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RESUMO 
 
Esta pesquisa de doutorado, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em 
Educação, na linha de pesquisa Fundamentos dos processos educativos, com 
base na análise do modo particular de (re)produção do trabalho sob o domínio 
do capital de Karl Marx e na teoria da Indústria Cultural de Theodor W. 
Adorno e Max Horkheimer, teve o objetivo de refletir sobre como a 
contradição entre a produção centralizada, que condiciona objetivamente a 
forma e o conteúdo, e a reprodução dessa produção é desenvolvida pela 
televisão brasileira. No processo de investigação dessa contradição, a 
compreensão da história da implantação e do desenvolvimento da televisão no 
Brasil, evidencia as condições para sucessão, manutenção e expansão do 
monopólio das emissoras – da TV Tupi à TV Globo –, e quais as 
determinações impostas pelo mercado e pelo Estado para a organização e a 
administração racional do consumo e da experiência do tempo livre e das 
produções culturais. De modo que é possível traçar um paralelismo entre a 
consolidação de um projeto de nação e a história da televisão no Brasil, no 
contexto da revolução burguesa tardia de industrialização e de modernização. 
Investigou-se a referida contradição a partir dos conceitos razão, trabalho, 
alienação e fetiche, mediados pela categoria universal - particular. O modelo de 
divisão social do trabalho sob o domínio do capital se transferiu 
automaticamente para a cultura. E essa divisão no campo da cultura é a 
condição histórica da prevalência da razão subjetiva na atualidade, em 
detrimento da razão objetiva, do predomínio da razão na sua condição formal, 
instrumentalizada, pragmática e utilitária. É nessa forma de razão que o 
processo de produção da televisão brasileira opera e a (re)produz pela via da 
formação e educação do público. Essa racionalidade constituiu as produções no 
passado, se perpetua hoje e se projeta, enquanto tendência, ao futuro. Os 
mecanismos de padronização da televisão formalizam as diferenças 
constitutivas dos sujeitos e dos objetos equivalendo-as, e operam para que tais 
conteúdos sejam facilmente reconhecíveis e intercambiáveis. Afinal, objetivo é 
a realização da troca, do mercado. Os sujeitos e os objetos são objetivados 
mediados apenas por particularidades que não se referem a universalidade e, 
nesse sentido, obliteram objetiva e subjetivamente as possiblidades de 
reconhecimento da dimensão universal de suas constituições. Na televisão, “o 
universal pode substituir o particular e vice-versa” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 107). Nessas condições, segundo os autores, se 
(re)produz uma racionalidade que determina a produção da televisão e a 
(des)educação do público. 
 
Palavras-chave: Educação – Sociologia – Comunicação; Televisão – Indústria 
Cultural; Televisão – razão e racionalidade; Televisão brasileira – História. 
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ABSTRACT 
 
This PhD research, developed in the Program for postgradute studies in 
Education, in the line of research in Theoretical foundations for educational 
processes, based on the analysis of  labour productivity under Capitalism by 
Karl Marx and on the theory of Culture Industry by Theodor W. Adorno and 
Max Horkheimer, had the purpose to reflect upon how the contradiction 
between centralized production, wich objectively conducts form and content, 
and how the reproduction of such production is handled by  Brazilian television 
industry. In the process of investigating this contradiction, the understanding of 
the history behind implantation and development of the television industry in 
Brazil points to the conditions for succession, maintenance and expansion of 
the monopoly of TV broadcasters – from “TV Tupi” to “TV Globo” –, and to 
what is determined by the market and the State to guarantee a rational 
administration of the experience of free time and cultural production. In a way 
that is possible to draw a parallel between the history of television in Brazil and 
the consolidation of the nation’s structure, in the context of a late bourgeois 
revolution and an industrialization and modernization process. The 
investigation of said contradiction is carried from the concepts of reason, 
labour, alienation and fetishism, mediated by the categories of universals and 
particulars. The model of social division of  labour under Capitalism was 
automatically transferred to cultural production. And such division in the field 
of cultural production is the historical condition for the perpetuation of the 
subjective reason today, over objective reason, that is, the predominance of 
reason in it’s formal condition, instrumentalized, pragmatic and utilitarian. It is 
in this form of rationality that the process of Brazilian television production 
operates and works to reproduce itself over the education of the masses. This 
rationality constituted past productions, continues today and is projected, as a 
tendency, to the future. The mechanisms of standardization of television 
content formalize the constitutive differences between subject and object 
equating them, operate in order to make such content easily recognizable and 
interchangeable. After all, the main objective is the achievement of “trade”, of 
a market. The subjects and objects are materialized oriented only by 
particularities that don´t refer to any universality and, in that sense, obliterate 
objectively and subjectively the possibilities of recognition of the universal 
aspect of their constitutive matters. In television, “the universal can replace the 
particular and vice-versa” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 107). In these 
conditions, according to the authors, a rationality is produced, and it determines 
the production of television content and the education of the audience.  

 
Keywords: Education – Sociology – Communication; Television – Culture 
Industry; Television – reason and rationality; Brazilian television – History. 
 
 
 
 



	

	
	

XI	

SUMÁRIO 
 
 

 
 

INTRODUÇÃO ............................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1. HISTÓRIA 

As relações entre mercado, Estado e cultura na produção da televisão ..... 

 

19 

1.1. Trabalho, tempo livre e cultura como mercadoria ..................................... 19 

1.2. A televisão, “o príncipe eletrônico” ........................................................... 39 

1.3. Televisão à brasileira .................................................................................. 47 

1.4. A implantação da televisão ......................................................................... 56 

CAPÍTULO 2. RACIONALIDADE 

A racionalidade da indústria cultural e da televisão .................................... 

 

70 

2.1. A (re)produção da racionalidade no modo de produção capitalista ........... 70 

2.2. A (re)produção industrial da mercadoria cultural ...................................... 83 

2.3. A racionalidade de dominação na indústria da cultura ............................... 92 

CAPÍTULO 3.  TELEVISÃO E A (DES)RAZÃO ....................................... 102 

3.1. A televisão brasileira .................................................................................. 

 

127 

REFERÊNCIAS ..............................................................................................  135 

 
  



	

	
	

11	

INTRODUÇÃO 
 

  

O empreendimento da televisão no Brasil, devemo-lo a 
quatro organizações que logo, desde 1946, se uniram aos 
Rádios e Diários Associados para estudá-lo e possibilitá-
lo neste país. [...] Esse transmissor foi erguido com a 
prata da casa, isto é, com recursos de publicidade que 
levantamos, sobre as Pratas Wolff e outras não menos 
maciças pratas da casa; a Sul América que é o que pode 
haver de bem brasileiro, as lãs Sams, do Moinho Santista, 
arrancadas ao coiro das ovelhas do Rio Grande, e mais 
que tudo isso, o guaraná Champagne da Antártica, que é 
a bebida dos nossos selvagens. [...] e tudo isso bem 
amarrado e seguro na Sul América, faz-se um bouquet de 
aço e pendura-se no alto da torre do Banco do Estado, um 
sinal da mais subversiva máquina de influenciar a opinião 
pública – uma máquina que dará asas à fantasia e poderá 
juntar os grupos humanos mais afastados. (SIMÕES, 
1986, p. 20). 

As palavras de Assis Chateaubriand, no discurso de 

inauguração da televisão em 18 de setembro de 1950, registram as 

condições materiais e históricas da modernização e da industrialização do 

Brasil, e não podem ser interpretadas apenas como discurso individual ou 

pessoal, pois ao articular o passado, o presente e o futuro da televisão 

brasileira personifica a classe dos proprietários não só dos meios de 

comunicações, a classe social que detém o capital. 1  O discurso de 

Chateaubriand pode ser tomado, no Brasil dos anos de 1950, como 

expressão das já existentes relações entre mercado, Estado e cultura, da 

indicação dos desenvolvimentos dessa relação, da racionalidade do modo 

de produção capitalista tardio na sua imbricação com a televisão e dos 

caminhos e descaminhos dessas relações e processos até os dias atuais.  

																																																								
1 Tal como em Marx (1985a, p. 13), “aqui só se trata de pessoas à medida que são personificações de 
categorias econômicas, portadoras de determinadas relações de classe e interesses. Menos do que 
qualquer outro, o meu ponto de vista, que enfoca o desenvolvimento da formação econômica da 
sociedade como um processo histórico natural, pode tomar o indivíduo responsável por relações das 
quais ele é, socialmente, uma criatura, por mais que ele queira colocar-se subjetivamente acima delas”.  
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Chateaubriand articula ordens diferentes de elaboração a partir 

das quais se podem problematizar condições do desenvolvimento da 

televisão no Brasil especialmente no que concerne à: i) convergência de 

interesses de base material, econômica, tecnológica e política de classes e 

o Estado; ii) televisão como meio para formação da “opinião pública”,  

para  “educar” e “formar” os telespectadores; iii) importância da TV 

como meio de unificação nacional. 

A televisão é um importante media no Brasil, requer mais valor 

material e simbólico. Existem quase tantos televisores quanto domicílios 

no Brasil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD – 

(BRASIL, 2013) registra 65.130 milhões de domicílios e 63.281 milhões 

de televisores (97,15%), apenas 1.848 milhão de domicílios não tinha 

televisão. De acordo com dados da Pesquisa brasileira de mídia 2015, 

editada pela Secretaria de Comunicação Social – SECOM – da 

Presidência da República (BRASIL,  2014), o sinal de TV abrange 99,9% 

do território nacional e 95% dos entrevistados afirmaram assisti-la. Em 

geral, a maior parte dos brasileiros (73%) em todos os dias da semana. Os 

brasileiros assistem televisão, em média, quatro horas e trinta e um 

minutos por dia, de segunda a sexta-feira, e quatro horas e quatorze 

minutos nos finais de semana. 

A investigação teórica do modo de produção e reprodução da 

televisão foi percorrida por intermédio de um objetivo específico 

apontado por Williams (2016), mas que só encontrou compreensão 

possível com o conceito de indústria cultural, elaborado por Adorno e 

Horkheimer (2006). Para aquele autor, a televisão, embora tenha evoluído 

– de 1930 até hoje –, e as emissoras de televisão tenham passado a 

produzir e a transmitir, preferencialmente, conteúdo próprio, ela foi 

concebida “principalmente para a transmissão e recepção como processos 

abstratos, com pouca ou nenhuma definição anterior de conteúdo” 



	

	
	

13	

(WILLIAMS, 2016, p. 37). Portanto, para Williams (2016), não apenas a 

construção de aparelhos e instalações para as transmissões e a fabricação 

dos receptores precedeu a demanda, mas a própria televisão precedeu seu 

conteúdo. O autor se remete, assim, ao princípio motor do modelo de 

desenvolvimento da televisão capaz de operar a contradição entre a 

transmissão de uma produção centralizada e a recepção privatizada, 

referindo-se às bases materiais de sua sustentação e expansão. 

De um lado, a televisão exige máquinas complexas e mão de 

obra especializada para atender à instantaneidade da comunicação e ao 

aperfeiçoamento técnico da imagem e do som, requerendo, cada vez 

mais, grandes capitais, determinando necessariamente o monopólio das 

megaempresas privadas e, com isso, uma produção centralizada. Do outro 

lado, o crescimento e a segmentação dos telespectadores exigem a criação 

e a produção de uma incontornável diversidade, estabelecendo condições 

para a reprodução da objetividade da produção, e as determinações para o 

desenvolvimento dessa contradição. 

No processo de investigação dessa contradição, a compreensão 

da história da implantação e do desenvolvimento da televisão no Brasil 

registra as bases racionais do seu modo de produção e de reprodução. 

Evidencia as condições para sucessão, manutenção e expansão do 

monopólio das emissoras – da TV Tupi à TV Globo –, e quais as 

determinações impostas pelo mercado e pelo Estado para a organização e 

a administração racional do consumo e da experiência do tempo livre e 

das produções culturais. 

As categorias de análise requeridas para essa compreensão 

derivam da materialidade das relações entre mercado, Estado e cultura e 

cotejadas com os conceitos de tempo livre (ADORNO, 1995), de cultura 

como mercadoria (ADORNO; HORKHEIMER, 2006) e de televisão – “o 

príncipe eletrônico” (IANNI, 2000). De modo que é possível traçar um 
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paralelismo entre a consolidação de um projeto de nação e a história da 

televisão no Brasil, 2 no contexto da revolução burguesa tardia de 

industrialização e de modernização,3 na esteira da (re)produção de uma 

determinada forma de razão. Os desdobramentos da revolução burguesa 

no Brasil, consoantes com o desenvolvimento da sociedade do capital – a 

internacionalização da economia e a globalização da cultura4 –, recriam 

no país uma “sociedade do consumo”. Materializa aqui uma televisão 

cuja “função” é sustentar a ideologia da estrutura mercantil, 

universalizando-a, adaptando a racionalidade da sociedade do capital às 

nossas condições históricas particulares.  

Para tomar a TV brasileira como emblema da indústria cultural, 

se exigem a reflexão e a análise do modo particular de (re)produção do 

trabalho sob o domínio do capital (MARX, 1985a, 2008, 2010a), como 

condição para a compreensão da sua racionalidade, cujos procedimentos 

de ação, pensamento e funcionamento social alicerçam e garantem a sua 

efetividade. O modelo de divisão social do trabalho se transferiu 

automaticamente para a vida, para a cultura. E essa divisão no campo da 

cultura é a condição histórica da prevalência da razão subjetiva na 

atualidade, em detrimento da razão objetiva, do predomínio da razão na 

sua condição formal, instrumentalizada, pragmática, utilitária, 

essencialmente relativista (HORKHEIMER, 2000). É nessa forma de 

razão que o processo de produção da televisão brasileira opera e a 

(re)produz pela via da formação e educação do público.  

As contradições da realidade sintetizadas nos conceitos razão, 

trabalho, alienação e fetiche, mediados pelas categorias de universal e 

particular, permitem compreender a racionalidade do modo industrial de 

																																																								
2 Estudos sobre a televisão brasileira, nessa perspectiva, também foram realizados por Bucci (1997a), 
Caparelli (1982), Kehl (1986), Ortiz (1994b) e Duarte (2010). 
3 Tal como esse processo foi compreendido por Fernandes (1981) e Ianni (1968). 
4 Conforme as elaborações em Dowbor (2002), Hobsbawm (2006), Ianni (2003) e Ortiz (1994a).  
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produção das mercadorias culturais. Nesse sentido, a análise da 

implantação da divisão social na impressa no século XV e sua correlação 

com o modelo de produção da televisão registram a subordinação à 

mecanização e a abstração dos tempos e das qualidades dos trabalhos 

particulares. Tal processo industrial de produção determina tanto 

objetivamente como subjetivamente as produções e a experiência dessas 

mercadorias. Afinal, objetivo é a realização da troca, do mercado. A 

investigação da contradição entre a produção objetiva e a sua reprodução 

resulta daí em condições materiais de serem entendidas. Acerca disso 

referem Adorno e Horkheimer (2006 p. 20): “a sociedade burguesa está 

dominada pelo equivalente. Ela torna o heterogêneo comparável, 

reduzindo-o a grandezas abstratas". 

Intencionalmente ou não, os personagens nas notícias do 

cotidiano, nas histórias ficcionais, nas propagandas, nos programas de 

auditório, nas entrevistas são produzidos sob a mesma lógica da 

racionalidade subjetiva. Isso implica aplainar as diferenças culturais e os 

antagonismos das classes sociais em favor de uma ficção de que não há 

desigualdades sociais, ocultando as determinações materiais da 

exploração do trabalho pelo capital. Essa racionalidade constituiu as 

produções no passado, se perpetua hoje e se projeta, enquanto tendência, 

ao futuro. Os mecanismos de padronização da televisão formalizam as 

diferenças constitutivas dos sujeitos e dos objetos equivalendo-as, e 

operam para que tais conteúdos sejam facilmente reconhecíveis e 

intercambiáveis. Os sujeitos e os objetos são objetivados mediados 

apenas por particularidades que não se referem a universalidade e, nesse 

sentido, obliteram objetiva e subjetivamente as possiblidades de 

reconhecimento da dimensão universal de suas constituições. Na 

televisão a objetivação da contradição entre o universal e o particular é 

mediada pela racionalidade subjetiva. “O universal pode substituir o 
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particular e vice-versa” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 107). 

Nessas condições, segundo Adorno e Horkheimer, se (re)produz uma 

racionalidade que determina a produção da televisão e a (des)educação do 

público. E, desse modo, os autores explicam a referida contradição do 

modo de (re)produção da televisão. 	

Esta pesquisa teve como pressuposto uma abordagem 

metodológica na qual o estudo não fosse uma revisão historicista da 

invenção e da implantação da televisão e da história do capitalismo no 

Brasil, nos moldes estabelecidos por Benjamin (1993a). 5  E, dessa 

maneira, o estudo teórico das análises dos autores referidos neste trabalho 

deve ser submetido às determinações objetivas da realidade, no sentido de 

evitar a “atualização” prática da teoria. Por conseguinte, na síntese 

prevista ao final do estudo, o objeto não ficasse reduzido a uma 

abstração, mas que se mantivesse como um objeto concreto, “uma rica 

totalidade de determinações e relações diversas” (MARX, 2008, p. 256). 

Esta pesquisa de doutoramento, de natureza teórica, 

desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa 

Fundamentos dos Processos Educativos, teve como objetivo entender a 

contradição do modo de (re)produção da televisão.  

Considerada como emblema lógico e histórico da indústria 

cultural brasileira imbricada com o capitalismo tardio, a televisão é um 

objeto cujo procedimento de razão atua não apenas na esfera da 

reprodução da cultura, mas, fundamentalmente, na sua produção pela via 

da formação do público. E considerando que a televisão encarna a 

																																																								
5 Benjamin (1993a) faz uma crítica ao método historicista, porque não se pode conhecer o passado 
como ele realmente foi. Segundo o autor, essa compreensão do passado se identifica pela relação 
empática com os vencedores, legitima a história dos dominadores ao estabelecer relações causais “entre 
os vários momentos da história” (p. 232). Ao contrário, segundo Benjamin, “a história é objeto de uma 
construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, (...). Ela é um salto de tigre ao passado” (p. 
229).  
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contradição da realidade ao mesmo tempo em que sujeita essa 

contradição a sua racionalidade. 

A questão que norteou esta pesquisa é a seguinte: como a 

contradição entre a produção centralizada, que condiciona objetivamente 

a sua forma e o seu conteúdo, e a reprodução dessa produção é 

desenvolvida pela televisão brasileira? 

A exposição do resultado desta investigação está organizada 

em três capítulos. 

O primeiro, intitulado "História", trata das condições objetivas 

nas relações entre mercado, Estado e cultura, a partir da análise dos nexos 

lógicos e históricos constitutivos da racionalidade da produção da 

indústria cultural e da televisão, na especificidade do processo de 

modernização e industrialização brasileira, pelas mediações do trabalho, 

do tempo livre e da cultura como mercadoria. Expõe, em bases materiais, 

a televisão como media importante na criação da abstrata identidade 

nacional, requerida pela instituição da “sociedade do consumo”. E, neste 

movimento, explica-se o padrão sucessório do monopólio das emissoras, 

com a intervenção do Estado, culminando na TV Globo.  

No segundo, denominado "Racionalidade", se expõem os 

procedimentos racionais estabelecidos nos processos e estruturas do 

capitalismo tardio e, particularmente, na indústria cultural e na televisão. 

Para tanto, trata as relações entre as forças produtivas e as relações 

sociais de produção desenvolvidas no modo de produção industrial 

capitalista, considerando a racionalização, a industrialização e a 

complexificação das relações entre capital e trabalho, no contraponto com 

o desenvolvimento da indústria da cultura. Na apreensão dessa 

racionalidade se articula a dimensão universal-particular da objetividade, 

mediante as categorias trabalho, alienação, fetichismo e razão. 

No terceiro capítulo, "A televisão e a (des)razão", a televisão é 
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tomada como emblema da indústria cultural contemporânea, a partir de 

seus conteúdos destituídos de contradições e ambiguidades. A televisão 

obstaculiza a experiência com a realidade, instrumentaliza o 

conhecimento e a diversão, em virtude da racionalidade de sua produção. 

E, dessa forma, (des)educa, ou melhor, produz a forma pela qual o 

público a experiencia e condiciona a experiência com a realidade. Ao 

final como conclusão se retoma o problema da pesquisa para sintetizar, 

provisoriamente, como a televisão no Brasil desenvolve a contradição 

entre a produção e a reprodução. 
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CAPÍTULO 1. HISTÓRIA 
As relações entre mercado, Estado e cultura na produção da 
televisão brasileira 
 

 

Como princípio de sustentação, qualquer modo de produção 

deve produzir as condições de sua manutenção e reprodução. Tanto 

ontem como hoje, essa é uma exigência fundamental. As especificidades 

do modo capitalista de produção conferem à sociabilidade formas muito 

próprias e determinadas, e estão encarnadas dos contextos históricos, 

mediando relações entre mercado, Estado e cultura. 

No Brasil, essas relações testemunham que o avanço dos 

processos e estruturas relacionados aos desdobramentos do capitalismo é 

consoante ao desenvolvimento da tecnologia industrial em todas as suas 

formas nas esferas de produção e de reprodução social. Nesse sentido, a 

técnica e a tecnologia dos meios de comunicação tiveram – e ainda têm – 

grande importância na expansão e nos desenvolvimentos do capitalismo 

no país, especialmente como indústria propriamente dita, pois seus 

produtos são comercializáveis e, como processo educativo referido à 

universalização de um procedimento racional, central na formação dos 

produtores e dos consumidores.  

