uma força revolucionária 
(HOBSBAWM, 2004, p.41 e 42). 
 

 Ainda que as revoluções de 1848 tenham malogrado em seu objetivo principal, qual 

seja, a formação de uma República verdadeiramente social e democrática, tiveram grande 

                                                 
3 Foi nesse período que Marx escreveu algumas de suas mais importantes obras: A questão judaica (1844); 
Manuscritos econômicos-filosóficos (1844); Teses sobre Feurerbach , A sagrada família e A ideologia alemã 
(1845); Miséria da filosofia (1847); Manifesto do Partido Comunista (1848). 
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importância, pois marcaram o fim da política da tradição e das monarquias na Europa 

ocidental.  

 A Revolução Industrial se originou na Grã-Bretanha entre os anos de 1780 e 1800. 

Nesse momento histórico deu-se a introdução da máquina no âmbito do processo produtivo, 

originando dois fatores fundamentais para consolidação do sistema capitalista: o 

surgimento do processo de industrialização e as transformações nas relações de trabalho. 

Com o processo de industrialização e as conseqüentes transformações na esfera de 

produção4, foi necessária a “criação” de um novo trabalhador que atendesse às demandas 

do modo de produção capitalista. Surge, então, uma nova divisão do trabalho: o modelo que 

até então vigorava, que tinha a figura do trabalhador artesão como o senhor do processo 

integral de produção, dá lugar à implementação de um novo modelo de relações produtivas. 

Nesse contexto, o trabalhador artesão perde o controle do processo produtivo, assim como a 

capacidade de determinar seu produto à medida que passa a executar tarefas específicas e 

determinadas. O trabalho artesanal é então substituído pelo trabalho assalariado. Assim, 

com o estabelecimento desse sistema, o trabalho é reduzido à condição de mercadoria 

originando o estabelecimento de um novo fator que Marx intitulou de reificação.5 

 Segundo Hobsbawm (1998a), a Revolução Industrial foi o “mais importante 

acontecimento na história do mundo”. Ela possibilitou a multiplicação rápida e ilimitada de 

mercadorias e serviços, o que promoveu crescimento econômico e alcançou a esfera 

mundial. A partir da Revolução Industrial, a economia capitalista conquistou de forma 

rápida e definitiva o Planeta, transformando-o em uma unidade global.  

 No aspecto econômico, o período que se seguiu à “Dupla Revolução” até o início da 

década de 1870, assistiu a uma extraordinária expansão que gerou grandes transformações 

no mundo, marcou a fundação de uma economia industrial global lançando as bases do que 

viria a ser um mercado de massa. Durante esse período, o mundo se tornou capitalista e 

uma minoria de países desenvolvidos  consolidou  o  desenvolvimento  industrial.  Segundo  

                                                 
4 Com a Revolução Industrial houve um processo de mecanização do sistema de produção o que gerou 
aumento da produtividade e a diminuição dos custos de produção, aumentando, conseqüentemente, os lucros 
com a venda das mercadorias. 
5 O tema da alienação no trabalho e suas conseqüências para a sociedade capitalista, que foi amplamente 
desenvolvido por Marx, será discutido mais profundamente neste trabalho no item “Sobre o trabalho e as 
condições humanas”, na página 37.  
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Hobsbawm (2004), nesse período, a tendência econômica mais impressionante era o 

movimento em direção à total liberdade de comércio, o que favoreceu a expansão da 

economia.  

 Ao lado desse movimento um dos elementos vitais para a ampliação econômica 

ocorrida no século XIX e para a viabilização do avanço do consumo foi a criação de 

sistemas que possibilitavam a comunicação entre as nações, como as estradas de ferro e os 

navios a vapor. Segundo Hobsbawm (2004, p.67), “os meados do século XIX foram 

fundamentalmente a era da fumaça e do vapor”. A industrialização estava em progresso e 

esse alcançava diversas partes do mundo, incluindo os países mais remotos, graças aos 

novos sistemas de transporte, que foram, portanto, fundamentais para a construção de uma 

economia de comércio globalizado. Com as grandes redes ferroviárias espalhadas por quase 

toda a Europa, os Estados Unidos e outros poucos lugares do mundo durante o período de 

1848 a 1875 formou-se uma ampla rede de comunicação global, possibilitando um aumento 

nas trocas internacionais tanto de mercadorias como de pessoas. Estão lançadas aí os 

primórdios de uma relação de troca e, conseqüentemente, de consumo em âmbito mundial. 

 Outra inovação tecnológica do sistema de comunicação de grande importância para 

o aumento do consumo foi o telégrafo elétrico (inventado por volta de 1836), 

revolucionando a comunicação de mensagens a partir da década de 1850, quando se deu a 

construção de um sistema telegráfico mundial e a notícia foi transformada com o uso desse 

sistema. Segundo Hobsbawm (2004, p.95), “do ponto de vista jornalístico, a Idade Média 

terminou em 1860, quando as notícias internacionais passaram a poder ser enviadas 

livremente de um número suficientemente grande de lugares no mundo para atingir a mesa 

de café da manhã no dia seguinte”. As notícias, a partir de então, percorriam o globo em 

horas ou minutos. A invenção do telégrafo elétrico marcou assim, os primórdios daquilo 

que viria a ser um sistema de comunicação de massa e teve importância fundamental na 

dinâmica da sociedade industrial consumista. 

 Além das estradas de ferro e dos sistemas telegráficos, um dos maiores símbolos do 

novo mundo industrial, era a cidade (MARX; ENGELS, 2002). Nela o trabalho industrial e 

o modo de vida urbano eram as formas mais dramáticas de expressão da nova vida. Houve 

uma crescente urbanização após 1850, o que impôs a necessidade de a cidade ser planejada 

politicamente. A vida, nos novos centros urbanos, acarretava necessidades de consumo 
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antes inexistentes. Dessa forma, a rápida expansão da economia fez crescer a oferta de 

mercadorias e produtos e incrementar o padrão de consumo das massas.  

 A cristalização do modelo econômico industrial emergente demandava cada vez 

mais a criação de novas tecnologias. Assim, a partir da metade do século XIX o 

conhecimento científico passou a ser uma precondição para o desenvolvimento das novas 

tecnologias requeridas pela indústria capitalista. Para tanto, áreas vinculadas à química e à 

eletricidade assumiram papel central. Desde então, o laboratório de pesquisa veio a fazer 

parte do desenvolvimento industrial (Cf HOBSBAWM, 2004, p.70). 

  Segundo Hobsbawm (2004), como conseqüência dessa penetração da ciência na 

indústria, um sistema educacional oficial e formal tornou-se uma exigência. A economia 

moderna dependia da educação de massa e de instituições de educação “avançadas”. Nesse 

período, os sistemas educacionais dos países desenvolvidos expandiram-se 

substancialmente em todos os níveis. Eles podiam impor a unidade nacional. A imprensa, 

meio de comunicação de massa desse período, necessitava de uma população alfabetizada, 

já que, só por esse meio, poderia ter de fato um público consumidor de seus produtos. A 

língua oficial tinha assim uma função estratégica. 

Nessa época, as universidades americanas eram responsáveis pela formação 

sistemática de engenheiros que criavam importantes inovações tecnológicas. Os Estados 

Unidos desenvolveram, pioneiramente, a maior parte do avanço da engenharia de produção 

de massa e sua superioridade tecnológica já preocupava os europeus.  Já nesse período os 

relógios, a máquina de costura e as máquinas de escrever eram produzidos em série. As 

modernas linhas de montagem também foram criações estadunidenses. Percebe-se aí os 

primórdios do que viria a ser uma economia baseada no consumo em massa.  

 

 

1.2 O desenvolvimento do capitalismo e a construção da sociedade do consumo. 

 

 O processo de expansão econômica verificado no período entre 1848 e 1870, que se 

consolidou como a era das conquistas liberais, termina com uma crise econômica que durou  

de 1873 a 1896 e produziu uma nova era política e econômica na História, destruindo as 

bases do liberalismo. A nova etapa que seria de grande intervenção governamental e iria se 
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desligar da competição sem barreiras das empresas privadas e da ortodoxia do livre 

comércio (HOBSBAWM, 2004, p.417).  

 De certa forma, essa crise econômica favoreceu aos trabalhadores pobres, pois os 

preços entraram em queda, o que elevou, substancialmente, o seu poder de compra e as 

vendas tiveram um crescimento considerável. As compras a prazo, uma inovação desse 

período, possibilitavam que os consumidores de baixa renda fizessem constantemente 

novas compras. Após a crise de 1873 o aumento substancial nas vendas trouxe um período 

de grande prosperidade econômica para o mundo, fase que durou até a Primeira Guerra 

Mundial e ficou conhecido no continente europeu como a belle époque. A preocupação 

anterior era substituída pela euforia nas vendas e no consumo. 

O fenômeno da belle époque foi precedido por alterações na esfera econômica: o 

mercado de bens de consumo passava por um processo de transformações significativas 

devido ao aumento da população urbana e da renda real dos trabalhadores, o que levou a 

uma revolução na produção industrial que, a partir desse momento, passou a ser chamada 

de “produção em massa”(HOBSBAWM, 2004).  

Segundo Lasch (1983) “uma economia baseada na produção de massa exigia não 

somente a organização capitalista da produção, mas também a organização do consumo e 

do lazer.” Para tanto, foi necessária a criação de uma “cultura do consumo” que atendesse 

as demandas de uma indústria que, a partir desse momento, produzia maciçamente: 

 

“A produção de massa” disse o magnata das lojas de departamentos de Boston, 
Edward A. Filene, em 1919, “exige a educação das massas; as massas devem 
aprender a comportar-se como seres humanos em um mundo de produção 
maciça... Devem ter, não a simples alfabetização, mas cultura”. Em outras 
palavras, o moderno fabricante tem de “educar” as massas na cultura do 
consumo. A produção maciça de mercadorias em abundância sempre crescente 
exige um mercado maciço para absorvê-las (LASCH, 1983, p.101 e 102). 
 
 

O consumo de massas, até então relativamente restrito às necessidades básicas, 

começou a dominar as indústrias produtoras de bens de consumo. O mercado que atraía os 

empresários e homens de negócios era o da classe média, que, com as novas formas de 

incentivo ao consumo, como as vendas a prazo, prosperava rapidamente. Já a demanda das 

classes favorecidas não mudou de maneira acentuada. De acordo com Hobsbawm (2004, 

p.82), “foi o Ford modelo T e não o Rolls-royce que revolucionou a indústria 



23 

automobilística”. Ao mesmo tempo, a tecnologia possibilitou a criação de uma série de 

produtos e serviços novos para o mercado de massa, como, por exemplo, os fogões a gás, 

que se multiplicaram nas cozinhas da classe operária, no decorrer desse período. Grande 

parte dessas inovações tecnológicas eram criações oriundas das indústrias americanas. Os 

Estados Unidos, com seu grande contingente de consumidores em potencial, tinham em 

vista um mercado de massas de bens padronizados. 

 

A economia americana, tendo chegado ao ponto em que sua tecnologia passou a 
ser capaz de satisfazer necessidades materiais básicas, agora confiava na criação 
de novas exigências pelo consumidor – convencendo as pessoas a comprar 
mercadorias para as quais não têm consciência de ter qualquer necessidade, até 
que a “necessidade” seja trazida forçosamente a sua atenção pelos meios de 
comunicação de massa (LASCH, 1983, p.102). 
 
 

Em seu texto “Capitalismo tardio ou sociedade industrial” (1994) Adorno mostra 

que a expansão do consumo para a classe trabalhadora teve como resultado uma mudança 

ideológica no caráter da divisão de classes que passou a ser definida com base na aquisição 

de bens de consumo, que antes não faziam parte de seu cotidiano. Segundo o autor, “em 

termos de padrão de vida e de consciência, nos principais países ocidentais tornaram-se 

muito menos perceptíveis as diferenças de classes do que nos decênios durante e logo após 

a revolução industrial” (ADORNO, 1994, p.63). O que se verifica é que as modificações no 

setor de consumo, que aliavam produção em massa a novas formas de crédito ao 

consumidor, tiveram como conseqüência a conquista de uma classe que, se antes era 

mantida à margem desse processo, a partir de então se tornava uma das principais forças de 

manutenção do mercado de massa. 

Em meio a essas transformações no mercado de consumo, a empresa capitalista 

também se modificava, buscando racionalizar a produção mediante a aplicação de métodos 

científicos, que viabilizavam a obtenção máxima de lucros por intermédio da  

decomposição do trabalho em tarefas simples, nas quais se analisava o tempo gasto para a 

execução e o movimento executado. Esse método ficou conhecido como Organização 

Científica do Trabalho ou Taylorismo, um método de racionalização do trabalho criado por 

F. W. Taylor, no final do século XIX. O objetivo de Taylor era, com base na análise do 

tempo e da decomposição das tarefas, sistematizar a produção e aumentar a produtividade, 
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suprimindo gastos desnecessários no interior do processo produtivo. Tal método obteve 

grande ressonância na industrialização nascente.  

As inovações no mercado de consumo atingiram, por conseguinte, o sistema de 

distribuição: a loja de departamentos, que reunia num mesmo espaço uma grande 

quantidade de bens de consumo dos mais diversos tipos e utilidades, começava a ser 

introduzida, pioneiramente, na França, na América e na Grã-Bretanha e, posteriormente, na 

Alemanha. Como conseqüência da alta demanda de consumo, houve um intenso 

crescimento do setor terciário da economia: trabalho em escritórios, lojas e serviços. O 

comércio empregava, nesse momento, grande parte da população ativa. A moderna 

economia do consumo em massa estava se iniciando (HOBSBAWM, 2004, p.51). 

Para viabilizar essa nova demanda de produção, distribuição e consumo, criam-se os 

meios de comunicação de massa. Ianni (1996, p.94) afirma que, em poucos anos, os meios 

de comunicação de massa, potencializados pelas novas tecnologias que surgiam, oriundas 

da eletrônica e da informática, adquiriram “maiores recursos e alcance muito mais 

distantes” e, a partir desse momento, “rompem e ultrapassam fronteiras, culturas, idiomas, 

religiões, regimes políticos, diversidades e desigualdades sócio-econômicas e hierarquias 

raciais de sexo e idade” constituindo o embrião daquilo que em pouco tempo viria a ser 

uma cultura de massa em âmbito mundial. 

 É nesse momento, quando se deu a criação dos meios de comunicação de massa, 

que a indústria publicitária se origina e se desenvolve como força importante nos Estados 

Unidos com o objetivo de seduzir as pessoas para os mais novos bens de consumo criando 

novas necessidades de consumi-lo. Coolidge (apud LASCH, 1983, p. 102) afirma que a 

publicidade “é o método pelo qual é criado o desejo de melhores coisas”. A publicidade, 

passou, então,  a “ensinar” aos sujeitos que deveriam trabalhar para que pudessem 

“compartilhar os frutos do consumo” (LASCH, 1983). 

 A nova economia de consumo de massa era fortemente influenciada pela revolução 

tecnológica verificada a partir da metade do século XIX. Conforme Hobsbawm, 

 

[...] foi nessa época que o telefone e o telégrafo sem fio, o fonógrafo e o cinema, 
o automóvel e o avião passaram a fazer parte do cenário da vida moderna, sem 
falar na familiarização das pessoas com a ciência por meio de produtos como o 
aspirador de pó (1908) e [...] a aspirina (1899) (HOBSBAWM, 2004, p.81). 
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Adorno (2003, p. 63), refletindo a respeito da nova “cultura de massas” mostra 

como a indústria capitalista com seus métodos de persuasão e manipulação das massas, tais  

como a publicidade, tem servido a esse sistema econômico, transformando os sujeitos em 

obedientes instrumentos da ordem vigente: “toda cultura de massas é, fundamentalmente, 

adaptação”. O autor (2003, p.83) diz que é possível “distinguir três estádios no 

desenvolvimento da dominação sobre as necessidades: publicidade, informação e voz de 

comando”. Segundo Adorno, a partir da criação da cultura de massas, as pessoas passaram 

a orientar seus desejos e modos de vida de acordo com os ditames do “mundo da 

publicidade.”  

 A nova economia de consumo influenciava também o setor das artes. Houve um 

processo revolucionário de “democratização da cultura” com o qual as massas tiveram 

“acesso” à cultura erudita. Por outro lado, as artes populares conquistaram o mundo. Isso se 

deveu  ao fato de as formas de lazer terem sido modificadas pelo processo de urbanização, 

que gerou um mercado lucrativo para os espetáculos populares. O lazer foi transformado, 

profissionalizou-se, produzindo criações artísticas populares. A diversão, que passou a ser 

industrializada, era comercializada e estava transformando a cultura burguesa. Um de seus 

exemplos mais bem-sucedidos, que conquistou o mundo, foi a linguagem musical dos 

negros norte-americanos e sua dança (HOBSBAWM, 1998b, p.331). O tempo livre dos 

trabalhadores, ou seja, o tempo que não passavam no trabalho passou a ser, a partir de 

então, tempo de consumo. 

 Horkheimer e Adorno, no texto “Indústria Cultural: O esclarecimento como 

mistificação das massas”(1985), tecem uma importante crítica à conversão da arte em um 

produto de consumo na sociedade capitalista, bem como ao objetivo dessa de atender ao 

mercado capitalista com vistas à geração de lucro. De acordo com os autores, a arte deveria 

apresentar uma função social à medida que estaria associada a uma possibilidade de crítica 

e emancipação, ligada, portanto, ao plano da política. Mas, a partir do momento em que 

passa por um processo de industrialização, adquire um status adaptativo, pois visa à 

conciliação de tensões e, nessa perspectiva, a um controle social, pois é destituída de sua 

função de crítica para ser aceita como produto de diversão. Os autores tecem uma crítica a 

respeito dessa arte massificada, afirmando a impossibilidade de, nos moldes de uma 
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industrialização com vistas ao lucro, ser viabilizada como arte superior. É nesse sentido que 

traçam uma oposição entre a “arte leve” e aquela que denominam “arte séria”.  

 

A arte séria recusou-se àqueles para quem a necessidade e a pressão da vida 
fizeram da serenidade em escárnio e que têm todos os motivos para ficarem 
contentes quando podem usar como simples passatempo o tempo que não 
passam junto às máquinas. A arte leve acompanhou a arte autônoma como uma 
sombra. Ela é a má consciência social da arte séria (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p.127). 
 

A arte foi uma das formas de expressão do sujeito profundamente transformada pela 

nova sociedade de consumo em massa, que se iniciava e se ampliava de forma vertiginosa. 

As mudanças acarretadas por essa economia nascente transformaram definitivamente a 

sociedade como um todo e os comportamentos do sujeito em particular. 

   

 

1.3 Desenvolvimento industrial, crise política e ascensão do mercado de consumo. 

 

 No final do século XIX e início do século XX, ao mesmo tempo em que ocorriam 

significativas alterações na esfera econômica acarretando mudanças nas formas de 

produção e consumo e, conseqüentemente, no padrão de vida e de relações pessoais dos 

sujeitos, ocorriam também profundas transformações na esfera política. Durante esse 

período, em que o mundo estava se tornando cada vez mais industrializado e mais 

globalizado, intensificava-se também a divisão entre os países desenvolvidos e os não 

desenvolvidos, instalando um novo tipo de imperialismo, que se estendeu até o período de 

1875 a 1914. o mundo é empurrado, inevitavelmente, em direção a uma rivalidade entre os 

Estados, o que, por sua vez, conduziu a conflito e a guerra. Assim, após 1914, o mundo 

assistiu à fase da Grande Guerra, que durou 30 anos, momento em que se iniciaram os 

primeiros conflitos bélicos mundiais, assinalando o colapso da sociedade burguesa do 

século XIX 6. 

                                                 
6 A Grande Guerra fora composta de dois episódios: a Primeira Guerra Mundial que envolveu todas as 
grandes potências e quase todos os estados europeus e a Segunda Guerra Mundial que foi global, atingindo 
praticamente quase todos os estados independentes do mundo. Como resultado dessa guerra houve uma 
completa transformação dos velhos governos: os beligerantes do lado vitorioso foram abalados e nenhum dos 
países derrotados escapou a revolução. Ela assinalou o colapso dos regimes europeus. Apenas um país saiu 
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  No aspecto econômico, durante o período do entreguerras, houve uma nova crise 

capitalista que culminou em um colapso mundial: a Depressão de 1929, que teve 

significativas conseqüências para a dinâmica do processo de produção e consumo. Os 

Estados Unidos estavam no centro dessa crise mundial. O rápido crescimento do sistema 

industrial americano não tinha demanda na mesma proporção de sua capacidade produtiva, 

gerando uma superprodução e especulações, o que provocou um colapso que teve 

profundas conseqüências para esse país. Essa baixa demanda era compensada com uma 

enorme expansão de crédito ao consumidor. Segundo Hobsbawn (2003), os consumidores 

não usavam esses empréstimos para adquirir bens de consumo de primeira necessidade, 

como alimentos e roupas, e sim para comprar bens supérfluos da moderna sociedade do 

consumo, como os automóveis. O clima de euforia capitalista havia gerado um novo estilo 

de vida, o american way of life 7, no qual a qualidade de vida significava consumir as 

novidades da indústria. Isso tornou a economia mais vulnerável. Os bancos, 

sobrecarregados de dívidas não pagas, começaram a recusar novos empréstimos ou 

refinanciamentos. Muitos foram à falência. 

 Com a Depressão de 1929, a economia mundial sofreu um processo de estagnação, 

pois os Estados Unidos juntamente com a Europa representavam 80% do mercando 

internacional. Os preços caíram substancialmente tornando a depressão um fenômeno 

global. A crise econômica atingiu todo o mundo, fazendo cessar o crescimento que os 

países experimentaram durante o período de economia imperialista. A economia capitalista 

parecia chegar ao fim. 

 A conseqüência imediata dessa crise foi o desemprego em massa por um longo 

período, resultando em estagnação na esfera do consumo. O desemprego em massa era 

agravado pelo fato de que não existiam, nessa época, sistemas de previdência pública, 

aumentando ainda mais a situação precária dos desempregados. Diante desse contexto, 

surge a política do “pleno emprego”, que visava a eliminar o desemprego em massa. À 

frente dessa nova política econômica, estava o economista britânico John Maynard Keynes, 

que defendia a idéia de que a geração de demanda com a renda dos trabalhadores 

                                                                                                                                                     
fortalecido da Grande Guerra: os Estados Unidos, cuja taxa de crescimento econômico foi grande durante as 
duas grandes guerras.  (HOBSBAWM, 2003). 
7 Trad.: “estilo de vida americano”. 
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empregados salvaria as economias em recessão, pressuposto que passou a ser a pedra 

fundamental das políticas econômicas dos países capitalistas em crise. Outra medida 

tomada foi a criação de modernos sistemas previdenciários, que caracterizaram os “Estados 

de Bem-Estar Social” (O Welfare State). A implementação dessas políticas e teve grande 

importância para a economia de consumo: possibilitou que os trabalhadores elevassem seu 

padrão de vida e de consumo.   

  A partir dos anos 1950, a economia melhorou sensivelmente, gerando um surto 

que, embora pertencesse essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos, foi um 

fenômeno mundial: a “era de ouro”. Houve uma expansão generalizada da indústria, tanto 

nas regiões capitalistas, como nas comunistas e também no Terceiro Mundo fomentando 

uma economia que se apoiava na produção e consumo de massa. O capitalismo mundial, 

após uma reestruturação e reforma, vivia um momento de expansão: era a época do 

“Grande Salto Adiante” (HOBSBAWM, 2003, p.264). Os governos agora planejavam e 

supervisionavam a industrialização de seus países. Por outro lado, estavam comprometidos 

com a Seguridade Social, o que proporcionou a consolidação de um mercado de consumo 

de massa. Nessa “era de ouro”, produtos e bens de serviços, que antes eram limitados a um 

número reduzido de pessoas com poder aquisitivo para comprar luxo, agora faziam parte do 

consumo diário de grande parte dos trabalhadores. Segundo Hobsbawm (2003, p.265), a 

“Era de Ouro democratizou o mercado” A reforma do capitalismo combinava liberalismo 

econômico e democracia social. O livre mercado foi suplementado pelo esquema de 

planejamento público e administração econômica.  

De acordo com Hobsbawm (2003), esse surto econômico parecia movido pela 

revolução tecnológica com a multiplicação de vários produtos existentes, assim como de 

produtos inteiramente novos e revolucionários como os plásticos, que foram possibilitados 

graças aos altos investimentos em tecnologia no período da Guerra Mundial. Essa 

revolução tecnológica exerceu um grande impacto na organização industrial e nos métodos 

de produção em massa. Segundo o autor, três coisas desse surto tecnológico impressionam: 

em primeiro lugar a transformação da vida cotidiana no mundo, em maior medida no 

mundo rico: o rádio alcançava os lugares mais remotos, os pés agora estavam calçados com  

sandálias de plástico, na geladeira havia grandes novidades como comida desidratada, 

carnes modificadas por produtos químicos e produtos frescos importados de países 
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distantes trazidos por avião (HOBSBAWM, 2003, p.260), ocasionando uma revolução no 

consumo, 

a revolução tecnológica entrou na consciência do consumidor em tal medida que 
a novidade se tornou o principal recurso de venda, para tudo, desde os 
detergentes sintéticos (que passaram a existir na década de 1950) até os 
computadores laptop. A crença era que “novo” equivalia não só a melhor, mas 
absolutamente revolucionado (HOBSBAWM, 2003, p.261). 
 

 Em segundo lugar, o aumento em investimentos destinados à pesquisa necessária ao 

desenvolvimento de tecnologias complexas, com vistas à criação de novos produtos que 

revolucionavam o mercado de bens de consumo. Essas pesquisas eram fundamentais para o 

crescimento econômico de um país e reforçavam a vantagem das economias de mercados 

desenvolvidas sobre as demais, pois naquelas era grande o número de cientistas e 

engenheiros dedicados a essa questão. Como o processo de inovação tornou-se contínuo, os 

gastos com essas pesquisas tornaram-se parte dos custos de produção 8.  

 Em terceiro lugar, essas novas tecnologias exigiam cada vez menos mão-de-obra: 

grandes contingentes de trabalhadores, sobretudo de trabalhadores não qualificados podiam 

ser dispensados e substituídos por máquinas. O que se fazia necessário era um número cada 

vez maior de consumidores. 

 Hobsbawm (2003, p. 193) afirma que essa revolução tecnológica dominou também 

as artes populares e o campo da diversão no século XX. Como exemplo, temos a imprensa, 

câmera, cinema, disco e rádio, que faziam parte das mais novas criações industriais. O autor 

chama a atenção para o fato de que o setor da economia ligado à diversão não sofreu com a 

crise de 29. Pelo menos no mundo anglo-saxão, esse campo sofreu uma reviravolta nos 

anos entreguerras. Nessas décadas houve a expansão do rádio, da indústria do cinema de 

Hollywood e da moderna imprensa ilustrada da retrogravura. Em um momento de extrema 

crise, que afetava todos os setores da vida, o campo da diversão poderia fornecer uma 

espécie de paliativo contra as dificuldades cotidianas  já que “vendiam” ilusão à um público 

cada vez mais crescente e fiel. 

                                                 
8 A revolução tecnológica, em grande medida possibilitada pelo investimentos em pesquisas, também trouxe 
revolução cultural: a pílula anticoncepcional na década de 1960 e o uso de antibióticos que pareciam eliminar 
os riscos de promiscuidades tornando as doenças venéreas curáveis, possibilitou uma revolução sexual no 
Ocidente (HOBSBAWM, 2003). 
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 Dentre essas inovações no campo da diversão o cinema pode ser considerado a 

forma de arte emblemática da sociedade industrial, pois transformou significativamente as 

artes do século XX. O cinema aliava uma tecnologia inovadora em sua produção e 

apresentação à descoberta de um público de massa, o que o fez desenvolver-se 

rapidamente. Esta expressão artística se tornou um grande negócio. As entradas a cinco 

centavos favoreciam a um grande público de baixa renda. Hobsbawn (1998b) lembra que, 

como o cinema, até a década de 20, só reproduzia imagens e não palavras, desenvolveu 

uma linguagem universal o que possibilitou a conquista do mercado mundial independente 

do idioma. Um bom exemplo eram os filmes de Charles Chaplin que tiveram alcance 

mundial.  

 A partir do momento em que a fala foi introduzida no cinema, este atingiu 

populações inteiras, alfabetizadas ou não. Como os filmes, em sua maioria, eram 

americanos o inglês foi se tornando familiar internacionalmente, o que ajudou a 

“estabelecer a língua como patoá global do fim do século”. A respeito do processo de 

universalização do inglês como língua comum, Ianni afirma que: 

 

É verdade que o inglês começou a mundializar-se como idioma do imperialismo 
britânico, o que ocorreu de modo particularmente acentuado no século XIX e 
primeiras décadas do século XX. Em seguida, desde o término da Primeira 
Guerra Mundial (1914-18) e, mais ainda, desde o término da Segunda Guerra 
Mundial (1939-45), difundiu-se também como idioma oficial do imperialismo 
norte-americano. No fim do século XX, continua a servir a esses imperialismos, 
ainda que com outros significados, em especial devido à crise e decadência 
dessas grandes potencias, assim como pela emergência de outros pólos mundiais 
de poder. [...] Na época da globalização do mundo quando se intensificam e 
generalizam as relações, os processos e as estruturas do capitalismo, o inglês 
com o qual se fala, escreve e pensa adquire novos significados, transforma-se na 
vulgata da mundialização. [...] É o idioma por excelência da aldeia global  
(IANNI, 1996, p.109 e 110). 

 

 O rádio foi outra forma de arte popular que também foi revolucionada nesse período 

de crise econômica. Este trouxe transformações para a vida dos pobres e, sobretudo das 

mulheres presas ao lar, pois levava o mundo às suas casas. Por meio do rádio se podia falar 

a milhões de pessoas e cada qual se sentia abordada como um indivíduo e, assim, esse meio 

de comunicação tornou-se uma importante ferramenta de informação de massa, um grande 

filão para a propaganda política e publicitária. Foi com o rádio que se iniciaram algumas 

inovações que se tornaram parte da vida das pessoas, tais como o noticiário, o comentário 
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esportivo, a novela e o programa de entrevistas com celebridades. O rádio, todavia, afetou 

profundamente a música, que agora estava ao alcance de um número ilimitado de pessoas 

(HOBSBAWM, 2003, p.193). 

 Desenvolvendo uma crítica a respeito da subordinação da arte ao sistema capitalista 

industrializado, Horkheimer e Adorno (1985) analisam o controle que o rádio e o cinema 

exercem sobre os sujeitos:  

 

O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade de 
que não passam de um negócio, eles a utilizam como uma ideologia destinada a 
legitimar o lixo que propositalmente produzem. Eles se definem a si mesmos 
como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais 
suprimem toda a dúvida quanto à necessidade social de seus produtos  
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.114).  
 
 

 Os autores supra referenciados (1985) apontam, ainda, a conversão do rádio em 

instrumento ideológico. Para os autores, o comportamento do público é dirigido e 

manipulado, à medida que os ouvintes são consumidores passivos dos programas do rádio: 

“Democrático, o rádio transforma-os a todos igualmente em ouvintes, para entregá-los 

autoritariamente aos programas, iguais uns aos outros, das diferentes 

estações”.(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.114). Da mesma forma a música também 

se tornou um importante instrumento de manipulação e alienação9.  

 O cinema e o rádio foram instrumentos importantes no processo de transformações 

verificadas a partir da consolidação da sociedade do consumo. Influenciaram decisivamente 

no processo de mudanças nos valores e nas formas de comportamento das pessoas mediante 

à imposição de idéias, crenças e modos de vida, tudo isso demonstrado nas telas e nas 

músicas, tomado e seguido por seu público como modelos ideais. 

 

 

1.4 O solapar dos antigos valores e as novas formas de comportamento. 

 

 Durante o período de desenvolvimento e consolidação do Capitalismo, aconteceu 

uma rápida e profunda revolução nos padrões de comportamento humano e de conduta 

                                                 
9 Adorno faz uma análise a respeito da estandartização da música no seu texto “Sobre música popular” In: 
Sociologia, São Paulo: Editora Ática, 1994. 
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social, o que modificou significativamente os períodos posteriores, criando condições para 

a consolidação daquela que viria a ser uma sociedade onde o consumo se converteu em 

uma expressão emblemática do sujeito: a sociedade contemporânea. O capitalismo trouxe 

não apenas transformações na esfera econômica como também na esfera social, o que gerou 

mudanças culturais relevantes. Foi um período que acarretou a liberação social e esta estava 

intimamente associada à liberação pessoal. A indústria publicitária acompanhou algumas 

dessas mudanças, convertendo revoluções sócioculturais em revoluções comerciais.    

 Nesse período, mudanças sociais importantes podem ser verificadas em diversas 

áreas da sociedade. A primeira delas está relacionada com o papel maior desempenhado 

pelas mulheres na sociedade: constatam-se profundas transformações na condição feminina, 

que se expressavam nos novos valores e expectativas das mulheres trabalhadoras ocidentais 

de classe média. Um exemplo, de acordo com Hobsbawn (1998b), é que, a partir de 1875, 

as mulheres do mundo desenvolvido começaram a ter menos filhos. O índice mais baixo de 

natalidade pode ser explicado por dois fatores: o desejo de um padrão de vida mais alto, 

associado à crescente oferta de bens de consumo e serviços e o fato de que as proibições 

relativas ao trabalho infantil tornavam as crianças economicamente dependentes, 

transformando-as em um fardo para seus pais10. 

 As transformações estruturais e tecnológicas aumentaram e modificaram também a 

perspectiva feminina de trabalho assalariado, alterando a posição da mulher no mercado11. 

Houve o incremento de uma economia de serviços o que proporcionou às mulheres uma 

variedade de empregos. Destacou-se, por exemplo, o aumento de empregos em lojas e 

escritórios, assim como no magistério. Assim, percebe-se no fim do século XIX uma 

mudança na posição social das mulheres e, conseqüentemente, em suas expectativas de 

padrão de vida e de consumo.  

 Aliado a esse processo de emancipação feminina a novos empregos, ocorreu uma 

ascensão da economia de consumo, convertendo as mulheres em alvo principal do mercado 

capitalista. O campo das necessidades domésticas ampliou-se assim com os luxos das 
                                                 
10 Um outro fator cultural também estava associado ao controle de natalidade: os pais esperavam que seus 
filhos fossem mais bem sucedidos que eles próprios. Para tanto, era preciso que eles tivessem melhores 
oportunidades, o que não era possível com um grande número de filhos (HOBSBAWM, 1998b). 
 
11 É importante ressaltar que essa é uma realidade verdadeira apenas para a mulher de classe média. Já as 
mulheres pobres que necessitavam de contribuir com o sustento do lar tiveram seu acesso ao mercado de 
trabalho a partir do desenvolvimento da maquinaria com a Revolução Industrial, no período de 1780 a 1800. 
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mulheres, como, por exemplo, as modas de temporada. A significação econômica da 

mulher tornou-se cada vez mais central. A indústria de propaganda que, segundo Hobsbawn 

(1998b, p.286), “entrava em sua primeira era gloriosa”, viu no universo feminino um 

mercado especial e passou a tratar a mulher com mais respeito: “a transformação do sistema 

distributivo – cadeias de lojas e grandes magazines; os catálogos por reembolso postal [...] 

– institucionalizou esse respeito, por meio da deferência, da bajulação, dos mostruários e da 

publicidade” (HOBSBAWM, 1998b, p.286). A atenção pública às mulheres passou a ser 

maior e foram criadas revistas femininas dirigidas àquelas recentemente alfabetizadas.  

 A liberação feminina, contudo, suscitou um importante problema quanto ao futuro 

da família, já que esta dependia da mulher como mãe. Então nos Estados Unidos, as 

mulheres começaram a pleitear a criação de aparelhos tecnológicos que lhes auxiliassem no 

trabalho doméstico. Assim, bens de consumo, como o fogão a gás, o fogão elétrico, o 

aspirador de pó e os ferros elétricos, foram criados para atender essa demanda. Do mesmo 

modo, foram criadas novas escolas infantis, berçários e novos produtos, como os alimentos 

já preparados. Tudo isso possibilitou à mulher adequar o trabalho externo à maternidade. 

  As relações familiares, as relações entre os sexos e as gerações sofreram profundas 

transformações. A família nuclear – um casal com filhos – modelo padrão da sociedade 

ocidental dos séculos XIX e XX, começou a mudar-se com grande rapidez a partir da 

segunda metade do século, principalmente nos países desenvolvidos. A partir desse período 

houve uma aceleração dos processos de divórcio, assim como do número de pessoas que 

viviam sós (solteiros e sem filhos) e também de mulheres solteiras, mães de família.  

 Essa crise da família estava associada com mudanças nos padrões sociais no que 

tange à conduta sexual, à parceria e procriação. As décadas de 1960 e 1970 foram um 

período de liberalização para os heterossexuais, principalmente para as mulheres, assim 

como para os homossexuais (HOBSBAWM, 2003, p.327). 

 Um outro aspecto observado foi o surgimento de uma cultura tipicamente juvenil, 

que indicava uma mudança importante na relação entre as gerações. A juventude, que 

passava a ser considerada um agente social independente, participou da radicalização 

política dos anos de 1960. Os jovens tornaram-se uma força importante na sociedade e 

provocaram revoluções nos valores, costumes e padrões de conduta sociais. Acompanhando 

esse processo, a indústria criava novos bens de consumo destinados a esse grupo, que 
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consumia avidamente as novidades da indústria. Um dos bens de consumo que obteve 

grande sucesso entre os jovens e foi responsável pelo enriquecimento da indústria 

fonográfica foi a venda de discos, principalmente de Rock (HOBSBAWM, 2003, p.318). 

 Assim, a indústria foi a que mais se beneficiou com essa nova camada social 

“autônoma”, e nesse momento, criava cada vez mais bens de consumo, voltados para essa 

massa com poder de compra. Para potencializar as vendas, contavam com as agências de 

propaganda que, como estratégia, lisonjeavam e exaltavam a juventude, “na esperança de 

elevar o pessoal jovem ao status de consumidores desenvolvidos por direito próprio. Cada 

qual com um telefone, um aparelho de televisão e um aparelho de som em seu próprio 

quarto” (LASCH, 1983, p.104). O blue jeans e o rock tornaram-se símbolos da juventude 

americana moderna, estenderam-se por todo o globo, tornando a cultura jovem 

internacional. A descoberta desse mercado jovem na década de 1950, revolucionou o 

mercado de massa das indústrias da moda e da música popular. 

 O “comportamento publicamente aceitável”, que incluía o comportamento sexual, 

foi ampliado nessa gama de mudanças culturais. Segundo Hobsbawm (2003, p.327), o 

grande significado dessas mudanças foi que os jovens “implícita ou explicitamente 

rejeitavam a ordenação histórica há muito estabelecida nas relações humanas em sociedade, 

que as convenções e proibições sociais representavam, sancionavam e simbolizavam”. 

Segundo o autor, essa rejeição da ordenação histórica das relações humanas  

 
não se dava em nome de outro padrão de ordenação da sociedade, embora o 
novo libertarismo recebesse uma justificação daqueles que sentiam que ele 
precisava de tais rótulos, mas em nome da ilimitada autonomia do desejo 
humano. Supunha um mundo de individualismo voltado para si mesmo levado 
aos limites. Paradoxalmente, os que se rebelavam contra as convenções e 
restrições partilhavam as crenças sobre as quais se erguia a sociedade do 
consumo de massa, ou pelo menos as motivações psicológicas que os que 
vendiam bens de consumo e serviços achavam mais eficazes para promover sua 
venda (HOBSBAWM, 2003, p.327). 
 

 De acordo com Hobsbawm (2003, p. 327) “assumia-se tacitamente agora que o 

mundo consistia em vários bilhões de seres humanos definidos pela busca do desejo 

individual, incluindo desejos até então proibidos ou malvistos, mas agora permitidos – não 

porque se houvesse tornado moralmente aceitáveis, mas porque tantos egos os tinham”. 

Assim, a busca pelo desejo individual passou a ser mais um atributo dos comportamentos 

sociais e foi acompanhada de perto pelas indústrias que, para incrementar suas vendas, 
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criavam produtos-símbolos de cada nova forma de comportamento, compulsivamente 

consumidos. A liberação social e a liberação pessoal estavam intimamente associadas entre 

si, e ao novo individualismo moral que emergia na sociedade. O novo liberalismo estava, 

assim, revolucionando a cultura. 

 Esse novo individualismo pode ser considerado uma herança da cultura liberal. A 

burguesia defendia como seus os valores relacionados com poder e a influência adquiridos 

individualmente por esforço pessoal, independentemente de nascimento ou status. Para 

pertencer à classe burguesa, um homem tinha de ser uma pessoa que valeria como 

indivíduo graças às conquistas de seu esforço pessoal. A liberdade, a oportunidade, o nexo 

do dinheiro e a busca do lucro individual eram pressupostos básicos de uma sociedade 

liberal com valores que modificaram a sociedade. Segundo Marx (1998), ao modificar as 

relações de produção, a burguesia acabou revolucionando todas as relações sociais: 

 
A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os 
instrumentos de produção – por conseguinte, as relações de produção e, com 
isso, todas as relações sociais. [...] A contínua subversão da produção, o 
ininterrupto abalo de todas as condições sociais, a permanente incerteza e a 
constante agitação distinguem a época da burguesia de todas as épocas 
precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas com o 
seu cortejo de representações e concepções secularmente veneradas; todas as 
relações que as substituem envelhecem antes de se consolidarem. Tudo o que era 
sólido e estável se dissolve no ar, tudo o que era sagrado é profanado e os 
homens são enfim obrigados a encarar, sem ilusões, a sua posição social e as 
suas relações recíprocas (MARX, 1998, p.8). 
 

 Se nos primórdios do capitalismo a burguesia e o proletariado representavam forças 

revolucionárias que lutavam para uma ruptura do modo de produção e organização social 

existente, com o desenvolvimento industrial, a aceleração e a democratização do consumo, 

um interesse conciliatório passou a prevalecer com a finalidade de conservar o estado das 

coisas. O discurso revolucionário da burguesia modificou-se após as conquistas de seus 

interesses e ela deixa de ser uma classe revolucionária, preferindo a estabilidade. O 

movimento de resistência do proletariado também parece ter se acomodado à liberdade 

administrada, após do momento em que passou a ter acesso a um padrão de vida e a 

condições de existência mais elevadas por meio do acesso aos bens de consumo. A vida 
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administrada se tornou confortável e, em certa medida, feliz, pois a felicidade passou a ser 

um conceito associado à obtenção de bens de consumo12. 

 Assim, as forças revolucionárias foram contidas ou mesmo subsumidas à lógica do 

mercado capitalista. Com a implementação de sistemas tais como os Estados de Bem-Estar 

Social, os problemas sociais foram remediados e enfraquecidos, sem que fosse necessária a 

transformação estrutural da sociedade. Essa elevação do padrão de vida por meio do 

consumo assegurou a adaptação dos sujeitos ao sistema capitalista, o que levou a uma 

pacificação das tensões sociais.   

   Marcuse (1967, p.62) defende a idéia de que o Estado de Bem-Estar Social “é, com 

toda a sua racionalidade, um estado de ausência de liberdade”, devido a sua característica 

de administração total da vida humana. O homem renuncia, então, à liberdade em favor da 

felicidade, ainda que ilusória. De acordo com o autor, a implementação dos Estados de 

Bem-Estar Social implicou perda de liberdade econômica e política: 

 

A perda das liberdades econômicas e políticas que foram as conquistas reais dos 
dois séculos passados pode parecer pequeno dano num Estado capaz de tornar a 
vida administrada segura e confortável. Se os indivíduos estão satisfeitos a ponto 
de se sentirem felizes com as mercadorias e os serviços que lhes são entregues 
pela administração, por que deveriam eles insistir em instituições diferentes para 
a produção diferente de mercadorias e serviços diferentes? E se os indivíduos 
estão precondicionados de modo que as mercadorias que os satisfazem incluem 
também pensamentos, sentimentos, aspirações, por que deveriam desejar pensar, 
sentir e imaginar por si mesmos? (MARCUSE, 1967, p.63e 64). 

 Verifica-se que o processo de democratização observado ao longo do século XIX e 

XX foi fundamental para o desenvolvimento e expansão do Capitalismo. A produção e 

reprodução das relações capitalistas dependem de um modo de vida que assegure a 

estrutura e o desenvolvimento do sistema, possibilitando a sua reposição. Assim, culturas 

de consumo necessárias a cada estágio do capitalismo foram criadas e associadas ao 

processo de transformações socioculturais. A publicidade foi fundamental nesse processo 

transformando revoluções culturais em revoluções comerciais, como uma ferramenta 

importante de uma indústria que crescia vertiginosamente para atender à nova economia de 

consumo em massa. Cada conquista sociocultural era associada a um novo produto que se 

tornava seu representante. Isso se deu, por exemplo, com a maior valorização da mulher, o 

                                                 
12 Adorno em seu texto “Capitalismo Tardio ou Sociedade Industrial” discorre, com base em Marx, a respeito 
da pacificação das tensões sociais e da conseqüente ausência de consciência de classe por ocasião da elevação 
do padrão de consumo. In: ADORNO, T.W. Sociologia. Ática, 1994. 
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surgimento do conceito de juventude, e o incremento do poder de consumo da classe média, 

dentre outros. Lasch (1983, p.103) afirma que “Servidora do status quo, a publicidade, não 

obstante, tem-se identificado com uma radical mudança de valores, uma ‘revolução nos 

costumes e na moral’”. 

 Assim, as relações dos homens entre si e na sociedade foram profundamente 

revolucionadas. Durante o período analisado, a transformação mais significativa, que gerou 

profundas mudanças em todas as áreas de interesse humano, ocorreu nas relações de 

trabalho.  Marx examina a fundo as modificações no mundo do trabalho determinadas a 

partir da implementação da ordem capitalista. Sua análise acerca das relações de trabalho 

apresenta categorias de fundamental importância para subsidiar uma reflexão acerca do 

problema do consumo na sociedade moderna. Com efeito, no próximo item, será 

desenvolvida uma análise do pensamento de Marx a respeito da forma fetichizada da 

realidade social e seus desdobramentos no campo da História, bem como sua possível 

relação com a realidade atual.  

 

 

1.5  Sobre o trabalho e as condições humanas. 

  

 De acordo com Marx (2002), o homem é um ser que, para além de sua condição 

biológica, inaugura-se e se constitui como “ser” humano no registro de uma objetividade 

histórica, que só se efetiva pela mediação do trabalho. Assim, no centro do processo de 

constituição da humanidade, o trabalho aparece como dimensão fundamental. Nessa 

medida, a idéia de trabalho é vital para a compreensão do homem, de sua trajetória histórica 

e de sua realidade presente. O trabalho é, assim, a categoria explicativa do homem.  

Segundo Marx e Engels (2002, p.21) o “primeiro pressuposto de toda a existência 

humana, e portanto, de toda a história” é “o de que todos os homens devem ter condições 

de viver para poder fazer a história”. Mas, 

 
 para viver, é preciso antes de tudo beber, comer, morar, vestir-se e algumas 
outras coisas mais. O primeiro fato histórico é, portanto, a produção dos meios 
que permitem satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida material; 
e isso mesmo constitui um fato histórico, uma condição fundamental de toda a 
história que se deve, ainda hoje como há milhares de anos, preencher dia a dia, 
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hora a hora, simplesmente para manter os homens com vida (MARX; ENGELS, 
2002, p.21). 

 

  Por meio do trabalho, o homem se constitui como homem e constitui a realidade 

material e espiritual em que vive. Nesse sentido, para Marx e Engels (2002), a relação entre 

sociedade e indivíduo se apresenta como uma relação dialética de reciprocidade: produtor 

da realidade social, o homem também é por ela produzido. 

 Segundo Marx e Engels (2002), o processo de humanização se concretiza por meio 

da relação de intercâmbio do homem com a natureza pela mediação do trabalho. Conforme 

as suas necessidades e no intuito de satisfazê-las, o homem atua sobre a natureza por meio 

da práxis13 humana, transformando-a e colocando-a a seu serviço.  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a Natureza [...] Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a 
natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 
própria natureza (MARX; ENGELS, 2002, p.142).  

 

A teoria de Marx a respeito da categoria trabalho sofreu grande influência das 

concepções de Hegel. Este concebia o homem como produtor da realidade objetiva e, 

conseqüentemente, de si mesmo.  

  
A grandeza da Fenomenologia hegeliana e de seu resultado final – a dialética da 
negatividade na qualidade de princípio motor e gerador, consiste, de uma parte, 
em que Hegel compreenda a autogeração do homem como processo, a 
objetivação como desobjetivação, alienação e superação dessa alienação; em que 
compreenda então a essência do trabalho e conceba o homem objetivado, 
verdadeiro, pois esse é o homem efetivo como resultado de seu próprio trabalho 
(MARX, 1964, p. 189).  

 

Marx conserva a idéia de trabalho sensível desenvolvida por Hegel, mas critica o 

fato de que ele não compreendeu a complexidade da contradição do trabalho. Marx (1964) 

revela os limites da teoria de Hegel, ao considerar que este “concebe o trabalho como 

essência do homem, que se afirma a si mesma; ele só vê o lado positivo do trabalho, não 

                                                 
13 Para Marx e Engels (2002) o conceito de práxis pode ser definido como a atividade humana sensível por 
meio da qual o homem constrói a realidade em que vive, adaptando-a e transformando-a de acordo com suas 
necessidades. É uma atividade específica do homem. Segundo Marx e Engels “é na práxis que o homem 
precisa provar a verdade, isto é, a realidade e a força, a terrenalidade do seu pensamento” (MARX, K.; 
ENGELS, F. A ideologia Alemã. 2002, p.100). 
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seu lado negativo [...] o único trabalho que Hegel conhece e reconhece é o abstrato, 

espiritual”. 

 No final dos Manuscritos econômicos-filosóficos (1964) Marx se dedica à crítica à 

concepção hegeliana “positiva” do trabalho. De acordo com este autor, o mesmo trabalho 

que encerra a possibilidade de constituição do homem pode se converter em um processo 

no qual pode perder-se. Assim, para Marx o trabalho se manifesta em dois momentos 

contraditórios: como meio no qual o homem se constitui e como fator gerador de alienação. 

Com o desenvolvimento do Capitalismo, o trabalho, atividade livre humanizadora 

do homem, transforma-se em seu grilhão. Valendo-se da análise desse novo modo de 

produção desenvolvido historicamente, Marx põe a descoberto a temática da alienação. 

Com a consolidação do Capitalismo como modo de produção material, o 

trabalhador foi separado dos seus meios de produção, que se tornaram propriedade privada 

do capitalista, assim como se afastou do produto do seu trabalho. O trabalhador perdeu, 

dessa forma, o controle do processo global de produção e foi obrigado a vender a sua força 

de trabalho para viver. Uma forma particular e contraditória de trabalho emergiu desse 

processo: o trabalho livre ou assalariado.  

A idéia de trabalho livre é absolutamente necessária ao Capitalismo. O trabalhador é 

livre para quê? Para vender sua força de trabalho, ou seja, para se vender como força de 

trabalho no mercado. É somente nessa forma desenvolvida historicamente que o trabalho 

assume as condições ideais de reprodução do capital. 

A força de trabalho converte-se dessa forma em uma mercadoria, “a mais miserável 

de todas as mercadorias”: 

A força de trabalho é pois uma mercadoria que o seu proprietário, o operário 
assalariado, vende ao capital. E por que razão a vende? Para viver. Mas a 
manifestação da força de trabalho, o trabalho mesmo é a atividade vital própria 
do operário, a sua maneira específica de manifestar a vida. E é essa atividade 
vital que ele vende a um terceiro para conseguir os necessários meios de 
subsistência. Quer isto dizer que a sua atividade vital não é mais do que um 
meio para poder existir. Trabalha para viver. Para ele, o trabalho não é uma parte 
de sua vida, é antes um sacrifício da sua vida. É uma mercadoria que os outros 
utilizarão (MARX, 1968, p.22). 
 
 

A atividade produtiva do homem é então canalizada para a produção de objetos que 

não lhe pertencem, pois são propriedade do capitalista. Sem o controle do processo de 

produção, nem mesmo do produto final, o trabalhador não estabelece um vínculo com o 
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produto de sua criação, ficando configurada uma relação de oposição: “o objecto produzido 

pelo trabalho, o seu produto, se lhe opõe como um ser estranho, como um poder 

independente do produtor”. É nesse sentido que para Marx (1964, p.159, grifo do autor) “a 

realização do trabalho aparece na esfera da economia política como desrealização do 

trabalhador, a objectivação como perda e servidão do objecto, a apropriação como 

alienação”.  

Exteriorizado sob a forma de mercadoria, o homem, ao se construir por meio do 

trabalho, constrói uma existência degradada e também assume a si mesmo como uma 

mercadoria: “O trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se também a si mesmo e 

ao trabalhador como uma mercadoria e justamente na mesma proporção com que produz 

bens” (Marx, 1964, p.159). 

A alienação surge não apenas no resultado do trabalho humano, mas também na 

própria atividade produtiva. Com o processo de alienação, o trabalho não se caracteriza 

mais como uma atividade livre e sim como o único meio de garantir a reprodução de uma 

vida. Segundo Marx (1964, p.162) “chega-se a conclusão de que o homem (o trabalhador) 

só se sente livremente activo nas suas funções animais – comer, beber, procriar, [...] –  

enquanto nas funções humanas se vê reduzido a animal. O elemento animal torna-se 

humano e o humano animal.” 

A respeito da oposição entre trabalho e liberdade, Adorno (1995b) lembra que com 

a implementação do modo de produção capitalista configurou-se um antagonismo entre 

trabalho e tempo livre. De acordo com o autor (1995b, p.73), “o tempo em que se está livre 

do trabalho tem por função restaurar a força, o tempo livre do trabalho – precisamente 

porque é um mero apêndice do trabalho – vem a ser separado deste com zelo puritano”. O 

autor referenciado lembra que tempo livre é uma expressão recente: “antes se dizia ócio, e 

este era um privilégio da vida folgada e, portanto, algo qualitativamente distinto e muito 

mais grato, mesmo desde o ponto de vista do conteúdo” (ADORNO, 1995b, p.70). 