 

1.1. Trabalho, tempo livre e cultura como mercadoria  

 

Mesmo não sendo iguais em todos os países, as transformações 

no mundo do capital, do trabalho e da cultura vêm de longa data. Embora 

haja especificidades culturais, a racionalidade industrial da produção se 

internacionaliza no compasso do desenvolvimento da sociedade do 

capital, à medida que recriam contradições entre países e dentro de um 

mesmo país. O Brasil, por exemplo, vai ser alcançado tardiamente e a 



	

	
	

20	

televisão contribuiu – e ainda contribui – para a produção e reprodução 

dessa racionalidade. 

Os avanços da revolução industrial, principalmente no mundo 

ocidental, criam melhores condições de existência e aumentam a 

expectativa de vida e as taxas de natalidade. Tudo isso determina e é 

determinado pela racionalização tecnológica, na crescente especialização 

das profissões e atividades. Com isso, retroalimenta-se o sistema 

industrial de produção, aumentando e especializando tanto a esfera do 

capital quanto a do trabalho. Esse movimento em direção às cidades 

concentra a população em busca de trabalho, proporcionado, por 

exemplo, pelos processos mecânicos na agricultura, fortalecendo os 

Estados-nação e aumentando as possibilidades do comércio interno e 

externo. Criam-se então demandas cada vez maiores nas áreas de 

educação, de lazer, de habitação, de saúde, de transporte, de comunicação 

etc. A essas necessidades correspondem as prioridades dos grupos sociais 

reais e dominantes, atraindo investimentos para financiar técnicas e 

tecnologias solidárias às relações sociais específicas desse modo de 

produção, em detrimento de outras relações sociais distintamente 

subordinadas ao capital.  

A revolução que inaugurou e consolidou o modo de produção 

capitalista transforma radicalmente a natureza do trabalho, das relações 

de produção e reprodução da vida em todos os seus sentidos, e se 

constituiu objetiva e subjetivamente pela determinação da propriedade 

privada dos meios de produção. Um projeto civilizatório que Marx e 

Engels (2010, p. 43) já reportavam à tendência de universalização do 

capital, abarcando o revolucionamento contínuo dos meios e das relações 

de produção, em “um intercâmbio universal e uma universal 

interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material 
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como à produção intelectual”. Está em causa uma revolução incessante 

dos instrumentos de produção e reprodução,  

e [com] o constante progresso dos meios de 
comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da 
civilização todas as nações, até mesmo as mais bárbaras 
[...] que sob pena de ruína total, ela obriga todas as 
nações a adotarem o modo burguês de produção, 
constrange-as a abraçar a chamada civilização, isto é, a se 
tornarem burguesas. Em uma palavra, cria um mundo à 
sua imagem e semelhança. (MARX; ENGELS, 2010, p. 
44). 

A contradição fundamental do sistema capitalista, do capital e 

do trabalho assalariado exige a expansão, a reprodução e a conquista de 

todos os outros modos de produção. Para se conservar produzindo e 

reproduzindo, para continuar sendo, o capitalismo precisa expandir-se 

continuamente, lançar-se além dos seus limites, produzir novas e outras 

necessidades. Sua evolução, como razão e história, deve alcançar todos os 

espaços não capitalistas, geográficos, econômicos, institucionais e 

psíquicos, conquistar e dominar toda a natureza; tenta tornar-se natureza.  

Não está em causa somente o revolucionamento da natureza do 

trabalho, mas ainda a própria racionalidade do trabalho, que determina de 

uma só vez as formas, o tempo e o lugar do trabalho produtivo e o do 

tempo livre. Implica, portanto, o controle sobre o trabalhador, sobre seu 

corpo, sua força de trabalho e, claro, sua condição subjetiva. Assim, não 

basta controlar o trabalhador no tempo de trabalho produtivo, mas, 

também, no seu tempo livre. Essa distinção entre trabalho produtivo e 

tempo livre terá implicações definitivas. 

O tempo do trabalho produtivo deveria distinguir-se por 

oposição ao tempo livre, e essa distinção não seria inequívoca, pois 

ambos não poderiam ser separados objetivamente. Um sendo 

determinado pelo outro. O tempo livre não seria preenchido pelo 

trabalho, nem a ele dedicado. Entretanto, para Marx (1985a, p. 211), a 
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revolução que transforma o trabalho o subordina, tanto quanto o tempo 

livre, ao capital: 

O trabalhador, durante toda a sua existência, nada mais é 
que força de trabalho e que, por isso, todo o seu tempo 
disponível é por natureza e por direito tempo de trabalho, 
portanto, pertencente à autovalorização do capital. 
Tempo para educação humana, para o desenvolvimento 
social, para o jogo livre das forças vitais físicas e 
espirituais, mesmo o tempo livre de domingo – e mesmo 
no país do sábado santificado – pura futilidade! Mas seu 
impulso cego, desmedido, em sua voracidade por mais-
trabalho, o capital atropela não apenas os limites 
máximos morais, mas também os puramente físicos da 
jornada de trabalho. 

Se na esfera da produção o tempo livre e o trabalho são 

determinados objetivamente pelo capital, na esfera da reprodução 

também o são. As formas de experienciar o tempo livre foram, ao longo 

do tempo, sendo transformadas, e ainda o são. 

Dentre as variadas formas de experienciar o tempo livre, a 

produção e a reprodução de mercadorias culturais ganham importância. 

Segundo Adorno (1973a), a literatura popular, por exemplo, de Defoe e 

Richardson, a partir do fim do século XVII e princípio do século XVIII, 

na Inglaterra é percursora do modelo de cultura de massa do século XIX, 

que se desenvolveu posteriormente na indústria cultural. Esse modelo 

“criou, serviu e por fim controlou conscientemente um ‘mercado’” 

(ADORNO, 1973, p. 547). Já estava em curso o gérmen da administração 

do tempo livre. 

Segundo Adorno (1995), no exercício do tempo livre – na 

forma de experienciar a natureza, o esporte, o sexo, as comidas, as 

bebidas e as produções culturais –, “são introduzidas, de contrabando, 

formas de comportamento próprias do trabalho” (ADORNO, 1995, p. 

72). Conforme Adorno (1994a, p. 137), o tempo livre é “uma fuga ao 

trabalho, e ao mesmo tempo, é moldado segundo aquelas atitudes 
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psicológicas a que o seu dia a dia no trabalho os habitua de modo 

exclusivo”. Assim,  

[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. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 105). 

 Adorno (1991, 1994a) aponta também a existência de 

mecanismos intencionais que trabalham a favor da reprodução da 

sociedade do capital. Uma vez que são produzidas mercadorias culturais, 

não apenas se pressupõe a dinâmica da experiência do tempo livre, mas 

se educa a sociedade para garantir sua continuidade e reprodutibilidade. 

Para Adorno, tal educação passa pela regressão (re)produzida pela 

padronização das mercadorias culturais, imputando ao ser humano um 

eterno estado de infantilidade, um reforço de práticas irracionais, uma 

recusa da reflexão e da crítica sobre a realidade. Trata-se de uma 

educação regressiva no tocante à possibilidade adultícia que permita a 

compreensão dos elementos constituidores da realidade, da autonomia 

racional em face da razão do capital. 

Dentre as mercadorias culturais, destaca-se a “música de 

massa”. Com base na sua análise crítica, Adorno (1991, 1994a) explica a 

estrutura padronizada da produção cultural e sua contraface, a teoria 

sobre o ouvinte. Articula os dois lados do mesmo processo – o objetivo e 

o subjetivo –, na relação entre a sociedade e o indivíduo com a música na 

sociedade capitalista. Para o autor, a educação regressiva do ouvinte 

esconde ou camufla a tendência da sociedade do capital de 

autonomização entre sociedade e indivíduo, mantendo a ilusão de uma 

realização individual na audição da música. Em suas palavras, 
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concentração e controle, em nossa cultura, escondem-se 
em sua própria manifestação. Não camuflados, eles 
provocariam resistências. Por isso, precisa ser mantida a 
ilusão e, em certa medida, até a realidade de uma 
realização individual. A manutenção disso está fundada 
na própria realidade material, pois, enquanto o controle 
administrativo sobre processos vitais é concentrado, a 
propriedade permanece difusa. (ADORNO, 1994a, p. 
123). 

Para Adorno, há estreita correlação entre a produção 

padronizada da música – ininterruptamente reproduzida – e a regressão 

da audição com o comportamento adaptativo do indivíduo perante a 

realidade social existente, destituído de crítica.  

A padronização da música de massa pode ser compreendida a 

partir das noções de distração 6  e desatenção. Segundo Adorno, a 

estandartização das músicas de massa se relaciona com as 

particularidades do trabalho racionalizado e altamente mecanizado. 

Requer pouca concentração dos operários, uma vez que os procedimentos 

e tarefas são determinados pelas máquinas. Ademais, como é a única 

maneira de sobrevivência do operário, o trabalho assalariado engendra 

temores e ansiedades decorrentes da possibilidade de desemprego e perda 

de salário, e tem no entreterimento um correlato. Ou seja, o 

entreterimento e o lazer não devem exigir nenhum esforço de 

concentração, mas têm de proporcionar alívio do tédio, da monotonia da 

repetição e do esforço exigidos pelo modo industrial da produção 

capitalista. 

A padronização, para Adorno (1994a), nas produções culturais 

é realizada com base na relação entre o reconhecido e o novo. Cada 
																																																								
6 A polêmica entre Adorno e Benjamin em torno da distração na percepção desvela suas posições 
antagônicas. Se, para Benjamin, em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, a distração 
proporciona ao espectador do filme uma experiência libertadora, para Adorno, a distração impede a 
compreensão da totalidade das obras, condicionando a própria experiência: “se o filme como totalidade 
parece ser adequado para a apreensão desconcentrada, é certo que a audição desconcentrada torna 
impossível a apreensão de uma totalidade” (ADORNO, 1991, p. 96). Ver também a crítica mais ampla 
e contundente de Adorno a referida obra de Benjamin na carta de 18/03/1936 (ADORNO, 2012). 
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“música de massa” deve ser distinta o suficiente para ser reconhecida 

individualmente, mas ao mesmo tempo não deve ser totalmente diferente 

das demais. Deve ter algo de novidade, mas deve ser facilmente 

reconhecida, pois assim cria o reconhecimento sem esforço e sem 

concentração e exige menos a participação do ouvinte. No entanto, 

estimula uma breve e inconsequente fuga do tédio, dos temores e da 

monotonia do trabalho. Assim, fecha-se então um círculo. Em relação ao 

trabalho humano mecanizado – posto que determinado pelas máquinas – 

tedioso e repetitivo, busca-se o estímulo de uma experiência relaxante, 

sem esforço e desconcentrado, convocando mais monotonia e requerendo 

produções culturais padronizadas facilmente reconhecidas. Daí, “escapar 

à monotonia e evitar esforço são elementos incompatíveis: daí a 

reprodução exata daquela atitude de que se procura escapar” (ADORNO, 

1994a, p. 137). 

Se a produção das mercadorias culturais procede dessa 

racionalidade, os espaços culturais também a expressam e determinam o 

curso da administração do tempo livre. Segundo Duarte (2014, p. 14), o 

lazer e o entreterimento têm origem nas “festas dedicadas aos santos 

padroeiros das diversas localidades”. Tais quermesses e mercados livres 

conglomeravam os habitantes locais e de outras regiões, formando um 

público para artistas populares (malabaristas, músicos e atores). Desse 

modo, “provavelmente constituía o momento coletivo de se cantar e 

narrar, tempo que servia, ao mesmo tempo, como pretexto e elemento 

aglutinador para a comida e a bebida em comum” (DUARTE, 2014, p. 

14). O autor define os music halls como espaços tipicamente voltados às 

classes trabalhadoras dos países mais industrializados, no fim do século 

XIX e início do XX. Neles, “os trabalhadores comiam e bebiam, 

assistindo a shows de variedades, os quais destacavam números musicais 

e circenses” (DUARTE, 2014, p. 18). Apesar de tentarem recriar o 
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ambiente das quermesses e das feiras e de se adaptarem para receber mais 

pessoas, tais locais foram marcados “não apenas pela vigilância de 

autoridades policiais e legais, mas também por ações pedagógicas de 

entidades assistencialistas, leigas e religiosas” (DUARTE, 2014, p. 16). 

Os artistas, por sua vez, trocavam a condição nômade das quermesses 

pela de assalariados dos proprietários dos music halls. Duarte (2010, p. 

19) ainda comenta: 

É interessante também observar que a própria burguesia 
estava consolidada como classe dominante no 
capitalismo industrial havia relativamente pouco tempo e 
– excetuando-se suas parcelas radicalmente moralistas 
por motivos religiosos – buscava estabelecer o seu padrão 
de entreterimento, que, sob muitos aspectos, apresentava 
características semelhantes ao tipo de lazer tipicamente 
proletário que se encontrava em plena ascensão. 

Os espaços para o exercício do tempo livre e as produções 

culturais naquele período já apresentavam as características da cultura de 

massa, tal como compreendeu Duarte (2010, p. 21): 

A aquisição do hábito de leitura de jornais e de romances 
(de amor para as mulheres e de aventuras para os 
homens) e a difusão de pianos nos lares da pequena 
burguesia mais cultivada (com o consequente consumo 
de partituras de canções da moda e música leve em geral) 
indicam que, em termos de mercado, tudo parecia estar 
pronto para o advento da cultura de massas, faltando para 
isso apenas os imprescindíveis meios tecnológicos.  

A invenção do rádio e do cinema, no final do século XIX e 

início do século XX, incrementou a constituição da indústria cultural.7 As 

mercadorias culturais da indústria se orientam, como todos os demais 

produtos, segundo o princípio da comercialização. Tais mercadorias são 

produzidas pelo fim último de sustentar economicamente seus produtores, 

e, dessa forma, engendram o projeto de internacionalização do capital e 

de sua racionalidade, como processo civilizatório. O conceito de indústria 
																																																								
7 Sobre esse período inicial da indústria cultural, consultar Duarte (2010, 2014). 
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cultural, formulado em 1947 por Adorno e Horkheimer na Dialética do 

esclarecimento (2006), esclarece que seu conteúdo e sua forma não 

surgem das próprias massas. Ao refletir sobre a história do conceito, 

Adorno, em A indústria cultural (1977a), elucida o processo de 

industrialização da cultura, como um sistema de sua produção e 

reprodução material e espiritual. O autor prossegue: 

De resto, não se deve tomar literalmente o termo 
indústria. Ele diz respeito à estandartização da própria 
coisa [...] e à racionalidade das técnicas de distribuição, 
mas não se refere estritamente ao processo de produção. 
Ela é industrial mais no sentido da assimilação [...] às 
formas industriais de organização do trabalho nos 
escritórios, de preferência a uma produção 
verdadeiramente racionalizada do ponto de vista 
tecnológico. (ADORNO, 1977a, p. 289). 

Nessa passagem de Adorno, percebe-se a ressonância de Marx 

(2008) quando este afirma que a produção, a circulação e o consumo não 

são idênticos. Embora uma determinada forma de produção discrimine as 

formas de consumo e de circulação, essas constituem os movimentos da 

esfera da reprodução do social. Portanto, o termo “indústria” não remete 

apenas ao processo de produção, à forma estandartizada e seriada de 

trabalho; significa fundamentalmente a assimilação na forma e no 

conteúdo da racionalidade industrial de produção. É essa racionalidade 

que a determina e é nela que se constitui o consumidor. “A produção não 

produz, pois, unicamente, o objeto do consumo, mas também o modo de 

consumo, ou seja, produz objetiva e subjetivamente. A produção cria, 

pois, os consumidores” (MARX, 2008, p. 246). A indústria cultural não 

apenas fabrica produtos destinados ao consumo, mas também produz 

sujeitos consumidores para o que ela fabrica. “O consumidor não é rei, 

como a indústria cultural gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito dessa 

indústria, mas seu objeto” (ADORNO, 1977a, p. 288). 
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É nessas – e por meio dessas – condições históricas que a 

indústria cultural surge tanto pela possibilidade de obtenção de lucro na 

produção em massa de bens culturais quanto pela necessidade intencional 

de se educar para organizar e administrar o tempo livre. Adorno (1995a, 

p. 72) pondera: 

Quando se aceita como verdadeiro o pensamento de 
Marx, de que na sociedade burguesa a força de trabalho 
tornou-se mercadoria, e por isso, o trabalho foi 
coisificado, então a palavra “hobby” conduz ao paradoxo 
de que aquele estado, que se entende como contrário da 
coisificação, como reserva de vida imediata em um 
sistema total completamente mediado, é, por sua vez, 
coisificado da mesma maneira que a rígida delimitação 
entre trabalho e tempo livre. Neste prolongam-se as 
formas de vida organizada segundo o regime do lucro. 

A consolidação da indústria cultural ocorre no panorama 

político-econômico do mundo pós-guerra, período crucial do projeto de 

expansão do capital. A sociedade do capital exerce seu poder sobre os 

indivíduos mediante instituições como a família, a religião, a escola, a 

ciência, a comunicação. À sua racionalidade de dominação sequer seria 

suficiente ou necessário que as nações existissem como agregados de 

grupos definidos pelos seus estados nacionais ou diferenças 

linguísticas/étnicas em relação aos territórios vizinhos. Não obstante, os 

Estados-nação soberanos no período do pós-guerra estão consolidados e 

se submetem ao capital, ao mesmo tempo em que internamente exercem 

seu poder de controle e de administração. Conforme Hobsbawm, em Era 

dos extremos (2006), a reconfiguração das relações entre os mercados e 

os Estados se dá nos “anos dourados” (entre 1950 e 1970). A Era de Ouro 

envolve um monopólio não sem concorrência entre os sete países 

capitalistas, industrialmente desenvolvidos (Estados Unidos da América 

do Norte, Grã-Bretanha, França, Alemanha Federal, Japão, Canadá e 

Itália), que detinham três quartos da produção de manufaturas do mundo. 
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Apesar de ser um fenômeno mundial, a riqueza advinda das altas taxas de 

crescimento da economia desses países alimentava e determinava o 

desenvolvimento de todos os outros países, embora a prosperidade geral 

jamais seja dividida com a maioria da população. “A produção mundial 

de manufaturas quadruplicou entre o início da década de 1950 e o início 

da década de 1970, e, o que é mais impressionante, o comércio mundial 

de produtos manufaturados aumentou dez vezes” (HOBSBAWM, 2006, 

p. 257). Os bens e serviços, antes restritos a minorias, são agora 

produzidos para um mercado de massa. Essa economia explosiva “de 

ouro” faz com que a situação dos Estados Unidos da América do Norte 

pré-1945 se converta no modelo de sociedade industrial capitalista, 

tornando sua relação com o mercado uma referência para o mundo, 

também do ponto de vista cultural.  

A revolução tecnológica, nesse período pós-Segunda Guerra, 

impulsiona o surto econômico. A inovação passa a ser contínua, e os 

gastos com o desenvolvimento de novos produtos e de novas técnicas 

assumem uma cota cada vez maior nos custos de produção. Em 

contrapartida, exige-se menos mão de obra, quando não sua completa 

substituição por máquinas e robôs automatizados; precisa-se de cada vez 

menos pessoas e se produz cada vez mais. Contudo, a economia cresce 

tanto, a produção se diversifica e aumenta tão depressa “que mesmo nos 

países industrializados a classe operária industrial manteve ou mesmo 

aumentou seu número de empregados” (HOBSBAWM, 2006, p. 262). Há 

uma substancial reestruturação no modo de produção capitalista, uma 

significativa mudança, mantendo suas condições essenciais. Aliás, em 

virtude também – mas não só – desses desenvolvimentos tecnológicos, é 

possível avançar e abrir fronteiras, ocupar novos mercados, impor essa 

ordem econômica e política ao planeta, num processo de 

internacionalização da economia. O capitalismo sofre uma grande 
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reestruturação, a forma concorrencial se modifica e ascende a forma 

monopolista. Em suma, 

a Era de Ouro foi a era do livre comércio, livres 
movimentos de capital e moedas estáveis que os 
planejadores do tempo da guerra tinham em mente. Sem 
dúvida isso se deu basicamente à esmagadora dominação 
econômica dos EUA e do dólar, que funcionou como 
estabilizador. [...] Deve-se ter em mente que em 1950 só 
os EUA tinham mais ou menos 60% de todo o estoque de 
capital de todos os países capitalistas avançados, 
produziam mais ou menos 60% de toda a produção deles, 
e mesmo no auge da Era de Ouro (1970) ainda detinham 
mais de 50% do estoque de capital de todos esses países e 
eram responsáveis por mais da metade de sua produção. 
(HOBSBAWM, 2006, p. 270). 

A inovação tecnológica torna possível – e economicamente 

factível – dividir a produção de um mesmo objeto entre diversos países, 

fato principalmente apoiado na revolução dos transportes e da 

comunicação. A linha de produção e montagem pode ser controlada e 

centralizada a distância. Peças de um mesmo produto podem ser 

produzidas na América, na África, na Europa e montadas, por exemplo, 

na Ásia. Essa reconfiguração do modelo ganha escala global. As 

indústrias multinacionais se transferem para locais de mão de obra mais 

barata e de menor carga tributária. Dado o avanço técnico industrial, não 

se necessita de força de trabalho muito qualificada, que passa a ser 

exigida apenas em alguns postos e cargos. 