Na sociedade capitalista, os produtos do trabalho humano (que satisfarão sua 

necessidades) assumem a forma de mercadoria. Segundo Marx (1988), a mercadoria 

apresenta um duplo caráter: o valor de uso e o valor de troca. A utilidade que um produto 

tem para o homem determina seu valor de uso. É a qualidade que um produto possui de 

satisfazer as carências do homem que o torna necessário. O valor de uso é inerente à 
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mercadoria e está relacionado diretamente com o consumo, pois é o que permite a 

permutabilidade com outras mercadorias de diferentes espécies, garantindo que possa ser 

um valor de troca. Assim, o valor de troca de uma mercadoria está relacionado com a 

capacidade que possui de satisfazer às necessidades alheias, ou seja, a qualidade de ser 

valor de uso para os outros. O valor de troca de uma mercadoria é determinado pela 

comparação entre mercadorias distintas, sendo, portanto, relativo. Para Marx (1988, p.46 e 

47), “é precisamente a abstração de seus valores de uso que caracteriza evidentemente a 

relação de troca das mercadorias”. 

A abstração dos valores de uso da mercadoria, que põe em segundo plano a sua 

qualidade útil, leva conseqüentemente à constatação de que uma mercadoria nada mais é do 

que produto do trabalho humano, vida humana objetivada. Essa característica é imanente a 

qualquer mercadoria e é o que garante a sua permutabilidade. Assim, “um valor de uso ou 

bem possui valor, apenas, porque nele está objetivado ou materializado trabalho humano 

abstrato”. Segundo Marx (1988, p.47), “o que essas coisas ainda  representam é apenas que 

em sua produção foi despendida força  de   trabalho humano, foi acumulado trabalho 

humano. Como cristalizações dessa substância social comum a todas elas, são elas valores 

– valores mercantis.” O valor de uso de uma mercadoria é, assim, subordinado ao valor de 

troca, desaparecendo seu caráter útil. 

 
Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil 
dos trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as 
diferentes formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um 
do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho 
humano abstrato (MARX, 1988, p.47). 
 
 

  O que caracteriza a mercadoria é o fato de ser materialização do trabalho 

humano. Marx (1988, p.61) assegura que isso não é misterioso “mas na expressão de valor 

da mercadoria a coisa torna-se distorcida.” Quando se abstrai o valor de uso de uma 

mercadoria, abstraem-se suas qualidades, que a tornam necessárias e a caracterizam como 

valor de uso, retirando-se dessa forma o trabalho nela contido. Os homens objetivam sua 

vida nos seus produtos, que se tornam autônomos, apresentando-se com  vida própria. 

Marx, em sua análise da mercadoria, esclarece os seus mistérios, revelando que nada mais 

são do que efetivação de trabalho humano, mascarado em sua forma aparente. 
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O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de 
que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho 
como características objetivas dos próprios produtos do trabalho, como 
propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a relação 
social dos produtores com o trabalho total como uma relação social fora deles, 
entre objetos (MARX, 1988, p.71). 

 

A mercadoria aparece, então, como se tivesse vida própria, uma existência 

autônoma, independente de quem a criou, mascarando a relação social que lhe deu origem. 

A mercadoria esconde as características sociais do trabalho humano ali manifestado como 

materialidade e subjetividade. Desse modo, no processo de troca nos moldes capitalistas, 

quando duas mercadorias estão sendo trocadas, quando o dinheiro, o correspondente de 

todas as mercadorias, é trocado por mercadoria, a rigor o que se troca no mercado, é força 

de trabalho por força de trabalho, é no limite, vida humana por vida humana. Mas aparece 

como se fosse mercadoria por mercadoria, ou seja, dinheiro por mercadoria. A vida que se 

objetivou na mercadoria, o trabalho humano, desaparece. Marx (1988), ao revelar os 

segredos da mercadoria, expõe aquilo que denominou seu caráter fetichista:  

 
os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras 
autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre 
com os produtos da mão humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isso de 
fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são 
gerados como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias (MARX, 
1988, p.76). 

 

O caráter de fetichismo presente na mercadoria transforma relações estabelecidas 

entre homens em relações entre “coisas”, que assumem uma existência independente. Nesse 

processo os homens se “coisificam” no momento em que as coisas (mercadorias) parecem 

adquirir vida. Assim, segundo Marx a forma mercadoria assume com esse processo “a 

forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” quando na verdade “não é mais nada 

que determinada relação social entre os próprios homens” (MARX , 1988, p.71), ou seja, 

entre os seus produtores: 

 

Como os produtores somente entram em contato social mediante a troca de seus 
produtos de trabalho, as características especificamente sociais de seus trabalhos 
privados só aparecem dentro dessa troca. Em outras palavras, os trabalhos 
privados só atuam, de fato, como membros do trabalho social total por meio das 
relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por meio dos 
mesmos, entre os produtores. Por isso, aos últimos aparecem as relações sociais 
entre seus trabalhos privados como o que são, isto é, não como relações 
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diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, senão como 
relações reificadas entre as pessoas e relações sociais entre as coisas (MARX, 
1988, p.71). 

 

Em O Capital (1988), Marx vai desvelando a realidade para ao final mostrar que a 

mercadoria é essencialmente fetiche. O fetiche é uma forma ilusória, necessária ao 

funcionamento do sistema capitalista, cuja manutenção se dá por meio da relação de 

produção e do consumo. Este representa a busca de satisfação, ainda que ilusória, de uma 

necessidade suprida pelo produto do trabalho humano alienado.  

 A necessidade determina o consumo, que por sua vez seria o fator determinante do 

processo produtivo. Na sociedade capitalista, contudo, a relação entre necessidade, 

produção e consumo não se apresenta como uma simples relação de causalidade direta. O 

produto convertido em mercadoria aparece agora não mais vinculado com as necessidades 

humanas naturais, deixando de ser consumida por seu valor de uso. O resultado do trabalho 

humano será consumido apenas como mercadoria, ou como uma necessidade socialmente 

criada. Assim, para Marx (1978), não é apenas o consumo que determina nova produção, 

mas antes, é a produção que “determina” o consumo. 

 De acordo com o autor citado (1978), o fato de que, na sociedade capitalista, a 

produção cria o consumo pode ser analisado sob três aspectos. Em primeiro lugar a 

produção fornece o objeto a ser consumido. Em segundo, a produção determina o modo de 

consumo, ou seja, não apenas cria o objeto como também “determina seu caráter”. Marx 

esclarece que “o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado, que deve ser 

consumido de uma certa maneira, esta por sua vez mediada pela própria produção [...] A 

produção não produz unicamente o objeto do consumo, mas também o modo do consumo, 

ou seja, não só objetiva como subjetivamente. Logo, a produção cria o consumidor”. Em 

terceiro lugar o sistema produtivo gera no consumidor a necessidade do produto. Assim, 

 

 [...] a produção não se limita a fornecer um objeto material à necessidade, 
fornece ainda uma necessidade ao objeto material. Quando o consumo se liberta 
da sua rudeza primitiva e perde seu caráter imediato [...] o próprio consumo 
enquanto impulso é mediado pelo objeto. [...] Portanto, a produção não cria 
somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto 
(MARX, 1978, p.110).  
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 Adorno (1994) mostra como a indústria de bens de consumo cresceu e valendo-se 

de métodos sofisticados de sedução e persuasão, intensifica cada vez mais a “criação de 

necessidades”, ou seja, a indústria cria cada vez mais novas mercadorias e com elas cria 

também novas necessidades no sujeito que só poderão ser “satisfeitas” por meio da 

aquisição do produto (mercadoria).  

 

Para além de tudo o que à época de Marx era previsível, as necessidades, que já 
o eram potencialmente, acabaram se transformando completamente em função 
do aparelho de produção e não vice-versa. São totalmente dirigidas. Nessa 
metamorfose as necessidades, fixadas e adequadas aos interesses do aparelho, 
converteram-se naquilo que o aparelho sempre pode invocar com alarde. Mas o 
lado do valor de uso das mercadorias perdeu, entrementes, a sua última 
evidência ‘natural’. Não só as necessidades são atendidas apenas indiretamente, 
através do valor de troca, mas, em setores economicamente relevantes, são 
primeiro geradas pelo próprio interesse no lucro, e isso às custas de necessidades 
objeivas dos consumidores, como necessidade de moradias suficientes e a 
necessidade de formação e informação quanto aos eventos mais importantes que 
lhe sejam concernentes (ADORNO, 1994, p.68). 

 

Adorno e Horkheimer assim como Marx, ao refletirem a respeito do sistema 

capitalista, buscam entender quais os meios possíveis de superação dessas relações de 

dominação. Mas, a esse respeito, as posições de Marx e Adorno diferem. Para Marx (1988), 

a possibilidade de superação dessa realidade oprimente está na evolução das condições de 

produção material vigente. De acordo com o autor: 

 

A figura do processo social da vida, isto é, do processo da produção material, 
apenas se desprenderá do seu místico véu nebuloso quando, como produto de 
homens livremente socializados, ela ficar sob seu controle consciente e 
planejado. Para tanto, porém, se requer uma base material da sociedade ou uma 
série de condições materiais de existência, que, por sua vez, são o produto 
natural de uma evolução histórica longa e penosa ( MARX, 1988, p.76). 
 
 

Adorno (1994, p.63) diverge dessa idéia de Marx e diz que “demasiado otimista era 

a expectativa de Marx de que seria historicamente certo um primado das forças produtivas, 

que necessariamente romperia as relações de produção” pois “as relações de produção se 

revelaram mais elásticas do que Marx imaginara”. De acordo com Adorno (1994, p.63) “na 

sociedade industrial o trabalhador foi cada vez mais integrado na sociedade burguesa e em 

sua visão de mundo”.  Essa “integração” se deu, sobretudo, via processo econômico, ou 

seja, com a “inserção” da classe proletária como força de consumo importante para o 
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processo de produção e consumo. Assim, para Adorno, com o apaziguamento da 

insatisfação dos trabalhadores, ocorrido com o aumento do padrão de vida e consumo, a 

classe proletaria “fugiu” da necessidade de ter consciência social: 

 

A existência social não gera, de modo imediato, consciência social. Sem que 
essas massas – e isso exatamente por causa de sua integração social – tivessem 
agora em suas mãos o seu destino social mais do que há 120 anos, elas 
prescindiriam não só da solidariedade de classes, mas fugiram à plena 
consciência de que são objetos, e não sujeitos, do processo social, processo que, 
no entanto, elas mantêm em andamento como sujeitos (ADORNO, 1994, p.65 e 
66). 

 

Analisando aquilo que chamou de sociedade industrial, o autor supracitado mostra 

que apesar da evolução alcançada e de suas transformações, a sociedade continua a ser 

“capitalismo em suas relações de produção”.  

 

os homens seguem sendo o que , segundo a análise de Marx, eles eram por volta 
da metade do século XIX: apêndices da maquinaria, e não mais apenas 
literalmente trabalhadores, que têm de se conformar às características das 
máquinas a que servem, mas, além deles, muito mais, metaforicamente: 
obrigados até mesmo em suas mais íntimas emoções a se submeterem ao 
mecanismo social como portadores de papéis, tendo de se modelar sem reservas 
de acordo com ele. Hoje como antes, produz-se visando o lucro (ADORNO, 
1994, p.68). 
 
 

Adorno (1994, p.67) conclui que, tal como a época de Marx “a dominação sobre os 

seres humanos continua a ser exercida através do processo econômico”. Segundo o autor “a 

tão deplorada falta de maturidade das massas é apenas o reflexo do fato de que os homens 

continuam não sendo senhores autônomos de sua vida; tal como no mito, sua vida lhes 

ocorre como destino”. De acordo com Horkheimer e Adorno (1985), na atualidade uma das 

formas principais de dominação dos sujeitos se dá por meio das determinações da indústria.  

É nesse sentido que Adorno e Horkheimer (1985) desenvolvem o conceito de 

Indústria Cultural, conceito chave para o entendimento da ideologia contemporânea, das 

razões que possibilitam sua dominação e da apreensão dos elementos de análise que 

permitem compreender a adesão do sujeito a essa racionalidade. O conceito de indústria 

cultural traz a extensão da idéia de alienação para outros setores da vida humana, assim 

como a comunicação, a educação, o lazer, as artes, a religião, a ciência. De acordo com os 

autores o sujeito da cultura foi convertido em objeto da indústria. As suas idéias, 
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sentimentos e pensamentos foram apropriados por essa indústria, assim como os bens 

culturais – música, educação, arte, literatura, religião – foram transformados em 

mercadoria. O conceito de Indústria Cultural comporta a extensão da idéia de alienação 

desenvolvida por Marx.  
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CAPÍTULO II 
 
 

INDÚSTRIA CULTURAL: DOMINAÇÃO E IDEOLOGIA 
 
 
 
 Na história da implementação e consolidação do Capitalismo, a burguesia e o 

proletariado foram as duas classes revolucionárias centrais no processo de transformação e 

reestruturação econômica ocorrido no período que Hobsbawn (1998a, p.23) chama de o 

“longo século XIX”. A burguesia a princípio, lutava pela construção de uma sociedade 

mais justa e se pautava em um discurso calcado nos fundamentos do Iluminismo, 

difundindo os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, o que lhes garantiu apoio 

maciço da classe trabalhadora. As duas classes buscavam a ruptura do modo de produção 

vigente, lutando pela melhoria das condições de vida por meio do protesto e da recusa. 

Com o desenvolvimento industrial e as conseqüentes transformações nos padrões de vida e 

de consumo tanto da burguesia quanto da classe trabalhadora, ocorreu uma significativa 

mudança na função dessas classes sociais, que passaram a se subordinar às demandas do 

mercado com base em um interesse conciliatório, a fim de manter e conservar o estado de 

coisas. 

 A partir do momento em que a burguesia conquistou estabilidade social, que 

assegurava seus interesses econômicos e políticos, deixou de ser uma classe 

revolucionária14. Já o movimento de luta e resistência do proletariado, que continuou em 

busca de seus interesses mesmo após o abandono da burguesia, parece hoje ter se ajustado a 

uma vida administrada. Este fato provocou mudanças nas reivindicações das classes sociais 

oprimidas. As principais forças sociais dos séculos XIX e XX foram contidas e, na 

sociedade contemporânea, é difícil perceber resquícios daquilo que um dia foi uma força 

revolucionária (HOBSBAWM, 2004). 

 Uma das alternativas utilizadas ao longo do século XX para enfraquecer e remediar 

os problemas sociais sem, no entanto, alterar a estrutura do sistema capitalista foi a criação 

dos Estados de Bem-Estar Social que, assegurando ao povo benefícios sociais, tais como 

estabilidade no emprego, seguro-desemprego, férias, aposentadoria, acabaram minando a 

                                                 
14 A esse respeito ver : MARX, K. O 18 brumário e cartas a Kulgelman. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
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revolta popular. Assim, as garantias concedidas pelo Estado de Bem-Estar Social 

promoveram um enfraquecimento da oposição ao sistema econômico e social vigente, o 

que viabilizou a implementação de uma forma de administração da vida e da consciência 

dos sujeitos. 

  Houve a elevação do padrão de vida das pessoas como decorrência do crescimento 

do padrão de consumo, o que facilitou a adesão quase total dos trabalhadores ao sistema, 

favorecendo uma adaptação no sentido de uma pacificação das tensões sociais na 

consciência dos sujeitos. As pessoas não queriam mais renunciar ao conforto de 

mercadorias e serviços e lutar por revoluções políticas e sociais. A vida, agora 

administrada, passou a ser, em certa medida, confortável e feliz. Segundo Marcuse (1967, 

p.63), não há “razão alguma para insistir na autodeterminação se a vida administrada for 

confortável e até boa”. 

 Com a administração da qualidade de vida das massas, houve, conseqüentemente, a 

administração do nível da consciência social, pois a ideologia que acompanhava a 

sociedade capitalista tinha como justificativa o discurso de que o padrão de vida e as 

condições de existência foram elevados pelo desenvolvimento tecnológico À medida que 

houve um certo desenvolvimento nas condições de vida ocorreu, concomitantemente, uma 

retração do campo da consciência e, por conseguinte, da autonomia do pensamento. De 

acordo com Marcuse: 

Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão 
perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais 
capaz de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual é 
organizada. Tal sociedade pode, justificadamente exigir a aceitação dos seus 
princípios e instituições e reduzir a oposição à discussão e promoção de 
diretrizes alternativas dentro do status quo. [...] Nas condições de um padrão de 
vida crescente, o não-conformismo com o próprio sistema parece socialmente 
inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas 
tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo (MARCUSE, 1967, p.24). 
 
 

 Com efeito, no percurso de desenvolvimento do Capitalismo, pode-se perceber 

alterações substanciais nas formas de dominação social, bem como mudanças em suas 

manifestações ideológicas. O domínio da razão passou a ser fundamentado em bases 

liberais. Essa nova forma de racionalidade burguesa instaurada com o desenvolvimento do 
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Capitalismo é objeto fundamental de crítica dos teóricos da Escola de Frankfurt15, 

principalmente de Adorno e Horkheimer, que, em sua obra “Dialética do Esclarecimento” 

(1985), analisam as transformações ocorridas com base no advento do Iluminismo rumo ao 

conhecimento científico. 

 A dialética entre indivíduo e sociedade é a referência fundamental utilizada por 

Adorno e Horkheimer na construção do conceito de indivíduo e na análise da cultura como 

um todo, servindo de parâmetro para a crítica da sociedade. No cerne do seu repertório 

analítico-crítico, a razão iluminista aparece como elemento fundamental na análise da 

irracionalidade produzida pelos homens. A razão iluminista, tomada como elemento de 

emancipação humana, possibilitada pelo progresso inerente à sua idéia, converte-se em seu 

oposto: instrumento de irracionalidade e regressão. 

  

 

2.1 A ideologia da sociedade capitalista: a racionalidade a serviço da dominação. 
 
 
 A reflexão a respeito da ideologia que fundamenta a sociedade capitalista é 

referência central na obra de Adorno e Horkheimer. Em seu livro “Dialética do 

Esclarecimento” (1985), estes autores buscam elementos para a compreensão dos fatores 

que levaram à transformação da razão emancipatória em uma racionalidade instrumental 

que opera a serviço do capital e institui as condições que eliminam a possibilidade de 

consciência e  de autonomia. 

 Segundo os autores, o projeto iluminista trazia em seu cerne a proposta de 

desmistificação do mundo, de libertação do obscurantismo e da dissipação do medo por 

meio do esclarecimento. Seu objetivo era libertar o homem da ignorância por meio do 

saber: “O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua meta era 

dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p.19). Ao libertar o homem da ignorância, a razão o libertaria automaticamente do 

                                                 
15 A Escola de Frankfurt foi fundada na década de 20 por diversos autores “com origens intelectuais e 
influências teóricas distintas” a fim de empreender uma crítica radical da sociedade, a Teoria Crítica da 
Sociedade. Entre seus principais autores estão: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter 
Benjamin, Ericch Fromm, Friedrick Pollock, dentre outros. (Cf. MATOS, O.C.F. A Escola de Frankfurt: 
luzes e sombras do iluminismo. São Paulo: Moderna, 1993). 
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medo, seu produto imediato. A ciência deveria ser orientada a partir de então, pelo 

princípio da razão. 

 A desmitologização da natureza orientou assim o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia. O medo do desconhecido conduziu os homens à necessidade de se 

emanciparem da natureza, de uma natureza não compreendida e, portanto, ameaçadora. 

Para tanto, uma exigência foi posta como obrigatória: a negação de tudo o que era mítico.  

 

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 
perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e investi-los na 
posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplande sob o signo de 
uma calamidade triunfal (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.19). 
 
 

  Por meio do processo de desmistificação do mundo, o homem pôde se libertar em 

parte do medo do desconhecido, efetuando a passagem do estado natural à criação da 

cultura. Segundo Horkheimer e Adorno (1985, p.20), porém, “o que os homens querem 

aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. 

Nada mais importa. Sem a menor consideração consigo mesmo, o esclarecimento eliminou 

com seu cautério o último resto de sua própria autoconsciência.”  

 De acordo com os autores, a promessa do esclarecimento foi suplantada. A razão 

como promessa de libertar o homem do mito converteu-se, ela própria, em mito. 

Horkheimer e Adorno (1985), ao analisarem a racionalidade burguesa em sua forma mais 

“avançada e civilizada”, tecem uma preciosa crítica dessa racionalidade, apontando os 

princípios da autodissolução da razão iluminista. Nesse sentido, os autores narram o 

caminho pelo qual a razão se converteu em “irrazão”, em dominação e legitimação.  

 Com o objetivo de libertar o homem da ignorância utilizando a negação de tudo que 

era mítico, a ciência moderna transformou a razão em ciência positiva, reduzindo a análise 

das coisas ao imediato, ao empírico, àquilo que pode ser comprovado. O crivo da ciência 

passou a ser os parâmetros matemáticos e os seus critérios, os da catalogação, da descrição 

e da quantificação, independente de qual seja o conteúdo específico a ser investigado. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1985, p.21), “no trajeto para a ciência moderna, os homens 

renunciaram ao sentido e substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela 

probabilidade. [...] O que não se submete ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-
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se suspeito para o esclarecimento”. É assim que “para o esclarecimento aquilo que não se 

reduz a números e, por fim, ao uno, passa a ser ilusão” (ADORNO, 1985, p.23).  

  A teoria do conhecimento vem se convertendo em uma teoria da ciência positiva 

configurada de acordo com os padrões de uma formalização instrumental. O conteúdo foi 

suplantado pela fórmula em um procedimento metodológico que se apresenta como 

garantia de verdade, ou ainda, como o único procedimento capaz de revelar a verdade. A 

ciência positiva passou a ser hegemônica e a razão, pura heteronomia. Para Horkheimer e 

Adorno (1985, p.37) “o esclarecimento é totalitário como qualquer outro sistema. Sua 

inverdade [...] está no fato de que para ele o processo está decidido de antemão”. Essa 

formalização da razão implicou, no limite, em desrazão.  

 A ciência configurada com base nos padrões positivistas passou a se pautar pelo 

culto aos fatos e pela afirmação de uma realidade tomada em sua aparência, em sua 

imediatidade. Nessa perspectiva, só é válido aquilo que pode ser empiricamente 

comprovável e é justamente nisso que reside o seu engodo. A partir do momento em que a 

ciência toma a realidade em sua imediatidade fixa-se na falsidade do aparente. As 

contradições são então apaziguadas, mascaradas e a ciência acaba por afirmar, confirmar e 

naturalizar uma realidade falsa.  

 O que não se enquadra nas leis dessa ciência é classificado sob o signo da 

obscuridade. O que não pode ser imediatamente provado e, nesta medida manipulado, não 

adquire o status de conhecimento. A ciência, alicerçada na razão instrumental adquiriu, 

assim, status de poder e o homem vem pagando um alto preço por isso:  

 
 
O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 
sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como 
o ditador se comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode 
manipulá-los. O homem da ciência conhece as coisas na medida em que pode 
fazê-las. É assim que seu em si torna para ele. Nessa metamorfose, a essência 
das coisas revela-se como sempre a mesma, como substrato da dominação 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.24). 

 

 O saber valorizado pela ciência positiva é aquele que tem alguma utilidade no 

processo social. A irracionalidade da razão moderna está no fato de que o conhecimento foi 

usado como poder na produção industrial e transformado em saber pragmático. Segundo 

Horkheimer (2000, p.30) “os conceitos foram ‘aerodinamizados’, racionalizados, tornaram-
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se instrumentos de economia de mão-de-obra. É como se o próprio pensamento tivesse se 

reduzido ao nível do processo industrial, submetido a um programa estrito, em suma, 

houvesse se tornado uma parte e uma parcela da produção”. Essa é a racionalidade da 

sociedade burguesa subjacente à cultura industrial contemporânea, fundada na troca, no 

lucro, na utilidade e função. Assim, a racionalidade que acompanha e dá sustentação à 

sociedade burguesa é a racionalidade da instrumentalização, da autoconservação e, nessa 

medida, da manutenção do status quo. É desse modo que a razão se converte em 

irracionalidade institucionalizada na forma de ciência positivista. 

  Dessa forma, o progresso do conhecimento, pautado em uma formalização da 

razão, implicou, na realidade, aumento de poder no controle social, e, nessa medida, 

instrumento de dominação. A razão deixou assim de ser instrumento de reflexão para se 

tornar puramente razão de domínio, razão instrumental.  

 A razão, desse modo, converteu-se em instrumento imprescindível no processo de 

produção da ideologia na sociedade moderna. Livre do pensamento mítico (ainda que 

ilusoriamente), o sujeito se viu também livre de qualquer pensamento que se possa chamar 

de esclarecido, destituído da possibilidade de consciência, à medida que a razão se 

converteu em mais um instrumento de administração à serviço da dominação, já que a 

razão, de acordo com os autores consultados “se tornou um mero adminículo da 

aparelhagem econômica que a tudo engloba. Ela é usada como um instrumento universal 

servindo para a fabricação de todos os demais instrumentos” (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p.42). Esse é o preço que o homem paga pelo progresso tão almejado. A razão se 

converteu assim em instrumento de dominação.  

 

Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No aspecto 
formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo positivismo, enfatiza-se a sua não-
referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo 
pragmatismo, enfatiza-se a submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-
se algo inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor operacional, seu 
papel no domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério para 
avaliá-la  (HORKHEIMER, 2000, p.29). 
 
 

 Assim, a ciência que se converteu em mito acabou por legitimar os processos de 

dominação. Ao contemplar o real em sua aparência, em sua imediatidade, a ciência termina 
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por afirmar e legitimar a realidade falsa. Nesse processo, a razão se tornou desrazão e a 

cultura pura afirmação do real. 

 Assim, a razão iluminista foi acompanhada por um processo de desumanização. 

Acreditava-se que o progresso da ciência teria como produto o desenvolvimento humano o 

que transformaria a sociedade, pois estaria livre da barbárie. Na verdade o que se verificou 

foi o seu oposto, já que o esclarecimento, ao se converter em racionalidade instrumental, 

colaborou para a manutenção da dominação por meio da ideologia. Desse modo, o 

progresso não significou avanço das potencialidades humanas, trouxe sim, de acordo com 

Horkheimer e Adorno (1985, p.43), o germe da regressão e da barbárie: “Com a difusão da 

economia mercantil burguesa, o horizonte sombrio do mito é aclarado pelo sol da razão 

calculadora, sob cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova barbárie”. Os autores 

analisam a regressão da humanidade do seguinte modo: 

   

A humanidade, cujas habilidades e conhecimentos se diferenciam com a divisão 
do trabalho, é ao mesmo tempo forçada a regredir a estágios antropologicamente 
mais primitivos, pois a persistência da dominação determina, com a facilitação 
técnica da existência, a fixação de um instinto através de uma repressão mais 
forte. [...] Quando o desenvolvimento da máquina já se converteu em 
desenvolvimento da maquinaria da dominação – de tal sorte que as tendências 
técnica e social, entrelaçadas desde sempre, convergem no apoderamento total 
dos homens – os atrasados não representam meramente a inverdade. Por outro 
lado, a adaptação ao poder do progresso envolve o progresso do poder, levando 
sempre de novo àquelas formações recessivas que mostram que não é o malogro 
do progresso, mas exatamente o progresso bem-sucedido que é culpado de seu 
próprio oposto. A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.46 e 47). 

 

 A sociedade capitalista converteu-se em uma sociedade inteiramente administrada 

pelos interesses do capital em detrimento dos interesses humanos. Permeado pela 

irracionalidade, o progresso do esclarecimento converteu-se em progresso da dominação e 

transformou a consciência em sua presa fácil. A dominação da consciência se reflete na 

adaptação dos indivíduos a essa sociedade contraditória e irracional. Segundo Crochík,  

 

O que permite a adaptação a uma sociedade contraditória é a ideologia, que 
substitui em grande parte, a força bruta direta necessária para que a ordem social 
se mantenha segundo os interesses dominantes, mas a ameaça da força é a 
substância. Assim, a consciência não reage diretamente ao conteúdo da 
ideologia, mas à ameaça. O que nos faz trabalhar continuamente é menos a 
justificativa ideológica e mais o medo do que aconteceria se assim não o 
fizéssemos (CROCHÍK, 2003, p.21). 
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 A ideologia é responsável pela formação da consciência social, uma consciência que 

se prende à forma aparente, dada como natural. É uma consciência irrefletida, falsa, à 

medida que é incapaz de reconhecer a verdade, possibilitando a reprodução da totalidade 

social. Segundo Adorno (1993, p.48) “a cultura cria a ilusão de uma sociedade digna do 

homem que não existe; ela escamoteia as condições materiais com base nas quais são 

produzidas todas as obras humanas [...] Trata-se da noção da cultura como ideologia”.Essa 

ideologia ceifa do sujeito a possibilidade de se perceber sob dominação, o que o impede de 

se libertar da força opressora. Obedecendo a essa lógica os sujeitos converteram-se em 

obedientes instrumentos da ordem vigente, favorecendo à manutenção da realidade 

desumanizada por meio de uma adaptação passiva às leis da irracionalidade. O 

entendimento das condições de perpetuação da dominação, presente na sociedade atual, 

seja do indivíduo, seja da cultura, seria o primeiro passo para a eliminação da força 

dominadora, para uma transformação social. Segundo Crochik: 

 

 É importante frisar a falsidade inerente à ideologia atual que tem como um de 
seus principais traços fixar-se ao existente, dificultando a possibilidade de se 
pensar a transformação social necessária para uma sociedade justa. Se a 
ideologia atual tenta preservar o existente, a única alternativa que resta aos 
homens é a de se adaptar ou, em outras palavras, tornarem-se o que já são. Como 
não há possibilidade de transformação, só cabe aperfeiçoar o que existe 
(CROCHÍK, 2003 p.30). 

 

 Ao analisarem a falsidade da ideologia atual e sua determinação sobre a consciência 

dos sujeitos, Horkheimer e Adorno (1973) apresentam uma denúncia: a impossibilidade de 

realização plena do indivíduo. Qualquer proposta de ruptura que surja deve combater a 

ideologia que sustenta este modelo de dominação, já que a sociedade administrada retira do 

indivíduo a possibilidade de efetivar-se como sujeito emancipado, livre e autônomo, como 

um partícipe de uma sociedade verdadeiramente humana.  

 Quanto à idéia de progresso, percebe-se que ao mesmo tempo em que esses ideais 

são tomados como princípios, ocorre a negação de sua possibilidade de realização. Este é o 

paradoxo da razão iluminista: 

 

hoje o homem adapta-se às condições dadas em nome do realismo. Os 
indivíduos sentem-se, desde o começo, peças de um jogo e ficam tranqüilos. 
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Mas, como a ideologia já não garante coisa alguma, salvo que as coisas são o 
que são, até a sua inverdade específica se reduz ao pobre axioma de que não 
poderiam ser diferentes do que são. Os homens adaptam-se a essa mentira, mas, 
ao mesmo tempo, enxergam através do seu manto [...] a ideologia e a realidade 
correm uma  para a outra; porque a realidade dada, a falta de outra ideologia 
mais convincente, converte-se em ideologia de si mesma, bastaria ao espírito um 
pequeno esforço para se livrar do manto dessa aparência onipotente, quase sem 
sacrifício algum. Mas esse esforço parece ser o mais custoso de todos 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 203). 
 
 

 Segundo Crochík (2001, p.7) “como a formação, a diferenciação individual, 

significa a apropriação subjetiva da cultura, o que essa tem de racionalidade e de 

irracionalidade é transposto para o indivíduo”. Nesse processo, o indivíduo é levado a 

aceitar as condições que a sociedade impõe, acatando como seus, os padrões sociais 

impostos. Ao se relacionar com a realidade, o sujeito a internaliza em sua forma aparente 

que oculta a sua forma de opressão, o que impossibilita a tomada de consciência. Assim, os 

sujeitos, destituídos de sua própria história, perpetuam sua condição alienada, 

permanecendo nesse processo como meros espectadores passivos e acríticos. 

 A possibilidade de constituir-se como sujeito está dada pela tomada de consciência. 

A consciência manipulada é um reflexo de um sujeito que se desconhece a si mesmo, ainda 

que acredite que tenha o controle de si. Ao reproduzir as formas de dominação, deixa de 

construir a sua possibilidade de mudança para perpetuar-se como sujeito da sujeição. Desse 

modo, no lugar da autonomia o que se percebe é uma sociedade de sujeitos guiados pela 

heteronomia, que é a forma mediata de configuração do sujeito nessa sociedade.  

 
 a organização social em que vivemos continua sendo heterônoma, isto é, 
nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas 
próprias determinações; enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas 
mediante inúmeros canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo 
absorvem e aceitam nos termos dessa configuração heterônoma que se desviou 
de si mesma em sua consciência  (ADORNO, 1995a, p.181). 

 

Uma instância mediadora que compõe o complexo sistema de controle e dominação 

da sociedade administrada é o que Horkheimer e Adorno (1985) denominaram Indústria 

Cultural. Colaborando, no plano da ideologia, de maneira decisiva para a manutenção do 

sistema capitalista, essa indústria possibilita e garante a produção e reprodução das relações 

capitalistas. É uma instância formativa que assume importância fundamental na 

constituição da sociabilidade humana. A indústria cultural é emblemática da razão 
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instrumental, ou seja, é símbólica da perda da dimensão emancipatória, que deveria ser 

imanente ao movimento da razão.  

 

 

2.2  Indústria cultural: ideologia de controle, manipulação e dominação.  

 

 O termo Indústria Cultural foi utilizado pela primeira vez por Horkheimer e Adorno 

em 1947, em sua obra “Dialética do Esclarecimento”. Esse trabalho foi redigido logo após a 

Segunda Guerra Mundial, período em que os autores se encontravam exilados nos Estados 

Unidos, que já era um centro industrial capitalista avançado e, portanto, o cenário 

privilegiado para sua crítica. Ao tecerem uma crítica a respeito do mundo da cultura 

administrada, Horkheimer e Adorno (1985) concluem que a determinação da racionalidade 

técnica sobre as produções humanas atinge também a produção dos bens culturais.  

 De acordo com os autores, da mesma forma que o trabalho foi convertido em 

mercadoria na sociedade industrial, processou-se com os bens culturais – arte, educação, 

religião, literatura, música. As criações espirituais que representavam a cultura foram 

subordinadas à determinação do lucro, transformado-se, desta forma, em mercadoria. 

Assim, segundo Adorno (1994, p.93) “Toda a prática da indústria cultural transfere, sem 

mais, a motivação do lucro às criações espirituais”. O autor (1994, p.94) conclui ainda que 

“As produções do espírito no estilo da indústria cultural não são mais também mercadorias, 

mas o são integralmente”.  

 Na proposta dos autores, o termo indústria cultural substitui o termo “cultura de 

massas” e serve até mesmo como seu contraponto. Este último termo remete a “uma cultura 

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

popular”. Segundo Adorno a indústria cultural se distingue radicalmente dessa arte. Nela os 

produtos são elaborados e produzidos com uma função determinada, qual seja, o consumo 

de massa: “Em todos os seus ramos fazem-se, mais ou menos segundo um plano, produtos 

adaptados ao consumo das massas e que em grande medida determinam esse 

consumo”(ADORNO, 1994, p.92). Assim, a indústria cultural poderia abranger, de uma 

forma geral, tudo o que é produzido pelo sistema industrial que tenha uma imbricação com 

a produção cultural, como é o caso da televisão, do rádio, do cinema e das publicações em 
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jornais, livros e revistas. Seu o objetivo é o de influenciar o público consumidor, 

transformando valores e idéias, a fim de potencializar o consumo de seus produtos. 

 Desde os anos 40, quando Horkheimer e Adorno iniciam suas análises a respeito do 

fenômeno da indústria cultural, até os dias de hoje, os recursos tecnológicos que servem à 

manutenção e propagação dessa indústria se multiplicaram intensamente, possibilitando a 

criação de meios de comunicação cada vez mais acessíveis a uma grande parcela da 

população. Os antigos sistemas de rádio e o cinema americano, existentes na época, deram 

lugar à popularização da televisão, às transmissões via-satélite, à informática, à internet e à 

telefonia celular. Tudo isso criou uma complexa rede em favor da indústria cultural fazendo 

a mediação de suas relações com o público consumidor, interferindo no cotidiano do sujeito 

que recebe informações. Após quase seis décadas da formulação do conceito de indústria 

cultural e de todas as mudanças econômicas e tecnológicas verificadas, pode-se reiterar a 

atualidade das idéias de Horkheimer e Adorno.  

 Entre os meios de comunicação de massa existentes, talvez, o mais importante e 

expressivo para a manutenção e sobrevivência da indústria cultural seja a “máquina de 

sonhos”, a televisão. Esse invento assume preponderância sobre os demais meios de 

comunicação visto que abrange uma parcela significativa da população mundial, abarcando 

diferentes classes sociais. A televisão “atende o consumidor a domicílio” (ADORNO, 1987, 

p.347), transmitindo a seus espectadores diversão “gratuita” para o seu dia-a-dia. Ao 

associar imagens e sons, a televisão ganhou a simpatia do público consumidor, que enxerga 

nos programas “oferecidos” a imagem de seu próprio cotidiano tomando a ficção como se 

fosse a realidade mesma. A imagem assume um importante lugar no processo de alienação: 

 

a imagem é tomada como uma parcela da realidade, como um acessório da casa, 
que se adquiriu junto com o aparelho [...] Dificilmente será ir longe demais dizer 
que, reciprocamente, a realidade é olhada através dos óculos da TV, que o 
sentido furtivamente imprimido ao cotidiano volte a refletir-se nele (ADORNO, 
1987, p.349). 
 
 

 Como meio de comunicação de massa, a televisão tornou-se o veículo principal de 

divulgação, propagação e comercialização não apenas dos produtos da indústria cultural 

como, de fato, da ideologia capitalista. As idéias e comportamentos difundidos são aceitos e 

incorporados pelo público, que consome avidamente os produtos ou valores transmitidos. A 
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indústria cultural, por meio da televisão, determina, assim, o consumo e a consciência dos 

seus espectadores que se converteram em consumidores identificados e classificados de 

acordo com os níveis predeterminados de produção e consumo16. É esse fator que 

exemplifica a violência da sociedade industrial:  

 
A violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez por 
todas. Os produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os 
distraídos vão consumi-los alertamente. Cada qual é um modelo da gigantesca 
maquinaria econômica que, desde o início, não dá folga a ninguém, tanto no 
trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao trabalho. [...] 
Inevitavelmente, cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais 
como as modelou a indústria em seu todo (HORKHEIMER; ADORNO, 1895, 
p.119). 
 
 

 Compondo esse aparato técnico, que tem a função de transmitir imagens e despertar 

os desejos em uma perspectiva standartizada e uniforme, existe a publicidade,  que é a 

principal responsável pela elaboração das estratégias comerciais utilizadas para  influenciar 

o público, sendo, portanto, crucial para a afirmação e manutenção da ideologia da indústria 

cultural. A publicidade, por meio de seus anúncios, recria o cotidiano do sujeito comum, 

apresentando-o como um mundo mágico, no qual a imagem da vida aparece repleta de uma 

felicidade que abrange todos os detalhes. A angústia da vida real é substituída pelo prazer e 

pelo sucesso. Assim, a indústria cultural, seja por meio da arte, da música, da literatura, do 

cinema, mostra uma imagem irreal da vida, na qual não existem conflitos, os problemas são 

ocultados e a contradição inerente ao sistema desaparece, enfim, tudo é marcado pelo 

“felizes para sempre”. Dessa forma, os produtos da indústria cultural são afirmativos, 

confirmativos da realidade. De acordo com Severiano, a publicidade é apresentada 

 

como uma forma de entretenimento e uma espécie de paliativo contra as 
misérias da vida real [...] A ordem geral é omitir a realidade desagradável. É 
proibido fazer “documentário” da vida; a propaganda não pode apresentar a 
realidade cotidiana, sob pena de redundar em fracasso. Parece haver um 
consenso de que a realidade é algo desagradável, e, a algo desagradável, não se 
deve associar o produto. Há uma espécie de cumplicidade da propaganda para 
com o consumidor, que mostra apenas aquilo que “ele deseja”, como se fosse um 
presente ofertado pelos publicitários e embalado da melhor forma possível para 
bem servi-lo (SEVERIANO, 2001, p.181). 

                                                 
16 Karsaklian (2004) apresenta no livro “O comportamento do consumidor” um estudo a respeito da 
classificação dos consumidores em tipologias de acordo com a personalidade, bem como a classificação de 
consumidores de acordo com as classes sociais e seus respectivos estilos de vida e padrões de consumo. 
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 Segundo Randazzo (1997, p.29), “a publicidade funciona como uma forma 

romanceada de comunicação, uma ficção narrativa que usa personagens, lugares e situações 

fictícias, e assim por diante, a fim de envolver e interessar o consumidor”. De acordo com 

Severiano “a propaganda não é, de fato, da esfera do real, ela não visa a nenhum 

esclarecimento sobre a cotidianidade.” O que ela mostra, na verdade, é um ofuscamento da 

realidade. Nela está em jogo a “produção de um imaginário ‘plausível de se tornar 

realidade’. O imaginário ‘plausível’ é aquele que se deixa capturar pelo objeto de consumo, 

fazendo dele sua maior aspiração e fonte de toda a perfeição. Somente aí, nos limites do 

objeto, se permite o ‘sonho’” (SEVERIANO, 2001, p.183). 

 O principal objetivo da publicidade é incutir idéias na mente das pessoas, a fim de 

mobilizar seus desejos latentes, levando-as ao ato da compra. Esse objetivo, porém, precisa 

ser mascarado. Baseada em uma pesquisa com publicitários, Severiano saliente o que não é, 

segundo eles, o objetivo da publicidade:  

 
não se vende o ‘produto em si’, tampouco as ‘qualidades intrínsecas’ do produto. 
Vende-se tudo menos o produto. Vendem-se ‘imagens’, ‘marcas’, ‘valores’, 
‘arquétipos’, ‘magia’, ‘símbolos’, ‘arte’, desejos’, ‘códigos culturais’, 
‘emoções’, ‘diferença’, ‘estilo’, etc., ou seja, não se vende o que, de fato, se quer 
vender. Daí talvez a natureza ambígua de sua finalidade: é que o seu próprio 
objeto tornou-se imaterial, puro signo, apesar da finalidade última, seu ponto 
máximo a ser alcançado, ser bastante concreto: a compra de um produto ou 
serviço (SEVERIANO, 2001, p.171). 

 

 Essas mensagens criadas pelas agências de publicidade e veiculadas pelos meios de 

comunicação de massa influenciam, em grande medida, hábitos e valores mantidos pelos 

sujeitos. Elas estão repletas de signos elaborados de modo a seduzir os consumidores por 

meio da mobilização do desejo. Na realidade, nos anúncios publicitários, existem 

mensagens ocultas, que não são percebidas de forma consciente, que, ao mobilizar as 

emoções, potencializam o desejo da compra porque incidem sobre desejos primários, tais 

como, os de proteção, amparo, estima, aceitação, poder. As mensagens ocultas são, na 

realidade, o ponto principal dos anúncios: interessa menos comprar o refrigerante e mais “o 

sabor de viver”, interessa menos comprar um carro e mais um “estilo de vida” e assim 

sucessivamente.  

  A persuasão que um anúncio publicitário exerce, é efetuada sobre as emoções que 

mobilizam. Para tanto, os publicitários pesquisam sobre as motivações que levam o sujeito 
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ao ato da compra, para posteriormente manipulá-las, utilizando conceitos que consideram 

fundamentais para o desenvolvimento e aceitação de uma campanha publicitária.  

 

O estudo das motivações do consumidor é fundamental para a estratégia 
mercadológica das empresas principalmente no que diz respeito à propaganda, 
pois seu objetivo é estimular as motivações e reduzir os freios ao consumo do 
produto. É por isso que se diz que a publicidade “dá vontade” de consumir o 
produto. É o trabalho feito sobre as motivações que estimulará os desejos que 
tem o consumidor e dessa forma ele deverá optar pelo produto adequado para 
satisfazer a sua necessidade de base (KARSAKLIAN, 2004, p. 24).  
 
 

 Dessa forma, ao provocar as emoções dos sujeitos, a publicidade mobiliza seus 

desejos latentes, fazendo com que se sintam impelidos a buscar uma satisfação imediata e 

compulsiva. As emoções provocadas representam perturbações passageiras do tônus 

afetivo, que, nos anúncios, são associadas a ordens como “não perca”, “compre já”, 

“corra”, aumentando a tensão da necessidade. O que as propagandas comunicam 

subliminarmente são ordens e ditames a ser seguidos sem reflexão.   

 O comportamento é ditado pelos desejos que, por sua vez, impelem os sujeitos para 

a ação. A publicidade faz apelo a desejos, que nem sempre estão no nível da consciência, 

com o intuito de despertá-los. Após a necessidade criada, o anúncio publicitário apresenta o 

objeto pretensamente capaz de satisfazê-la, salientando sua capacidade de atender ao 

desejo. Assim, a publicidade visa a sugestionar, persuadir, condicionar os sujeitos, 

incutindo-lhes uma idéia que provoque estimulação suficiente a fim de conduzi-lo à ação da 

compra: 

 

O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação que vai 
conduzir a necessidade, a qual, por sua vez, despertará um desejo. Com base em 
tal desejo, surgem as preferências por determinadas formas específicas de 
atender à motivação inicial e essas preferências estarão diretamente relacionadas 
ao autoconceito: o consumidor tenderá a escolher um produto que corresponda 
ao conceito que ele tem ou gostaria de ter de si mesmo (KARSAKLIAN, 2004, 
p.20). 
 
 

 É importante frisar que, na maioria das vezes, a compra é feita em termos do desejo 

e não em termos racionais, já que é movida, sobretudo, pela afetividade e não apenas por 

uma necessidade real. Assim, na realidade, o valor dos produtos não está associado apenas 

às suas qualidades intrínsecas, mas, principalmente, ao prestígio ou satisfação que 
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oferecem. É, sobretudo, o valor subjetivo dos objetos que a publicidade deve salientar e 

vender, pois é ele que desperta no homem um desejo que supostamente só poderá ser 

satisfeito pelo ato de consumir e não pela utilidade do produto adquirido, ou pelo seu valor 

de uso. Segundo Randazzo (1997), o valor subjetivo dos objetos está relacionado com 

aquilo que denomina “benefícios emocionais/psicológicos” dos produtos, ou seja, aqueles 

objetos que “satisfazem necessidades humanas básicas (a necessidade de amor, poder, auto-

estima e assim por diante) e são portanto motivadores intrinsecamente poderosos”. O autor 

afirma que “associando esses benefícios emocionais/psicológicos com o uso do produto, os 

poderosos impulsos para satisfazer estas necessidades humanas básicas podem ser usados 

para motivar os consumidores” (KARSAKLIAN, 1997, p.39).  

 Lancaster (apud KARSAKLIAN, 2004, p.23) defende a idéia de que o consumidor 

não obtém satisfação diretamente com consumo do produto: “o produto em si não é fonte 

de satisfação para o consumidor, mas os atributos que o caracterizam. [...] O indivíduo não 

procura, então, produtos-entidade, mas combinações de características que esses produtos 

possam proporcionar”. De acordo com Randazzo (1997) para conquistar o público-alvo, as 

empresas de publicidade devem criar ou reformular um produto com um atributo capaz de 

seduzir o consumidor. Segundo o autor: “alguns atributos de produtos podem parecer que 

foram bolados mais em Madison Avenue17 do que nas fábricas” (RANDAZZO, 1997, p.32). 

 Assim os sujeitos consomem, antes dos produtos, a idéia vendida nos anúncios, ou 

seja, estilo de vida, sensações, visões de mundo. A publicidade cria padrões de beleza, de 

sucesso, de felicidade, enfim, de vida, definindo assim, padrões estereotipados de 

comportamento.18 Ao produzir modelos e afirmá-los, a indústria cultural apresenta as 

formas ilusórias de atingi-los, por meio do consumo. Os meios informam aos consumidores 

de suas necessidades e indicam o caminho de sua satisfação como promessa de realização. 

Segundo Severiano é a promessa ou a ilusão que impulsiona a publicidade e não seu caráter 

informativo: “Seu caráter sedutor e fetichista está, justamente, em associar modelos de 

juventude, beleza ou riqueza, etc., aos objetos de consumo, como se tais atributos 

                                                 
17 “Madison Avenue, em Nova Iorque, é onde se concentram as maiores agências de publicidade do mundo”. 
Nota do tradutor acrescentada ao livro “A criação de mitos na publicidade” de Randazzo, 1997,  na página 20. 
18 A criação desses padrões estereotipados está presente de forma incisiva, sobretudo na moda e no estilo. 
Horkheimer e Adorno (1985) analisam a padronização do belo e a estética da indiferenciação. 
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pertencessem ‘naturalmente’ ao objeto, dando a ‘ilusão’ de aquisição de tais atributos 

(ideais) por ocasião da compra” (SEVERIANO, p.175, 1996). 

    Nos anúncios publicitários, os produtos não aparecem como simples mercadorias, 

mas como meio e possibilidade de adquirir a felicidade prometida. O valor de uso dos 

produtos fica subordinado às qualidades que prometem efetivar na vida de quem os 

consome.  A qualidade do homem é transferida para a mercadoria. De acordo com 

Randazzo (1997, p.19) “a publicidade transforma produtos em marcas mitologizando-os, 

humanizando-os e dando-lhes identidades precisas, personalidades e sensibilidades que 

refletem as nossas”. O autor acrescenta ainda que “a personificação de uma marca 

humaniza e personaliza o produto facilitando o desenvolvimento de um vínculo emocional 

do consumidor com o produto” (RANDAZZO, 1997, p.41).  

 

A idéia de personificar um produto pode parecer um tanto estranha no começo, 
mas os consumidores chegam a surpreendentes detalhes na descrição da 
personalidade de uma marca. A capacidade dos consumidores para 
antropomorfizar as marcas sugere que normalmente eles não as vêem como 
meros produtos mas sim como identidades com personalidade própria 
(RANDAZZO, 1997, p.41).  
 
 

 Marx (1988) já fazia referência ao processo em que a mercadoria – que, segundo o 

autor, nada mais é que materialização de trabalho humano – aparece como se tivesse vida 

própria e fosse autônoma, independente de quem a criou. No processo de fetichismo, as 

relações entre os homens se “coisificam”, ao mesmo tempo em que as coisas, mercadorias, 

se “humanizam”. 

 Nesse processo as mercadorias recebem toda valoração possível, os padrões 

impostos são afirmados, os sujeitos são mobilizados em seus desejos, criando-se 

necessidades que devem ser satisfeitas por meio da compra. O sujeito se identifica com o 

mundo mostrado pela publicidade e busca no consumo dos produtos a felicidade prometida. 

Assim, o logro da indústria cultural é apresentar seus produtos como modelo de felicidade, 

prometendo a realização dos desejos:  

 

A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que 
está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, emitida pelo 
enredo e pela encenação, é prorrogada indefinidamente: maldosamente, a 
promessa a qual afinal se reduz o espetáculo significa que jamais chegaremos à 
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coisa mesma, que o convidado deve se contentar com a leitura do cardápio. Ao 
desejo, excitado por nomes e imagens cheios de brilho, o que enfim se serve é o 
simples encômio do quotidiano cinzento ao qual ele queria escapar 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.133). 
 
 

  A indústria da televisão é detentora de um grande poder, não apenas como veículo 

de grande alcance para a propagação e comercialização dos anúncios, mas também como 

uma fábrica de grandes ídolos, que ditam comportamentos, estimulam o desejo, moda e 

estilo de vida e criam mitos a serem perseguidos.  Os produtos geralmente aparecem 

associados aos artistas famosos, quase sempre ícones sexuais, e também a cenas de novelas 

e filmes que mostram momentos do cotidiano, mas de um cotidiano fantasiado pronto para 

ser “consumido”. Esses artistas, na condição de estrelas, são idealizados tornando-se 

modelos culturais, cristalizados pela cultura de massa, mitos e ilusões são criados, 

refletindo estilos de vida que passam a ser perseguidos. O sujeito que não possui a 

felicidade demonstrada nos veículos de comunicação sente-se culpado, porque não 

conseguiu adquiri-la, ou seja, na realidade ele acredita que ainda não comprou o produto 

certo, capaz de trazer a felicidade esperada. Tudo é meticulosamente preparado para 

mobilizar o sonho do telespectador e o sujeito passa a adequar as suas necessidades àquela 

forma de expressão da indústria cultural. 

Os anúncios publicitários incidem, assim, sempre em um mesmo núcleo comum: o 

desejo (Cf. KARSAKLIAN, 2004). Na propaganda de refrigerante, de remédios, de 

cigarros, de carros existem sempre modelos, padrões de beleza, de sucesso, que mostram o 

quanto as suas vidas são mais alegres e quanto são mais desejadas, mobilizando assim o 

desejo do público.  

Essa intensa estimulação de ideais narcísicos através dos objetos/modelos 
fetichizados provoca uma identificação idealizada por parte  do receptor, que 
passa a consumir não o objeto, em seu “valor de uso”, isso é irrelevante, mas 
todo o universo imaginário circundante da mercadoria – ou o que esta encerra 
como ideal. Mas, como observamos, a função dos modelos-ideais veiculados 
pela publicidade não é a de satisfação real dos desejos sucitados; a frustração se 
faz sempre inevitável. O ideal de consumo não é criado, como nos afirmou Costa 
para ser alcançado, “mas para manter os consumidores em estado de perpétua 
insatisfação, que é o combustível do consumo” [...] Daí a produção incessante de 
novos modelos, para que a identificação ilusória seja permanentemente 
alimentada. O modelo ideal é, pois, deliberadamente fabricado para ser 
inalcançável. Não existe em lugar algum, somente nos ídolos estéreos da 
publicidade – determinação absoluta de ausência do real (SEVERIANO, 1986, 
p.175-181). 
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Dessa forma, a indústria da propaganda mantém o desejo dos indivíduos como 

instrumento, provocando-o sem, no entanto, satisfazê-lo.  A indústria cultural utiliza-se, 

assim, do desejo com o objetivo de atingir o lucro. Os produtos, na realidade, representam 

apenas alívios de desejos parciais. A idéia difundida pela indústria cultural de que os 

sujeitos nunca tiveram tanto prazer é, na realidade, falsa.  

A publicidade, todavia, consegue manter a chama do desejo sempre acesa, fazendo 

com que a recomendação dos anúncios se transforme em comando e as mercadorias em 

grilhões que mantêm o público preso ao consumo, forçando as pessoas a se transfigurarem 

naquilo que o sistema necessita que sejam. Segundo Horkheimer e Adorno, a indústria 

cultural produz, dirige e disciplina as necessidades do consumidor, mantendo os 

consumidores “tão bem presos em corpo e alma que eles sucumbem sem resistência ao que 

lhes é oferecido” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.125). Conforme Adorno (1994, 

p.98 e 99)  “o sistema da indústria cultural reorienta as massas, não permite quase a evasão 

e impõe sem cessar os esquemas de seu comportamento [...] dependência e servidão” são “o 

objetivo último da indústria cultural”.   