Nesse sentido, essa reestruturação do capitalismo requer a 

reconfiguração da relação entre as empresas e os Estados. As atividades 

econômicas dessas empresas transnacionais, com a economia 

internacionalizada e com processo de produção descentralizado, não são 

mais vinculadas – como eram no passado – diretamente ao Estado-nação. 

Daí, “três aspectos dessa transnacionalização foram particularmente 

óbvios: as empresas transnacionais, a nova divisão internacional do 
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trabalho e o aumento de financiamento offshore 8  externo” 

(HOBSBAWM, 2006, p. 272). Como não são dependentes diretamente 

das políticas dos Estados onde têm sede, as empresas se emancipam dos 

tradicionais Estados-nação. Assim, os Estados, dependentes financeiros 

do capital das empresas, se submetem às suas condições. Tais mudanças 

são possíveis em função dos acordos entre patrões e empregados, sob a 

gerência dos Estados, formal ou informalmente, jurídica e politicamente, 

presidindo as negociações institucionalizadas. Os Estados organizam as 

relações entre patrões e organizações trabalhistas, para manter as 

reivindicações dos operários dentro dos parâmetros que não afetam os 

lucros e as perspectivas de altos lucros advindos do retorno do alto capital 

investido, sob o risco de a indústria não se instalar lá e se transferir para 

outro país. 

No entanto, os Estados-nação devem garantir o pleno emprego 

da população, a modernização da economia, o aprimoramento da mão de 

obra, as obras de infraestrutura em transportes e comunicações, a 

legislação trabalhista, a segurança jurídica da propriedade, a livre 

circulação de mercadorias. Para tanto, fazem-se necessários um 

sistemático controle e uma administração estatal. 

A internacionalização da economia no período entre 1950 e 

1970 se desenvolve qualitativamente na globalização da cultura industrial 

capitalista no ano de 1989 com a queda do muro de Berlim.9 Durante a 

Era de Ouro predomina a Guerra Fria, restringindo os desdobramentos da 

internacionalização do capital das nações atreladas aos Estados Unidos da 

																																																								
8 “Os dólares depositados em bancos não americanos e não repatriados, sobretudo para evitar as 
restrições da legislação bancária americana, tornaram-se um instrumento financeiro negociável. Esses 
dólares em livre flutuação, acumulando-se em grandes quantidades graças aos crescentes investimentos 
americanos no exterior e aos enormes gastos políticos e militares do governo dos EUA, se tornaram a 
fundação de um mercado global, sobretudo de empréstimos a curto prazo, que escapava de qualquer 
controle. Seu crescimento foi sensacional” (HOBSBAWM, 2006, p. 272). 
9 Sobre a globalização e a mundialização da cultura, consultar Dowbor (2002), Hobsbawm (2006), 
Ianni (2000) e Ortiz (1994a).  
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América do Norte. O bloco dos países pró-União das Repúblicas 

Soviéticas restringiu o mercado mundial, dividindo-o em dois blocos. A 

“queda” do muro de Berlim expressa simbolicamente a unificação do 

mercado mundial em escala global e a inclusão dos países do bloco 

socialista e/ou comunista na economia capitalista. A mundialização da 

cultura industrial capitalista não só é paralela e concomitante à 

transnacionalização da economia, mas sim uma parte constitutiva desta. 

Afinal, economia e cultura não podem ser dissociadas.10 

No avanço do capitalismo, a produção de uma nova cultura 

global, determinada particularmente pela cultura estadunidense e sua 

reprodução, é fundamental na sustentação do progresso político- 

econômico necessário à internacionalização do capital. Por meio da 

história da indústria da cultura, revelam-se os nexos solidários entre 

mercado, Estado e cultura. 

Cabe salientar que os Estados-nação outrora soberanos e 

independentes – inclusive os mais estáveis, porque articulavam as 

contradições internas – são reconfigurados pelas tensões das economias 

transnacionais, pela globalização do capitalismo. Em contrapartida, 

elaboram e implementam políticas protecionistas, culturais e econômicas. 

As medidas protecionistas de caráter econômico-cultural dos 

Estados-nação estruturam os meios de comunicação, criam órgãos e leis 

para gerenciar as estruturas, os sistemas, o financiamento de produções 

nacionais, as taxas e tabelas de distribuição de conteúdo nacional, bem 

como as restrições aos produtos estrangeiros. Essas medidas se alinham à 

posição política dos Estados mediante os vários modelos em disputa, não 

																																																								
10 “A civilização humana, [...] por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem 
adquiriu com o fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza desta para a satisfação das 
necessidades humanas; por outro, inclui todos os regulamentos necessários para ajustar as relações dos 
homens uns com os outros e, especialmente, a distribuição da riqueza disponível. As duas tendências 
da civilização não são independentes uma da outra” (FREUD, 1997a, p. 10). 
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obstante criem e desvelem, interna e externamente, os conflitos e tensões 

de tais escolhas. Portanto, os investimentos e as restrições às produções 

tanto internas quanto externas possuem caráter seletivo. 

Embora a adoção de um ou outro modelo matize o 

desenvolvimento em cada país, configurando uma força externa, a 

correlação de forças internas também determina os movimentos do 

capital e do trabalho nos sistemas de produção e difusão da indústria 

cultural. As tensões entre as classes sociais e os conflitos intraclasses são 

forças sociais em disputa, materializam-se nas políticas de comunicação e 

educação estatais que organizam e administram o trabalho e o tempo livre 

do trabalhador.  

Nessa esfera da produção e reprodução da cultura no 

ordenamento e controle do tempo livre, o caráter educativo dos meios de 

comunicação de massa adquire centralidade no Brasil a partir da década 

de 1920. No contexto político e cultural de implementação da indústria 

cultural no Brasil, dentro do período temporal de 1920 a 1970. Essa 

periodização não significa que os processos de modernização e 

industrialização começam em 1920 e terminam em 1970. Eles vêm de 

muito antes e vão, muito depois, ultrapassando inclusive os dias atuais, 

em um ciclo que não se fecha. O recorte entre 1920 e 1970 caracteriza, 

conforme Ianni (1968, p. 9),  

os desdobramentos e as tensões do desenvolvimento 
econômico, político e social brasileiro, bem como das 
crises que o acompanham, somente se explicam pelo 
caráter e pelas condições da ruptura verificada no período 
que medeia a Primeira Guerra Mundial e o Golpe de 
Estado de 1964. 

É importante lembrar que a transição estrutural e histórica de 

1920 a 1970 requer alterações profundas nos mecanismos de mercado – 

especialmente no mercado financeiro e de capitais, na produção 

industrial, na política econômica – com incentivos que privilegiam certas 
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indústrias, classes e grupos e relegam outros. As alterações são fundadas 

no poder real da classe dominante, dos grupos mais influentes no Estado 

nacional. Em resumo: 

Tudo isso transparece de modo muito claro no caso 
brasileiro. A "decisão interna" cristaliza-se aos poucos, 
depois da revolução de 1930; fixa-se de maneira 
vacilante, a princípio, em favor do impulso externo como 
a "única solução" no fim da década de 1950 e, por fim, 
quando surge a oportunidade crucial (o que se dá só de 
1964 em diante). (FERNANDES, 1981, p. 258; grifo no 
original). 

No Brasil, as transformações ao longo das décadas de 1920 a 

1970 alteram o consumo e o comportamento de parte da população dos 

grandes centros urbanos. Obedecendo aos princípios da arquitetura, a 

paisagem urbana se moderniza com a construção de casas e edifícios de 

formas mais livres, em cujos interiores se veem móveis inovadores. 

Guardadas as suas especificidades, e em graus variados, tanto a 

televisão quanto o rádio, o cinema, a arquitetura, o teatro, a música, a 

literatura e a arte – industrial ou artesanal – foram movidos pela crença na 

construção de uma nova sociedade. As expressões artísticas e estéticas 

inovadoras que vinham sendo praticadas também em outras partes do 

mundo, mas também no próprio país, se integram nesse projeto. A euforia 

pela possibilidade de construir algo novo impulsiona vários movimentos 

no campo cultural e artístico. Novas formas de pensar e de fazer revisam 

o que fora feito antes. Em alguns casos, consolida-se um movimento 

iniciado nas décadas passadas; outros nascem exatamente naquele 

momento e se tornam referências de renovações estéticas que se firmam 

mais plenamente depois. O vigor desse movimento cultural ecoa nos 

setores das camadas médias urbanas, sobretudo nas mais escolarizadas, 

que, sintonizadas com o espírito nacionalista da época, creem nas 

possibilidades de desenvolvimento e integração do país. 
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O rádio é o primeiro dos meios de comunicação de massa com 

valor expressivo no Brasil, diferindo da Europa. Aqui a imprensa escrita, 

apesar de importante, é limitada pelo alto índice de analfabetismo.11 O 

rádio é introduzido no Brasil em 1922 e, até 1932, as emissoras são 

mantidas por associações e clubes que não veiculam publicidade, 

organizando-se em termos não comerciais (ORTIZ, 1994b). A influência 

do rádio é local e regional, cerceada pelo alto custo dos aparelhos 

receptores e pelo baixo alcance das ondas das emissoras. Os ouvintes 

pagam uma taxa ao Estado pelo uso das ondas, seguindo o modelo 

europeu. Durante a primeira década surgem apenas dezenove emissoras, 

mas essa situação começa a se modificar, segundo Ortiz (1994b), pela 

mudança da legislação – semelhante ao modelo estadunidense –,  que 

permite a publicidade nas rádios, fixando-a em 10% da programação 

diária. Em 1944 são cento e seis emissoras; em 1950, já são trezentas no 

Brasil. Em 1952, a legislação sobe esse índice de publicidade para 20%. 

“Em 1952 o Brasil possuía dois milhões e quinhentos mil aparelhos, 

número que sobe para quatro milhões e setecentos mil receptores em 

1962” (ORTIZ, 1994b, p. 47). 

A Rádio Mayrink Veiga, privada, no Rio de Janeiro, reúne 

artistas como Pixinguinha e Carmem Miranda, apresenta musicais, 

transpondo para o rádio os espetáculos consagrados nos cassinos. Dentre 

as emissoras, as duas mais importantes são públicas, geridas pelo Estado: 

a Rádio MEC (Ministério da Educação e Cultura) e a Rádio Nacional, 

ambas no Rio de Janeiro, a capital federal. Embora estatal, a Rádio 

Nacional, líder de audiência, não se transforma em uma tribuna em defesa 

do governo. Ela faz o país chorar com o drama de Albertinho Limonta,12 

																																																								
11 Na década de 1950, o país tem 51.944.397 habitantes. A maioria vive no campo, e 50,5% são 
analfabetos (BRASIL, 2010). 
12 Personagem principal da novela O direito de nascer, transmitida pela Rádio Nacional. 
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rir com as Piadas do Manduca,13 torcer por Emilinha ou Marlene no 

concurso da Rainha do Rádio. Juntamente com outras emissoras, introduz 

no Brasil as radionovelas de origem mexicana. O folhetim radiofônico é o 

produto típico do rádio nessa época. Em apenas dois anos a Rádio 

Nacional produziu 116 novelas num total de 2.985 capítulos (ORTIZ, 

1994b, p. 40). Segundo Duarte (2010, p. 105), 

é interessante observar que, pelo menos no caso da Rádio 
Nacional, havia um investimento estatal direto na 
radiodifusão, o que, aliado ao fato de que verbas de 
publicidade podiam ser investidas na própria estação, 
inclusive na contratação de pessoal e na modernização 
dos equipamentos, fez com que essa se tornasse o 
principal médium da indústria cultural brasileira. 

A complexidade e os custos de produção dos programas 

radiofônicos aumentam, assim como a audiência. Patrocinadores e 

anunciantes se transformam nos verdadeiros produtores, contratam atores, 

locutores, escritores e tradutores (ORTIZ, 1994b, p. 40). Embora não seja 

regra, os programas recebem os nomes dos patrocinadores. É o caso do 

Repórter Esso, Passatempo Gessy, Divertimentos Brankiol, Grande 

Teatro De Millus. 

Além do rádio, o teatro e o cinema destacam-se no processo de 

atingir as grandes massas. Em 1948, segundo Ortiz (1994b), com a 

criação do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), ocorre a organização 

profissional das atividades teatrais, pois até então o teatro era 

eminentemente amador. O TBC foi o percussor de outros teatros que 

surgem no período de 1950, como o Teatro de Arena e o Teatro de 

Oficina. Até essa época, as peças encenadas no Brasil são, em sua 

maioria, francesas, mas nos anos 1950, a concepção teatral muda e atribui 

mais valor aos assuntos nacionais, repercutindo o movimento modernista 

																																																								
13 Programa humorístico, de Renato Murce, veiculado na Rádio Nacional.  
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da década de 1920. Segundo Magaldi (1992), a peça Vestido de noiva, de 

Nelson Rodrigues, inaugura em 1944 o teatro moderno no Brasil.   

Acerca de dados estatísticos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Miceli (2006, p. 312) comenta: 

O reparte entre peças de autores nacionais e estrangeiros 
nos espetáculos de teatro, no início da década de 1950, 
[era] numa proporção de três autores dramáticos 
nacionais para cada estrangeiro encenado.  

Não obstante a classe média seja assunto frequente no teatro, 

critica-se esse modelo de modernização, que rivaliza com o otimismo do 

progresso. Eles não usam black-tie, por exemplo, é uma peça de cunho 

sociopolítico escrita por Gianfrancesco Guarnieri para o Teatro de Arena 

em 1958.  Em vez de personagens ricos, retrata a vida dos operários e dos 

moradores de uma favela – o objeto da dramaturgia –, com uma greve 

como pano de fundo. Mas a questão central que norteia a maior parte da 

classe teatral no período é, segundo Ortiz (1994b, p. 103), atingir as 

grandes massas, “seja da ostentação burguesa, do nacionalismo classe 

média, ou do revolucionismo das classes operárias”.  

O contexto político e cultural em relação à produção 

cinematográfica se difere do teatro. Segundo Miceli (2006 p. 312),  

evidenciam desde cedo a presença avassaladora do 
cinema norte-americano no mercado brasileiro, logrando 
o coeficiente elevado de 65% de filmes passados pelo 
crivo da censura e levados a seguir aos circuitos de 
exibição. Naquele momento, a produção nacional detinha 
a honrosa segunda posição no mercado (26%). Esse perfil 
de distribuição do mercado cinematográfico se mantém 
quase intacto no final dos anos de 1930, alterando-se 
significativamente em favor da produção nacional no 
começo das décadas de 1950 e 1960, quando se eleva ao 
escore de 32%, cabendo a terceira posição aos filmes 
europeus, oscilando entre 11 e 13%, e o diminuto 
mercado remanescente aos filmes latino-americanos 
(mexicanos e argentinos) e japoneses. 
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A relativa mudança no mercado de filmes tem a ver com as 

tentativas, embora frustradas, de industrialização do cinema no Brasil, 

com as experiências dos polos cinematográficos da Atlântida, do Cinédia, 

da Maristela e da Vera Cruz. Rivais comerciais das produções 

estadunidenses, não conseguem, contudo, abalar esse mercado. As 

chanchadas populares e as comédias musicais produzidas pela Atlântida 

têm seu auge nos anos 1950, sendo seus atores consagrados pelo público. 

Tais experiências, segundo Ortiz (1994b, p. 70), buscam atingir a classe 

média urbana, pois a referência é o filme produzido em Hollywood. A 

criação estatal do Instituto Nacional do Cinema (INC) – posteriormente 

transformado na Embrafilme – também segue a linha do entreterimento, 

em busca da formação de mais público. Ao mesmo tempo e em 

contraposição estética e política, produzem-se, com inspiração no cinema 

neorrealista italiano, os filmes do Cinema Novo: Vidas secas, de Nelson 

Pereira dos Santos; Deus e o Diabo na terra do sol, de Glauber Rocha; e 

Os fuzis, de Ruy Guerra. Tais experiências cinematográficas, como 

algumas teatrais e radiofônicas, testemunham que a cultura brasileira não 

é nem homogênea e nem monolítica. 14  

Observa-se que o rádio, o teatro, o cinema, bem como os 

jornais e as revistas difundem, por meio da propaganda – nos moldes 

estadunidenses –, a mudança nos hábitos da sociedade em processo de 

modernização. A propaganda objetivamente “prepara” o consumidor para 

																																																								
14 Glauber Rocha (2003, p. 38) argumenta, da seguinte maneira, essa contraposição com o cinema 
industrial: “O chamado cinema artístico produzido nas indústrias se caracteriza justamente pelo 
esteticismo neo-expressionista e pela ideologia contemplativa da burguesia: humor, tédio e amor são 
os grandes temas de todas as classes, enquanto que os problemas sociais são resolvidos por reformas 
paliativas. Se as classes se identificam pela carne e não pelo dinheiro, o cinema comercial ganha a 
sua forma artística ideal no melodrama: o personagem patológico, herdado da dramaturgia 
padronizada dos argumentistas americanos, se opõe, com sucesso, ao personagem histórico; o 
personagem histórico, como o próprio autor, é um consciente, despido, objetivo, forte e violento em 
sua prática. Cumpre, pois, exterminá-lo”. Grifo meu para ressaltar que Glauber Rocha en passant 
explica a racionalidade de produção da indústria cultural. Sobre a relação entre o cinema e a indústria 
cultural ver também em Adorno (1994b). 
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o consumo determinado pela produção.15 Torna-se necessário educar o 

consumidor, ou talvez, mais corretamente, produzir um consumidor para 

o produto que a indústria fabrica.16 

Essa foi, em linhas gerais, a marca do processo no Brasil de 

renovação cultural em curso ao longo das décadas de 1920 a 1970. No 

processo tardio de modernização e industrialização se cristalizam as 

relações entre mercado e Estado, condicionando as produções e as 

mercadorias culturais à lógica da internacionalização do capital e da 

racionalidade da indústria da cultura. Dada a sua importância no processo 

de produção e reprodução econômica, política e cultural, descreve-se e 

analisa-se o emblema “televisão”. 

 

 

1.2. A televisão, “o príncipe eletrônico” 

 

 Ao longo da história, a televisão mundial e a brasileira se 

constituíram como um conjunto de meios tecnológicos de produção, 

reprodução e difusão da cultura, exercendo uma função importante na 

sociedade moderna. Ianni (2000) nomina a televisão de “príncipe 

eletrônico”, remetendo sua importância atual ao escopo da figura do 

Príncipe, de Maquiavel, e ao gramsciano “intelectual orgânico coletivo”.  

Na reflexão sobre a indústria cultural, os media e, em 

particular, a televisão, Ianni deixa claro que essa figura do príncipe se 

																																																								
15 “Em primeiro lugar, o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado, que foi 
consumido de uma certa maneira por mediação, mais uma vez, da própria produção. A fome é fome, 
mas fome que se satisfaz com carne cozida, que se come por meio de uma faca ou de um garfo, é uma 
fome muito distinta da que devora carne crua com ajuda das mãos, unhas e dentes” (MARX, 2008, p. 
246). 
16 E não é só a propaganda que realiza esse trabalho, o cinema, a fotografia, a televisão, a indústria 
cultural exibem a forma, o contexto, as circunstâncias e as situações para o consumo adequado desses 
produtos, discriminados na produção. Isto não significa que o consumo individual, subjetivo, esteja 
completamente determinado. As possibilidades de transgressões das determinações na produção não 
são impossibilitadas no consumo.  
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transformou no curso da história. No contexto da universalização dos 

meios de comunicação,  

ao lado do líder e do partido, ou acima e além deles, 
coloca-se a mídia, entendida como emblema de um 
intelectual coletivo de amplas proporções, espalhado pelo 
mundo, [...] [que] pode influenciar às vezes 
decisivamente ódios e paixões, correntes de opinião 
pública, estados de espírito, visões de mundo, mentes e 
corações. (IANNI, 2003, p. 134). 

O “príncipe eletrônico”, tal como elaborado por Ianni, não 

supera nem apaga as categorias anteriores, ele coexiste com outras tantas 

figuras políticas (sindicatos, movimentos sociais, organizações não 

governamentais – ONGs –, Estados, poderes executivo, legislativo e 

judiciário, polícia e exército). E, como essas outras figuras políticas, não 

é nem homogênea e nem monolítica. Afinal, essa história vem de longe e 

vai longe. 

Para compreender esse “príncipe eletrônico”, propõe-se a 

deslindar, nos parágrafos seguintes, sua história mais remota. 

Segundo Briggs e Burke (2004, p. 179), a televisão é tributária 

do rádio e do telefone, a radiotelefonia. A base técnica da televisão é a 

varredura (como um scanner) de uma imagem por um feixe de luz em 

uma série de linhas em sequência, de cima para baixo e da direita para a 

esquerda. A luz que passa sobre a imagem é convertida em impulsos 

elétricos fortes ou fracos, que são amplificados e transmitidos por cabos 

ou pelo ar, por ondas de rádio ou micro-ondas. Essas ondas são 

reconvertidas no aparelho de televisão em sinais de luz na mesma ordem 

e no mesmo valor da fonte original.  