Esses mecanismos de manipulação e controle são baseados no processo de 

identificação19. Os sujeitos, identificando-se com outros, com os personagens retratados nos 

programas e com os ídolos, buscam ser como eles, tentando assim possuir suas 

características em um processo de indiferenciação absoluta. Na coletividade o fenômeno da 

identificação e a conseqüente imitação potencializam-se, criando sujeitos indiferenciados 

uns dos outros. Assim a indústria cultural manipula até mesmo as mais íntimas reações das 

pessoas: 

As mais íntimas reações das pessoas estão tão completamente reificadas para 
elas próprias que a idéia de algo peculiar a elas só perdura na mais extrema 
abstração: personality significa para elas pouco mais do que possuir dentes 
deslumbrantemente brancos e estar livres do suor nas axilas e das emoções. Eis 
aí o triunfo da publicidade na indústria cultural, a mimese compulsiva dos 
consumidores, pela qual se identificam às mercadorias culturais que eles, ao 
mesmo tempo, decifram muito bem (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.156). 

 

                                                 
19 De acordo com a teoria psicanalítica a identificação é um “processo psicológico pelo qual um sujeito 
assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o 
modelo desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações”. 
(LAPLANCHE; PONTALIS. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins fontes, 1992, p.226). 
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O indivíduo que é enaltecido pela publicidade como singular e especial é, na 

realidade, marionete manipulada por um sistema mercadológico. O argumento 

insistentemente utilizado pelos anúncios de que os produtos mostrados são 

“personalizados” e “feitos para você” são meios utilizados para tornar o sujeito objeto da 

indústria, que ao recorrer a sua necessidade de ser único, conseguem manipulá-lo mais 

facilmente.  Assim, ao mesmo tempo em que o consumidor sustenta esse sistema, ele torna-

se seu mero objeto. Adorno (1994, p.93) assinala que “as massas não são, então, o fator 

primeiro, mas um elemento secundário, um elemento de cálculo; acessório da maquinaria. 

O consumidor não é rei como a indústria cultural gostaria de fazer crer, ele não é sujeito 

dessa indústria, mas seu objeto”. Assevera, ainda, que: “Cada um é tão-somente aquilo 

mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, um mero exemplar. Ele 

próprio enquanto indivíduo, é o absolutamente substituível, o puro nada, e é isso mesmo 

que ele vem a perceber quando perde com o tempo a semelhança” (ADORNO, 1994, 

p.136). De acordo com  Severiano: 

 

O caráter ideológico dessa “ênfase no consumidor” se faz patente: todas as 
estratégias tecnológicas e humanas são utilizadas para fazer crer que o que está 
sendo valorizado é a “pessoa” do cliente. Um mundo de negócios é mobilizado e 
grandes fortunas são despendidas para ocupar-se daquele que parece ser “rei” no 
mundo do consumo. [...] Entretanto, o que, na realidade, o consumidor 
representa é o fato de este ser “fator de sobrevivência” do mercado, ou seja, um 
meio e não o fim em si. Quem reina é o objeto, o reconhecimento do indivíduo 
se dá, unicamente, na condição de consumidor. Somente nesses limites a sua 
“liberdade” se exerce. Entretanto, todos a ele convergem e tudo foi feito para ele, 
sob medida; os meios para obtenção da “felicidade” estão postos, ou melhor, lhe 
são “ofertados”; basta saber “escolher” Aquele que melhor se adapta aos seus 
desejos. E para tal, a publicidade sempre está disponível para “orientá-lo”, 
dissipando suas dúvidas e realizando as “núpcias perfeitas” com o objeto – 
fetiche. A relação comercial pura fica completamente ofuscada, assim como a 
“coisificação” do sujeito se transmuta em “personificação” (SEVERIANO, 
p.201). 
 

 

 Um dos mecanismos que a indústria da cultura utiliza para potencializar o desejo da 

compra é a forma de apresentação de seus produtos: os produtos da indústria cultural, na 

sua forma e conteúdo, se expressam como a realidade mesma e não como imitação e o 

sujeito passa a adequar sua realidade àquela forma  que é divulgada. Desse modo, a relação 

se inverte e o sujeito passa a viver a realidade como se fosse imitação, como, por exemplo, 

os chavões tão recorrentes utilizados pela televisão: “a vida imita a arte”. Assim, a 
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publicidade constrói uma pseudo-realidade que “finda por tornar-se ‘verdadeira realidade’, 

na medida em que recebe a adesão, inconteste, de seus telespectadores, na forma em que é 

apresentada” (SEVERIANO, 2001, p.188). 

 Segundo Horkheimer e Adorno (1985, p.126), o consumidor “se contenta com a 

reprodução do que é sempre o mesmo”. Aquilo que a indústria cultural mostra a seus 

consumidores como novidade, na realidade, é o antigo já consumado e aceito, travestido de 

novo. A estrutura é a mesma já que uma novidade corre o risco de não ser aceita pelo 

público consumidor. Adorno (1994, p.94) afirma: “o que na indústria cultural se apresenta 

como um progresso, o insistentemente novo que ela oferece, permanece, em todos os seus 

ramos, a mudança de indumentária de um sempre semelhante”. O autor sustenta, ainda, que 

“em toda parte a mudança encobre um esqueleto no qual houve tão poucas mudanças como 

na própria motivação do lucro desde que ela ganhou ascendência sobre a cultura” 

(ADORNO, 1994, p.94). 

 Os gestores da indústria cultural calculam meticulosamente cada passo e o que 

representa risco é descartado. A música, o livro, o filme já têm uma estrutura 

predeterminada para sentidos já treinados, que, ao primeiro toque ou a primeira cena, já 

sabem o final. Os artistas e suas produções têm de se encaixar nas exigências da indústria 

subordinando-se aos seus ditames. Segundo Horkheimer e Adorno é dessa forma que:  

 

a máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo tempo que já determina o consumo, 
ela descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco. [...] Tudo se 
passa como se uma instância omnipresente houvesse examinado o material e 
estabelecido o catálogo oficial dos bens culturais, registrando de maneira clara e 
concisa as séries disponíveis (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.126). 

 

 A indústria cultural trabalha na difusão da idéia de consumismo como liberdade de 

escolha do indivíduo, uma liberdade aparente já que se limita à escolha do produto A ou B 

previamente classificado, de acordo com a lógica produtiva que tem como referência a 

conquista do lucro.  Segundo Horkheimer e Adorno (1985, p.116), as vantagens ou 

desvantagens de diferentes produtos “servem apenas para perpetuar a ilusão da 

concorrência e da possibilidade de escolha”. Assim, a liberdade de escolha tão utilizada nos 

jargões publicitários é na verdade promessa falsa:  “a liberdade de escolha da ideologia, que 

reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de 
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escolher o que é sempre a mesma coisa” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.156). A 

verdade é que multiplicidade de ofertas não significa necessariamente múltiplas 

possibilidades de escolha. 

 Os produtos culturais, transformados em mercadorias, terminaram por produzir um 

nivelamento do público consumidor e uma identificação cega com os ditames da indústria. 

Segundo os autores “o pão com que a indústria cultural alimenta os homens continua a ser a 

pedra da estereotipia” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.139). O que se percebe é uma 

padronização de comportamentos e idéias ditados pela indústria cultural, mas, segundo 

Horkheimer e Adorno, existem interessados em defender a característica de padronização 

da indústria cultural: 

 

Os interessados inclinam-se a dar uma explicação tecnológica da indústria 
cultural. O fato de que milhões de pessoas participam dessa indústria imporia 
métodos de reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a disseminação de 
bens padronizados para a satisfação de necessidades iguais. [...] Os padrões 
teriam resultado originariamente das necessidades dos consumidores: eis porque 
são aceitos sem resistência. De fato, o que o explica é o círculo da manipulação e 
da necessidade retroativa, no qual a unidade do sistema se torna cada vez mais 
coesa. O que não se diz é que 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. 
Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p.114). 

 

 De fato, a indústria cultural levou à padronização não apenas dos produtos como 

também dos sujeitos e de suas consciências. Segundo Horkheimer e Adorno (1985) as 

produções da indústria cultural contêm em si um caráter ideológico e manipulador. O que é 

externamente ditado pela indústria converte-se em necessidade interna e o consumo revela 

mais uma forma de internalizar a dominação. Os produtos da indústria cultural cumprem a 

mesma função de ditador visto que não permitem a possibilidade de evasão e resistência: 

 

O que é decisivo hoje [...] é a necessidade imanente ao sistema de não soltar o 
consumidor, de não lhe dar em nenhum momento o pressentimento da 
possibilidade de resistência. O princípio impõe que todas as necessidades lhe 
sejam apresentadas como podendo ser satisfeitas pela indústria cultural, mas, por 
outro lado, que essas necessidades sejam de antemão organizadas de tal sorte 
que ele se veja nelas unicamente como um eterno consumidor, como objeto da 
indústria cultural. Não somente ela faz lhe crer que o logro que ela oferece seria 
a satisfação, mas dá a entender além disso que ele teria, seja como for, de se 
arranjar com o que lhe é oferecido (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.133). 

  



68 

 De acordo com Horkheimer e Adorno (1985), o controle que a Indústria Cultural 

exerce sobre os consumidores é mediado pela diversão. Essa indústria poderia ser 

classificada como a indústria da diversão. O entretenimento tem a função de, ao distanciar 

os indivíduos do cotidiano do trabalho, prepará-los para o dia seguinte. Com essa 

finalidade, utiliza-se sempre de conteúdos banais, que não exigem nenhuma forma de 

pensamento crítico, para proporcionar descontração e descanso e, ao fim, readaptação ao 

dia seguinte. Exercita, pois, a passividade dos sujeitos e o entorpecimento do pensamento 

crítico. Assim, as horas de distanciamento do trabalho, o tempo-livre, é também 

monitorado, administrado, tornando-se um prolongamento do tempo de trabalho e, nessa 

medida, não representa autonomia para o sujeito. Trabalho e tempo livre representam duas 

faces do mesmo processo de alienação. De acordo com Horkheimer e Adorno: 

 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é 
procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se 
por de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização 
atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela 
determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à 
diversão, que esta pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que 
reproduzem o próprio processo de trabalho. O pretenso conteúdo não passa de 
uma fachada desbotada; o que fica gravado é a seqüência automatizada de 
operações padronizadas. Ao processo de trabalho na fábrica e no escritório só se 
pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio. Eis aí a doença incurável de toda 
diversão (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.128). 
 
 

 Na opinião de Adorno (1985a, p.123), o fim único a que todos os setores da 

produção espiritual estão subordinados é “ocupar os sentidos dos homens da saída da 

fábrica, à noitinha, até a chegada ao relógio de ponto, na manhã seguinte, com o selo da 

tarefa de que devem se ocupar durante o dia [...] o espectador não deve ter necessidade de 

nenhum pensamento próprio, o produto prescreve toda reação” (ADORNO, 1985a, p.128). 

Dessa forma, a indústria da diversão proporciona o distanciamento do sujeito da  

possibilidade de protesto e crítica, tornando-o um ser empobrecido em suas possibilidades 

de autonomia. Ao proporcionar divertimento e distração, a indústria da cultura visa à não-

reflexão sobre o que acontece na vida diária. Divertir-se nos termos da indústria cultural 

significa não pensar, esquecer a dor. Horkheimer e Adorno (1985a, p.140) enunciam: “O 

inimigo que se combate é o inimigo que já está derrotado, o sujeito pensante”.  
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  A indústria cultural traz em si uma proposta adaptativa, porquanto busca a 

manutenção do status quo. Seu objetivo é a criação de indivíduos bem adaptados à 

sociedade administrada.  

 Segundo Adorno (1972, p.142) “a formação não é outra coisa que a cultura pelo 

lado de sua apropriação subjetiva”. Assim, é somente pelo processo de internalização da 

cultura que se dará a diferenciação do sujeito em relação a seu meio. A cultura é o caminho 

possível para a individuação, o que significa a possibilidade de pensá-la, questioná-la. Mas, 

ao internalizar a cultura administrada, por meio dos produtos e da ideologia da indústria 

cultural, o indivíduo internaliza a dominação. Nesse sentido, o processo de individuação é 

impedido pelo processo de individualização, que é incentivado pela indústria cultural e que 

retira dos sujeitos a capacidade de crítica. Segundo Adorno (1995, p.153), “atualmente a 

sociedade premia uma não individuação, uma atitude colaboracionista”. A individualidade 

nunca foi tão exaltada e tão anulada. 

 

Na indústria, o indivíduo é ilusório não apenas por causa da padronização do 
modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade 
incondicional com o universal está fora de questão. [...] o que domina é a 
pseudoindividualidade. [...] a individuação jamais chegou a se realizar de fato. O 
indivíduo, sobre o qual a sociedade se apoiava, trazia em si mesmo sua mácula; 
em sua aparente liberdade, ele era o produto de sua aparelhagem econômica e 
social (HORKHEIMER; ADORNO, 1985 p.144 e 145). 

 

 Referindo-se à “grande importância da indústria cultural para a formação da 

consciência de seus consumidores”, Adorno (1994, p.95) diz que “com efeito, a indústria 

cultural é importante enquanto característica do espírito hoje dominante. Querer subestimar 

sua influência por ceticismo com relação ao que ela transmite aos homens seria prova de 

ingenuidade.” Adorno (1994, p.96) afirma ainda que a importância da indústria cultural na 

economia psíquica das massas “não dispensa a reflexão sobre sua legitimação objetiva, 

sobre seu ser em si, mas, ao contrário, a isso leva. Levar a sério a proporção de seu papel 

incontestado, significa levá-la criticamente a sério, e não se curvar diante de seu 

monopólio”. 

 

 A idéia de que o mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira do que, 
sem dúvida jamais pretendeu ser. Não somente os homens caem no logro, como 
se diz, desde que isso lhes dê uma satisfação por mais fugaz que seja, como 
também desejam essa impostura que eles próprios entrevêem; esforçam-se por 



70 

fecharem os olhos e aprovam, numa espécie de autodesprezo, aquilo que lhe 
ocorrem e do qual sabem por que é fabricado. Sem o confessar, pressentem que 
suas vidas se lhes tornam intoleráveis tão logo não mais se agarrem a satisfações 
que, na realidade, não o são (ADORNO, 1994, p. 96). 
 
 

 A indústria cultural estimula padrões de comportamento conformistas: “Através da 

ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a consciência; jamais a ordem por 

ela transmitida é confrontada com o que ela pretende ser ou com os reais interesses dos 

homens” (ADORNO, 1994, p.97). Assim, diante do consumo, o indivíduo é levado a um 

comportamento não refletido, não se questiona sobre as suas ações, nem sobre a totalidade 

do sistema social no qual se encontra inserido e que o torna um mero joguete das forças de 

domínio e um objeto utilizado para manter e alimentar o sistema que o envolve.  

 A indústria cultural, que é o objeto fundamental da crítica de Horkheimer e Adorno, 

reconstrói a sociedade opacizando-a, banindo da consciência a reflexão. Ao repercutir a 

irracionalidade do modo de produção capitalista, a indústria cultural, por meio da 

manipulação das massas, contribui para o surgimento de um sujeito identificado com a 

subjetividade que esta impõe. Dessa forma, desapropria do sujeito sua possibilidade de 

autodeterminação e contestação. O indivíduo busca se realizar de forma individualizada e 

fragmentada, perdendo a sua dimensão de universalidade.  

 

A satisfação compensatória que a Indústria Cultural oferece às pessoas ao 
despertar nelas a sensação confortável de que o mundo está em ordem, frustra-as 
na própria felicidade que ela ilusoriamente lhes propicia. O efeito de conjunto da 
indústria cultural é o de uma antidesmistificação, a de um antiiluminismo (anti-
Aufklärung); nela, como Horkheimer e eu dissemos, a desmistificação, a 
Aufklärung, a saber, a dominação técnica progressiva se transforma em engodo 
das massas, isto é, em meio de tolher a sua consciência. Ela impede a formação 
de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e decidir 
conscientemente. Mas estes constituem, contudo, a condição prévia de uma 
sociedade democrática, que não se poderia salvaguardar e desabrochar senão 
através de homens não tutelados (ADORNO, 1994, p.99). 

 

 Horkheimer e Adorno alertam: “esta aparelhagem inflada do prazer não torna a vida 

mais humana para os homens”. A maioria dos indivíduos não está inserida em um contexto 

de dignidade humana.  

 No texto “Acerca de la relación entre sociologia e psicologia” (1986) no qual busca 

delimitar o objeto da psicologia social, Adorno aponta para a necessidade de apreender os 

elementos que impossibilitam o indivíduo de perceber sua condição de sujeito dominado 
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pela irracionalidade. Segundo Crochík (2001, p.6), “A crítica à ideologia, ou seja, a 

negação determinada, deve se voltar também aos mecanismos psíquicos que levam à 

adesão à mentira manifesta”. Para esse autor,  a questão para Horkheimer e Adorno é 

“saber o que leva os homens a se conformar com uma sociedade que expropria 

continuamente os sentidos de suas vidas”.  

  Assim, o que é fundamental na Indústria Cultural não está apenas na dominação 

ideológica que exerce, mas na estrutura psíquica dos indivíduos que aderem a sua 

racionalidade. A questão fundamental é: Afinal, que sujeito é este que submete seu desejo 

aos ditames da indústria e que acredita ser este desejo real? Que subjetividade é essa que 

adere a essa racionalidade instrumental? Que mecanismos psíquicos e afetivos tornam isso 

possível?   

 Um entendimento da esfera do consumo e do seu alcance social pressupõe a 

compreensão das dimensões material e subjetiva que estão na base de sua constituição. Os 

frankfurtianos traçaram uma relevante análise da questão do consumo em sua 

materialidade, valendo-se do conceito de Indústria Cultural, mas a perspectiva 

complementar da subjetividade carece de uma maior clareza. Se, ao consumirem os 

produtos da Indústria Cultural com suas falsas promessas, os sujeitos estão cientes do 

engodo e da impossibilidade de alcance da felicidade prometida, a questão patente é: Então 

por que permanecem consumindo, não apenas os produtos da Indústria Cultural, mas 

também as suas promessas, as idéias e valores transmitidos? O que nos sujeitos 

corresponde aos apelos do consumismo? O que existe na ordem da subjetividade que 

permite tal atitude, favorecendo os mecanismos e a força dessa indústria? 

 Nessa discussão, o pressuposto básico é o de que a Psicanálise aparece como 

instrumento importante de análise posto que auxilia no entendimento das razões subjetivas 

que levam o sujeito à adesão e adaptação à cultura administrada. A teoria freudiana 

contribui com elementos de crítica da cultura, favorecendo uma análise que possibilite uma 

relação entre o domínio psicológico e o social.  
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CAPÍTULO III  

 

DETERMINAÇÕES SUBJETIVAS DO PROCESSO DE CONSUMO 

  

 

 A análise do processo de consumo envolve, além de questões objetivas 

também aspectos subjetivos: no ciclo produção-consumo existe uma relação de 

complementaridade, pois, se há um produto a ser ofertado, há também um sujeito, que 

compra. No estudo dessa relação, os frankfurtianos levantaram questões fundamentais, 

demonstrando a influência da indústria cultural e da ideologia a ela inerente, que domina os 

sujeitos e converte-os em presas fáceis de seus ditames.  

 O processo de consumo, entretanto, traz questões acerca da subjetividade 

dos sujeitos as quais parecem ainda não estar claramente definidas. Este capítulo busca 

interrogar o sentido do consumo na perspectiva da subjetividade: Quem é esse sujeito 

receptor de informações que consome os produtos da indústria da cultura?   Por que ele 

permanece consumindo compulsivamente, embora saiba que as promessas inerentes aos 

produtos são, na realidade, um engodo?  

 Neste capítulo, tomar-se-á como referência a análise desse sujeito submetido 

à ideologia de uma cultura administrada, sob a perspectiva de sua subjetividade, traçando 

um paralelo entre a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Para tanto, buscou-se 

privilegiar as concepções freudianas de sujeito e de sua constituição. Freud (1996a) 

desenvolveu um conceito fundamental para a análise da constituição do sujeito: o 

desamparo. Este autor, ao longo de sua obra, remete à análise da condição de desamparo 

estrutural e estruturante que é inerente ao ser humano, considerando-a como a dimensão a 

partir da qual se desenrolará a vida psíquica do sujeito. É no terreno da imaturidade física 

que se dará a gestação de um sujeito psíquico. Para o autor, essa dimensão de desamparo 

nunca poderá ser superada pelo indivíduo.  

Na cultura contemporânea, o que se percebe é um casamento perfeito entre o sujeito 

submetido a seu desejo e uma indústria que apresenta seus produtos com a promessa de 

gratificação total. O desejo, ilusoriamente, passa a ser realizável. Uma cultura que gravita 

em torno da imagem, da aparência, encontra suporte na demanda desse sujeito, e a 
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subjetividade torna-se, então, uma peça chave para o sucesso da “indústria”, pois o sujeito 

tem a sua demanda satisfeita, ainda que ilusoriamente, pelos produtos oferecidos.  

 Neste capítulo, o que se busca é a possibilidade de pensar a cultura do consumo, 

cultura administrada pela ideologia da indústria cultural, valendo-se de uma leitura desse 

sujeito, inaugurado por Freud. Para tentar compreender o que leva o sujeito a se conformar 

com essa sociedade, que o conduz a submeter seu desejo aos ditames da indústria cultural e, 

nessa medida, aderir a uma racionalidade instrumental, é vital a reflexão dos mecanismos 

subjetivos que podem tornar isso possível. Para tanto é importante a compreensão teórica 

de como se dá o desenvolvimento e o funcionamento do psiquismo.  

 

 

3.1 A constituição psíquica do sujeito: a marca constitutiva da incompletude. 

 

 Com o corte do cordão umbilical, dá-se início a um irreversível processo de 

adaptação e luta pela sobrevivência. Ao respirar pela primeira vez, a criança deixa para trás 

o mundo uterino, metáfora do paraíso perdido, e inicia seu processo de desenvolvimento 

rumo à independência, inaugurando, a partir de então, seu contato com a realidade externa 

que lhe é apresentada pela intervenção de um outro ser. As relações primaciais vividas pelo 

sujeito no início de sua vida irão constituir o alicerce de sua estruturação psíquica e de sua 

formação cultural (FREUD, 1996h). 

 Em sua vivência intra-uterina, estágio em que a criança vive uma relação fusional 

com a mãe, a gratificação de suas necessidades é permanente. Com o nascimento, a criança, 

que, ainda não havia vivenciado o registro da necessidade, tampouco o registro do desejo, 

já que não conhecia privações de qualquer espécie, passa a ter de solicitar a satisfação de 

suas carências que não são apenas de ordem material (física), mas, sobretudo, simbólicas 

(psíquicas). O nascimento marca, assim, a passagem à vida, mas também uma travessia 

simbólica: a passagem da gratificação completa à permanente falta.  

 Segundo Freud (1996h), o nascimento seria a primeira experiência de ansiedade 

pela qual passa o ser humano.  Essa experiência estaria associada, de acordo com o autor, 

ao fato de que o nascimento seria vivenciado pela criança como um momento de intenso 

aumento de excitação física, gerador de fortes sentimentos de desprazer, uma verdadeira 

situação de perigo. De acordo com o autor, ainda que o nascimento seja significado 
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objetivamente como uma separação da mãe, essa noção ainda não existe para o feto, nesse 

momento em um estado psíquico caótico: “o nascimento não é experimentado 

subjetivamente como uma separação da mãe, visto que o feto, sendo uma criatura 

completamente narcísica, está totalmente alheio à sua existência narcísica como um objeto” 

(Freud, 1996h, p.130). Assim, o nascimento, no início, não teria, para a criança um 

conteúdo psíquico, que só vai existir tardiamente: 

 
 
o perigo do nascimento não tem ainda qualquer conteúdo psíquico. Não 
podemos possivelmente supor que o feto tenha qualquer espécie de 
conhecimento de que existe a possibilidade de sua vida ser destruída. Ele 
somente pode estar cônscio de alguma grande perturbação na economia de sua 
libido narcísica. Grandes somas de excitação nele se acumulam, dando margem 
a novas espécies de sentimentos de desprazer, e alguns órgãos adquirem maior 
catexia, prenunciando assim a catexia objetal que logo se estabelecerá (FREUD, 
1996h, p.134). 

 

 A criança, anteriormente fundida em sua totalidade com a mãe, ao deixar o “casulo 

narcísico” vivenciado no útero, entra em contato com a realidade que, de início, é 

experimentada como uma fonte intensa de ansiedade. Associada a essa vivência de 

ansiedade inaugural – o nascimento – a criança irá defrontar-se com uma condição de 

absoluta imaturidade psicofísica, de impotência diante da satisfação de suas necessidades 

vitais, condição adversa àquela encontrada na vida intra-uterina. Freud (1996a), em seu 

texto “Projeto para uma psicologia científica”, escrito em 1895, desenvolveu o conceito de 

desamparo, fundamental para a análise da constituição do sujeito, apontando-o como uma 

característica diferencial e constitutiva do ser humano.  Devido ao desamparo, após o 

nascimento, o bebê se depara com uma realidade na qual é incapaz de, sozinho, sobreviver. 

Segundo o autor, o desamparo mental da criança “é um símile natural de seu desamparo 

biológico” (FREUD, 1996h, p.136). 

 Assim, em virtude de sua condição de absoluta imaturidade psicofísica, o bebê 

necessitará “fundir-se” com um outro ser, a mãe, para que esta reconheça e supra suas 

necessidades, nutrindo-o concreta e simbolicamente. Dessa forma, o processo de gestação 

não finda com o nascimento: a mãe continuará um processo de gestação extero-uterina 

primordial para o desenvolvimento da criança e a posterior conquista de sua individuação.  
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[...] da mesma maneira que a mãe originalmente satisfez todas as necessidades 
do feto através do aparelho do próprio corpo dela, assim agora, após o 
nascimento daquele, ela continua a fazê-lo, embora parcialmente por outros 
meios. Há muito mais continuidade entre a vida intra-uterina e a primeira 
infância do que a impressionante censura20 do ato do nascimento nos teria feito 
acreditar. O que acontece é que a situação biológica da criança como feto é 
substituída para ela por uma relação de objeto psíquica quanto a sua mãe. Mas 
não nos devemos esquecer de que durante sua vida intra-uterina a mãe [não]21 
era um objeto para o feto, e que naquela ocasião não havia absolutamente 
objetos (FREUD, 1996h, p.137). 

  

 Ao longo de sua obra, Freud remete seu leitor à análise da condição de desamparo 

estrutural e estruturante, originária do ser humano, considerando esta como a dimensão com 

a qual se desenrolará a vida psíquica do sujeito. É no terreno da imaturidade biológica que 

se dará a gestação de um sujeito psíquico. Essa dimensão de desamparo nunca poderá ser 

superada pelo indivíduo e este buscará sempre meios que possam, ainda que ilusoriamente, 

suprimi-lo. 