Esse desenvolvimento tecnológico específico, como de outros 

muitos sistemas de comunicação, é obra de matemáticos, engenheiros, 

químicos, físicos, financiados por empresas e Estados. Como a invenção 

foi simultânea em diversos países, há controvérsias sobre sua 
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nacionalidade e sua “paternidade”. De acordo com Briggs e Burke 

(2004),17 em 1817, o químico sueco Jakob Berzelius descobre o selênio, e 

56 anos depois, em 1873, o inglês Willoughby Smith constata que o 

selênio pode transformar energia luminosa em energia elétrica. Mas antes 

disso, em 1842, Alexander Bain envia por telégrafo uma imagem. Em 

1906, Arbwehnelt desenvolve um sistema de transmissão por raios 

catódicos e, na Rússia na mesma época, Boris Rosing chega à mesma 

técnica. Mas apenas em 1930 ocorre a primeira transmissão de televisão, 

uma peça de Pirandello, na Alemanha. Controvérsias à parte, depois da 

Segunda Guerra Mundial, em meados dos anos 1950, a evolução técnica 

e a importância social da televisão rapidamente alcançam números 

significativos em cerca de oitenta países (BOLAÑO, 1988), assim como 

sucedera com o rádio antes da Primeira Guerra. 

Não há nada na base técnica da televisão, assim como na do 

rádio, que justifique sua aplicação e sua expansão como meio de 

transmissão para casas individualizadas com base em um centro produtor. 

Tecnicamente a televisão e o rádio poderiam se desenvolver a partir do 

modelo do telefone, por exemplo. No telefone não há um centro produtor, 

e cada aparelho é produtor e receptor. Tecnicamente tanto a televisão 

como o rádio poderiam ter se desenvolvido dessa forma. 

Entretanto, pensar que cada aparelho de televisão poderia ser 

também transmissor em nada mudaria a apropriação privada da cultura e 

da comunicação, pois o aparelho operado com fins individuais não o 

torna produtor, mas tão-somente um amador, um usuário artesanal da 

tecnologia. A produção particular da cultura e da comunicação é apenas 

um trabalho individual sem maiores consequências públicas. Para 

Enzensberger (2003, p. 45), “o contraste entre produtores e consumidores 

																																																								
17 Sobre as técnicas e seus inventores também consultar Williams (2016). 
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não é inerente às mídias eletrônicas. Ele deve se impor artificialmente por 

meio de procedimentos econômicos e administrativos”.18 

A própria designação dessas tecnologias, a do rádio e da 

televisão, como meio privativo para a comunicação de massa é bem 

posterior à sua invenção, portanto mais se refere ao uso social da técnica 

do que à técnica propriamente dita. Segundo Chaui (2006a, p. 35), 

a expressão comunicação de massa foi criada para se 
referir a objetos tecnológicos capazes de transmitir a 
mesma informação para um vasto público ou para a 
massa. Inicialmente, referia-se ao rádio e ao cinema, pois 
a imprensa pressupunha pessoas alfabetizadas, o que não 
era requerido pelo rádio nem pelo cinema em seus 
começos. Pouco a pouco, estendeu-se para a imprensa, a 
publicidade ou propaganda, a fotografia e a televisão. 
Esses objetos tecnológicos são os meios por intermédio 
dos quais a informação é transmitida ou comunicada. 

Em outras palavras: o desenvolvimento tecnológico da 

televisão não é orientado apenas por sua técnica – um desenvolvimento 

intrínseco às forças produtivas –, mas pelas relações sociais de produção, 

pela divisão social do trabalho e, fundamentalmente, pelo capital. 19 

Os investimentos na televisão, com o propósito de obter lucro e 

de acumular capital, são determinantes nesse processo. O formato 

industrial dessa tecnologia e o uso social da técnica são condicionados 

pelos interesses da classe dominante. A própria história da televisão é 

emblemática da relação entre o monopólio e a concorrência, não só 

internamente entre as empresas de televisão, mas também entre a 

indústria da televisão e os demais media. Os efeitos do monopólio nas 

distorções da distribuição das verbas publicitárias não ficam restritos às 

																																																								
18 Segundo Enzensberger (2003, p. 55), “quem espera obter emancipação de um aparelho tecnológico 
ou de um sistema de aparelhos, seja lá qual for a sua estrutura, recairá na mais obscura crença 
progressista. Aquele que tiver a ilusão de que a liberdade das mídias ocorrerá automaticamente se cada 
um apenas emitir e receber com afinco cai na falácia de um liberalismo”.   
19 Ao prefaciar Videologias: ensaios sobre a televisão, de Bucci e Khel (2004), Chaui afirma: “o 
sujeito do processo não são os proprietários dos meios de comunicação, nem os Estados, nem grupos e 
partidos políticos, mas simplesmente (e gigantescamente) o próprio capital”. 
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empresas de comunicação, mas atingem jornalistas, radialistas e técnicos 

das empresas menores. E os efeitos vão além: afetam de diferentes 

maneiras as grandes e as empresas pequenas que podem ou não anunciar 

seus produtos nos media, limitando-se à publicidade dos pequenos e 

médios anunciantes.  

Segundo Marx, a tendência ao monopólio, em detrimento da 

concorrência na produção, da circulação, da distribuição e do consumo 

das mercadorias, é determinada pela propriedade dos modos de produção. 

A expansão e concentração são tendências do desenvolvimento capitalista 

e o monopólio é o resultado necessário do processo de concorrência. Daí: 

A concorrência entre os capitais aumenta a acumulação 
entre os capitais. A acumulação, que sob a dominação da 
propriedade privada é concentração do capital em poucas 
mãos, é geralmente uma consequência necessária quando 
os capitais são abandonados ao seu curso natural, e 
através da concorrência abre-se verdadeiramente caminho 
livre a esta determinação natural do capital. (MARX, 
2010a, p. 48, grifo no original). 

O uso social da tecnologia da televisão exige máquinas 

complexas e necessárias à sua produção para atender à instantaneidade da 

comunicação, às exigências do alcance do sinal emitido, ao crescimento e 

à segmentação dos telespectadores e ao aperfeiçoamento técnico da 

imagem e do som. Assim, com a divisão do trabalho, a tecnologia da 

televisão se torna também mais complexa e passa a exigir a contratação 

de mão de obra especializada. Tais características demandam grandes 

recursos, grandes capitais, e o monopólio das grandes empresas privadas 

na produção da televisão e sua reprodução decorrem do seu modo de 

produção. 

O fato de a televisão e o rádio terem se desenvolvido seguindo 

o modelo de um centro produtor, monopolizado, desvela e revela a 

condição privatizante dos meios de comunicação, peculiar ao modo de 
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produção capitalista. Não se trata, porém, de conjecturar sobre outro 

modelo de desenvolvimento dessa tecnologia, um modelo cuja 

determinação pública – e não a privada – seja mais determinante. Ou seja, 

de conjecturar outra história da televisão. Tome-se, por exemplo, a 

distinção – vista em perspectiva histórica – entre os modelos de 

desenvolvimento da radiodifusão na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos 

da América do Norte, que contribui para o entendimento dos modelos de 

desenvolvimento na relação entre público e privado na televisão, servindo 

de parâmetro para a compreensão do modelo de desenvolvimento da 

televisão brasileira. Segundo Williams (2016), o impulso direto para o 

desenvolvimento, em ambos os países, surge dos fabricantes dos aparatos 

relacionados à radiodifusão, especialmente dos receptores. No princípio 

da televisão, em todos os países, são transmitidos eventos como esportes, 

shows, teatros, casamentos, missas, etc. Tais eventos ocorriam mesmo 

sem a transmissão via televisão. Por isso, nesse início, a produção de 

conteúdo especificamente televisivo é quase ausente, pois o foco é a 

transmissão. Percebem-se os maiores aportes de recursos na indústria da 

distribuição de conteúdo e na produção dos televisores. Outra forma de 

pressão é exercida pelas autoridades políticas nas questões de segurança e 

defesa ou na integridade do modelo de desenvolvimento da produção.  

Ainda segundo Williams (2016), pode-se registrar que na Grã-

Bretanha a coesão da classe dirigente atuou mais por delegação de 

poderes que por uma ação centralizadora, permitindo à corporação 

pública British Broadcasting Company (BBC), fundada em 1922, certa 

autonomia em relação ao Estado, principalmente aos partidos políticos e 

às administrações temporárias. 

Em direção bem diferente, nos Estados Unidos da América do 

Norte, os fabricantes de equipamentos foram muito mais poderosos para 

serem controlados pelo Estado, que só regulamentou – ou tentou 
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regulamentar – o setor depois das consequências de um modelo de 

expansão já consolidado. Desse modo, 

nos Estados Unidos, mais claramente do que em qualquer 
outro lugar, porque ali todos os fatores de resistência 
eram menos fortes, as instituições realizaram as formas 
puras de uma simples tecnologia aplicada. [...] Assim, a 
radiodifusão pública foi efetivamente, desde o início, um 
mercado competitivo. [...] O serviço público, no sentido 
amplo de não vinculado ao mercadológico, desenvolveu-
se em uma estrutura já dominada por essas instituições. 
Quando finalmente emergiu, já havia um tipo clássico de 
controle regulatório feito pelo mercado. (WILLIAMS, 
2016, p. 44). 

Ao apontar a semelhança entre os dois modelos de 

radiodifusão, Williams (2016, p. 48) afirma que, “de maneiras diferentes, 

[eles] são conglomerados de interesses de capital consolidado”. O modelo 

estadunidense pertence ao espectro do grande capital, enquanto o 

britânico se insere na faixa do médio ou pequeno capital. Dessa forma, 

tais instituições tiveram como objetivo primeiro a realização e a 

distribuição de lucro privado sobre o capital investido. O mercado e o 

Estado em ambos os países confluíram seus interesses, tal como ocorre 

no Brasil, que seguiu o modelo de desenvolvimento estadunidense.  

Desde a época de sua inauguração, quando a televisão 

brasileira ainda não era uma atividade tão lucrativa, os investimentos 

estatais funcionam como patrocinadores e produtores da televisão e 

contribuem significativamente para transformá-la em uma das mais 

rentáveis indústrias. Conforme Messias 20  (2013), o total geral de 

investimentos em mídia do Poder Executivo – administração direta (todos 

os órgãos) + indireta (todas as empresas) – revela o valor da parcela 

destinada à televisão, em relação aos outros media. Em 2012 o 

investimento em publicidade estatal teve a seguinte destinação: televisão 

																																																								
20 O autor assina o artigo Transparência e a desconcentração na publicidade do governo federal como 
secretário executivo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.  
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62,63%; jornal 8,15%; revista 7,91%; rádio 7,66%; internet 7,08%; 

cinema 0,82%; outdoor 0,43%. 

Hoje, no Brasil, como desde o início, o Estado continua 

investindo alto capital segundo critérios privatistas e não públicos. A 

alocação das verbas estatais prioriza e valoriza os monopólios privados 

dos meios de comunicação, como explicita Messias21 (2013). 

Se a publicidade de governo tem como objetivo 
primordial fazer chegar sua mensagem ao maior número 
possível de brasileiros e de brasileiras, a audiência de 
cada veículo tem que ser o balizador de negociação e de 
distribuição de investimentos. A programação de recursos 
deve ser proporcional ao tamanho e ao perfil da audiência 
de cada veículo. 

O Estado atua como mais um dos agentes do mercado, 

dinamizando a concorrência e valorizando o monopólio porque destina 

maior capital à empresa de televisão líder de mercado. Conforme dados 

em Messias (2013), para o ano de 2012, há uma relação direta entre 

audiência e volume do capital estatal investido:  

Tabela 1. Relação entre audiência e investimento estatal (%). 

Emissoras Audiência Investimento Estatal 

Rede Globo 43,7% 43,98% 

Record 14,3% 15,49% 

SBT 12,2% 13,64% 

BAND 5,4% 8,93% 

Rede TV 1,7% 3,53% 

TV fechada e 
demais emissoras 22,7% 14,43% 

Total 100% 100% 
Fonte: Messias (2013). 

																																																								
21 Ressalta-se a contradição entre o título e o dados do artigo, não em relação a transparência, mas a 
desconcentração na publicidade. Documento digital sem numeração de páginas. 
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Esses números revelam uma maior acumulação de recursos de 

capital e, consequentemente, de trabalho, ao mesmo tempo em que 

desvelam a preponderância atual da indústria da televisão, em relação aos 

outros media. Essa soberania atual pode ser esclarecida pelas condições 

materiais da implantação da televisão brasileira e seus respectivos 

desdobramentos históricos. É o que se verá a seguir. 

 

1.3. Televisão à brasileira 

 

Segundo Fernandes (1981), no Brasil, a burguesia converge 

para o Estado e se unifica no plano político, antes mesmo de se 

consolidar social e economicamente. A revolução burguesa se efetivará 

de cima para baixo, de fora para dentro e tardiamente. O impulso 

modernizador industrial da burguesia externa é inegável e considerável, 

mas ordenado pela convergência, não sem conflitos, dos interesses das 

oligarquias “tradicionais”, das oligarquias “modernas” e dos capitalistas 

nacionais. Tornam-se quase nulas a formação e a difusão de 

procedimentos racionais verdadeiramente democráticos que acompanham 

a modernização. A exploração mercantil e privatista de um direito 

público, como o direito à cultura, à educação e à comunicação, vem na 

esteira da consolidação da revolução burguesa no Brasil, e se dá em meio 

a três forças: segurança social e política ao capital estrangeiro; o 

proletariado; e a intervenção direta do Estado na economia 

(FERNANDES, 1981). E, ao transformar o Estado em instrumento de 

poder, a burguesia neutraliza ou arrefece essas forças, às vezes, 

contrárias. Por conseguinte, 

[as] diversas situações de interesses da burguesia, em 
formação e em expansão no Brasil, deram origem a novas 
formas de organização do poder em três níveis 
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concomitantes: da economia, da sociedade e do Estado. 
(FERNANDES, 1981, p. 21). 

Segundo o autor, o Estado se estrutura técnica e politicamente 

como uma corporação capitalista, convertendo-se “na espinha dorsal” do 

capitalismo monopolista dependente brasileiro. Um “capitalismo de 

Estado” afinado com o fortalecimento da iniciativa privada, serve ao 

florescimento das grandes corporações nacionais ou internacionais e se 

constitui ao identificar-se com as classes possuidoras e suas elites 

econômicas, políticas e militares. Essas classes logram o controle 

completo da máquina estatal e a colocam a serviço da revolução 

econômica, que requer a captação de recursos externos e a 

internacionalização da economia brasileira. Sendo assim, 

essa experiência histórica comprova que o Estado não 
tem nem pode ter, em si, e por si mesmo, um poder real e 
uma vocação inflexível para o nacionalismo econômico 
puro. Ele reflete, historicamente, tanto no plano 
econômico quanto no plano militar e político, os 
interesses sociais e as orientações econômicas ou 
políticas das classes que o constituem e o controlam. O 
Estado nacional brasileiro sucumbiu aos interesses de 
classe que ele representa. O “capitalismo de Estado”, que 
ele fomentou, cingiu-se às funções que a intervenção 
econômica e política estatal deveria preencher para que a 
irrupção do capitalismo monopolista se tornasse viável e 
irreversível. (FERNANDES, 1981, p. 261). 

A particularidade da revolução burguesa no Brasil, segundo 

Fernandes, é a “revolução dentro da ordem”.22 Preservam-se as velhas 

estruturas e o privilégio que os estamentos senhoriais possuíam pela via 

da dominação patrimonialista. Ao mesmo tempo, constrói-se uma nova 
																																																								
22 Tal como Fernandes, Lampedusa, no romance O leopardo, retrata a revolução burguesa italiana pela 
ótica do Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, na Sicília. Lá, como aqui, ambos se referem à 
mudança no modo de produção, sem que se alterem muito os personagens de domínio do poder. Em 
pensamento, depois de tratar com Dom Ciccio, que se identifica com a futura classe dirigente, o 
príncipe, fala a si mesmo: “Ele, por sua vez, acredita numa época ‘gloriosa para a nossa Sicília’, como 
diz, coisa que nos tem sido prometida na altura dos muitos desembarques que já sofremos desde Nícias. 
Época que não chegou. E, de resto, por que havia de chegar? E que irá acontecer então? Ora! 
negociações ao ritmo de descargas inofensivas. Depois tudo ficará na mesma, embora tudo tenha 
mudado” (LAMPEDUSA, [s.d.], p. 32).  
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ordem social, a partir de um Estado nacional. Trata-se de uma situação 

ambígua, porque incorpora os contextos históricos relativamente arcaicos 

se comparados ao dinamismo social da nova ordem social competitiva. 

Desse modo, 

o horizonte cultural orienta o comportamento econômico 
capitalista mais para a realização do privilégio (ao velho 
estilo), que para a conquista de um poder econômico, 
social e político autônomo, o que explica a identificação 
com o capitalismo dependente e a persistência de 
complexos econômicos semicoloniais (na verdade, ou 
pré-capitalistas ou subcapitalistas). (FERNANDES, 1981, 
p. 167). 

Se essa perspectiva desenvolvimentista é um tanto mais clara, a 

construção de um projeto de nação se revela cada vez mais evidente 

apenas no fim dos anos 1930. As Forças Armadas, especialmente o 

Exército, passam da condição subordinada para o centro do poder 

político, com o Estado Novo (1937–1945). O Exército, emblema das 

elites, oligárquicas e industriais, sob a ordem do progresso e a ótica 

militar, pressupõe a existência de uma ordem nacional e se direciona 

progressivamente rumo ao autoritarismo, ao reacionarismo e às posturas 

antidemocráticas. No meio militar e nos setores dominantes da sociedade 

brasileira, tanto no discurso quanto nas realizações do governo no Estado 

Novo, cresce a ideia de constituir um Estado autoritário de segurança 

nacional para conduzir o desenvolvimento capitalista/industrial do país. 

As mudanças na política educacional são emblemáticas desse 

período. Em consequência do golpe de 1937 é outorgada uma nova 

constituição (BRASIL, 1937), que em seu artigo 128 torna obrigatório o 

ensino de trabalhos manuais em todas as escolas primárias, secundárias e 

normais, definindo um programa de política escolar em termos do ensino 

pré-vocacional e profissional. Tal programa se destina “às classes menos 

favorecidas e é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado”. O 
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artigo 129 (BRASIL, 1937) estabelece o regime de cooperação entre a 

indústria e o Estado. A Reforma Capanema de 1942 explicita esse 

objetivo da política educacional: preparar mão de obra para as novas 

atividades e profissões e qualificar um contingente maior de pessoas das 

classes baixas para ocupar postos de trabalho. O foco dessas políticas não 

é a formação intelectual, mas a profissionalização técnica para o trabalho. 

Também nesse sentido, a relação entre o caráter autoritário do 

Estado Novo e os meios de comunicação de massa testemunha as formas 

de atuação política “orientada para galvanizar o grande público” (ORTIZ, 

1994b, p. 51). A criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo 

(Ince), em 1936, e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 

1939, evidencia a tentativa de controle, organização e racionalização do 

tempo livre, utilizando-se da censura seletiva das mercadorias e 

manifestações culturais. Se o primeiro quase nada produz, o segundo, por 

meio do Decreto nº 1.915, que o institui, tem a finalidade, entre outras, de  

fazer a censura do teatro, do cinema, de funções 
recreativas e esportivas de qualquer natureza, da 
radiodifusão, da literatura social e política, e da imprensa; 
proibir a entrada no Brasil de publicações estrangeiras 
nocivas aos interesses brasileiros, e interditar, dentro do 
território nacional, a edição de quaisquer publicações que 
ofendam ou prejudiquem o crédito do país e suas 
instituições ou a moral; promover, organizar, patrocinar 
ou auxiliar manifestações cívicas e festas populares com 
intuito patriótico, educativo ou de propaganda turística; e 
organizar e dirigir o programa de radiodifusão oficial do 
governo.23 

Convertido em canal pedagógico pelo DIP, o programa Hora 

do Brasil, a partir de 1937, passa a ser obrigatório, em cadeia de rádio 

para todo o país. O programa transmite discursos do Presidente Vargas e 

anuncia as realizações de seu governo. O rádio, sob a tutela do Estado, é 

																																																								
23  Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-
dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 ago. 2016. 



	

	
	

51	

usado promover a incorporação dos conteúdos ideológicos do Estado à 

cultura popular, mas, também, para elevar o nível estético da cultura 

nacional. Esse é o projeto para o rádio, no entendimento do Estado Novo, 

capaz de unificar o país mediante uma pacificação entre os distintos 

interesses das classes sociais antagônicas em disputa, sob a alegação de 

um ilusório progresso comum a todos.  

Os desdobramentos econômicos, políticos e culturais nas 

décadas de 1940, 1950 e 1960, com avanços e retrocessos, seguem o 

curso da integração da racionalidade capitalista na sociedade brasileira. 

Tal projeto busca: (i) incorporar a população no projeto de um modelo de 

nação; (ii) incluir os indivíduos por meio do consumo de bens materiais e 

simbólicos; (iii) integrar o Brasil na modernização e divisão internacional 

do trabalho; (iv) adaptar o Brasil à internacionalização do modo de 

produção capitalista e à mundialização da cultura. 

O encerramento do ciclo entre 1920 e 1970, segundo Ianni 

(1968), com o golpe civil-militar de 1964 e seus desdobramentos 

posteriores que se recriam ainda hoje, singulariza a política econômica da 

modernização brasileira. Até essa data, a política de desenvolvimento 

tenta dinamizar as forças produtivas, buscar independência política e 

perseguir a autonomia econômica. Depois de 1964 se reafirmam e se 

facilitam a centralização e a concentração do capital, bem como as 

ingerências externas na política nacional. A política de industrialização se 

efetiva nas conciliações e contradições com o capitalismo dependente 

internacional; racionaliza a produção barrando as demandas das classes 

assalariadas. 

A aliança entre a elite econômica e o Estado brasileiro não se 

reduz apenas à esfera produtiva econômica, mas à cultura como espaço 

de luta por hegemonia. A cultura de massa se torna produtora da 

sociedade moderna brasileira; a indústria cultural tem nos meios de 
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comunicação uma das formas mais importantes e desenvolvidas para 

propagar a integração nacional. A identidade nacional é então 

equacionada em termos de mercado, e a nação integrada passa a 

significar a interligação de consumidores espalhados pelo território. A 

indústria cultural – expressão da cultura brasileira, capitalista e moderna 

– é resultante da fase mais avançada do capitalismo mundial. 

Essa industrialização da cultura nacional, com a esfera política 

sendo determinada pelo setor econômico, articula e orienta: (i) a 

qualificação na formação de mão de obra alfabetizada; (ii) a formação de 

consumidores; (iii) a criação de bens culturais; e (iv) o desenvolvimento 

de um projeto de nação unificada, de uma consciência. Desse modo, 

a indústria cultural adquire, portanto, a possibilidade de 
equacionar uma identidade nacional, mas 
reinterpretando-a, em termos mercadológicos; a idéia de 
“nação integrada” passa a representar a interligação dos 
consumidores potenciais espalhados pelo território 
nacional. Nesse sentido se pode afirmar que o nacional se 
identifica ao mercado; à correspondência que se fazia 
anteriormente, cultura nacional-popular, substitui-se uma 
outra, cultura mercado-consumo. (ORTIZ,1994a, p. 165). 

Emblemática, nesse sentido, é a declaração de Walter Clark 

(diretor executivo da TV Globo de 1965 a 1977), citada por Kehl (1986, 

p. 205, grifo no original): 

Esta é a importância maior da comunicação em um 
sistema produtivo: transformar a população em mercado 
ativo de consumo, gerando a disposição ao consumo, 
relacionando cada bem, produto ou serviço ao extrato 
social a que está destinado, atingindo simultaneamente a 
todos os extratos e imprimindo maior agilidade ao 
mecanismo produtivo. 

A consolidação da sociedade de consumo no Brasil é produzida 

graças à formação de uma “opinião pública” promovida pelos meios de 

comunicação de massa, sob o patrocínio do Estado brasileiro. Seguindo a 

Doutrina de Segurança Nacional, tenta-se criar uma homogeneização 
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social e cultural com a ideia de “povo” ou de “público” – uma 

falsificação ideológica de caráter popular e nacional. O “povo” e o 

“público” (abstrações que sustentam tanto a política do Estado quanto a 

do capital) são apresentados de forma deslocada da experiência real e 

concreta. Aparecem destituídos das contradições, pois tanto a lógica 

comercial quanto a ideológica não suportam as contradições que 

ameaçam a estrutura política e a rentabilidade. Segundo Chaui (2006b, p. 

61), 

o nacional procura a unidade e a identidade, enquanto o 
popular afirma a diferença e a divisão, portanto os dois 
termos não operam da mesma maneira nem na prática 
nem na ideologia. 

Conforme a autora, os conteúdos que se reportam ao popular 

brasileiro, gerados nos centros de produção dos media e percorrendo um 

país tão diverso culturalmente, contribuem para tentar transformá-lo em 

um arremedo de uma “nação” unificada. As diferenças culturais, as 

“subculturas”, as expressões populares regionais são aplainadas e, 

portanto, descaracterizadas em favor da integração sob o argumento da 

inclusão dos marginalizados. Essa inclusão se dá sob a determinação dos 

hábitos, valores e símbolos de uma sociedade de consumo, produzindo 

como possibilidade uma justiça social. Apagam-se as diferenças culturais 

e de classes sociais em favor de uma ficção de que não há desigualdades 

sociais. Uma nação justa socialmente é contraditória ao modelo 

capitalista de produção e, desse modo, a criação ilusória de uma cultura 

nacional unificada pela justiça social oculta essa contradição. E, assim, a 

elaboração intencional de uma nação no plano cultural atende aos 

interesses políticos e econômicos do mercado e do Estado. 

Os processos de industrialização e urbanização aumentam 

também o setor terciário da economia, expandindo o setor do comércio 

do funcionalismo público – civil e militar – e, por conseguinte, das 
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camadas médias da população. Esses grupos se tornam importantes 

politicamente. Segundo Ianni (1968), o universo cultural e político dessa 

camada social a aproxima das classes dominantes, razão pela qual se 

opõe às demandas do proletariado (melhores condições de escolarização, 

saúde, serviços de toda ordem e aumentos salariais). No entanto, a 

camada média também pressiona, legítima e democraticamente, pela via 

política e do consumo, por essas mesmas demandas. Força também, de 

forma ilegítima e autoritária, a manutenção dos privilégios pela via da 

ditadura civil-militar. 

A política desenvolvimentista fortalece as camadas médias da 

sociedade urbano-industrial. E com ela irrompe um novo estilo de vida, 

pois passam a exigir que o Estado garanta algumas condições 

privilegiadas para seus membros. Se a esperança e o otimismo do 

progresso implicam alterações profundas na vida da população em todo o 

país, estas permitem, não a todos, mas a apenas uma parcela – as classes 

médias dos centros urbanos –  o consumo de mais produtos. Em várias 

áreas da cultura, por exemplo, está embutido o desejo de transformar a 

realidade do país subdesenvolvido, de retirá-lo do atraso, de construir 

uma nação progressista. Afinal, tratava-se das transformações no mundo 

da produção e da reprodução, do controle de corações e mentes, de um 

projeto civilizatório em curso que constitui as bases da racionalização. 

A forma autoritária da integração nacional nesse período 

prioriza o controle da crise desencadeada entre dois modelos de 

desenvolvimento, o capitalismo e o comunismo. O Estado brasileiro – 

político, civil e militar – organiza e administra a sociedade para proteger 

o curso do projeto de integração ao modelo capitalista em expansão no 

mundo.  

A convergência nos meios de comunicação dos interesses entre 

o mercado e o Estado contribuiu, por exemplo, para a preparação e a 
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realização do Golpe de 1964, pondo em curso uma integração sempre 

parcial, desigual e combinada. Instaura-se então uma etapa da 

dependência estrutural brasileira ao capital internacional, permeada de 

contradições. É nesse contexto que se deve compreender a análise de 

Ianni (1968, p. 138, grifo no original): 

Foi uma ampla campanha de opinião pública, dirigida 
especialmente à classe média, que preparou as 
populações urbanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, etc. para aceitarem antecipadamente a 
derrubada do Governo de João Goulart, a modificação 
drástica das instituições políticas e a reformulação 
completa da política econômica. Todos esses objetivos 
foram alcançados por meio de uma operação político-
militar organizada para combater o comunismo e a 
corrupção, envolvendo ao mesmo tempo os interesses 
econômicos e os processos políticos em jogo. A “Marcha 
da Família com Deus, e pela Liberdade”, que antecede e 
prepara a opinião pública para o golpe, foi realizada dez 
dias antes. E foi noticiada nos seguintes termos: A 
Capital paulista viveu ontem o maior dia de toda a sua 
história. Em formação compacta e na mais perfeita 
ordem, cerca de 500.000 democratas de todas as 
condições sociais, constituindo uma verdadeira torrente 
humana, desfilaram durante horas pelas ruas do centro, 
transformando a “Marcha da Família com Deus, e pela 
Liberdade”, na maior manifestação cívica jamais 
realizada nos quatrocentos e dez anos de vida da nossa 
metrópole.24 

Nessa matéria jornalística, destacam-se atribuições de valores 

na caracterização e na descrição dos fatos, pois prevalecem a ordem e a 

harmonia. Mesmo sendo a manifestação constituída por pessoas de todas 

as condições sociais, indica uma realidade utópica com a integração de 

todos os brasileiros. Entretanto, em perspectiva histórica, “foi reacionária 

e largamente apoiada na classe média. [...] e é manifestação orientada 

para o autoritarismo” (IANNI, 1968, p. 139). Nota-se, na notícia do fato, 

																																																								
24 Ianni (1968, p. 138) cita a notícia extraída do jornal O Estado de São Paulo, de 19 de março de 1964, 
p. 14. 
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a fabricação de uma realidade aparentemente despossuída de 

contradições. Se analisada, porém, em perspectiva histórica, podem-se 

desvelar suas contradições. O ordenamento democrático cívico, sem 

quaisquer conflitos, entre 500 mil pessoas de todas as camadas sociais, 

não passa de uma virtualidade distanciada da realidade, pois, como nas 

palavras de Ianni (1968, p. 139), pode-se comprovar nos desdobramentos 

do Golpe de 1964. 

Essa compreensão adulterada da realidade exposta no jornal O 

Estado de São Paulo denota a intencionalidade de impor essa realidade 

adulterada como se fosse a realidade mesma: parte de uma suposta 

unidade social pacificada que deve ser mantida e continuada. Essa 

intencionalidade se esconde na própria exposição, pois, se as condições 

objetivas reais fossem desveladas pelo jornal, provocaria resistências. A 

intenção, portanto, é a de camuflá-las intencionalmente. A forma de 

internalizar as condições objetivas relativiza a totalidade da manifestação 

popular e abstrai as diferenças particulares com um fim bastante 

específico: que a população se conforme com essa realidade adulterada. 

O conteúdo fabricado precisa ser mascarado por meio da abstração 

(“500.000 democratas de todas as condições sociais”), como se as 

condições objetivas da sociedade do capital, por exemplo, não cindissem 

a totalidade da população em duas classes antagônicas. 

 

1.4. A implantação da televisão 

 

Nesse contexto histórico, de excitação cultural, de crescimento 

e desenvolvimento da indústria de bens de consumo e de agitação 

política, acontece a primeira transmissão no Brasil, realizada pela TV 

Tupi-Difusora, em São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950. Essa 

emissora dos Diários Associados, de propriedade de Assis Chateaubriand, 
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era um poderoso conglomerado nos meios de comunicação (rádio, 

jornais, revistas e cinema). Essa transmissão, segundo Simões (1986), foi 

precedida por anúncios publicitários nas rádios e jornais do grupo dos 

Diários Associados: “Logo mais, televisão no Brasil”; “Breve, televisão, 

uma realidade”; “Você já ouviu falar, agora vai ver televisão”; “O cinema 

a domicílio”. Esses anúncios cumpriram dois objetivos diferentes, mas 

comuns, que é educar os telespectadores, criando demanda para o 

produto, atiçando e aguçando a curiosidade, e ao mesmo tempo 

mostraram potência econômica e política para convocar patrocinadores 

no arriscado empreendimento. 

No Brasil, a televisão é herdeira direta do rádio e do teatro, mas 

sobretudo do rádio no sentido cultural-artístico, econômico e legal. São 

os profissionais do rádio – artistas e técnicos – que iniciam a TV na 

década de 1950. E são as mesmas empresas privadas, donas das 

emissoras de rádio, que recebem as concessões públicas do Estado. Aqui 

se seguiu o modelo estadunidense, à revelia de outros modelos públicos 

de exploração de meios de comunicação, em outros países e também no 

Brasil.25 O modelo de exploração comercial do rádio, na década de 1950, 

se manteve na televisão pela venda de espaços à propaganda. Assim 

como o rádio, a televisão no início é local e regional, limitada pelo baixo 

alcance de projeção das emissoras. Também como no rádio, a televisão é 

concebida, principalmente, como um sistema de transmissão e recepção, 

com pouca ou nenhuma produção de conteúdo. Nesse período, as 

empresas de televisão no Brasil funcionam como instalações para a 

transmissão de eventos públicos, esportivos ou teatrais, de cerimônias e 

de acontecimentos sociais. O sinal dessas emissoras é captado a 100 

quilômetros, conferindo um caráter bem regional à programação. 

																																																								
25 Leal Filho (1997) detalha os diversos modelos de exploração do rádio e da televisão, nesse contexto 
histórico no mundo e no Brasil, na década de 1950. 
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Entre 1950 e 1964, a televisão no Brasil ganha espaço e valor. 

A publicidade migra radicalmente dos jornais, rádio e revistas para a TV. 

Em 1960, a distribuição do investimento publicitário em percentuais, 

segundo Caparelli (1982), é: revistas 28%, televisão 24%, rádio 23%, 

jornais 18%, outdoors 6% e cinema 1%. Em 1962 já existem 1,5 milhão 

de aparelhos (6 milhões de espectadores em um universo de 82 milhões 

de brasileiros) e quatorze emissoras no Brasil. Em 1964, o quadro de 

investimentos publicitários altera substancialmente, de acordo com 

Mattos (2002): televisão 36%, rádio 23,6%, revistas 19,5% e jornais 

16,4%. 

Apenas em 1962, a difusão do videotape aponta 

embrionariamente para a nacionalização da programação, enquanto 

distribuição. Os programas são gravados e vendidos a outras emissoras de 

outras cidades, mas a produção continua centralizada nos estados do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. Altera-se o processo de produção: se antes a 

produção é simultânea à exibição – a TV ao vivo –, agora a produção visa 

à distribuição nacional. Essa alteração na produção da televisão brasileira 

mantém o sentido do monopólio econômico e político inerente ao 

capitalismo.  

A concentração e a centralização da produção pelas grandes 

empresas de televisão visam ao aumento do lucro e controle dos 

conteúdos nas produções. E quando se aumenta o lucro, ampliam-se o 

capital da empresa e seu poder econômico, em relação aos concorrentes. 

Pode-se investir em mais tecnologia, em mais propaganda e em suas 

próprias produções, para ganhar mais mercado. Dessa forma, torna-se 

possível reduzir os preços dos seus produtos, acirrar a disputa, acarretar a 

falência dos seus concorrentes e, no final, abrir caminhos para os 

monopólios, inclusive o monopólio político. 
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No Brasil, o domínio da televisão se dá, especialmente, a partir 

das décadas de 1960 e 1970. O ciclo de implantação da televisão encerra 

em 1970 quando a TV se consolida como mais importante entre os 

demais media da indústria cultural, quando se consolidam uma sociedade 

de consumo e um mercado de bens culturais em decorrência do processo 

de modernização, industrialização e desenvolvimento do capitalismo em 

curso no país. Os altos investimentos necessários para a construção e 

manutenção de produtoras e emissoras de televisão criam empecilhos 

para pequenas empresas, favorecendo a concentração em poucas, o 

monopólio das grandes. E estas, depois de instaladas, estão sob 

julgamento constante do Estado, para renovar ou não a concessão de 

funcionamento. Segundo Bolaño (1988, p. 12), 

é só a partir de 1965 e, principalmente, a partir dos anos 
1970 que a indústria de televisão brasileira assume um 
caráter monopolista. Na verdade, entre 1965 e 1970 
temos a passagem de um mercado relativamente 
competitivo para outro caracteristicamente oligopólio, 
fortemente concentrado e centralizado. 

Paradoxalmente, a aprovação do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, em 1962, autoriza e regulamenta a criação de uma 

empresa pública autônoma para explorar os serviços interestaduais e 

internacionais. Cabe então à Empresa Brasileira de Telecomunicações 

(Embratel) centralizar e estatizar as telecomunicações brasileiras. O 

Estado brasileiro, a par de inaugurar uma política de telecomunicações 

monopolista nas mãos da União, assume apenas o que se refere à 

telefonia, reassegurando a exploração da televisão às empresas privadas, 

reafirmando o modelo de desenvolvimento estadunidense. 

As transformações socioeconômicas na sociedade brasileira, os 

processos de racionalização empresarial e a profissionalização crescente, 

com a especialização da produção, intensificam o movimento de divisão 

de tarefas e a racionalização do tempo de produção. Com base nessa 
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perspectiva, pode-se estabelecer, com Bucci (1997a), Caparelli (1982), 

Kehl (1986) e Ortiz (1994b), um paralelismo histórico entre a 

consolidação de um projeto nacional – que não prescinde da integração e 

da modernização – e a história da televisão no Brasil.  

Desde o início das transmissões, como atesta o discurso de 

Chateaubriand, parcialmente transcrito aqui na introdução, a televisão, no 

Brasil, é financiada pelo Estado, por meio de isenções fiscais e 

empréstimos para a compra de equipamentos modernos e caros no 

exterior. Nesse ínterim, o financiamento da televisão é realizado por meio 

da comercialização de tempos e espaços aos anunciantes. Entretanto, os 

altos custos de manutenção dos equipamentos e dos profissionais não são, 

nesse começo, totalmente transferidos aos preços dos comerciais. 

Vendidos por um preço abaixo dos custos de produção, o anunciante 

financia e viabiliza a produção. Isso acaba  

conferindo às empresas uma autonomia pequena; o meio 
funcionava mais como emissor do que propriamente 
como produtor de um bem cultural. [...] tornava-se 
impossível administrar em termos empresariais o próprio 
espaço de publicidade. (ORTIZ, 1994b, p. 61).  

Mas essa forma não é restrita aos comerciais, ela se estende aos 

programas. Os maiores anunciantes produzem seus próprios programas. 

Desse modo, os anunciantes, orientados pelas agências de publicidade, 

definem o horário e a duração dos programas, de acordo com as pesquisas 

de audiência, segundo as classes econômicas e o respectivo potencial 

aquisitivo. Os horários dos programas variam muito por imposição dos 

anunciantes. Quando um deles é substituído, o novo patrocinador exige a 

mudança de horário para atender aos critérios da publicidade. 
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A TV Excelsior,26 precursora do modelo de televisão atual, 

inicia suas transmissões em 1963, contratando, com altos salários, grande 

parte do elenco e de técnicos da antiga TV Rio. É a pioneira na 

organização de uma grade de programação. Segundo Ortiz (1994b, p. 

136), a “grande inovação introduzida pela Excelsior foi a racionalidade 

do uso do tempo. [...] Tempo sem conteúdo, vazio, abstrato, portanto 

mensurável e comercializável”. Os programas paulatinamente não são 

mais vendidos aos patrocinadores. Como a Excelsior passa a produzir os 

programas, que se transformam em veículos para o produto ser 

anunciado, inaugura-se o tempo da propaganda, com intervalos 

comerciais em tempos fixos e organizados, durante os programas. 

A inovação da TV Excelsior, que a eleva à condição de líder do 

mercado, se relaciona com a produção, a racionalização e a organização 

do tempo livre dos seus espectadores. Para Ortiz (1994b), os horários da 

programação passam a ser determinados horizontal e verticalmente. Os 

horários horizontais são ocupados pelos programas diários, exibidos 

sempre no mesmo horário, como novelas e jornais. Os verticais 

reproduzem a sequência dos programas: inicia-se com um programa 

infantil, depois uma novela, seguida por um jornal e por um show, 

encerrando-se com um filme de longa-metragem. De toda forma, é quase, 

exclusivamente, de criações brasileiras; apenas uma ou outra produção 

estrangeira é exibida, desde as músicas das telenovelas aos autores dos 

teleteatros. Certamente que essa definição por uma programação nacional 

é mais política e econômica do que “bairrista”. Assim é que, segundo 

Costa (1986), a clara oposição da TV Excelsior a qualquer articulação 

golpista contra o governo constitucional de Jango e o Golpe de 1964 

desvela menos uma posição democrática do dono da empresa, Mário 
																																																								
26 A TV Excelsior pertence ao Grupo Simonsen, vinculado à exportação de café. Na época, as empresas 
Comal e Wasin, também do Grupo, eram as maiores exportadoras de café do mundo. O monopólio 
Simonsen também era proprietário da Panair, uma das maiores empresas áreas brasileiras. 
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Simonsen, e mais seus interesses comerciais. O monopólio da exportação 

do café por uma empresa de capital nacional é alvo de interesses 

transnacionais. Assim, a posição política “nacionalista” pró-Jango é mais 

favorável à manutenção do seu monopólio. Por isso, a valorização dos 

artistas e das produções brasileiras na programação da TV parece, 

também, mostrar que o interesse de preservar e aumentar o monopólio do 

Grupo Simonsen na TV e em outras áreas de atuação é mais plausível que 

apenas uma escolha entre o nacional e o internacional.  

No início de 1964, as empresas Comal e Wasin são colocadas 

em xeque no Congresso Nacional. Uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) impede o grupo de manter contratos com outras empresas 

menores e obter empréstimos para honrar compromissos. É o que se 

relata a seguir: 

Quando foi criada a CPI, a resolução número 24 de 1964 
tinha como propósito investigar a política cafeeira, mas 
acabou devassando apenas uma entre todas as firmas 
exportadoras de café. [...] O golpe atropelou o presidente, 
o regime, a CPI. Vinte e dois dias depois, em 23 de abril 
de 1964, terminavam os trabalhos da comissão 
parlamentar de inquérito que determinou à Presidência o 
sequestro dos bens no país e no exterior da Comal e da 
Wasin, inclusive dos sócios minoritários. Deliberou 
também que se abrisse processo penal contra as firmas e 
todos os diretores. (MOYA, 2004, p. 369-372). 