 Ao empreender uma análise a respeito dessa fase inicial da vida do sujeito, Freud 

introduziu o conceito de Narcisismo como um estágio regular do desenvolvimento libidinal 

do ser humano, ou seja, como um momento constitutivo do ego. Este conceito foi utilizado 

nesse sentido, pela primeira vez em 1911, na análise do caso Schreber, mas é somente em 

seu texto “Introdução ao Narcisismo” (1996d) que Freud traça uma análise sistemática do 

assunto. De um modo geral, o termo narcisismo designa “uma fase necessária na evolução 

que vai do funcionamento anárquico, auto-erótico, das pulsões parciais, à escolha de 

objeto” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1995, p.291)22. Freud dividiu essa fase em dois 

estágios: o narcisismo primário e o narcisismo secundário. 

                                                 
20 Nota de rodapé acrescentada ao texto nesse ponto pelo tradutor: “ ‘Caesur’. Somente na edição alemã de 
1926 saiu erradamente impresso ‘Censur (censura)’. A palavra cesura é um termo derivado da prosódica e 
significa uma espécie particular de interrupção em um verso.” 
21 A tradução da Edição Standard Brasileira desse texto apresenta um grave erro de tradução. A palavra “não” 
foi omitida, o que pode ser comprovado pela tradução espanhola do mesmo texto:  “la madre, que ha 
satisfacho primero todas las necesidades del feto por la disposición misma de su organismo, continúa 
realizando esta función después del nascimiento, em parte com otros médios. La vida intrauterina y la primera 
infância constituyenuna continuidad menos interrumpida de lo que el parto nos hace suponer. El objeto 
materno psíquico sustituye para el nino la situación fetal biológica. No debemos olvidar que em la vida 
intrauterina no existia objeto ninguno, no siéndolo, por lo tanto, tampoco la madre.” (p.51 e 52) Inhibición, 
sintoma y angustia  traduzida do alemão por Luis López-Ballesteros y de Torres, Buenos Aires: Santiago 
Rueda  Editor, 1953. 
22 No texto “Sobre o Narcisismo: uma introdução”, de 1914, Freud diz que o termo narcisismo foi utilizado 
pela primeira vez por Paul Näcke em 1899. Em uma nota de rodapé acrescentada em 1920 ao texto “Três 
Ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905) Freud afirma que se enganara e que o uso pioneiro do termo 
narcisismo deve ser atribuído a Havelock Ellis. 
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La Planche e Pontalis (1995, p.290) afirmam que, “em Freud, o narcisismo primário 

designa de um modo geral o primeiro narcisismo, o da criança que toma a si mesma como 

objeto de amor, antes de escolher objetos exteriores. Esse estado corresponderia à crença da 

criança na onipotência dos seus pensamentos”. O mito grego de Narciso, apaixonado por 

sua própria imagem refletida, fornece o modelo com base no qual se desenvolve tal 

conceito. 

 De acordo com Freud (1996d, p.84) “uma unidade comparável ao ego não pode 

existir no indivíduo desde o começo; o ego tem de ser desenvolvido”. Nessa etapa 

primitiva, em que existe um estado de dependência absoluta, há uma fusão simbiótica do 

bebê com a mãe, quando utilizará os recursos egóicos desta como se fossem seus próprios, 

já que acredita que ele e a mãe são uma só pessoa. Neste momento, não existe ainda um 

investimento libidinal em um objeto externo, visto que a criança se encontra em um estado 

de indiferenciação pois não ocorreu uma clivagem entre um ego interno e um mundo 

externo.  O narcisismo primário teria o seu “protótipo” na vida intra-uterina.  

 

 O recém-nascido – o narcisista primário – ainda não percebe sua mãe como 
possuindo uma existência separada da sua própria, e, em conseqüência, confunde 
a dependência da mãe, que satisfaz suas necessidades logo que surgem, com sua 
própria onipotência (LASCH, 1983, p.60). 
 

 Assim, a criança ainda não tem a noção de um mundo exterior diferenciado dela e é 

por meio dos vínculos de maternagem, que o mundo será progressivamente percebido e 

incorporado. Os cuidados maternos possibilitarão o desenvolvimento egóico do sujeito.  A 

partir de então, dar-se-ão os primórdios de uma relação objetal. Nessa fase, a mãe tem 

função primordial, já que representa o primeiro objeto de amor da criança, sendo que suas 

relações primaciais vão constituir o alicerce de um contato com a realidade externa e a 

experiência interna. Segundo Freud (1996g, p.140 e 41), “com o nascimento, demos o 

primeiro passo de um narcisismo absolutamente auto-suficiente para a percepção de um 

mundo externo cambiante e para os primórdios da descoberta dos objetos”. 

Na constituição do ego, o outro é fundamental: a unidade psíquica egóica  formar-

se-á com base nas identificações com a imagem do outro. Desse modo, a imagem que o 

sujeito irá adquirir de si mesmo se desenvolverá a partir do modelo do outro. O narcisismo 

representaria, assim, a interiorização de uma relação.  



77 

Com o desenvolvimento do ego e de sua conseqüente diferenciação, surge o que 

Freud (1996d) descreve como narcisismo secundário. As pulsões parciais do sujeito, que a 

princípio funcionam de acordo com um modelo auto-erótico, irão investir libidinalmente 

em um objeto externo, a princípio a mãe. Lapanche e Pontalis (1995, p.290) consideram 

que “no plano econômico, os investimentos de objeto não suprimem os investimentos do 

ego, antes existe um verdadeiro equilíbrio energético entre estas duas espécies de 

investimento”. De acordo com os autores, o narcisismo secundário “é também uma 

estrutura permanente do sujeito”.  

À medida que a criança começa a perceber a mãe como objeto externo, surge o 

receio de perdê-a. A mãe é aquela que, para além do alimento e dos cuidados físicos, 

propicia à criança carinho e aconchego, o que tem a função de alívio para as suas tensões, 

que surgem tanto do mundo externo quanto da realidade interna. O afastamento da mãe é a 

partir de então, sentido pela criança como uma ansiedade, como um perigo.  

 

A razão por que a criança de colo deseja perceber a presença de sua mãe é 
somente porque ela já sabe por experiência que esta satisfaz todas as suas 
necessidades sem delongas. A situação, portanto, que ela considera como um 
‘perigo’ e contra a qual deseja ser protegida é a de não satisfação, de uma 
crescente tensão devido à necessidade, contra a qual ela é inerme. [...] A 
situação de não satisfação na qual as quantidades de estímulo se elevam a um 
grau desagradável sem que lhes seja possível ser dominadas psiquicamente ou 
descarregadas deve, para a criança, ser análoga à experiência de nascer – deve 
ser uma repetição da situação de perigo. O que ambas as situações tem em 
comum é a perturbação econômica provocada por um acúmulo de quantidades 
de estímulos que precisam ser eliminadas. Em ambos os casos a reação de 
ansiedade se estabelece  (FREUD, 1996h, p.136, grifos do autor). 

  

 Para a criança, a mãe é a fonte capaz de fazer cessar sua ansiedade, ao eliminar seu 

desprazer, contra o qual é ainda impotente. Além de aliviar as tensões da criança, a mãe 

proporciona numerosas sensações e vivências prazerosas, que ficarão marcadas em seu 

registro simbólico como o protótipo de satisfação, de felicidade. Assim que a criança 

percebe a possibilidade de perdê-la, surge o medo da separação, extremamente temida. 

 

Quando a criança houver descoberto pela experiência que um objeto externo 
perceptível pode pôr termo à situação perigosa que lembra o nascimento, o 
conteúdo do perigo que ela teme é deslocado da situação econômica para a 
condição que determinou essa situação, a saber, a perda do objeto. É a ausência 
da mãe que agora constitui o perigo, e logo que surge esse perigo a criança dá o 
sinal de ansiedade, antes que a temida situação econômica se estabeleça. Essa 
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mudança constitui o primeiro grande passo à frente na providência adotada pela 
criança para a sua autopreservação [...] (FREUD, 1996h, p. 136). 

 

 Como a mãe tem outros interesses e necessidades, não pode estar disponível para a 

criança a todo o momento. Essa começa a perceber que não possui a atenção materna em 

sua totalidade, o que é sentido como uma perda, como uma ferida. O narcisismo primário 

da criança é, então, gravemente ferido. De acordo com Nasio (1995, p.51). “A partir daí, o 

objetivo [da criança] consistirá em fazer-se amar pelo outro, em agradá-lo para reconquistar 

seu amor”.   

A criança deseja, então, recuperar a perfeição narcísica e, com ela, o amor de sua 

mãe. Segundo Freud “o desenvolvimento do ego consiste num afastamento do narcisismo 

primário e dá margem a uma vigorosa tentativa de recuperação desse estado”. O autor 

completa que “esse afastamento é ocasionado pelo deslocamento da libido em direção a um 

ideal do ego imposto de fora, sendo a satisfação provocada pela realização desse ideal 

(FREUD, 1996d, p.106). A criança passa a se comparar com um ideal, com um modelo que 

acredita ser dotado de perfeição narcísica, aquele capaz de recuperar o amor da mãe, tão 

importante para ela. A criança quer, na verdade, obter o desejo da mãe e passa a perseguir 

um ideal que possa alcançá-lo. Conforme Freud (1996d, p.107), “tornar a ser seu próprio 

ideal, como na infância, no que diz respeito às tendências sexuais não menos do que às 

outras – isso é o que as pessoas se esforçam por atingir como sendo sua felicidade”.  

 Assim, o que a criança deseja na realidade é obter “o reconhecimento, o amor, a 

aprovação do outro”. O objeto de desejo da criança é assim o amor da figura mais 

importante de sua vida nesse momento, sua mãe (Cf BLEICHMAR, 1996, p.19). O 

narcisismo do sujeito volta-se então para a conquista desse ideal. 

 

 Esse ego ideal é agora o alvo do amor de si mesmo (Self-love) desfrutado na 
infância pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a 
esse novo ego ideal, o qual, como o ego infantil, se acha possuído de toda 
perfeição de valor. Como acontece sempre que a libido está envolvida, mais uma 
vez aqui o homem se mostra incapaz de abrir mão de uma satisfação de que 
outrora desfrutou. Ele não está disposto a renunciar à perfeição narcísica de sua 
infância; e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações de terceiros 
e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não mais poder 
reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de um ego ideal. O 
que ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo 
perdido de sua infância na qual ele era seu próprio ideal  (FREUD, 1996d, p.100 
e 101). 
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 De acordo com Nasio (1995, p.51) “o elemento mais importante que vem perturbar 

o narcisismo primário não é outra coisa senão o ‘complexo de castração’. É através dele 

que se opera o reconhecimento de uma incompletude que desperta o desejo de recuperar a 

perfeição narcísica”23. 

 A mãe, primeiro objeto de amor da criança, tem um papel central também nessa fase 

de desenvolvimento. O menino desenvolve uma paixão incestuosa com relação a ela. Já o 

pai é para a criança um ideal e, com base nessa admiração, gostaria de ser como ele. 

Concomitantemente a essa identificação com o pai, o menino começa a desenvolver 

sentimentos hostis com relação a ele, já que este representa seu grande obstáculo. O pai 

então assume o papel de rival, impedindo a concretização de seu desejo. O temor da 

castração será responsável pela resolução do Complexo de Édipo: o menino desistirá de sua 

paixão incestuosa. A saída possível é renunciar a essas satisfações pulsionais.  

 

É a descoberta da possibilidade de castração, tal como provada pela visão dos 
órgãos genitais femininos, que impõe ao menino a transformação do seu 
complexo de Édipo e conduz à criação do seu superego, iniciando assim todos os 
processos que se destinam a fazer o indivíduo a encontrar lugar na comunidade 
cultural. Após o agente paterno ter sido internalizado e ter-se tornado um 
superego, a tarefa seguinte consiste em desligar esse último das figuras de quem 
originalmente constituiu o representante psíquico. Nesse notável curso de 
desenvolvimento, é precisamente o interesse narcísico do menino por seus 
órgãos genitais – seu interesse em preservar o pênis – que é transformado numa 
restrição de sua sexualidade infantil  (FREUD, 1996k, p.237). 

                                                 
23 Freud (1996b) em um artigo intitulado “Sobre as teorias sexuais das crianças” relata que as crianças 
constroem certas teorias sexuais infantis sendo que a primeira delas está relacionada com “o desconhecimento 
das diferenças entre os sexos”. Segundo Freud essa teoria “consiste em atribuir a todos, inclusive às mulheres, 
a posse de um pênis, tal como o menino sabe a partir de seu próprio corpo”.(1996b, p.196). Com o tempo a 
criança percebe em suas relações com a mãe ou com outras figuras femininas, que as mesmas não possuem 
pênis, o que se torna um fator gerador de angústia. A descoberta da falta do pênis nas mulheres não é vista 
como a marca distintiva da diferença entre os sexos e sim como a possibilidade real de o pênis ser perdido. 
Esta descoberta constitui o fundamento do Complexo de Castração. O pênis é então, investido de um valor 
narcísico.  Os meninos, que provavelmente já sofreram ameaças de castração por parte de seus pais ou de seus 
representantes no momento em que foram pegos manipulando seu pênis, concluem, após a constatação de que 
as meninas não possuem o órgão sexual como o seu, que então foram castradas. Surge a partir dessa 
descoberta o temor da castração. Já as meninas, de acordo com Freud, “compartilham plenamente a opinião 
que seus irmãos tem do pênis. Elas desenvolvem um vivo interesse por essa parte do corpo masculino, 
interesse que é logo seguido pela inveja”. (1996b, p.197). Ao descobrir que não possuem pênis julgam-se 
então, prejudicadas. Assim, “a crença na universalidade do pênis é, portanto, a precondição necessária à 
constituição do complexo de Édipo em ambos os sexos”.(NASIO, 1995, p.17). Mas, a relação do complexo de 
castração com o Édipo não é a mesma nos meninos e nas meninas. Enquanto nos meninos o complexo de 
castração determina a crise terminal do Édipo, na menina ele conduz a sua entrada. Ao perceber que nem ela 
nem a mãe são possuidoras de um falo, a menina se dirigirá para a figura do pai para solicitar dele ou um falo 
ou um equivalente. A menina passa então a competir com a mãe o amor do pai. 
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 O pai nesse momento representa a Lei e, ao interditar o incesto, lança as bases das 

futuras interdições impostas pela cultura. A mediação do pai abre caminho para a 

triangulação (pai, mãe e filho), permitindo a inclusão de um terceiro na relação simbiótica 

entre a mãe e a criança. A Lei nesse momento não representa apenas ameaça, mas também 

amor. Segundo Pellegrino, 

 
a resolução do complexo de Édipo se faz não apenas em nome do temor e de 
tremor, mas também em nome do amor. A Lei do Pai é internalizada, sem 
dúvida, no temor. Sem a ameaça de castração, que dá à Lei da Cultura plena 
potência interditória, a resolução de Édipo seria impossível, e com isto, a criança 
jamais se desligaria da mãe para criar sua própria aventura. Mas a ameaça não é 
o único elemento que confere a Lei o seu poder de convicção – e conversão. A 
Lei não existe para aniquilar o desejo, aviltando-o ou degradando-o. Ao 
contrário, existe como gramática capaz de articulá-lo com o circuito de 
intercâmbio social (PELLEGRINO, 1987, p.313). 
 

  
 Com a resolução do Complexo de Édipo, inicia-se um período intermediário entre a 

genitalidade infantil e a adulta, denominado período de latência. Nessa etapa, há um 

recalque da energia sexual que é canalizada e deslocada para o desenvolvimento intelectual 

e social por meio das sublimações24. A energia sexual recalcada eclodirá na puberdade. O 

complexo de castração juntamente com o complexo de Édipo constituem o eixo central do 

pensamento freudiano.  

 O legado do complexo de Édipo seria, em última instância, a criação do superego e 

com ele o desenvolvimento da moralidade na criança, o que possibilita sua vida em 

sociedade.  Ao identificar-se com a interdição do incesto, a criança “aceita a gramática 

social do desejo e se prepara para ser, quando adulto, sócio pleno da sociedade humana”. A 

resolução do Complexo de Édipo implica, assim, “a internalização identificatória com as 

prescrições e interdições da cultura. Por isso é que o criador da psicanálise afirma que o 

superego é o herdeiro do complexo de Édipo” (PELLEGRINO, 1987, p.313). Assim, o 

desenvolvimento do superego é de fundamental importância no processo cultural, pois ele 

                                                 
24 “Processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a 
sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu 
como atividades de sublimação principalmente a atividade artística e a investigação intelectual. Diz-se que a 
pulsão é sublimada na medida em que é derivada para um novo objetivo não sexual e em que visa objetos 
socialmente valorizados” (LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995, p.495). 
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possibilita a vida em sociedade já que impede que as pulsões, que exigem satisfação 

imediata, principalmente as agressivas, sejam satisfeitas. 

 A relação narcísica entre a criança e sua mãe sofre uma ruptura por meio da 

castração simbólica que implica a perda da relação narcísica. Segundo Pellegrino (1987, 

p.316) “A castração simbólica é o coroamento de um processo gradativo de separação entre 

a criança e a mãe. Em primeiro lugar, é o corte do cordão umbilical. Esse corte é 

prototípico de todo corte separador e, portanto, de toda castração”.  

  A conseqüência dessa castração é o sentimento de incompletude. Como a relação 

com a mãe é investida de todos os sentimentos amorosos e de todas as lembranças 

prazerosas, cria-se um ideal de completude em que a vivencia de prazer seria total e 

absoluta: o útero materno, imagem de um casulo narcísico do qual a criança é arrancada por 

ocasião do nascimento. A vida intra-uterina passa a ser considerada, então, um momento 

em que existia plenitude, em que o sujeito era completo. A tendência do sujeito será a busca 

desses estados perdidos de completude e plenitude que acredita ter experimentado na sua 

vivência intra-uterina. Na verdade, resgatar uma parte perdida de si mesmo é o seu 

objetivo. Esse desejo, entretanto, nunca poderá ser satisfeito posto que traz como marca 

constitutiva a sua não realização. Como o estado de completude, de gratificação total, 

nunca poderá ser alcançado, o sujeito do desamparo carregará as marcas inconscientes de 

sua condição. 

 Se, de fato, no útero materno o feto vive um estado de completude com a mãe, a 

ciência moderna ainda não foi capaz de precisar. De acordo com Freud, entretanto, um 

ideal é criado, com base nos prazerosos sentimentos despertados pelos cuidados da mãe, 

pelo retorno a seu colo, o que é capaz de aliviar as tensões da fase infantil. Esse ideal de 

perfeição narcísica acompanha o ser humano e se faz sentir nos sujeitos como uma falta, 

um vazio constitutivo o qual o sujeito busca preencher o resto de sua vida. Segundo Freud 

(1996j, p.97) o útero materno é “o primeiro alojamento pelo qual, com toda probabilidade, 

o homem ainda anseia e no qual se achava seguro e se sentia à vontade”. De acordo com 

Pellegrino: 

 
Depois do corte do cordão umbilical, modelo prototípico de castração, 
perturbação catastrófica da placidez narcísico fetal, há cortes que vão 
construindo a separação entre a criança e a mãe. [...] Em seguida vem o drama 
edipiano e a interdição do incesto. Aí a mãe tem que ser perdida, como objeto de 
relação dual, fálico-narcísica, exclusiva e excludente. Essa perda crisma, 
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confirma e consagra o corte do cordão umbilical, que, no nascimento, separa a 
criança da mãe. Ela instaura, por mediação da Lei e da ordem do simbólico, a 
presença, no coração do ser do homem, da falta, da cárie, da carência – que o 
nascimento inaugura (PELLEGRINO, 1987, p.316). 
 
 

  Essa falta, esse vazio, não é somente constitutivo do sujeito, como é também, 

constituinte. Enquanto nos animais a necessidade é saciável, cessando uma vez satisfeita, o 

ser humano buscará para além da imediatidade da satisfação material. É isso que o leva a 

uma busca constante em uma eterna procura do que, enfim, possa satisfazer-lhe, 

preenchendo seu vazio inaugural. Ele acredita que, de fato, poderá supri-lo e busca meios, 

os mais diversos, para a realização de sua meta. O desejo, contudo, não se esgota e sujeito 

buscará incessantemente no mundo que o circunda meios de satisfazer-lhe: 

 

O ser humano é o ser para o qual o mundo, tal como está, não basta. Isto decorre 
do fato de que ele nasce prematurado e, portanto, incompleto e, em 
conseqüência, incompatível com o meio-em-torno que o rodeia. O ser humano 
ao nascer, em virtude de sua prematuração, sofre um corte para cujo 
preenchimento ele não tem equipamentos. O animal, ao nascer, traz consigo uma 
trama de instintos capazes de costurá-lo ao meio que o rodeia. Ele não vive a 
experiência de aguda insuficiência biológico-ontológica na qual o nascimento 
precipita o ser humano (PELLEGRINO, 1987, p.316).   

 

 A constante procura pelo que possa suprir essa falta é a matriz das transformações 

pelas quais o homem passa, transformações essas que possibilitaram a civilização. Segundo 

Pellegrino (1987, p.324), “desta falta saltamos para a transformação do mundo. A nossa 

relação com a realidade externa tem que trazer inscrita, na intimidade de sua estrutura, essa 

falta que nos torna incompletos e, nessa medida, nos condena à vida e ao movimento do 

desejo – motor da vida”.  

A busca de um objeto que preencha concreta e simbolicamente esse vazio é a 

condição do sujeito desejante. Esse objeto, entretanto, não está no registro do real, mas, 

antes, no registro da fantasia. O esforço para alcançar a completude narcísica, dessa forma, 

não finda, ela se transforma constantemente. Pode deslocar-se para qualquer coisa que 

implique expansão narcísica e sentimento de completude: inteligência, beleza, dinheiro, 

fama, glória, atributos considerados ideais de perfeição, que são exaustivamente utilizados 

pela publicidade no intuito de potencializar o desejo de consumo. Mas resgatar o objeto da 

falta, o objeto perdido, imaginário, é impossível. Sendo assim, a natureza humana é 
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marcada por uma falta que, ainda que não se saiba, se faz presente. Essa falta constitui o ser 

humano, atravessa-o. 

 

 

3.2 A dimensão cultural do desamparo. 
 
 
 De acordo com Freud (1996i) foi por causa das ameaças e perigos da natureza que 

os homens se reuniram e criaram a civilização, mas, apesar de todo progresso alcançado no 

que se refere ao controle da natureza, esta ainda apresenta ameaças constantes. Existem 

eventos naturais que ocorrem independentes de qualquer controle humano tais como os 

terremotos, as erupções vulcânicas, assim como a morte. Segundo Freud (1996i), é com 

essas forças que a natureza mostra ao homem sua fraqueza e seu desamparo dos quais 

pensava ter escapado por meio do desenvolvimento da civilização.  

 De acordo com a perspectiva freudiana (1996i), o desamparo que o homem vivencia 

em relação às forças da natureza possui um protótipo infantil, do qual é apenas a 

continuação: o desamparo que experimentou quando criança de tenra idade. Nessa etapa, 

completamente desprovido de capacidade psico-física para sozinho sobreviver, o ser 

humano se encontra à mercê dos desígnios e vontades de seus pais. Nesse momento o 

desamparo é vivenciado em toda sua plenitude. Os pais representam figuras de poder, 

sendo assim, ao mesmo tempo em que são temidos, representam ampla proteção contra os 

perigos iminentes. Deste modo, a figura dos pais, e mais especificamente o pai todo-

protetor e onipotente, fica inscrita no psiquismo da criança como modelo de amparo e 

proteção. 

 À medida que se dá seu crescimento, o homem descobre que a proteção que sabia 

existir é, na realidade, ineficaz diante das ameaças da natureza, sobre as quais não consegue 

exercer grande poder. Novamente desamparado, sente a necessidade de um ser que, tal 

como o pai infantil, lhe dê proteção. É por esse caminho que Freud (1996i) analisa o anseio 

por deuses. Para o autor (1996i, p.30) “as idéias religiosas surgiram da mesma necessidade 

de que se originaram todas as outras realizações da civilização, ou seja, da necessidade de 

defesa contra a força superior da natureza”. De acordo com Freud (1996i, p.27) “foi assim 

que se criou um cabedal de idéias nascido da necessidade que tem o homem de tornar 
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tolerável seu desamparo e construído com o material das lembranças do desamparo da sua 

própria infância e da infância da raça humana”. As idéias religiosas seriam, na realidade, 

 

ilusões, realizações dos mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade. 
O segredo de sua força reside na força desses desejos. A impressão terrificante 
do desamparo na infância, despertou a necessidade de proteção – através do 
amor – a qual foi proporcionada pelo pai; o reconhecimento de que esse 
desamparo perdura através da vida tornou necessário aferrar-se a existência de 
um pai mais poderoso (FREUD, 1996i, p.39). 

 

 De acordo com Freud (1996i, p.26 e 27), “os deuses mantém uma tríplice missão: 

exorcizar os terrores da natureza, reconciliar os homens com a crueldade do Destino e 

compensá-los pelos sofrimentos e privações que uma vida civilizada em comum lhes 

impõe”. 

 Esse autor (1996i) busca nos primórdios da vida mental do ser humano a explicação 

para a necessidade do homem de possuir um Grande pai e de criar a religião:  

 

Na escolha de objeto a libido segue aí os caminhos das necessidades narcísicas e 
liga-se aos objetos que asseguram a satisfação dessas necessidades. Desta 
maneira a mãe, que satisfaz a fome da criança, torna-se seu primeiro objeto 
amoroso e certamente também sua primeira proteção contra todos os perigos 
indefinidos que a ameaçam no mundo externo – sua primeira proteção contra a 
ansiedade. Nessa função de proteção a mãe é logo substituída pelo pai mais forte 
que retém essa posição pelo resto da infância. Mas a atitude da criança para com 
o pai é matizada por uma ambivalência peculiar. O próprio pai constitui um 
perigo para a criança, talvez por causa do seu relacionamento anterior dela com 
a mãe. Assim ela o teme tanto quanto anseia por ele e o admira. As indicações 
dessa ambivalência estão impressas em toda religião. Quando o sujeito em 
crescimento descobre que está destinado a permanecer uma criança para sempre, 
cria para si próprio os deuses a quem teme e confia sua proteção. Assim, seu 
anseio por um pai constitui um motivo idêntico a sua necessidade de proteção 
contra as conseqüências de sua debilidade humana. É a defesa contra o 
desamparo infantil que faz as religiões  (FREUD, 1996i, p.33). 

 

 Para Freud (1996i, p.41), “o que constitui a essência da atitude religiosa não é a 

sensação de insignificância e impotência do homem diante do universo, mas o passo 

seguinte, a reação que busca um remédio para ela”. Esse “remédio” a que o autor se refere 

provém da necessidade do ser humano de buscar a completude que acredita ter 

experimentado nos primórdios de seu desenvolvimento, ainda no útero materno. 

Contrastado freqüentemente com aquilo que lhe diz de uma falta, que não é circunstancial, 
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mas permanente, já que faz parte da condição de ser humano, o homem entra em contato 

com o seu vazio constitutivo, com o seu desamparo.  

Na tentativa de fuga desse desamparo, o homem procura meios possíveis de 

satisfação substitutivas, que preencham, ainda que ilusoriamente, essa falta. A religião, para 

Freud (1996i) é uma dessas formas de satisfação substitutiva. Para além da religião, o 

homem busca também no consumo um meio possível de preenchimento desse vazio, que 

não é eliminável, mas antes constitutivo. O homem parece não ter abdicado do desejo de 

completude e no anseio de sua satisfação serve como presa fácil da Indústria Cultural, que 

administra esse desejo, processando-o e devolvendo-o sob a forma de produto embalado 

para o consumo. 

 

 

3.3 Cultura e repressão: a marca do interdito. 

 

 Freud estudou a fundo a psique humana, desenvolvendo inúmeras teorias ao longo 

de sua obra que se complementam umas às outras. O desenvolvimento da estrutura mental 

dos sujeitos é analisado sob vários aspectos. Retoma-se agora o estudo da constituição 

psíquica do sujeito sob a perspectiva da teoria das pulsões, ou seja, sob o ponto de vista 

econômico, abordagem que contribuirá, para a análise das implicações subjetivas no 

fenômeno do consumismo. 

 O corpo da criança, desde o momento do nascimento, é uma fonte de energia que, 

em contato com o mundo externo, buscará o objeto que necessita para a satisfação do seu 

desejo. Essa energia que o corpo dispõe, denominada por Freud libido (1996g), é 

canalizada para a obtenção do equilíbrio homeostático temporariamente perdido devido a 

alguma carência do organismo a qual Freud (1996e) denominou de pulsão25. Esta seria 

então “o representante psíquico dos estímulos somáticos”. Para cada carência do 

organismo, existe um objeto correspondente, ou seja, o objeto da pulsão, que pode ser 

representado tanto por pessoas (mãe) quanto por coisas (alimento). A finalidade de cada 

                                                 
25 É  preciso  distinguir  a  palavra  pulsão  da  palavra  instinto.  Segundo  Zimmerman  (1999, p.77)  “a  
palavra   pulsão (empregada por Freud com o termo original alemão trieb) alude a necessidades biológicas 
com representações psicológicas, que urgem em ser descarregadas, sendo que é necessário distingui-lo de 
instinto (tradução do termo instinkt, que também aparece na obra de Freud embora poucas vezes), o qual 
designa mais explicitamente fixos padrões hereditários de comportamento animal, típicos de cada espécie” . 
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pulsão seria obter satisfação, que, em última análise, representa o retorno de um estado de 

equilíbrio. 

No início da vida, o ambiente representa para a criança uma fonte de gratificações 

ou descargas para essas necessidades pulsionais, que surgem do id (o reservatório pulsional 

dos indivíduos) e motivam as relações do indivíduo com o mundo. Esta instância está 

sujeita às determinações daquilo que Freud (1996c) denominou Princípio do Prazer, 

segundo o qual o prazer deve ser alcançado de forma imediata sem considerar a realidade 

externa. Ao mesmo tempo em que o prazer é buscado, qualquer expressão de desprazer 

deve ser afastada. Como o objetivo do id é a obtenção imediata de prazer a qualquer preço, 

não é característica sua a preocupação com as restrições morais. Segundo Freud (1996l, 

p.79) “O id não conhece nenhum julgamento de valores: não conhece o bem nem o mal, 

nem moralidade”. As demandas dessa instância são imperiosas e imediatistas.  

 Como a figura materna é a maior fonte de gratificação pulsional que o indivíduo 

dispõe nesse momento, será altamente catexizada, ou seja, terá um grande investimento de 

energia psíquica. Nessa etapa, ainda não é possível falar de um ego diferenciado, já que a 

criança se encontra em estado de fusão com a mãe. Segundo Freud (1996j, p.76), graças à 

esse fator, o seio da mãe é, nesse estágio, a mais desejada de todas as fontes e também o 

primeiro  objeto a contrastar a criança “sob a forma de algo  que  existe exteriormente e que 

só é forçado a surgir através de uma ação especial”, ou seja, por meio do choro. Com base 

nas primeiras experiências de frustração, quando a realidade externa é apresentada ao 

sujeito gradativamente, que este começará a desenvolver um sentido de realidade e a 

entender que existe um mundo externo independente dele próprio. A criança, então,  

aprende  a  diferenciar  os  estímulos  provenientes  do  id daqueles oriundos do ambiente. 

Origina-se, assim, a partir desse momento, um processo de diferenciação de um primitivo 

ego a partir do id. Segundo Freud (1996l, p.81), “o ego afinal é apenas uma parte do id que 

foi adequadamente modificada pela proximidade com o mundo externo, com sua ameaça de 

perigo”.  

 O ego, neste momento ainda primitivamente organizado, será o mediador entre os 

impulsos do id e o ambiente, a fim de encontrar meios de executá-los. Essa função de 

mediação é fundamental para o desenvolvimento do sujeito, como observa Freud (1996l, p 

81): “a relação com o mundo externo tornou-se fator decisivo para o ego, esse assumiu a 
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tarefa de representar o mundo externo perante o id – que não poderia escapar a destruição 

se, em seus cegos intentos que visam à satisfação de seus instintos, não atentasse para esse 

poder externo supremo”.  

 Juntamente com esse processo de amadurecimento e diferenciação do ego, o sujeito 

progressivamente passa a adquirir a capacidade de adiar a descarga de energia até que as 

circunstâncias ambientais sejam favoráveis, ou seja, adquire a capacidade de tolerância. 

Desse modo, estão lançadas as bases para a introdução do Princípio da Realidade que, a 

partir desse momento, deve predominar no desenvolvimento. Segundo Freud, 

 

[...] sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio do 
prazer é substituído pelo principio da realidade. Este último princípio não 
abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer; não obstante exige e 
efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série de possibilidades de 
obtê-la e a tolerância temporária do desprazer como uma etapa no longo e 
indireto caminho para o prazer  (FREUD, 1996f, p.20). 
 
 

 O princípio do prazer, todavia, nunca é abandonado e persiste nos sujeitos como 

uma tendência. O sujeito tenderá a buscar sempre a gratificação imediata de suas 

necessidades e desejos. Esse é um dos argumentos fortemente explorados pela publicidade 

para estimular o consumo dos sujeitos. 

 Ao empreender uma análise a respeito da civilização humana, Freud (1996j) destaca 

a contradição inerente à relação entre o projeto civilizatório e o projeto individual humano, 

que é mediado pelo princípio do prazer. No processo civilizatório, a singularidade do 

sujeito é mediada pela universalidade da sociedade. O objetivo principal do sujeito é a 

realização do programa do princípio do prazer, cuja finalidade é encontrar “satisfação da 

felicidade”, mas, para se tornar um partícipe de uma comunidade humana, os interesses 

particulares devem ser subordinados aos do grupo, ou da coletividade como um todo. 

Assim, ao mesmo tempo em que participa da vida em comunidade, o sujeito busca realizar 

seu projeto de tornar-se feliz, conforme as possibilidades de uma vida em sociedade. Os 

processos de desenvolvimento individual e cultural caminham lado a lado e ao homem  

cabe buscar meios de mediar ambos interesses.  

 
o desenvolvimento do indivíduo nos parece ser um produto da interação entre 
duas premências, a premência no sentido da felicidade, que geralmente 
chamamos de egoísta e a premência no sentido da união com os outros da 
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comunidade – altruísta. (essa premência que pode ser chamada de cultural 
geralmente se contenta com a função de impor restrições. No processo 
civilizatório as coisas se passam de modo diferente: o que mais importa é o 
objetivo de criar uma unidade a partir dos seres humanos individuais. O objetivo 
da felicidade ainda se encontra aí, mas relegado a segundo plano (FREUD, 
1996j, p.143). 
 

 Por meio da análise a respeito da relação entre os desejos egoístas do homem e o 

projeto civilizatório, Freud chega à conclusão de que “todo homem é virtualmente inimigo 

da civilização, embora se suponha que esta constitui um objeto de interesse humano 

universal”.(1996i, p.15). É nessa linha de pensamento que o autor defende a idéia de que a 

barbárie acompanha a civilização26. 

 Para Freud (1996i, p.15), o conceito de civilização não se distingue do conceito de 

cultura. Segundo o autor, essa expressão diz respeito a “tudo aquilo em que a vida humana 

se elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais”. A civilização para o 

autor apresenta dois aspectos distintos, porém interdependentes: proteger os homens contra 

as forças da natureza e ajustar as relações mútuas entre os homens. 

 De acordo com o autor (1996j, p.143), o amor e a necessidade (Eros e Ananke) são 

os elementos constitutivos da civilização: “são a fome e o amor que movem o mundo”. Para 

a satisfação de suas necessidades, o homem buscou extrair da natureza a sua riqueza e, por 

meio do conhecimento, buscou os meios possíveis de controlar sua força. A fome seria o 

representante dos instintos que visam a preservar o indivíduo. A necessidade conduziu ao 

trabalho e este possibilitou ao homem algumas aquisições culturais importantes para o 

desenvolvimento da civilização: 

  

os primeiros atos da civilização foram a utilização de instrumentos, a obtenção 
do controle do fogo e a construção de habitações. Através de cada instrumento, o 
homem recria seus próprios órgãos, motores ou sensoriais, ou amplia os limites 
do seu funcionamento. A casa para moradia constitui um substituto do útero 
materno, o primeiro alojamento pelo qual, com toda probabilidade, o homem 

                                                 
26 A respeito da barbárie Adorno se pronuncia afirmando que “desbarbarizar” tornou-se a questão mais 
urgente da educação hoje em dia. “Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na 
civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontram atrasadas de um modo 
peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora 
maioria experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se 
encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou na terminologia culta, um 
impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha a 
explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza. Considero tão urgente impedir isto que eu 
reordenaria todos os outros objetivos educacionais por esta prioridade. (Educação e Emancipação, 1995a, p. 
155).  
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ainda anseia e no qual se achava seguro e se sentia à vontade (FREUD, 1996j, 
p.96 e 97).  

 

  Já o amor, cujo esforço se concentra na busca de objetos (sexuais), tem como 

função principal a preservação da espécie. Para Freud (1996j) esse sentimento seria 

resultante da necessidade do homem de não se privar de seu objeto sexual, a sua mulher e 

esta, da necessidade de não se afastar de seus filhos. Como resultado da civilização, foi 

possível a um número cada vez maior de homens unir-se em comunidades.   

Com o surgimento das comunidades, fez-se necessária a criação de leis que 

regulamentassem as relações dos homens para que  pudessem conviver em sociedade. Com 

as primeiras proibições estabelecidas pela comunidade “a civilização começou a separar o 

homem de sua condição animal primordial” (FREUD, 1996i, p.20). Entre os primitivos 

desejos instintuais do homem estão os “do canibalismo, do incesto e da ânsia de matar”. 

Segundo esse autor (1996i, p.20), esses desejos “nascem de novo com cada criança”. 

Assim, o homem foi obrigado a renunciar a seus instintos em favor da civilização. Como a 

renúncia aos instintos vai de encontro ao desejo de realização de sua singularidade foram 

necessárias medidas de coerção que assegurassem tal exigência do projeto civilizatório. 

Freud (1996i, p.17) afirma que “toda civilização tem de se erigir sobre a coerção e a 

renúncia ao instinto”. A civilização impõe ao homem sacrifícios instintivos para regular o 

convívio em sociedade. Um dos instintos humanos fundamentais na análise da constituição 

da civilização é a agressividade, que segundo Freud (1996j, p.125), é “o maior 

impedimento da civilização”. De acordo com o autor, existe nos seres humanos uma 

inclinação inata para a agressividade: os homens “são criaturas entre cujos dotes instintivos 

deve se levar em conta uma poderosa quota de agressividade” (FREUD, 1996j, p.116).  

Como o ser humano possui uma agressividade inata, são necessárias leis que 

regulamentem suas relações com outros homens, que coíbam seus atos agressivos e 

possibilitem a vida em sociedade. É assim que Freud com base na análise do mandamento 

“não matarás”, apresenta-o como um mandamento cultural: 

 

 Se não existissem as proibições e se por exemplo os homens pudessem matar 
seus desafetos nos depararíamos com a primeira dificuldade; todos os outros 
homens têm exatamente os mesmos desejos que eu, e não me tratarão com mais 
consideração que eu. Assim um mandamento cultural necessita de ser 
observado: não matarás  (FREUD, 1996i, p.24). 
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 Desse modo, para Freud o homem é inimigo da civilização porquanto esta exige 

renúncias permanentes ao instinto. Em decorrência dessa hostilidade dos seres humanos a 

sociedade civilizada encontra-se constantemente ameaçada de desintegração: “A civilização 

tem de utilizar esforços supremos a fim de estabelecer limites para os instintos agressivos 

do homem e manter suas manifestações sob controle por formações psíquicas reativas” 

(FREUD, 1996j, p.117). 

 Caso não existissem leis que regulamentassem as relações entre os homens, estes 

ficariam subordinados às demandas do sujeito particular. Assim, aquele fisicamente mais 

forte tomaria as decisões privilegiando seus próprios interesses e impulsos instintivos. É a 

lei que possibilita a vida humana em comum. 

 

 A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma maioria 
mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida contra 
todos os indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então estabelecido 
como “direito” em oposição ao poder do indivíduo, condenado como “força 
bruta’. A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade 
constitui o passo decisivo da civilização. Sua essência reside no fato de os 
membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades de satisfação ao 
passo que o indivíduo desconhece tais restrições. A primeira exigência da 
civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez 
criada, não será violada em favor de um indivíduo [...] o resultado final seria um 
estudo legal para o qual todos – exceto os incapazes de ingressar numa 
comunidade – contribuíram com o sacrifício de seus instintos, que não deixa 
ninguém – novamente com a mesma exceção – à mercê da força bruta (FREUD, 
1996j, p.101 e 102). 

  

 De acordo com o autor referenciado (1996j) aquilo que denominou instintos de vida 

e de morte (Eros e Tanatos) está em constante ação e permanente luta na civilização. Nesse 

caso a civilização constituiria, conforme o autor, um processo a serviço de Eros, que teria 

como função unir os homens em uma grande unidade, a humanidade. Freud alerta que 

somente  a necessidade e o trabalho cooperativo não são elementos suficientes na 

manutenção dessa unidade. É preciso que haja uma ligação libidinal (afetiva) entre os 

homens. Mas, na vida em comunidade, o instinto de vida encontra um opositor, o instinto 

de morte. Seu representante principal seria o natural instinto agressivo do homem, 

responsável pela sua hostilidade que se opõe a esse programa da civilização. Instinto de 

vida e instinto de morte lutam permanentemente na civilização. 
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O significado da evolução da civilização não mais nos é obscuro. Ele deve 
representar a luta entre Eros e a morte, entre instinto de vida e o de destruição, 
tal como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta consiste essencialmente 
toda a vida, e portanto, a evolução da civilização pode ser simplesmente descrita 
como a luta da espécie humana pela vida (FREUD, 1996j, p.125 e 126). 
 
 

 Segundo o autor, um dos métodos que a civilização encontra para minar a 

agressividade e, dessa forma, defender-se contra sua força é a internalização da coerção 

exercida externamente por um agente especial, o superego.  

 

Quais os meios que a civilização utiliza para inibir a agressividade que se lhe 
opõe, torná-la inócua ou talvez livrar-se dela? [...] Sua agressividade[do 
indivíduo] é introjetada, internalizada: ela é na realidade enviada de volta para o 
lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido do seu próprio ego. Aí é 
assumida por uma parte do ego que se coloca contra o resto do ego, como 
superego, e que então, sob a forma de ‘consciência’, está pronta para por em 
ação contra o ego a mesma agressividade rude que o ego teria gostado de 
satisfazer sobre outros indivíduos a ele estranhos. A tensão entre o severo 
superego e o ego, que a ele se acha sujeito, é por nós chamada de sentimento de 
culpa; expressa-se como uma necessidade de punição. A civilização, portanto, 
consegue dominar o perigoso desejo de agressão do indivíduo, enfraquecendo-o, 
desarmando-o e estabelecendo no seu interior um agente para cuidar dele, como 
uma guarnição numa cidade conquistada  (FREUD, 1996j, p. 127). 
 
 
 

 O processo de constituição do superego possui duas etapas. No primeiro momento, 

a criança sentirá medo de perder o amor de seus pais e, assim, ficar desamparada: “o 

motivo que faz uma pessoa diferenciar o que é bom do que é mau é descoberto no 

desamparo e na dependência dela em relação a outros indivíduos, e pode ser mais bem 

designado como medo de perda do amor” (FREUD, 1996j, p.128). O autor explica que de 

início aquilo que é considerado mau é o que de alguma forma ameaça a perda do amor e, 

conseqüentemente, da proteção a ele vinculada. O medo da perda do amor leva a uma 

renúncia as satisfações instintivas. O conflito entre a necessidade do amor e o impulso no 

sentido da satisfação instintiva geram o sentimento de culpa. Posteriormente, a autoridade 

dos pais é internalizada por meio do estabelecimento do superego. Como nada pode ser 

escondido do superego, a distinção entre fazer algo mau e desejar fazê-lo desaparece 

completamente. De acordo com o autor, nesse momento “os fenômenos da consciência 

atingem então um estágio mais elevado. Freud (1996j, p.139)  acrescenta que “a severidade 
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do superego, é, portanto, o mesmo que a severidade da consciência”. Para ele esse é o 

caminho da  renúncia ao instinto: 

 

A seqüência cronológica então seria a seguinte. Em primeiro lugar, vem a 
renúncia ao instinto devido ao medo de agressão por parte da autoridade externa. 
(É a isso, naturalmente, que o medo da perda do amor equivale, pois o amor 
constitui proteção contra essa agressão punitiva). Depois vem a organização de 
uma autoridade interna e a renúncia ao instinto devido ao medo dela, ou seja, 
devido ao medo da consciência. Nessa segunda situação, as más intenções são 
igualadas às más ações e daí surgem sentimento de culpa e necessidade de 
punição. A agressividade da consciência continua a agressividade da autoridade 
(FREUD, 1996j, p.131).  

 

  

 A constituição do superego é um elemento fundamental para a civilização. Segundo 

Freud (1996i, p.21) “aqueles em que se realizou são transformados de opositores em 

veículos da civilização. Quanto maior é seu número numa unidade cultural, mais segura é a 

sua altura e mais ela pode passar sem mediações externas de coerção”.  

 Na origem do superego, as imagos parentais27 mais primitivas desempenham uma 

função determinante. É por meio desse processo de internalização da coerção, exercida a 

princípio pelos pais ainda na infância e posteriormente por seus substitutos, que o sujeito se 

torna um ser moral e social. 

 Segundo Freud as pulsões sexuais e agressivas estão presentes no indivíduo desde o 

início da vida e não aparecem apenas como fruto do desenvolvimento posterior: “como 

todos sabem, as crianças de tenra idade são amorais e não possuem inibições internas 

contra seus impulsos que buscam o prazer” (1996l, p.67). Como não têm inibições, esse 

papel, a princípio, será desempenhado por seus pais, cuja função é governar a criança, guiar 

suas atitudes, impor leis e interdições, e conceder-lhe provas de amor, o que preparará o 

indivíduo para viver em sociedade. Com o conseqüente desenvolvimento da criança, essa 

influência externa, exercida pela autoridade dos pais, é internalizada sob a forma de um 

superego.   

 
A influência dos pais governa a criança, concedendo-lhe provas de amor e 
ameaçando com castigos, os quais, para a criança, são sinais de perda do amor e 
se farão temer por essa mesma causa. Essa ansiedade realística é o precursor da 

                                                 
27 As imagos são um “protótipo inconsciente de personagens que orienta seletivamente a forma como o 
sujeito apreende o outro; é elaborado a partir das primeiras relações intersubjetivas  reais e fantasísticas com o 
meio familiar” (Laplanche; Pontalis, 1995, p.235). 
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ansiedade moral subseqüente. Na medida em que ela é dominante não há 
necessidade de falar em superego e consciência. Apenas posteriormente é que se 
desenvolve a situação secundária quando a coerção externa é internalizada, o 
superego assume o lugar da instância parental e observa, dirige e ameaça o ego, 
exatamente da mesma forma como anteriormente os pais faziam com a criança 
(FREUD, 1996l, p.67 e 68). 

 
 
  O superego assume, assim, “o poder, a função e até mesmo os métodos da instância 

parental” (FREUD, 1996l, p.68). É por meio da internalização do superego que a criança se 

torna um ser moral e social. 

 Na teoria freudiana (1996l, p.68), “a base desse processo [de internalização da 

instância parental] é o que se chama de identificação – isto é, a ação de assemelhar um ego 

a outro ego, em conseqüência do que o primeiro ego se comporta como o segundo em 

determinados aspectos, imita-o, e em certo sentido, assimila-o dentro de si”. Dito de outro 

modo “a identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o 

aspecto daquele que foi tomado como modelo” (FREUD, 1996g, p.116). 

 
A instalação do superego pode ser classificada como exemplo bem sucedido de 
identificação com a instância parental. O fato que fala decisivamente a favor 
desse ponto de vista é que essa nova criação de uma instância superior dentro do 
ego está intimamente ligada ao destino do Complexo de Édipo, de modo que o 
superego surge como herdeiro dessa vinculação afetiva tão importante para a 
infância (FREUD, 1996l, p. 69). 

 
 
 A identificação desempenha, assim, um papel decisivo na história primitiva do 

Complexo de Édipo, quando a paixão incestuosa da criança é reprimida e tem de ser 

renunciada.  

a repressão que então se estabelece, compele-a [a criança] a renunciar a maior 
parte desses objetivos sexuais infantis e deixa atrás de si uma profunda 
modificação em sua relação com seus pais. A criança permanece ainda ligada a 
eles, mas por instintos que devem ser descritos como inibidos em seu objetivo. 
As emoções que daí passa a sentir por esses objetos de seu amor são 
caracterizadas como afetuosas (FREUD, 1996g, p.121). 

 
 
 A resolução do complexo de Édipo consiste em a criança assumir sua identidade 

renunciando ao objeto de prazer. Ao abdicar dos desejos edipianos amorosos e hostis, a 

criança identifica-se com seus pais e internaliza suas interdições assim como os valores dos 

pais e da sociedade. Essas identificações são fundamentais na formação do superego. A 

aquisição do sentimento de identidade dá-se após a elaboração das mais variadas 
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identificações e sofre contínuas e sucessivas transformações ao longo da vida de cada 

indivíduo. 

 
Abandonando o Complexo de Édipo, uma criança deve, conforme podemos ver, 
renunciar às intensa catexias objetais que depositou em seus pais, e é como 
compensação por essa perda de objetos que existe uma intensificação tão grande 
das identificações com seus pais, as quais provavelmente há muito estiveram 
presentes em seu ego.[...] No decurso do desenvolvimento, o superego também 
assimila as influências que tomaram o lugar dos pais, educadores, professores, 
pessoas escolhidas como modelos ideais  (FREUD, 1996l, p. 69 e 70).  

 

 De acordo com o autor (1996j, p.131), pode-se afirmar que “a consciência é o 

resultado da renúncia instintiva, ou que a renúncia instintiva (imposta a nós de fora) cria a 

consciência, a qual, então exige mais renúncias instintivas”. Essa renúncia ao instinto, 

condição necessária para o estabelecimento de um superego desempenha um importante 

papel no desenvolvimento da civilização. 

  

é impossível desprezar  o ponto de vista o qual a civilização é construída sobre 
uma renúncia ao instinto, o quanto ela pressupõe exatamente a não satisfação (pela 
opressão, repressão, ou algum outro meio?) de instintos poderosos. Essa frustração 
cultural domina o grande campo das relações sociais entre os seres humanos. É a 
causa da hostilidade contra a qual todas civilizações tem de lutar (FREUD, 1996j, 
p.103 e 104). 

 
 
 No texto “Mal-estar na civilização”, Freud estabelece uma relação direta entre os 

sacrifícios causados pela renúncia das satisfações pulsionais e a impossibilidade de o 

homem obter felicidade quando vive em sociedade. A conseqüência dessa relação para a 

sociedade civilizada é que essa se encontra em permanente ameaça de desintegração o que 

a obriga a cuidar constantemente do estabelecimento e manutenção dos limites reguladores 

das necessidades  pulsionais dos homens. 

 
Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas a sexualidade do 
homem, mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor porque 
lhe é tão difícil ser feliz nessa civilização. [...] O homem civilizado trocou uma 
parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança 
(FREUD, 1996j, p. 119). 
 
 

Como o homem vive em sociedade o outro representa o seu limite. A satisfação 

plena dos desejos narcísicos encontra no outro o impedimento para sua realização. O 
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sujeito, por meio da renúncia a seus instintos, procura barganhar com a realidade a 

satisfação de desejos menos primitivos e nessa medida mais elaborados. Assim, é possível 

suportar uma vida que exige permanentemente renúncias pulsionais.  

 A repressão, no entanto,  não elimina o desejo. Ele permanece no sujeito como uma 

força e busca meios de se expressar como no sonho, no ato falho, no sintoma. Mas na 

sociedade o nível de repressão é tamanho que se instaura um esquecimento do desejo 

primário real, mas sobrevive o mal-estar.  

  

 
 

3.4 A influência das determinações psíquicas no processo de consumo. 

 

  O amor desfrutado na infância pelo indivíduo deixa marcas indeléveis em seu 

psiquismo. A busca por esse amor, por algo que preencha a falta deixada, será uma marca 

latente no percurso do sujeito. O homem não quer renunciar à perfeição narcísica de sua 

infância e ao desejo de sentir-se completo. Desse modo, sempre que houver a promessa de 

realização do desejo de completude que o acompanha, o ser humano irá agarrar-se a ela. É 

assim que Freud explica a origem das religiões, é assim que é possível entender as 

motivações subjetivas inerentes ao processo de consumo. 

 De acordo com Freud (1996f), o sentido da vida é dado pelo Princípio do Prazer. 

Assim, o sujeito tem como meta a busca pela felicidade e lutará sempre por alcançá-la. 

 

O que os homens desejam realizar na vida? Esforçam-se para obter felicidade: 
querem ser felizes e assim permanecer. Essa empresa apresenta dois aspectos: 
uma meta positiva e uma negativa. Por um lado visa a uma ausência de 
sofrimento e de desprazer, por outro, à experiência de intensos sentimentos de 
prazer. Em seu sentido mais restrito a palavra felicidade só se relaciona a esses 
últimos. Assim, o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do 
princípio do prazer (FREUD, 1996j, p.84). 

 

 Segundo a teoria freudiana, o princípio do prazer determina que todo prazer e 

satisfação sejam alcançados de forma imediata, ao mesmo tempo em que todo desprazer ou 

tudo o que possa gerar mal-estar seja mantido afastado do ego. Esse é o modo de 

funcionamento infantil que deseja nada menos do que o prazer total. Assim, tudo que é de 

gozo, tudo o que gera prazer pede repetição. Contraditoriamente, o princípio do prazer 

acaba por produzir mais angústia do que prazer à medida que a sociedade impõe ao sujeito 
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renúncias constantes a satisfação de seus desejos. Com o desenvolvimento egóico e as 

constantes frustrações a que o sujeito é submetido na sua vida em sociedade, ele passa a ser 

regido pelo Princípio da Realidade, o qual trata de encontrar uma via (substitutiva) da 

satisfação perdida. O Princípio do Prazer, todavia, não desaparece e permanece no sujeito 

como uma tendência. 