A interpretação da ofensiva do Estado às empresas do Grupo 

Simonsen – TV Excelsior, Panair, Comal e Wasin – não é ideológica, ou 

não pode apenas ser reduzida à perseguição ideológica, por sua adesão ao 

governo de Jango. É antes da ordem da economia política, ou da política 

da economia. Tendo como referência Fernandes (1981), pode-se explicar 

a falência do grupo pela via da transição do capitalismo competitivo 

dependente para o capitalismo associativo e dependente no Brasil. Pode-

se, ainda com Fernandes, entender o monopólio da exportação de café e 
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da TV Excelsior pelo Grupo Simonsen como um “obstáculo” às grandes 

corporações transnacionais. Para Fernandes (1981, p. 256), 

[a] disposição das economias centrais e da comunidade 
internacional de negócios de alocar no Brasil um volume 
de recursos suficientes para deslocar os rumos da 
revolução econômica em processo; e no deslocamento 
empresarial envolvido por essa disposição, que iria 
implantar no país o esquema de organização e de 
crescimento econômico intrínsecos à grande corporação. 
[...] A questão não é a “viabilidade”, mas de custos, 
tempo e operacionalidade. Até que ponto essa 
interpretação é correta nos demonstra o que aconteceu 
sob o Governo Kubitschek e os Governos militares 
posteriores a 1964.  

Esse processo pode ainda ser entendido com Ianni (1968, p.11): 
  

A combinação e o reagrupamento de empresas brasileiras 
e estrangeiras, com a formulação de uma nova concepção 
de interdependência econômica, política, cultural e 
militar, na América Latina e com os Estados Unidos.  

Com guardas armados de metralhadoras, a TV Excelsior é 

invadida, no primeiro dia de abril de 1964, pelo general Gustavo Borges, 

chefe de polícia de Carlos Lacerda.  

Até 1964, as empresas privadas de televisão, financiadas pela 

venda de seus espaços e por vezes com dinheiro internacional27 e estatal, 

são responsáveis pela estrutura e infraestrutura de produção e reprodução. 

Mas, a partir de então, o Estado brasileiro impulsiona a televisão 

diretamente, com financiamento direto na infraestrutura, redução de 

impostos nos televisores, facilidades legais, financiamento indireto por 

meio de propaganda institucional. Durante o regime militar, as ações 

implementadas pelo Estado foram direcionadas para os seguintes fins: (i) 

acelerar o progresso e a modernização industrial; (ii) manter a ordem e a 

																																																								
27 Cabe ressaltar que a legislação vigente impedia tal ação, conforme estabelece o Art. 160 da 
Constituição de 1946 (BRASIL, 1946): “É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam 
políticas ou simplesmente noticiosas, assim como a de radiodifusão, a sociedades anônimas por ações 
ao portador e a estrangeiros”. 
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segurança; (iii) atrair investimentos estrangeiros; e (iv) desenvolver as 

condições básicas para a integração nacional por meio do sistema de 

telecomunicações. 

De acordo com Kehl (1986), a Embratel começou, em 1967, a 

investir na criação de canais de micro-ondas, de torres e de estações 

repetidoras a cada 100 quilômetros em quase todo o território. Detinha 

assim o monopólio da infraestrutura de transmissão e impunha as regras 

de sua utilização em rede. Segundo a autora, a Embratel distribuía essa 

infraestrutura mediante contrato de aluguel com as empresas que podiam 

pagar o melhor preço. Desse modo, contribuiu para o acirramento da 

concorrência e valorização do monopólio. 

 Dadas as circunstâncias da ofensiva do Estado ao monopólio 

da TV Excelsior e do tratamento diferente que o Estado deu ao acordo 

Time-Life com a TV Globo – apesar de a legislação federal interditar o 

capital externo nas empresas brasileiras de comunicação –, pode-se 

compreender a relação entre o desenvolvimento da televisão brasileira e 

as bases do capitalismo de monopólio associativo dependente. A 

ascensão da TV Globo pode ser tomada como emblema dessa 

reconfiguração do capitalismo no Brasil, tanto quanto a TV Excelsior de 

um modelo anterior – de monopólio, mas não associativo dependente – a 

ser superado. 

Segundo Melo (2010), a concessão do canal de televisão pelo 

governo federal à TV Globo foi feita em 30 de dezembro de 1957, mas a 

primeira transmissão ocorreu apenas oito anos depois, em 26 de abril de 

1965, um ano após o golpe militar e um ano depois da invasão da TV 

Excelsior. Segundo Extra: realidade brasileira (1976), entre 1962 e 1969 

vigorou o contrato entre a TV Globo e a Time-Life. Também contra a 

Globo foi aberta uma CPI em 1966; por oito votos a zero, no dia 12 de 

setembro do mesmo ano, aprovou-se o parecer de que esse contrato 
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tivesse infringido a Constituição. Apesar disso, o procurador-geral da 

República no governo do presidente Costa e Silva decidiu, em 29 de 

setembro de 1968 – só após dois anos – considerar legais os acordos 

firmados (ALMEIDA FILHO, 1976, p. 55). 

Mas os dois contratos28 entregues à CPI estipulam sobre a 

assistência técnica e sobre a locação do prédio e terreno da TV Globo e 

vendido à Time-Life.29 A TV Globo supostamente vendeu o prédio e o 

terreno à Time-Life e passou a pagar aluguel a esta. Registra-se, segundo 

Kehl (1986, p. 184), “o primeiro [prédio] do país construído 

especialmente para abrigar uma emissora de televisão” e construído já 

sob a tutela da Time-Life. Nos documentos enviados à CPI, o valor pago 

pela Time-Life à TV Globo foi da ordem de 6 milhões de dólares. No 

contrato da assistência técnica, a TV Globo deveria pagar o salário de 

dois funcionários da Time-Life, um gerente- geral e um assistente do 

diretor-geral, durante dez anos prorrogáveis por mais 40 anos “a partir da 

data em que a TV Globo começar a transmissão comercial” (HERZ, 

[s.d.], p. 256). O contrato de arrendamento estabelece que a TV Globo 

pagaria 45% dos lucros líquidos anuais, também pelo prazo de dez anos, 

prorrogáveis por mais quarenta anos. 

[Isso] torna a Time-Life durante 50 anos participante do 
lucro líquido da TV Globo e durante esse mesmo 
período, já que o contrato de assistência técnica tem 
praticamente duração indeterminada, usufrutária de 3% 
da renda bruta, que corresponde sempre a mais de 5% do 
lucro líquido. Isto significa que, na base dos contratos 
vigentes, durante 50 anos a Time-Life auferiria mais de 
50% do lucro líquido da TV Globo [portanto] é sócia 
majoritária de TV Globo. (EXTRA, 1976, p. 53). 

																																																								
28 Os contratos foram publicados na íntegra por Herz (s.d.) em A história secreta da Rede Globo. 
29 Em reportagem publicada em 12  de fevereiro de 1966 publicada no jornal O Estado de S. Paulo e 
transcrita por Extra: realidade brasileira (1976, p. 48) há o seguinte registro: “Todas as páginas da 
escritura de venda da TV Globo ao grupo Time-Life foram arrancadas do livro de registro do 
Cartório”. 
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A conivência do Estado com esse acordo, à revelia da lei, 

explicita medidas institucionais adotadas para favorecer o desempenho 

dos monopólios brasileiros associados ao capital estrangeiro. Dentre essas 

medidas, destaca-se o interesse do Estado em potenciar a acumulação de 

capitais e em redefinir as relações entre as empresas e o Estado.  

Embora os desdobramentos do acordo entre a Time-Life e a TV 

Globo sejam importantes para explicar o desenvolvimento dos 

investimentos de capitais estrangeiros na televisão, não são os únicos. As 

razões objetivas do êxito da Rede Globo de televisão podem ser 

explicadas por duas determinações: a racionalização industrial da 

produção e o alto volume de recursos investidos. De uma só vez, cria uma 

central de produções e uma programação nacional, tornando viável a 

televisão em termos empresariais, pela diluição dos custos de produção e 

pelo alcance de um mercado nacional. 

Segundo Bolaño (1988), Caparelli (1982), Kehl (1986) e 

Mattos (2002), nos anos 1970 a televisão se submete cada vez mais às 

pesquisas sobre consumo, portanto, ao controle de grupos estrangeiros, 

em virtude do alto grau de dependência da publicidade. Os maiores 

anunciantes no Brasil são corporações multinacionais das indústrias de 

alimentos, de eletrodomésticos, de medicamentos, de automóveis etc. 

Esses investimentos que financiaram a forte expansão do setor facilitaram 

a capitalização das emissoras, principalmente a Globo, líder absoluta do 

mercado e da audiência.  

Segundo Bucci (2004, p. 229), o chamado “padrão Globo de 

qualidade” não foi um produto da concorrência no mercado, mas, pelo 

contrário, com o apoio do regime militar: “Este se desenvolveu como se 

desenvolveu porque estava a salvo de certos mecanismos de mercado”. A 

TV Globo se expandiu como consequência necessária do processo de 

produção e reprodução capitalista. Os investimentos de capital nas 
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empresas de televisão brasileira foram conveniente e coniventemente 

“abandonados” pelo Estado ao seu curso natural, favorecendo a aliança 

com o grande capital estrangeiro e o poder interno do monopólio do 

Grupo Globo de Comunicações. Essa conivência se baseia nos interesses 

solidários da TV Globo e do Estado em produzir conteúdos adulterados 

da realidade, com a intenção de impor o modelo de desenvolvimento, 

camuflando suas contradições inerentes. Intencionalmente se impõe uma 

determinada forma de razão imanente ao capital. 

As relações na TV Globo entre produção, distribuição e 

consumo devem ser pensadas com base na produção, e não só pelo 

consumo ou pela distribuição. Apesar de os autores citados se referirem 

às pesquisas sobre o consumo como orientando o padrão Globo de 

qualidade corretamente, é necessário submeter essa explicação ao jugo da 

totalidade do modo de produção. Essas pesquisas sobre o consumo na TV 

Globo não visam apenas a atender às demandas do consumidor, mas, 

fundamentalmente, conhecer o consumidor para melhor produzi-lo como 

consumidor.  

Em suma, a produção é o momento predominante em dois 

sentidos, pois determina a forma como os produtos serão consumidos e 

distribuídos. O consumo e a distribuição também são estabelecidos pela 

produção, pois é nela que se fixa a distribuição dos agentes de produção. 

Ou seja, é por ela definida a condição de proprietário da produção ou de 

consumidor. A produção na sua origem não é pública, mas privada, 

(re)produz a propriedade privada, o capital e, portanto, as classes 

antagônicas e desiguais. 

Da televisão local à montagem do sistema de redes, da TV Tupi 

à Rede Globo, do teleteatro à telenovela se constrói e se consolida a 

imagem do Brasil moderno. Ao longo dos anos, a precariedade técnica dá 

lugar ao modelo industrial de produção, a criatividade gerada pela 
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incipiência cede ao rigor do planejamento, a abertura das relações 

amigáveis é fechada pelos contratos financeiros. Assim, o teleteatro, que 

é a artesania de abnegados, é substituído pela telenovela; os jornais, que 

constituem o espaço público de discussão política, são transformados em 

notícias descontextualizadas sob um prisma privatista, em produtos de 

uma indústria que produz mercadorias a serem consumidas como outras 

quaisquer. 

As relações entre mercado, Estado e cultura no Brasil permitem 

apreender os nexos históricos constitutivos da indústria cultural 

televisiva, compreendendo-as na esteira da revolução burguesa no Brasil, 

consoante as condições econômicas, políticas e tecnológicas e a 

convergência dos interesses do mercado e do Estado para (re)produção da 

racionalidade da sociedade do capital. Tais relações que testemunham os 

desdobramentos nacionais da internacionalização da economia e da 

globalização da cultura esclarecem a forma e o conteúdo da exploração 

privada e monopolística dos meios de comunicação e em particular da 

televisão. Também testemunham o processo de implementação e 

transformação da televisão em medium mais importante e central na 

formação e educação da população brasileira, atuando como baluarte para 

o consumo de suas mercadorias culturais, e (re)produtora da 

racionalidade do capital, do trabalho e do tempo livre.  

O processo de modernização no Brasil é tributário dos meios de 

comunicação, particularmente da televisão. A televisão brasileira reporta-

se tanto à particularidade do processo de modernização e de 

industrialização na revolução burguesa quanto à universalização da 

racionalidade do modo de produção industrial capitalista. Os 

desdobramentos históricos dos processos produtivos industriais da 

sociedade brasileira configuram a nossa particularidade na 
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universalização tardia do capital, determinante das formas do trabalho, do 

tempo livre e da cultura. 

Assim, estão imbricados o trabalho, a alienação e o fetichismo 

na constituição da indústria da cultura e, por óbvio, da televisão. 	
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CAPÍTULO 2. RACIONALIDADE 
A racionalidade da indústria cultural e da televisão 
 

 

A racionalidade, o modo de funcionamento, de produção e 

reprodução da sociedade capitalista se impõe como racionalidade de 

dominação que obstaculiza o significado social da produção. A estrutura 

da relação industrial e mercantil se universaliza e passa a determinar 

todas as formas de objetivação. À determinação objetiva do trabalho 

industrial decorrente dessa racionalidade corresponde uma objetivação da 

realidade de forma invertida, como se o particular determinasse o 

universal. Nesse sentido, a produção do fetiche da mercadoria se 

universaliza, objetiva e subjetivamente, dissimulando todas as relações 

humanas, e as objetiva como relação entre coisas. 

A indústria cultural, e em específico a televisão, impõe essa 

particular forma da realidade que oculta as condições objetivas e 

subjetivas produtoras da realidade. Tal procedimento obstrui a 

experiência e a própria razão, pois seu modo de proceder pela forma e 

pelo conteúdo é afirmativo, e não negativo, da razão de dominação 

capitalista. Assim, é necessário realizar uma crítica não apenas a essa 

forma de objetivação da realidade, mas uma crítica ao funcionamento da 

sociedade, ao modo de produção capitalista que a tudo transforma em 

mercadoria. 

 

1.1. A (re)produção da racionalidade do modo de produção 

capitalista 

 

A determinação universal do trabalho, da objetivação, toma 

formas diferentes nos desenvolvimentos particulares históricos, nos 
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diversos modos de produção. A determinação universal do sujeito – a 

condição do ser social – estabelece a constituição do sujeito individual, 

da subjetividade. Segundo Marx (2008, p. 45), no prefácio de a 

Contribuição à crítica da economia política, a totalidade das relações 

sociais de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base 

concreta sobre a qual se correspondem determinadas formas de razão e de 

sociabilidade. Objetivamente as condições materiais de existência 

condicionam um modo de internalização individual e emocional dessas 

condições, da subjetividade, definindo uma configuração específica de 

internalização das condições concretas, uma forma de razão. 

O modo de produção da vida material condiciona o 
processo da vida social, política e intelectual. Não é a 
consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu 
ser social que, inversamente, determina a sua 
consciência. (MARX, 2008, p. 45). 

O trabalho, para Marx (2008), é a mediação entre o ser humano 

e a natureza. É dessa interação que deriva todo o processo de formação e 

transformação do ser humano. O trabalho é a forma efetiva do ser social. 

Todo o conjunto das esferas da existência humana – a consciência, a 

ciência, a diversão, a arte, a religião, a filosofia, vida e morte – é 

estabelecido pela esfera da produção, do trabalho. É na produção que se 

determina como o ser humano se mantém e se reproduz e como ele 

satisfaz as suas necessidades materiais, sociais e psíquicas. E, satisfeitas 

essas necessidades, é o próprio processo do trabalho que repõe as mesmas 

necessidades, cria outras, extingue algumas, recria antigas. São 

necessidades materiais e espirituais, coletivas e individuais, universais e 

particulares, todas com algo em comum, todas se referindo ao movimento 

primário da produção: a interação entre o ser humano e a natureza e entre 

os seres humanos mediada pelo trabalho. O trabalho objetivo, social e 
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particular, portanto, histórico, é sempre fundante da sociabilidade 

humana.  

O comportamento efetivo, ativo do homem para consigo 
mesmo na qualidade de ser genérico, ou o acionamento 
de seu [ser genérico], enquanto um ser genérico efetivo, 
isto é, na condição de ser humano, somente é possível 
porque ele efetivamente expõe todas as suas forças 
genéricas – o que é possível apenas mediante a ação 
conjunta dos homens, somente enquanto resultado da 
história –, comportando-se diante delas como frente a 
objetos, o que, por sua vez, só em princípio na forma do 
estranhamento [da alienação].  (MARX, 2010a, p. 123, 
grifo no original). 

Nessa passagem, Marx (2010a, p. 105) desvela a relação 

histórica do ser humano como ser genérico, a relação entre o universal e o 

particular. “Do caráter desta relação segue-se até que ponto o ser humano 

veio a ser e se aprendeu como ser genérico, como ser humano” (grifo no 

original).  

É por meio do trabalho que o ser humano se exterioriza, se 

objetiva em objetos, supera a sua condição de ser natural e se converte 

em ser social. E é, ao mesmo tempo, nesse processo que ele se realiza 

socialmente, racionalizando sua exteriorização em objetos, 

racionalizando as subjetividades depositadas na objetivação. Nesse 

processo se constitui a unidade antagônica entre sujeito e objeto, 

objetividade e subjetividade. Mas esse processo se dá no curso da 

história, nas particularidades históricas de sujeitos e objetos concretos da 

vida coletiva, mas que transcendem essas particularidades e se perpetuam 

na universalidade do tempo, donde se forma a unidade antagônica entre 

universal e particular.  

O trabalho é objetivação e subjetivação, exteriorização e 

racionalização, produção e apropriação social e particular. Sob esse 

aspecto, sob esse viés da positividade do trabalho, que não se dissocia a 
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produção da apropriação, o trabalho é ambíguo. Atende simultaneamente 

aos dois polos opostos e complementares, tanto a produção quanto a 

apropriação, e assim o trabalho realiza tanto a produção a ser apropriada 

quanto a apropriação da produção. Não obstante sua ambiguidade, é a 

forma da produção, o trabalho, que determina o modo de apropriação, da 

racionalização do trabalho. 

Pois, tão logo existam objetos fora de mim, tão logo não 
esteja só, sou um outro, uma outra efetividade que não o 
objeto fora de mim. Para este terceiro objeto eu sou, 
portanto, uma outra efetividade que não ele, isto é, [sou] 
seu objeto. Um ser que não é objeto de outro ser, supõe, 
pois, que não existe nenhum ser objetivo. Tão logo eu 
tenha um objeto, este objeto tem a mim como objeto. [...] 
Ser (sein) sensível, isto é, ser efetivo, é ser objeto do 
sentido, ser objeto sensível, e, portanto, ter objetos 
sensíveis fora de si, ter objetos de sua sensibilidade. Ser 
sensível é ser padecente. (MARX, 2010a, p. 127, grifo no 
original). 

A condição universal do trabalho toma formas específicas nas 

particularidades históricas. De sorte que a sociabilidade, mediada pela 

relação entre o universal e o particular e o sujeito e o objeto, ganha 

contornos específicos. No modo de produção capitalista a condição 

particular do sujeito que trabalha coletivamente não é uma forma natural, 

e sim histórica. Portanto, é por meio do trabalho e da apropriação do seu 

trabalho particular e social que ele se constitui historicamente. 

Para Marx (2010a), a alienação, a dissociação entre o trabalho 

concreto e o trabalho abstrato, inerente ao trabalho humano, se constitui 

como uma forma específica da condição universal na produção das 

mercadorias na sociedade capitalista, uma consequência específica dos 

nexos distintivos entre os processos das forças produtivas e os 

movimentos das relações sociais de produção. Nessa sociedade, é o 

capital – a propriedade privada – que configura as formas desse 

específico processo de produção, ou seja, as relações sociais de produção. 
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Os seres humanos, as ferramentas, as máquinas, os elementos dos 

processos das forças produtivas tudo isso é aparentemente dissociado dos 

movimentos das relações de produção: as relações sociais entre 

assalariados e capitalistas, entre assalariados e entre capitalistas. No 

capitalismo, é o trabalho, como nos outros modos de produção, que 

configura as forças produtivas, é o trabalho que determina como se 

estabelecem os relacionamentos entre os elementos dos processos das 

forças produtivas, mas são as relações de produção determinadas pelo 

capital que definem os elementos, os processos e as relações das forças 

produtivas.   

Na relação dialética entre as relações de produção e o estado 

das forças produtivas – essas últimas na forma do trabalho, do potencial 

dinâmico –, são produzidas transformações nas relações e nos modos de 

produção. Estas, por sua vez, freiam ou submetem, pela imposição de sua 

racionalidade de dominação, o desenvolvimento das forças produtivas. 

Nessa particularidade o capital submete o trabalho às suas próprias 

exigências de reprodução, à sua própria racionalidade. 

A conquista da liberdade, no que diz respeito ao trabalhador 

burguês “livre”, é uma forma histórica. Por isso, difere do escravo, que é 

vendido com a sua força de trabalho como mercadoria, mas a força de 

trabalho do escravo não pertence ao escravo, e sim a seu proprietário. E 

difere também do servo de quem pertence a terra e apenas entrega uma 

parte de seu trabalho ao proprietário dela, e não recebe salário, “ao 

contrário, é o proprietário de terra quem recebe dele um tributo” (MARX, 

2010b, p. 37). Entretanto, o trabalhador burguês é livre apenas para 

vender a única propriedade objetiva de que dispõe: sua força de trabalho. 

A atividade vital é vendida apenas como meio para existir, por isso o 

produto da atividade para o trabalhador não é o objetivo da sua atividade, 

antes é o salário. É do salário que ele se apropria, e não do trabalho que 
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se materializa no objeto. O produto adquire para ele uma forma 

autônoma, alienada. A troca de sentido da autonomia pela heteronomia 

em relação ao produto resulta na sujeição do trabalhador ao mundo criado 

por ele. Assim, em vez de o sujeito se realizar na produção, apropriar-se 

de si no produto de seu trabalho, esse lhe aparece como uma coisa 

estranha e hostil. 

Na sociedade da aparente livre concorrência o sujeito aparece 

como isolado da natureza e dos outros homens, perdendo o sentido de 

universalidade com o conglomerado humano. Esse sujeito que aparece 

isolado, que figura como proprietário privado, como ponto de partida da 

história, como resultado da natureza humana, e não como um resultado 

histórico.30 Essa racionalidade de dominação faz parecer que as relações 

sociais capitalistas, os proprietários privados dos meios de produção, em 

oposição aos proprietários de força de trabalho, são criadas como uma 

produção natural do trabalho humano.  

O trabalho, metabolismo entre a natureza e o ser humano, 

produção da existência social e individual mediante o trabalho, é no 

modo de produção capitalista determinado exteriormente em relação ao 

sujeito. As carências e necessidades do sujeito são subsumidas aos 

regulamentos objetivos do mercado. O trabalhador é alienado de sua 

autonomia de decisão quanto ao produto e submete-se aos desígnios 

externos. 

A atividade consciente distingue o homem imediatamente 
da atividade vital animal. Justamente, [e] só por isso, ele 

																																																								
30 “Como no sistema natural cabeça e mão interligados, o processo de trabalho une o trabalho 
intelectual com o trabalho manual. Mais tarde separam-se até se oporem como inimigos. O produto 
transforma-se, sobretudo, do produto direto do produtor individual em social, em produto comum de 
um trabalhador coletivo, isto é, de um pessoal combinado de trabalho, cujos membros se encontram 
mais perto ou mais longe da manipulação do objeto de trabalho. [...] Para trabalhar produtivamente, já 
não é necessário, agora, pôr pessoalmente a mão na obra; basta ser órgão do trabalhador coletivo, 
executando qualquer uma de suas subfunções. A determinação original, acima, de trabalho produtivo, 
derivada da própria natureza da produção material, permanece sempre verdadeira para o trabalhador 
coletivo, considerado como coletividade. Mas ela já não é válida para cada um de seus membros, 
tomados isoladamente” (MARX, 1985b, p. 105).  
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é um ser genérico. Ou ele somente é um ser consciente, 
isto é, a sua própria vida lhe é objeto, precisamente 
porque é um ser genérico. Eis por que a sua atividade é 
livre. O trabalho estranhado [alienado] inverte a relação a 
tal ponto que o homem, precisamente porque é um ser 
consciente, faz da sua atividade vital, da sua essência, 
apenas um meio para sua existência. (MARX, 2010a, p. 
84, grifo no original). 

Para Marx (2010a, p. 86), se o trabalho e o produto do trabalho 

não pertencem ao trabalhador, pertencem a outro homem, ao proprietário, 

de modo que a separação entre o trabalhador e o trabalho é efetiva, pois 

ao venderem a sua força de trabalho os sujeitos se vendem. Sua vida, 

externada na produção de mercadorias, que não lhe pertencem e nas quais 

não se reconhece, lhe separam da sua produção, lhe escapa sua 

objetivação, lhe escapa a sua subjetividade.  

Marx (1985a) elucida as relações sociais, o trabalho, que se 

ocultam na forma mercadoria, e nesse movimento, desvela a ilusão que 

atribui características humanas às próprias mercadorias.  

De onde provém, então, o caráter enigmático do produto 
do trabalho, tão logo ele assume a forma mercadoria? 
Evidentemente, dessa forma mesmo. A igualdade dos 
trabalhos humanos assume a forma material de igual 
objetividade de valor dos produtos de trabalho, a medida 
do dispêndio de força de trabalho do homem, por meio da 
sua duração, assume a forma de grandeza do valor dos 
produtos de trabalho, finalmente, as relações entre os 
produtores, em que aquelas características sociais de seus 
trabalhos são ativadas, assumem a forma de uma relação 
social entre os produtos de trabalho. (MARX, 1985a, p. 
71).  

A mercadoria se constitui como fetiche, que dificulta as 

possiblidades de reconhecimento da dimensão social no trabalho. Assim, 

a troca entre mercadorias aparece aos produtores como troca entre coisas 

que parecem ter vida própria.  

Por isso, aos últimos [aos produtores] aparecem as 
relações sociais entre seus trabalhos privados como o que 
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são, isto é, não como relações diretamente sociais entre 
pessoas em seus próprios trabalhos, senão como relações 
reificadas entre as pessoas e relações sociais entre as 
coisas. (MARX, 1985a, p. 71). 

A produção para a troca de mercadorias abstrai os trabalhos 

que se materializam nos produtos, o que concorre para a tendência a 

igualar, apenas formalmente, os trabalhadores e as suas atividades. A 

ilusão da igualdade burguesa obscurece a natureza social do trabalho. A 

particularidade das diversas formas, modos e valores de trabalho é 

abstraída na falsa universalidade do tempo e do valor trabalho. A divisão 

social do trabalho – a racionalização mediante o fracionamento em etapas 

e processos, derivada da especialização do conhecimento e do maquinário 

– produz uma autonomização da realidade do trabalho, da realidade 

social. As medidas e medições dos processos de trabalho ocultam e 

equivalem formalmente as particularidades dos sujeitos trabalhadores. 

Nessas relações sociais os sujeitos individuais, os produtores diretos, não 

comparecem como sujeitos partícipes do processo de produção individual 

e social, mas apenas como proprietários de força de trabalho, de coisas, 

de mercadorias. Há uma coisificação dos sujeitos e uma humanização das 

coisas; uma fetichização das relações sociais. 

Marx (1985a, p, 45), em O capital: crítica à economia política, 

afirma que, na mercadoria, as determinações objetivas, as relações 

sociais, se ocultam na produção e, por consequência, desvela que o 

trabalho necessário à produção da mercadoria se apresenta à consciência 

dos homens como uma qualidade objetiva da própria mercadoria. 

A forma alienada da produção capitalista produz mercadorias 

enquanto fetiche. Segundo a análise de Marx (1985a), o ocultamento das 

condições objetivas de produção não é atribuição da consciência. A ilusão 

invertida da realidade é fabricação da realidade invertida mesmo. Nesse 

sentido, a consciência dá testemunho da inversão. Se de um lado a 
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apropriação é falsa, porque os seres humanos não compreendem que são 

as relações sociais que se objetivam na produção, por outro, essa 

apropriação dá testemunho dessa maneira particular de produção da 

realidade. O fetichismo é preposto e condição necessária ao processo de 

produção capitalista. 

O sujeito parece ser reduzido apenas a sua condição de coisa, 

de objeto. Isto significa que o sujeito é reduzido à individualidade, à mera 

existência de si amputada da universalidade, porque a falsa 

universalidade da propriedade privada expropria do sujeito a referência à 

totalidade, rompe os laços dele consigo mesmo e com os outros seres 

humanos. A fetichização oblitera o universal, posto que requer como 

universal algo cindido na origem: as finalidades e os interesses da classe 

proprietária do capital, e a classe dos proprietários da força de trabalho.  

A propriedade privada é um falso universal.31  

A questão está no princípio legítimo do universal, pois se o 

universal é a unidade do diverso nas/das particularidades, é o concreto 

pensado, há um sentido de totalidade, que, embora contemple as 

diferenças, também resulta na/da unidade, permitindo a mediação entre as 

particularidades.32 Essa forma de objetivação, essa forma específica de 

racionalidade, (re)produz conceitos abstratos de sujeitos que, não 

referidos ao universal, obstaculizam a razão. Os princípios da igualdade e 

da liberdade burgueses fundados na propriedade privada, portanto, 

princípios em abstrato, destituídos de universalidade e de particularidade, 

																																																								
31 A crítica ao falso universal da propriedade privada não permite inferir, conforme Freud (1997a), que 
a abolição da propriedade privada garante a harmonia entre os homens. Para Freud (1997a, p. 12), 
“poderíamos pensar que sua essência [a civilização humana] reside no controle da natureza para o fim 
de adquirir riqueza, e que os perigos que a ameaçam poderiam ser eliminados por meio de uma 
distribuição apropriada dessa riqueza entre os homens”. A crítica se refere à redução do humano à 
propriedade privada, preposto e condição necessária para a produção de mercadorias como fetiche. 
32 “O concreto é concreto, porque é síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso. Por 
isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, não como ponto 
de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida e, portanto, o ponto de partida também da 
intuição e da representação. [...] as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por 
meio do pensamento” (MARX, 2008, p. 256). 
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abstrações sem materialidade, sem conteúdo concreto, são apenas ilusões. 

Mas ilusões que constituem a realidade. 

A contradição da realidade histórica é velada, não só na 

consciência, mas na própria realidade. Efetiva-se, assim, o princípio da 

troca fundado no princípio da igualdade formal, em detrimento do da 

desigualdade, no pressuposto da liberdade apenas formal. Tal princípio de 

troca é fundado na expressão aparente da sociedade, não é obra do 

pensamento concretizado na história. Algo só tem valor na medida em 

que se pode trocar por outra coisa, o valor de algo não é em si mesmo, 

senão atribuição fetichizada da própria coisa. 

A realidade do processo de produção capitalista para a troca de 

mercadorias, que abstrai os trabalhos e os trabalhadores e tende a torná-

los equivalentes, autonomiza os indivíduos, cria a ilusão da igualdade 

burguesa e obscurece a natureza social do trabalho. A racionalidade de 

dominação esconde ou camufla essa tendência da sociedade do capital de 

autonomização entre sociedade e indivíduo, sua tendência de considerar 

sociedade e indivíduo como realidades distintas e autônomas entre si. 

Ocultando a realidade, cria uma ilusória cultura mundial unificada pela 

justiça social, por intermédio de projetos de integração, solidários entre 

mercado e Estados, ao modelo capitalista de modernização e de 

industrialização. Essa racionalidade de dominação se produz e se 

reproduz mediada pelos mecanismos e processos educativos formais e 

informais, formativos para o trabalho e para o tempo livre, que impedem 

objetiva e subjetivamente as possiblidades de reconhecimento da 

dimensão social no trabalho.  

Essa racionalidade de dominação não é irracionalidade de seus 

indivíduos, é trabalho universalmente particular. É forma de uma razão 

dominante, é essa desrazão objetiva que produz e se reproduz na 

realidade em todas as suas dimensões objetivas ou subjetivas, materiais 
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ou culturais; afinal, nenhuma parcela da existência humana tem 

autonomia diante da realidade social. 

Para Horkheimer (2000), o modo de produção capitalista da 

vida, e a sua razão de dominação, deve dominar a natureza humana, deve 

encontrar razão na vontade e no ódio de todos contra todos. Essa é a 

“função” da razão de dominação capitalista, ou seja, sustentar essa 

ideologia, relativizar ou mesmo amputar a condição de universalidade do 

sujeito, escamotear a contradição dessa racionalidade. Colocando essa 

racionalidade em prática, conduz o sujeito a fugir do sofrimento, desistir 

da esperança de autorrealizar-se, conformar-se com o existente, recalcar a 

renúncia, o que o conduz à sua dissociação com a sociedade. 

“Renunciando à sua prerrogativa de formar a realidade segundo a 

imagem da verdade, o indivíduo se submete à tirania” (HORKHEIMER, 

2000, p. 137). Horkheimer, em Eclipse da razão (2000, p. 27), sintetiza 

isso da seguinte forma:  

Cada domínio cultural preserva a sua "soberania" em 
relação à verdade universal. O modelo de divisão social 
do trabalho se transfere automaticamente para a vida do 
espírito, e esta divisão do reino da cultura é um corolário 
da substituição da verdade objetiva pela razão 
formalizada, essencialmente relativista. 

Segundo Horkheimer (2000), ao longo da história humana, com 

o desenvolvimento do capitalismo, a razão objetiva cedeu lugar à razão 

subjetiva, embora, desde sempre, ambas as dimensões da razão 

estivessem presentes. As condições objetivas e subjetivas da 

particularidade histórica do trabalho – o modo de produção capitalista – 

determinam essa formalização da razão, esse procedimento de razão. A 

necessidade de domínio da natureza condicionou as formas do 

pensamento da autopreservação humana, concedendo a primazia à razão 

subjetiva. Por sua vez, a sociedade como totalidade reclama a 

transcendência da subjetividade em razão da objetividade, imanente à 



	

	
	

81	

realidade social. No processo histórico, a razão subjetiva já estava 

presente na objetividade do domínio da natureza pelo ser humano. 

O pressuposto da razão objetiva é a compreensão da essência 

da realidade. As ideias de totalidade, de propósitos, de interesse e do 

destino humano derivam da concepção de razão objetiva, cuja ênfase é 

colocada mais nos fins do que nos meios, embora os meios não sejam 

excluídos das avaliações dos pensamentos quando predomina a razão 

objetiva. O trabalho individual, geralmente de forma extenuada, em busca 

da satisfação dos ideais de felicidade e de cultura, é considerado apenas 

por sua luta pela sobrevivência coletiva. A razão objetiva alicerça, 

sustenta e legitima uma visão de mundo e o progresso da civilização; a 

melhoria das condições materiais e espirituais mostra sua justiça. 

Entretanto, o ideal de totalidade e a promessa de satisfação dos interesses 

particulares não se harmonizam. A renúncia não se satisfaz pela 

promessa. Assim, o sujeito se submete à comunidade sem receber em 

troca tudo aquilo a que renunciou. A relação inconciliável, contraditória 

entre sujeito e civilização, exige dos homens uma renúncia aos seus 

impulsos; em contrapartida, a civilização promete recompensas a essa 

renúncia.33 

Por sua vez, à luz da razão subjetiva, a relação entre os meios e 

os fins se estabelece de outra maneira. “Se a razão [subjetiva] se relaciona 

de qualquer modo com os fins, ela tem como certo que estes são também 

racionais no sentido subjetivo, isto é, de que servem ao interesse do 

sujeito quanto à autopreservação” (HORKHEIMER, 2000, p. 13). Assim, 

esses “fins”, referentes à razão subjetiva, não têm relação com um 

																																																								
33 Refere Freud (1997a, p. 12): “Pensar-se-ia ser possível um reordenamento das relações humanas, que 
removeria as fontes de insatisfação para com a civilização pela renúncia à coerção e à repressão dos 
instintos, de sorte que, imperturbados pela discórdia interna, os homens pudessem dedicar-se à 
aquisição da riqueza e à sua fruição. Essa seria a idade do ouro, mas é discutível se tal estado de coisas 
pode ser tornado realidade. Parece, antes, que toda a civilização tem de se erigir sobre a coerção e a 
renúncia ao instinto”.  
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propósito mais elevado, a ideia de ser humano, mas apenas com a 

autoconservação do sujeito, e não do todo, da universalidade, da verdade. 

Dito de outra forma, não existe, segundo o pensamento racional 

subjetivo, um objeto, uma ação ou um conceito que possam ter um 

propósito racional objetivo que vá além do sujeito. Nesse sentido, essa 

compreensão da razão implica a conformação à realidade, na medida em 

que todos os objetivos denotam um mesmo fim: a autoconservação do 

sujeito. Ao relativizar a ideia de verdade como totalidade, assume-se a 

parcialidade da verdade do sujeito como racional. Para Horkheimer 

(2000), a característica fundamental da sociedade ocidental é a 

racionalização, como formalização e organização da ação humana na 

busca de fins particulares, não universais.  

A elaboração teórica e a análise histórica permitem a 

Horkheimer a crítica da razão tornada instrumento, que, estendendo a 

racionalidade do modo de produção industrial às ideias e aos modos de 

vida, valoriza apenas os desígnios utilitários, pragmáticos e formais. 

Embora tal racionalização seja anterior ao capitalismo, é com este que a 

razão se torna instrumento de dominação da natureza e dos homens. 

Sendo assim, a racionalidade instrumental é pré-condição e pressuposto 

do capitalismo. De tal maneira que toda ação racional passa a ser fundada 

no cálculo, na probabilidade, na matematização, na adequação de meios 

próprios para fins específicos. 

À determinação objetiva do trabalho industrial decorrente da 

racionalidade de dominação capitalista corresponde uma objetividade da 

realidade invertida, como se o trabalho industrial sofresse uma 

determinação subjetiva, como se as forças produtivas determinassem as 

relações sociais de produção, ou que o particular determinasse o 

universal, ou que a razão subjetiva determinasse a razão. 
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 A condição histórica da razão não é explicação do predomínio 

na antiguidade da razão objetiva, e muito menos explica a prevalência da 

razão subjetiva na atualidade, mas as próprias condições históricas do 

trabalho (HORKHEIMER, 2000, p. 106). As condições objetivas e 

subjetivas da particularidade histórica do trabalho – o modo de produção 

capitalista industrial – constituem essa formalização da razão, esse 

procedimento de razão. 

 

1.2. A (re)produção industrial da mercadoria cultural 

 

O trabalho industrial se tornou o modelo e o método totalitário 

da sociedade e se impõe de maneira dominante sob a forma da 

racionalidade instrumental. O desenvolvimento dos processos de 

tecnificação da produção, ao longo dos últimos seis séculos, produziu 

mercadorias enquanto fetiches, bens materiais na forma seriada e, cada 

vez mais, em maior quantidade. Esse processo não poupa as produções 

culturais. 

O fato de os elementos do processo das forças produtivas 

dependerem mediadas e imediatamente de uma maquinaria em contínuo 

desenvolvimento da tecnologia industrial e estarem subordinados ao 

movimento das relações econômicas e sociais de produção confere à 

sociedade capitalista um incessante processo reformista.  

Decorre, pois, das contradições entre as forças produtivas e as 

relações sociais que as utilizações da tecnologia industrial não são 

atributos da própria tecnologia, outrossim de sua utilização capitalista 

(MARX, 1985b, p. 56). Isso a despeito de na aparência da realidade o uso 

e o desenvolvimento das forças produtivas serem determinados pela 

própria tecnologia industrial, autonomamente, ou ainda as relações 

sociais de produção serem determinadas pelas forças produtivas. Tal 
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objetivação construída e constituinte da racionalidade de dominação 

decorre da aparente dissociação no trabalho alienado entre as forças 

produtivas e as relações de produção. A distribuição social dos elementos 

constitutivos do processo de trabalho institui a forma de produção e 

reprodução, ou seja, primariamente são as relações sociais de produção 

que estabelecem o desenvolvimento das forças produtivas, embora, 

secundariamente, as forças produtivas também determinem as relações de 

produção, uma contradição em processo. E não o inverso, como elas se 

apresentam na aparência da realidade.  

A tecnologia industrial é resultado, e em processo de 

desenvolvimento, da industrialização e da complexificação do capital e 

do trabalho. Marx (1985b), ao comparar duas formas de produção, a 

manufatura e o sistema industrial, articula a diferença entre as 

racionalidades implicadas em cada uma dessas formas.  

Na manufatura, a articulação do processo social de 
trabalho é puramente subjetiva, combinação de 
trabalhadores parciais; no sistema de máquinas, a grande 
indústria tem um organismo de produção inteiramente 
objetivo, que o operário já encontra pronto, como 
condição de produção material. (MARX, 1985b, p. 17). 

Para Marx (1985b), no trabalho industrial cada um dos 

processos da produção se orienta em si mesmo, é planejado e 

sistematicamente particularizado independente da atividade do 

trabalhador, inteiramente determinado objetivamente. O trabalho 

industrial, “sem nenhuma consideração para com a mão humana, em seus 

elementos constitutivos – produziu a bem moderna ciência da tecnologia” 

(MARX, 1985b, p. 89). 

As divisões do trabalho produtivo industrial particularizam a 

força de trabalho, alienam cada etapa do caráter total do processo de 

produção, transformando o trabalho em habilidade inteiramente 

particularizada, em habilidade no manejo das ferramentas. E “assim que o 
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manejo da ferramenta passa à máquina, extingue-se, com o valor de uso, 

o valor de troca da força de trabalho” (MARX, 1985b, p. 48). O trabalho 

e o trabalhador são reduzidos a instrumentos da grande indústria.  

Toda a produção capitalista, à medida que ela não é 
apenas processo de trabalho, mas ao mesmo tempo 
processo de valorização do capital, tem em comum o fato 
de que não é o trabalhador quem usa as condições de 
trabalho, mas, que, pelo contrário, são as condições de 
trabalho que usam o trabalhador: só, porém, com a 
maquinaria é que essa inversão ganha realidade 
tecnicamente palpável. Mediante sua transformação em 
autômato, o próprio meio de trabalho se confronta, 
durante o processo de trabalho, com o trabalhador como 
capital, como trabalho morto que domina e suga a força 
de trabalho viva. (MARX, 1985b, p. 43). 

É nesse sentido que Marx afirma que a progressiva divisão 

social do trabalho produtivo, na sua particular forma industrial 

sobremaneira determinada pela maquinaria, concorre para a valorização 

do capital em detrimento do valor trabalho do trabalhador. 

No início da revolução industrial esse processo não adquire 

contornos revolucionários, posto que se alteram os procedimentos de 

reprodução da produção, mediante mudanças na esfera da distribuição e 

do consumo, dadas as pressões por maior demanda e o próprio 

movimento do capital de ampliar as ofertas de bens de consumo. Na 

esfera dessa reprodução técnica o progresso tecnológico industrial, na sua 

fase inicial, não altera substancialmente as criações individuais per si, 

pois a técnica de reprodução é separável da obra. 