 Na sociedade contemporânea, o sujeito é constantemente informado pelos meios de 

comunicação que a realização de seus desejos é possível já que a Indústria Cultural 

apresenta seus produtos como promessa de felicidade. A demanda por gratificação imediata 

é recorrentemente endossada pela publicidade, que ao prometer felicidade por meio de seus 

produtos, acaba por seduzir os consumidores com a apresentação de modelos de vida em 

que, aparentemente, a falta não existe e a vida é completa. Seduzido, o sujeito busca 

consumir sempre mais e mais, renovando-se constantemente, com a renovação dos 

produtos que adquiriu: 

 

A publicidade não vende produtos nem idéias, mas um modelo falsificado e 
hipnótico da felicidade. [...] É preciso seduzir o grande público com um modelo 
de existência cujo padrão exige uma renovação constante do guarda-roupa, dos 
móveis, televisão, carro, eletrodomésticos, brinquedos das crianças, todos os 
objetos do dia-a-dia. Mesmo que não sejam verdadeiramente úteis 
(SEVERIANO, 2001, p.27). 
 
 

 Mas, apesar da ilusão de alcance da felicidade, propagada pela publicidade, por 

meio da aquisição de objetos de consumo, esses, contraditoriamente, apontam para uma 

falta: “A falta maior ou menor para a qual o objeto, desnudo de seu ‘magnetismo’, aponta é 

a da esfera do desejo, é a da ordem da produção psíquica, a qual nenhum objeto, em seu 

valor de uso, supre. O que a publicidade vende são signos, não a materialidade do objeto” 

(SEVERIANO, 2001, p.204). 

 Esses signos com os quais a publicidade trabalha na verdade são instrumentos 

utilizados para mobilizar os desejos primários que “exigem” sejam contemplados e que o 

sujeito permanentemente procure “uma tentativa de retorno ao estado de onipotência 

primária, anterior ou paralela a constituição do ego, no qual a consciência da falta não 

existia e, onde sua majestade o bebê reinava sem fronteiras, em fusão completa com o 

mundo externo” (SEVERIANO, 2001, p.123) e quando os seus desejos eram satisfeitos 

sem demora. Essa “tentativa de retorno” a um período anterior à falta, que poderia ser 
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caracterizado como uma tentativa de recuperação do narcisismo primário, é o que Freud 

denominou de ego ideal.  

 O ego ideal é um produto da descoberta da criança de que a mãe não é onipotente, 

que não pode estar a todo o momento com o sujeito, pois tem outros interesses na vida e 

que, portanto, a criança não é a pessoa mais especial do mundo no universo da mãe. Essa 

descoberta é uma ferida infligida ao narcisismo da criança e, a partir desse momento, 

começa a latejar uma falta que não pode ser preenchida. Após sua descoberta, há um estado 

de plenitude perdida que agora é, incessantemente, buscado. O objetivo da criança a partir 

de então é fazer-se amar pelo outro, reconquistar seu amor, o que só poderá ser alcançado 

mediante as exigências do ideal de ego. Desse modo, o sujeito buscará constantemente 

preencher a sua falta, o seu vazio de acordo com os padrões de vivência de prazer 

experimentados na infância. 

É assim que o desejo pressiona continuamente por satisfação, mas não informa seu 

objeto. Dessa forma, a tendência do sujeito será buscar um objeto que preencha a falta, 

acreditando que essa pode ser saciada, já que desconhece as motivações inconscientes que a 

nutrem. Uma das formas que o sujeito busca para preencher a sua falta é o consumo. O 

consumo nesta medida apresenta-se como um  atenuante para o desamparo. 

 O ego ideal tem assim um importante papel: o sujeito buscará preencher sempre os 

requisitos que julga necessários para a conquista de seu ideal narcísico. Nesse percurso, a 

mídia encontra meios de seduzir o sujeito: cria idéias, comportamentos e imagens como 

ideais de perfeição, e ao sujeito, só caberá realizá-los, da única forma que a mídia mostra 

ser possível, por meio do consumo. Nenhuma mercadoria, porém,  pode interpor-se entre o 

sujeito e sua condição humana, a condição do desamparo.  

 

O consumo, embora lhe empanturre temporariamente o ego, longe de preencher 
seu vazio interno só faz aprofundá-lo; não há volume de símbolos  de status 
capaz de aliviar sua angústia de status, não há símbolos de poder capazes de 
obscurecer sua impotência para efetuar mudanças reais, não há produtos de 
beleza capazes de superar seu medo de envelhecimento e da morte (GABRIEL, 
1988, p.318, In: SEVERIANO, 2001, p.145). 
 
 

 Assim, por meio do consumo o sujeito busca encontrar os padrões de satisfação 

experimentados na sua infância, mas a publicidade, ao prometer a felicidade por meio do 

consumo, engana o sujeito: prometer felicidade é prometer o que não vai se realizar, porque 
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o desejo do sujeito não é de ordem material e sim simbólica. O consumidor “acredita” na 

promessa de satisfação propagada pela mídia por meio da publicidade e se torna uma presa 

fácil de seus ditames. O consumidor fica, assim, dependente não apenas dos produtos, 

como também das idéias a eles vinculadas.  

 

A completa dependência do consumidor diante desses sistemas intrincados e 
extremamente sofisticados de amparo à vida e, de modo geral, diante dos bens e 
serviços fornecidos externamente, recria alguns dos sentimentos infantis de 
desproteção. [...] a cultura do consumo de massa do século XX recria os padrões 
orais enraizados numa fase anterior do desenvolvimento emocional, quando a 
criança era completamente dependente do seio materno. O consumidor percebe o 
mundo circundante como uma espécie de extensão do seio, alternadamente como 
gratificante ou frustrante; reluta em conceber o mundo a não ser em conexão 
com suas fantasias. Em parte porque a propaganda que cerca as mercadorias 
apresenta-as tão sedutoramente como a satisfação dos desejos, em parte, 
também, porque a produção de mercadorias, por sua própria natureza, substitui o 
mundo dos objetos duráveis com produtos destinados a sua imediata 
obsolescência, o consumidor enfrenta o mundo como um reflexo dos seus 
anseios e temores (LASCH, 1986, p.25). 
 
 

 O desejo de recuperação da completude perdida não está suprimido, apenas 

reprimido e, portanto, não desaparece. Mas, esse desejo original vai ficando tão longe que é 

“esquecido”. No lugar desse desejo ficam as necessidades criadas pela indústria cultural. A 

indústria cultural resgata esse desejo por meio do consumo de mercadorias, mantendo-o 

sempre presente. O ritmo e a violência da indústria cultural, na vida cotidiana, mostram o 

quanto é forte e presente essa busca de completude. Mas, nessa sociedade, o nível de 

repressão é tamanho que instaura-se um “esquecimento” do desejo. Mas sobrevive o mal-

estar. A repressão do desejo vai se transformando em esquecimento e nesse sentido o 

indivíduo parece mais feliz porque se “esqueceu”. O nível de repressão necessária para o 

indivíduo pensar que é feliz é brutal, e o desejo reprimido é compensado com produtos. A 

indústria cultural tem de repor incessantemente a idéia de que será capaz de satisfazer os 

desejos com novas mercadorias porque as antigas já não fazem mais o sujeito feliz. O fato 

de não ser feliz passa a ser um defeito do sujeito, que não consegue comprar a mercadoria 

nova ou a mercadoria certa. Nada, porém, interpõe-se entre o sujeito e sua condição 

humana, nenhuma mercadoria.   

 

O desejo, [...] flutua ininterruptamente de signo para signo de consumo, 
impossibilitado de encontrar o seu objeto. Mas, [...] é justamente aí que reside a 
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estratégia da publicidade. Ela é baseada numa economia de frustração do desejo, 
que é o próprio motor do sistema produtivo, pois, se a meta final da produção é o 
consumo, para que ele exista sempre mais, e movimente a escala geométrica 
dessa ordem produtiva,  nenhum objeto de consumo pode vir, de fato, a 
satisfazer o desejo, sob pena de derrocada dessa mesma ordem. [...]  se o 
consumidor encontra a forma perfeita de desejo dele ele não vai mais querer 
consumir  (SEVERIANO, 2001, p. 203). 

 

 Assim, o “esquecimento do desejo” de completude, ainda que negado, determina o 

sujeito. Este, permanece na busca de um objeto que supra sua falta e essa busca é sempre 

nutrida por propagandas cada vez mais sofisticadas. Com efeito a indústria cultural na 

realidade não visa à satisfação do cliente-consumidor e sim mantê-lo preso ao ciclo 

permanente de produção e consumo: 

 

a função dos ideais veiculados pela publicidade não é a satisfação real dos 
desejos sucitados, mas tornar esse estado de busca narcísica um estado 
permanente, uma vez que é justamente isso o combustível do consumo. Apesar 
da frustração fazer-se sempre inevitável, esta não leva à reflexão crítica entre a 
realidade e as possibilidades de onipotência propostas. Há um fluxo incessante 
de sempre novos modelos-ideais para que a realização seja permanentemente 
alimentada e o sujeito seja engolfado ou, como nos disse Freud, “devorado” 
pelos objetos (SEVERIANO, 2001, p.160). 
 
 

 Como reflete Severiano (2001), a frustração do sujeito com o objeto consumido é 

inevitável, pois, como já foi dito anteriormente o objeto da falta é impossível de ser 

alcançado. O sujeito permanece, entretanto, alimentando o ciclo de consumo e se deixando 

seduzir pela “mentira” mostrada como pano de fundo e objeto de sedução no mundo de 

felicidade, criado pela publicidade:  

 

[...] se a mentira do “mundo inventado” pela publicidade é impossível de ser 
desmascarada, é também porque o próprio espectador compartilha dela. [...] 
Sabe-se, no fundo, que o mundo fantástico apresentado é vertigem para ser vista, 
jamais para ser alcançada. Se o fosse provocaria rupturas, e aí a publicidade seria 
crítica. Mas, de fato, o consumidor sabe que esse mundo veiculado é falso, 
porém o mais grave é que a isso se “resigna” – uma “resignação” ambígua 
porque a consciência da falsidade, entretanto, não o dissuade de continuar 
tentando obter a “forma ou objeto ideal”  (SEVERIANO, 2001, p.190).  
 
 

 Essa tentativa de obter o objeto ideal é também alimentada, ou melhor dizendo, 

“formada” permanentemente pela publicidade. A publicidade tem uma função educativa 
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ainda que não esteja claramente seja explicitada. É o que Severiano (2001, p.180) chama de 

“psicopedagogia de massa”: 

 

trata-se aqui, da ‘educação’ do desejo, de promover o movimento do desejo e 
instigá-lo em direção aos bens e serviços que essa sociedade ‘oferece’. Essa 
‘educação’, portanto, não visa à emancipação dos indivíduos, mas restringe-se 
ao campo das táticas específicas de consumo, servindo, sim, ao atendimento das 
necessidades do modo de produção capitalista  (SEVERIANO, 2001, p.180). 
  
 

 O processo civilizatório é marcado pela interdição dos desejos: a satisfação total das 

pulsões significaria a impossibilidade da vida em grupo. Assim, é no confronto entre a 

realidade e o desejo que o homem pode defrontar-se com sua condição de sujeito 

constituído por uma falta. Na atualidade, entretanto, prevalece a ilusão de que os desejos 

são realizáveis, fazendo com que fracasse essa possibilidade. Assim, por meio da cultura do 

consumo, o sujeito busca negar a condição de desamparo, pois à medida que o desejo é 

sempre realizável, mesmo ilusoriamente, não há contato com a falta, com o vazio 

constitutivo do ser. É assim que o sujeito tenta tamponar o seu desejo e impedir que venha a 

emergir a sua condição de ser da falta, e da angústia a ela inerente.  

 Para sobreviver como ser humano, o homem tem de sobreviver ao desejo, 

abdicando do desejo de indiferenciação do outro e partir para a aceitação da falta e do 

conflito como constitutivos da condição humana. Freud (1996j) ao estudar a ilusão 

oferecida pelas religiões está na realidade mostrando para o sujeito que ele deve se libertar 

do mito, pois o mito é a promessa da completude. Para tanto, é preciso abrir mão da ilusão 

narcísica: o mal estar nunca vai ser superado. O mito é mal-estar. Freud não condenou as 

pessoas à infelicidade, mas à realidade, uma realidade destituída de mitos.  

 

o programa de tornar-se feliz, que o princípio do prazer nos impõe não pode ser 
realizado. Contudo não devemos abandonar nossos esforços de aproximá-lo da 
consecução. Caminhos muito diferentes podem ser tomados nessa direção. 
Nenhum deles nos leva a tudo que desejamos. A felicidade constitui um 
problema de economia de libido do indivíduo. É uma questão de quanta 
satisfação real ele pode esperar obter do mundo externo (FREUD, 1996j, p.92 e 
93). 

 

 Para que os homens possam se libertar do mito da completude, é preciso que tomem 

consciência dos mecanismos de controle da realidade na qual estão inseridos. De acordo 

com Marcuse, é preciso romper com a servidão a essa sociedade administrada: 
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Quanto mais racional, produtiva, técnica e total se torna a administração 
repressiva da sociedade, tanto mais inimagináveis se tornam os modos e os 
meios pelos quais os indivíduos administrados poderão romper sua servidão e 
conquistar sua própria libertação. [...] Toda libertação depende da consciência da 
servidão e o surgimento dessa consciência é sempre impedido pela 
predominância de necessidades e satisfações que se tornaram, em grande 
proporção, do próprio indivíduo (MARCUSE, 1967, p.28). 

 

A tomada de consciência e a conseqüente conquista da libertação não é uma questão 

tranqüila. Não existem “fórmulas” predeterminadas para a resolução desse problema. 

Adorno, no texto Educação e Emancipação (1995a), aponta alguns exemplos de como 

poder-se-ia despertar nos sujeitos a consciência da manipulação a que são expostos pela 

indústria para que pudessem assim ser libertados do “obscurantismo da consciência”. Um 

dos meios seria a identificação do que de fato lhes oprime e dos elementos de manipulação 

e a falsidade latente. Para o autor bastaria que nas escolas os professores analisassem com 

os alunos alguns filmes comerciais, programas de rádio, revistas ilustradas e letras de 

músicas, apontando onde reside o engodo da indústria cultural. 

 

Assim, tenta-se simplesmente começar despertando a consciência quanto a que 
os homens são enganados de modo permanente, pois hoje em dia o mecanismo 
da ausência de emancipação é o mundus vult decipi em âmbito planetário, de que 
o mundo quer ser enganado. A consciência de todos em relação a essas questões 
poderia resultar dos termos de uma crítica imanente, já que nenhuma democracia 
normal poderia se dar ao luxo de se opor de maneira explícita a um tal 
esclarecimento (ADORNO, 1995a, p.183). 

 

A análise de Adorno a respeito da consciência, nessa sociedade convertida em 

consciência manipulada, culmina com uma reflexão acerca da educação como um meio 

possível de negação e resistência. Adorno (1995a, p.141), ao apresentar sua concepção de 

educação, defende não “a chamada modelagem de pessoas”, nem tampouco “a mera 

transmissão de conhecimentos”, “mas a produção de uma consciência verdadeira. Isso 

seria inclusive de maior importância política” . 

Com efeito, uma reflexão a respeito da educação pressupõe a compreensão de suas 

relações com a cultura. Se a cultura se encontra submetida à primazia da estrutura material 

da sociedade e ao modo de produção capitalista, então conseqüentemente, também tornou-

se administrada. A indústria fez também da cultura uma mercadoria a ser consumida. E a 
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escola, sendo uma das instituições responsáveis pela mediação entre a cultura e o indivíduo, 

transmite para os sujeitos o mesmo esquema da administração total. 

A Educação, assim como as demais esferas sociais, se encontra igualmente 

submetida à primazia da esfera econômica, já que aderiu à causa da racionalidade 

capitalista. Sendo assim, a escola que deveria ser o espaço privilegiado de formação de 

sujeitos críticos se converte em instrumento de adaptação. A escola, na atualidade, tem se 

desviado de seu sentido educativo, pois se converteu em instrumento de adaptação e 

obediência aos interesses do capital. Dessa maneira, ao se relacionar com uma cultura que 

se torna administrada, como indústria cultural, a escola finda por reproduzir as relações 

mercantis. E, nesse sentido, o conhecimento também passa a ser uma mercadoria “vendida” 

pela indústria da cultura. Adorno, no texto “Tabus que pairam sobre a profissão de ensinar” 

(1995b, p.91), afirma que o professor passou a ser um “vendedor de conhecimentos”. 

Coelho (2003), analisando o processo de formação de professores aponta que:  

 

A docência é muitas vezes entendida como intervenção técnica na existência dos 
alunos, a educação é associada às idéias de eficiência, produtividade, de 
resultados alcançados, de relação custo/benefício, e o professor visto como 
tecnólogo do ensino que não precisa conhecer o sentido e os fins da educação, da 
escola, do fazer pedagógico. A formação docente então deveria ser 
essencialmente prática, desenvolver competências para o exercício técnico e 
profissional do magistério. Não por acaso as diretrizes para a formação de 
professores revelam grande preocupação com a formação profissional, com sua 
instrumentalização, com a dimensão pragmática e utilitária do processo 
formativo, o que é inseparável do não-pensamento, da negação da autonomia da 
instituição escolar e do professor  (COELHO, 2003, p.51 e 52). 
 
 

A educação tem se firmado como transmissão de conhecimentos técnicos com base 

em um modelo educacional adaptado às expectativas do mercado. Tem preparado os 

homens desde a infância para adequação absoluta ao regime industrial, submetendo-os às 

exigências do mercado. A preparação para o mercado de trabalho converte-se no centro de 

articulação da vida escolar. Não se educa instruindo como se deveria, mas formam-se 

técnicos apenas, de acordo com os planos da produção. A educação passou assim a ser uma 

engrenagem do poder, que reproduz métodos e conceitos a fim de conformar os sujeitos a 

essa realidade.  

 A constituição do indivíduo se dá de acordo com as necessidades da sociedade. Em 

uma sociedade administrada pelos interesses do capital, a formação cultural “se converte 
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em uma pseudoformação socializada, na onipresença do espírito alienado [...] a 

pseudoformação passou a ser a forma dominante da consciência atual” (ADORNO, 1972, 

p.142). Essa falsa formação impede a constituição do indivíduo como um ser autônomo. A 

pseudoformação é, de acordo com Crochik (2000, p.163) “a integração e a domesticação do 

indivíduo [...] a pseudoformação impede o pensamento”. 

 Dessa forma, a educação que vem sendo proposta na atualidade, ou seja, uma 

pseudoformação, contrapõe-se com a idéia de emancipação e autonomia tendo em vista que 

a administração total  da industrialização da cultura incide até mesmo sobre a educação e 

essa acaba por firmar-se como elemento efetivo de adaptação. Dessa forma, a educação na 

modernidade educa para uma realidade que não prioriza a autonomia.  

 O sentido da cultura reside na possibilidade de emancipação e autonomia e de 

diferenciação do que está posto, ou seja, no sentido de uma formação crítica. De acordo 

com Adorno:  

A cultura só é verdadeira quando implicitamente crítica, e o espírito que se 
esquece disso vinga-se de si mesmo nos críticos que ele próprio cria. A crítica é 
um elemento inalienável da cultura, repleta de contradições e, apesar de toda sua  
inverdade, ainda é tão verdadeira quanto não-verdadeira é a cultura. A crítica 
não é injusta quando destrói – esta ainda seria sua melhor qualidade -, mas 
quando, ao desobedecer, obedece (ADORNO, 2001, p.11). 

 

 Horkheimer e Adorno (1973) afirmam que a cultura fez-se útil ao adaptar-se à 

sociedade burguesa, desviando-se de seu sentido crítico e emancipador. Para Adorno, 

“aceitar a cultura como um todo já é retirar-lhe o fermento de sua própria verdade: a 

negação” (ADORNO, 2001, p.19). A indústria cultural por meio de seus produtos e de sua 

ideologia leva o sujeito a uma adaptação e a um ajustamento à cultura administrada e uma 

identificação cega com a realidade existente, que elimina a possibilidade de os sujeitos 

diferenciarem-se daquilo que está posto. Seus produtos funcionam como canais que levam 

os sujeitos à dependência e conseqüente adaptação. 

 Ao se tornar útil aos objetivos capitalistas, a educação afastou-se de seu sentido de 

formação de um sujeito emancipado e crítico, e finda por colaborar para uma consciência 

coisificada e adaptada. De acordo com Adorno (1995a, p.121), “A educação tem sentido 

unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica” e isso não vem sendo 

observado na prática atual. Conforme Coelho (2003, p.51) a educação “é e deve se realizar 
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como dimensão essencial do processo de criação de sujeitos da cultura, de pessoas que 

interrogam, pensam e recriam a realidade, o mundo e a existência humana”. 

A indústria cultural se expandiu dessa forma, para o campo da educação e finda por 

construir subjetividades conforme a exigência do mercado globalizado. Os sistemas de 

educação vem sendo profundamente modificados graças às exigências da globalização e do 

mercado capitalista mundial. As novas necessidades do mundo do trabalho vêm ditando a 

pauta da transformação dos currículos e cursos de modo que sejam adaptados ao mercado. 

Esse tipo de formação traz a (falsa) idéia da empregabilidade: com a formação adequada 

todos se tornariam empregáveis no mercado de trabalho. O que permanece mascarado 

através dessa idéia é a inexistência real de emprego para todos. A qualificação pessoal não 

possui em si a solução para o desemprego. Esse é estrutural e necessário ao sistema 

capitalista.  

 Uma idéia vendida pela indústria cultural e que perpassa a democracia é a de que os 

indivíduos possuem não somente igualdade de direitos, mas também de oportunidades, 

dificultando a identificação dos mecanismos de dominação. Essa idéia está 

subliminarmente inserida e vendida, por meio dos produtos de consumo. Negando-se a 

desigualdade social historicamente determinada no modo de produção capitalista, difunde-

se a crença na possibilidade de uma sociedade igualitária com oportunidades ao alcance de 

todos, na qual o esforço individual levaria, conseqüentemente, à mobilidade social. Essa é a 

idéia produzida pela racionalidade capitalista e absorvida pela consciência. Segundo 

Adorno (1995, p.142) “Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma 

sociedade de quem é emancipado”.  

 

Numa democracia, quem defende ideais contrários à emancipação, e, portanto, 
contrários à decisão consciente independente de cada pessoas em particular, é 
um antidemocrata, até mesmo se as idéias que correspondem a seus desígnios 
são difundidas no plano formal da democracia. As tendências de apresentação de 
ideais exteriores que não se originam a partir da própria consciência emancipada, 
ou melhor, que se legitimam frente a essa consciência, permanecem sendo 
coletivistas-reacionárias. Elas apontam para uma esfera a que deveríamos nos 
opor não só exteriormente pela política, mas também em outros planos muito 
mais profundos  (ADORNO, 1995, p.142). 

 

Nessa medida, tomando-se a Educação como processo de socialização, surge a 

necessidade, diante essa realidade contemporânea, de um questionamento acerca da 
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inserção da educação como meio possível de criação de uma consciência mais crítica, que 

não favoreça a alienação, e que seja um contraponto a uma indústria que a tudo engloba, 

incluindo a consciência. Faz-se urgente desse modo retomar a discussão acerca de qual 

dever ser o objetivo da Educação, tendo-o como referência primeira e preponderante sobre 

os demais. O objetivo da Educação não pode ser outro que não o desenvolvimento de uma 

consciência autônoma, o que de fato não condiz com a prática contemporânea.  

Alcançar esse objetivo numa sociedade que subtrai do homem a possibilidade de 

tornar-se um sujeito autônomo, crítico do sistema em que vive não é tarefa fácil Como 

produzir consciências verdadeiras numa sociedade que forma (e conforma) seus membros à 

realidade tal como está posta? 

 Para tanto, a busca de uma Educação que priorize a formação de sujeitos autônomos 

se faz vital. Esse deve ser o primeiro passo para construção de uma possível resistência à 

hegemônica racionalidade instrumental capitalista.  Para Adorno (1995a, p.183), “a única 

concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas 

nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a 

contradição e para a resistência”. 

 

 A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e 
não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria 
igualmente questionável se ficasse só nisso, produzindo nada além do que Well 
ajusted people, pessoas bem ajustadas, em conseqüência do que a situação 
existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes termos, desde o 
início, existe no conceito de educação para a consciência e para a racionalidade 
uma ambigüidade. Talvez não seja possível superá-la no existente, mas 
certamente não podemos nos desviar dela (ADORNO, 1995a, p.143 e 144). 
 

 

 Nessa medida, o desenvolvimento nos sujeitos da possibilidade de construção de um 

pensar – crítico, edificante, vivo, de busca contínua do saber, de não-aceitação do que é 

posto como verdade acabada, de uma inquietação diante do aparente, da possibilidade e 

liberdade do duvidar e não do aprisionamento do saber absoluto e totalizante que se encerra 

em si mesmo, traços do positivismo – só pode ser concretizada por meio da Educação. Para 

Adorno (1995), é somente por meio da construção desse processo crítico, tendo como 

objetivo a educação para a emancipação, que é possível impedir a barbárie, tendo 

Auschwitz como lembrança do que categoricamente não pode ser repetido, tampouco, 
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simplesmente esquecido. Segundo Zanolla (2002, p. 110) “À educação cabe a sua própria 

não exclusão da possibilidade de recair na barbárie, portanto, é necessário que se reconheça 

as diferenças e contradições tanto no pensamento humano quanto nas suas realizações”. 

Esse objetivo não pode ser alcançado em uma sociedade onde os sujeitos aderiram à 

racionalidade capitalista, negando as contradições a ela inerentes. 

O sujeito na sociedade capitalista, foi “formado” para atender as expectativas do 

mercado por meio da repetição mecânica, da adaptação ao mundo. A possibilidade de 

desenvolvimento de uma consciência autônoma foi obliterada pela padronização incisiva da 

lógica do capital. A falta de reflexão e crítica, o aceitar dócil do que é imposto, a mera 

adaptação às normas tornaram-se características emblemáticas desse sujeito 

contemporâneo. Resgatar o protesto, a análise crítica, a capacidade de pensar, tornou-se 

antes uma necessidade vital. 

É a busca dessa dimensão crítica e reflexiva que deve situar o objetivo da educação 

O direito à autonomia precisa ser resgatado e a educação tem um papel central nesse 

processo. A necessidade de retomar o debate acerca dessa dimensão crítica, situando-o em 

uma posição preponderante sobre as demais questões, sejam elas técnicas ou estruturais, 

atingiu o status de urgência. A educação precisa estar no contraponto da razão dominante, 

buscando eliminar a alienação mediante o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

autônoma. Em poucos campos a necessidade dessa discussão se mostra tão patente quanto 

no campo da Educação, campo primordial do desenvolvimento do ser da cultura.  

Para tanto, é preciso lutar contra uma indústria que destitui os sujeitos de sua 

capacidade de crítica, e que estes possam ter a clareza das forças que o compõem, ou que o 

determinam. Se a indústria cultural produz as subjetividades conforme a necessidade do 

sistema, ou seja, se ela produz sujeitos estereotipados e que aprendem a desejar conforme 

os ditames dessa indústria, então é difícil a existência da possibilidade de uma consciência 

não alienada. A indústria cultural à medida que busca uma não diferenciação entre os 

desejos dos sujeitos e os objetos de consumo, prometendo felicidade, ainda que esta não 

possa ser verdadeiramente alcançada, finda por dificultar a tomada de consciência pelo 

homem de que o objeto da sua completude, traço de sua natureza, não pode ser encontrado 

nos produtos de consumo. O desejo de completude precisa ser abdicado, pois, de acordo 



107 

com a teoria freudiana, a condição do ser humano é a de ser um sujeito da falta, e, nessa 

medida, para sempre desejante. 
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