Deve-se compreender a determinação da tecnologia industrial, 

pois os objetos devem ser produzidos para a sua reprodução, para 

distribuição e consumo em massa, para a (re)produção do trabalho e do 

capital investidos. Encarnando na tecnologia as contradições entre as 

relações sociais e as forças produtivas, a reprodução técnica dos objetos é 
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constitutiva de uma racionalidade tecnológica. 34  A produção e a 

reprodução dos objetos são, ao mesmo tempo, produção e reprodução 

desse modo de produção, produção e reprodução de capital e trabalho, 

que dá origem e recria a estrutura econômica e cultural, produz e 

reproduz uma forma determinada de racionalidade. 

As técnicas de reprodução de objetos outrora inventadas, antes 

mesmo da imprensa, por exemplo, se diferenciam da forma capitalista de 

reprodução. Isso porque, se naquelas técnicas um objeto era produzido 

para depois ser reproduzido, no modo de produção capitalista a 

reprodução técnica do objeto faz parte do próprio processo de sua 

produção com a tecnologia industrial. 35 Não é apenas possível produzir 

tecnicamente os objetos, no processo de produção industrial se produz e 

se reproduz o próprio modo de produção, modo de produção das relações 

sociais. 

O processo artesanal da confecção dos livros, por exemplo, 

lenta e gradualmente ganhou máquinas e, se antes as reproduções eram 

manuscritas, passam a ser impressas em maior quantidade, criando um 

excedente ao consumo, aumentando o mercado de livros e a difusão da 

cultura letrada. A invenção da imprensa por Gutemberg no século XV, 

com a tecnologia de reprodução de imagens, foi uma das primeiras a 

serem industrializadas. A imprensa é, portanto, emblema da racionalidade 

do modo de produção industrial, da relação entre tecnologia e história.36 

																																																								
34 Segundo Marcuse (1978, p. 19), a “tecnologia não pode, como tal, ser isolada do uso que lhe é dado; 
a sociedade tecnológica é um sistema de dominação que já opera no conceito e na elaboração das 
técnicas”. 
35 Sobre a distinção entre processos técnicos de reprodução e reprodução técnica, ver Benjamin 
(1993b): A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 
36 Segundo Sodré (1966, p. 1), “a história da imprensa é a própria história do desenvolvimento da 
sociedade capitalista”. 
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Ao usar o papel (inventado pelos chineses entre os séculos I e 

II), os tipos metálicos móveis e a prensa, Gutenberg37 materializou um 

processo em curso de racionalização da produção. Em O aparecimento do 

livro, Febvre e Martin (1992) põem em tela o processo que se iniciou na 

primeira metade do século XV, nas oficinas onde se copiavam, às 

centenas, os manuscritos mais procurados: “livro de horas ou de piedade 

e obras de ensino elementar” (FEBVRE; MARTIN, 1992, p. 355). Na 

segunda metade do século XV, se desenvolveu de uma só vez a imprensa 

tipográfica. O investimento para aquisição dos equipamentos era baixo se 

comparado ao financiamento para a publicação, principalmente a compra 

de papel, que consistia em 70% dos custos de produção. Desde a origem, 

os impressores e livreiros trabalhavam com fins lucrativos, e aceitavam 

encomendas seguros de poder vender, em um prazo razoável, um certo 

número de exemplares. A imprensa ampliou a publicação ao mesmo 

tempo em que selecionou as obras. Segundo os autores citados, na Europa 

habitavam cerca de cem milhões de pessoas, e até 1500, se publicaram 

uns vinte milhões de exemplares impressos.38 Desse total, 45% eram de 

textos religiosos; pouco mais de 30% de livros de caráter literário; e em 

torno de 10% de livros de direito e livros científicos. Vale assinalar que 

aproximadamente 77% do total de livros impressos eram em latim. 

Não se deve esquecer que, nessa época, na qual a 
clientela das livrarias ainda é restrita, o livro é vendido 
muito lentamente, [...] assim é difícil recuperar 
rapidamente os capitais empregados. [...] Daí a avidez 
com a qual os editores procuram as obras de venda certa 
– os livros de Igreja, por exemplo, [...] daí, também, para 
evitar os riscos devidos à má venda de um volume único 
com o qual se contava, a necessidade de executar 

																																																								
37 Entre 1452 e 1455, Johannes Gutenberg imprimiu 180 unidades da Bíblia em latim em dois volumes 
distribuídos em 1.282 páginas com 42 linhas cada, resultando em aproximadamente três milhões de 
caracteres. Restam conservados até hoje 48 exemplares.  
38 Briggs e Burke (2004) consideram que havia treze milhões de livros em circulação em 1500. Nessa 
ordem de grandeza, a escassez dos dados não compromete a dimensão do valor da impressa nesse 
período.  
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simultaneamente várias edições – portanto, de empenhar 
capitais muito importantes. (FEBVRE; MARTIN, 1992, 
p. 181). 

A divisão social do trabalho na imprensa compartimentaliza e 

autonomiza as etapas do processo, instrumentaliza as particularidades dos 

trabalhos e dos trabalhadores e em muito se assemelha à divisão social na 

produção da televisão, como veremos. Na indústria gráfica, se partilha 

entre aprendizes (limpeza e manutenção dos equipamentos), 

compositores (composição com os tipos móveis), prelistas (operadores de 

prensa), impressores, revisores (do prelo), editores e livreiros. Marx 

(1985b), en passant, escreve sobre a transformação do processo de 

formação dos jovens aprendizes e sobre as etapas formalmente 

distribuídas e rigorosamente dissociadas na indústria gráfica, 

exemplificando aí a determinação objetiva do trabalho instituída pelo 

mecanismo industrial da impressora. 

Nas gráficas inglesas de livros, por exemplo, ocorria 
antigamente a passagem, correspondente ao sistema da 
velha manufatura e do artesanato, dos aprendizes de 
trabalhos mais leves para os trabalhos de mais conteúdo. 
Eles percorriam etapas de uma aprendizagem, até serem 
tipógrafos completos. Saber ler e escrever era, para todos, 
uma exigência do ofício. Tudo isso mudou com a 
máquina impressora. Ela emprega duas espécies de 
trabalhadores: um trabalhador adulto, o supervisor da 
máquina, e mocinhos, em geral com 11 a 17 anos de 
idade, cuja tarefa consiste exclusivamente em colocar 
uma folha de papel na máquina ou retirar dela a folha 
impressa. (MARX, 1985b, p. 87). 

Segundo Febvre e Martin (1992), o pagamento dos 

trabalhadores era relativamente baixo, com jornadas de atividade de doze 

a quatorze horas e recebimento por produção. Por exemplo, a produção 

média de um prelista em Paris no final do século XVI era de 2.500 folhas 

por dia de trabalho, o que dá 178 folhas por hora, ou uma folha a cada 

vinte segundos. Os tipógrafos inicialmente eram trabalhadores manuais e, 
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ao mesmo tempo, “intelectuais”, pois aprendiam a ler, mas perdiam 

autonomia diante do modelo industrial de produção. 

O mercado da impressa, portanto, não provoca nenhuma 

transformação súbita na cultura. Pelo contrário, sua orientação e seleção 

das obras refletem o interesse do maior público e do maior lucro. A 

seleção das obras se orienta na produção, pela via da formação do público 

para o consumo de tais obras. No entanto, se por um lado ela facilita o 

trabalho de difusão da cultura, por outro não contribui para a adoção de 

teorias ou de novos conhecimentos, pois que prevalecem a vulgarização 

dos conhecimentos e a consolidação de velhos preconceitos.  

A invenção renascentista da imprensa ampliou a capacidade 

das pessoas de aprenderem a ler, escrever e, a partir daí, possibilitou o 

avanço do conhecimento. A publicação industrial adquiriu um valor 

público maior. Se antes a leitura e a escrita eram basicamente um 

instrumento de poder e dominação, o livro impresso valorizou o 

conhecimento e assim foi possível relativizar o domínio da Igreja e da 

nobreza na Idade Média, muito embora não tenha garantido a 

democratização do poder. Afinal, o critério de seleção das obras é manter 

as relações sociais de produção, reproduzir o modo de produção por meio 

do lucro de capital. 

A revolução industrial promove mudanças significativas tanto 

na forma de produção quanto na reprodução técnica das produções. A 

invenção da impressa, exemplar dessa fase, modifica quantitativamente a 

reprodução da imagem da palavra escrita, influenciando de alguma 

maneira a esfera da produção, embora não a determine imediatamente, 

visto que maior quantidade não se desdobra de imediato em qualidade da 

produção. A escolha dos livros a serem editados eleva uma quantidade 

seletiva da produção, implicando valor em um padrão específico de 

qualidade. Esse processo é emblemático de que as relações sociais de 
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produção são mais determinantes para a reprodução social que os 

movimentos das forças produtivas. 

Na esfera da produção as transformações são significativas, 

pois a revolução industrial determina as divisões do processo de criação 

das mercadorias culturais. Não é, portanto, a adoção de aparelhos 

técnicos que define o caráter “industrial” da obra, mas a divisão em 

segmentos especializados, como em uma fábrica. Pode-se dessa forma 

compreender a diferença entre técnica e tecnologia: a técnica se restringe 

aos usos dos instrumentos e a tecnologia se refere às relações entre os 

instrumentos e os seus usos sociais.  

A racionalização formal da televisão, 39 que, assim como a 

indústria gráfica, implica objetivamente a decomposição de todas 

atividades envolvidas na sua produção, determinadas por suas técnicas 

particulares, instrumentalizando as qualidades humanas dos trabalhos. 

A força de trabalho que técnicos e artistas vendem para as 

emissoras e os aspectos particulares de suas personalidades que são 

selecionados, embora fundamentalmente diferentes, são reduzidos a 

mercadorias. E essas mercadorias, como qualquer outra, são efetivamente 

compradas, vendidas e exploradas, segundo o seu maior ou menor valor 

no mercado. A racionalização das particularidades de técnicos e artistas 

seleciona suas especificidades segundo a mesma razão formal do 

mercado, segundo o valor de troca, subsumindo suas subjetividades à 

objetividade do modo de produção. Assim, as peculiaridades de suas 

personalidades que atendem aos estritos rigores desse não tão particular 

modo de produção são valorizadas, e aquelas que não se coadunam com 

os comportamentos exigidos pela maquinaria, pela técnica, pelo mercado 

e pela sociedade são desvalorizadas. Ou seja, a própria subjetividade, os 

																																																								
39 Tal como Lukács (1989, p. 113) compreende a divisão social na burocracia do Direito, do Estado e 
da Administração. 
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comportamentos e as faculdades de expressão de técnicos e artistas, 

respectivamente nas suas áreas de atuação em relação as suas técnicas, se 

convertem num mecanismo abstrato, independente das suas 

personalidades e do material a ser produzido, movimentando-se segundo 

as leis da estrutura da produção. 

Desse ponto de vista, técnicos e artistas da televisão não se 

diferenciam, ambos são engrenagens da maquinaria. Mas os artistas, além 

dessa forma de integrar o sistema, podem, também, “eles próprios” se 

tornarem mercadorias. Parte da vida dos artistas, inclusa sua aparência 

física, é “tomada” pela televisão, como conteúdo e forma de suas 

produções. Mas mesmo essas particularidades são transformadas em 

mercadorias, são selecionadas – objetivadas e coisificadas – segundo a 

mesma forma de racionalização, fundada na abstração de suas qualidades 

humanas e universais, valorizando apenas aqueles comportamentos 

equacionados com o mercado e com a sociedade, com status quo. E os 

comportamentos não coadunados ou não são expressos ou, se o são, são 

desvalorizados referindo-os a sua superação. Acerca disso refere Kehl 

(2004, p. 82): 

Evidentemente, as imagens dos ídolos populares, tal 
como a mercadoria, escondem um segredo; eles também 
dependem da venda de sua força de trabalho, que é a 
venda de parcelas de sua vida, ao grande capital da 
indústria cultural. Eles também se vêem, alienados do 
produto de seu trabalho. Mais ainda, eles se vêem 
alienados de uma dimensão de sua própria subjetividade, 
já que a imagem, cujo controle lhes escapa a cada dia, 
sustenta a ilusão de representar uma verdade a respeito se 
seu próprio ser. Diferentemente do caso das mercadorias, 
que só servem de suporte para a mistificação dos homens 
que as trocam, os vendedores de imagens são presas da 
própria ilusão que produzem. São, ao mesmo tempo, o 
fetiche e o fetichista, o ilusionista e o iludido. 
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1.3. A racionalidade de dominação na indústria da cultura 

 

 Os procedimentos da razão de dominação do modo industrial 

de produção capitalista, nas articulações entre o universal e o particular, 

derivam da produção da mercadoria como fetiche. Tais procedimentos de 

razão racionalizam o espírito objetivo, condicionam a razão à sua 

formalização, subsumem a razão objetiva à razão subjetiva, ordenam e 

determinam o modo de produção da indústria cultural. 

Pois só a vitória universal do ritmo da produção e 
reprodução mecânica é a garantia de que nada mudará, de 
que nada surgirá que não se adapte. [...] Os diretores das 
agências culturais – que estão numa harmonia como só os 
managers sabem criar, não importa se provêm da 
indústria de confecções ou de um college – há muito 
sanaram e racionalizaram o espírito objetivo. (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 111, grifo no original). 

A investigação da forma da mercadoria cultural e o 

conhecimento das articulações lógicas e históricas entre forma e conteúdo 

elucidam os procedimentos da razão na indústria cultural. A esse respeito 

refere Adorno (2008, p. 215):  

A dificuldade em isolar a forma é condicionada pelo 
entrelaçamento de toda a forma estética com o conteúdo; 
deve ser concebida não só contra ele mas através dele. 
[...] O formato, o conteúdo, não são objetos exteriores à 
forma, mas impulsos miméticos arrastados para esse 
mundo das imagens que é a forma [...], a qual é devida ao 
conteúdo, é em si mesma um conteúdo sedimentado. 

A forma não se limita à formatação do conteúdo, posto ser o 

conteúdo já estruturado em uma forma, em uma forma de razão. As 

formas são historicamente determinadas pelo tipo de conteúdo que têm de 

incorporar e, por sua vez, o conteúdo incorpora as formas determinadas 

historicamente. A forma é alterada, transformada e revolucionada à 

medida que o próprio conteúdo se desenvolve, e vice-versa. A relação 
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entre forma e conteúdo é dialética. Entretanto, o conteúdo é anterior à 

forma. Como momento predominante, é o trabalho material e espiritual 

de uma sociedade, ou seja, as determinadas formas do conteúdo da 

cultura, que são configuradas pelo seu modo de produção material. 

Assim, deve-se compreender a mercadoria cultural sem cair no 

formalismo abstrato, ou seja, abstrair o conteúdo. Isso significa que não 

se pode superestimar a mercadoria e pensá-la como autônoma do 

conteúdo social, como se ela fosse produzida apenas por suas 

determinações técnicas e os seus materiais. Ao contrário, deve-se 

entender a forma que emerge do conteúdo material da sociedade, visto 

que são as relações sociais mediadas que tomam forma no objeto da 

indústria cultural. 

O desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista 

institui e é tributário de uma determinada racionalidade, um modo 

dominante de apreender, operar e colocar em funcionamento a sociedade 

no modelo e compasso do funcionamento fabril. A indústria cultural 

opera com o mecanismo educativo da universalização desse 

procedimento racional, bloqueando a razão objetiva. Ao proceder 

conforme a razão subjetiva, legitima e (re)produz esse particular modelo 

de produção fundado na prerrogativa do capital sobre o trabalho. O 

controle social e a dominação heterônoma do capital não podem 

transparecer, aparecendo, em vez disso, pelo negativo, como uma 

verdadeira experiência de liberdade particular. O particular, em nossa 

sociedade é alçado quase a um valor supremo. As relações sociais, 

objetiva e subjetivamente mercantilizadas, a luta de vida e morte de todos 

contra todos aparecem invertidas, como uma universalidade abstrata, 

como uma sociedade justa para todos. 

A indústria cultural corporifica a irracionalidade da amputação 

da universalidade e das particularidades nas suas produções. Essa 
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irracionalidade impede uma concepção de racionalidade que tem como 

objetivo uma educação verdadeira, uma educação no sentido da 

realização universalizada das potencialidades humanas, sem discriminar 

ou excluir. 

Ela [a indústria cultural] impede a formação de 
indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e 
de 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. Se as 
massas são injustamente difamadas do alto como tais, é 
também a própria indústria cultural que as transforma nas 
massas que ela depois despreza, e impede de atingir a 
emancipação, para a qual os próprios homens estariam 
tão maduros quanto as forças produtivas da época o 
permitiriam. (ADORNO, 1977a, p. 295). 

No ensaio Indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas, Adorno e Horkheimer (2006) sintetizam a 

constituição da indústria cultural. 

Para os autores, na superfície da indústria cultural se encontra 

um caos cultural. A televisão, o cinema, o rádio, a revista e o jornal 

parecem com a realidade caótica e destituída de sentidos e significados. A 

naturalidade na recriação da realidade cotidiana adquire um aparente 

efeito imitativo. A extrema especialização do conhecimento e o 

desenvolvimento técnico elevam o padrão de competência dos 

instrumentos e dos objetos da indústria cultural, materializados na 

enorme diversidade. A competência dessa recriação é medida pela 

aparente espontaneidade e naturalidade com que a realidade é expressa, 

seja mediante a linguagem puramente descritiva, seja nas imagens apenas 

ilustrativas. “A indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo 

absoluto” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006 p. 108). Nessa 

incontornável diversidade parece não haver sentido algum de totalidade.  
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Entretanto, abaixo dessa superfície, os autores compreendem a 

indústria cultural na composição de um sistema totalizante. No aparente 

caos cultural os autores compreendem a forma articulada e intencional 

para (re)produção da sociedade do capital, da desigualdade social, da 

alienação e do fetiche da mercadoria que são camuflados e/ou ocultados 

mediante a técnica e a tecnologia da indústria cultural.  

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. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100). 

Os autores criticam o argumento de que os padrões éticos e 

estéticos da indústria da cultura são originários das necessidades dos 

consumidores e que, por isso, são aceitos sem resistência. Ao contrário, 

para os autores, são aceitos sem resistência porque fecham o círculo da 

necessidade retroativa entre a produção e a demanda. A produção, na sua 

origem, não é apenas formatada ao público a que se destina, mas produz 

as necessidades nos consumidores. O espectador já está impedido, pela 

característica da própria produção, por meio da expropriação do 

esquematismo kantiano de referenciar racionalmente o personagem, o 

enredo, o drama à universalidade, às questões objetivas.40 

Para o consumidor, não há mais nada a classificar que 
não tenha sido antecipado no esquematismo da produção. 
A arte sem sonho41 destinado ao povo realiza aquele 
idealismo sonhador que ia longe demais para o idealismo 
crítico. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 103). 
 

Os padrões de entendimento dos objetos já estão ordenados, e 

ao tentar-se destituí-los de universalidade, (re)produz-se a indiferenciação 

																																																								
40 Conforme reflexão de Duarte (2003a, 2003b, 2008). Nos três artigos Duarte desvela tanto o contexto 
teórico em que surge a doutrina do esquematismo em Kant, quanto relaciona outras referências nos 
textos de Adorno e Horkheimer para a compreensão dessa apropriação do esquematismo. 
41 Essa referência da arte sem sonho é explicitada, no que diz respeito especificamente à televisão, no 
ensaio Televisão, consciência e indústria cultural, de autoria de Adorno (1977b, p. 346). 
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de sujeitos e objetos, abstraindo suas particularidades e exortando-se uma 

experiência subjetivista. 

Kant antecipou intuitivamente o que só Hollywood 
realizou conscientemente: as imagens já são pré-
censuradas por ocasião de sua própria produção segundo 
os padrões do entendimento que decidirá depois como 
devem ser vistas. A percepção pela qual o juízo público 
se encontra confirmado já estava preparada por ele antes 
mesmo de surgir. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 
73).  

Como exemplo desses padrões de entendimento imbrincado às 

produções, da apropriação do esquematismo kantiano, a indústria cultural 

já fabrica a resolução de conflitos, como se fosse possível resolvê-los no 

plano das relações particulares, sejam estes conflitos nacionais, globais, 

regionais ou familiares, ou até mesmo os próprios conflitos individuais, 

sejam as contradições reais entre as classes sociais, entre indivíduo e 

sociedade, entre civilização e barbárie. Os conflitos e as contradições são 

objetivados seguindo a ordem social vigente e foram estabelecidos por 

meio dos padrões dessa racionalidade subjetiva, assim como o foram as 

formas e os modos pelos quais devem ser compreendidos e resolvidos. 

Entretanto, se a cultura como expressão do sofrimento e da 

contradição é destituída de finalidade, impossibilidade de ser resolvida, 

de ter fim, a finalidade das mercadorias culturais, segundo Adorno e 

Horkheimer (2006, p. 131),42 é absorver a falta de finalidade da cultura. A 

racionalidade instrumental da estrutura econômica desloca a falta de 

finalidade da cultura em finalidade para o mercado. “A existência do 

inútil, que no entanto é abolida pela subsunção à utilidade”, assimila a 

cultura à utilidade. Expropria, assim, os homens “justamente da liberação 

do princípio da utilidade.” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 131). 

Intencionalmente ou não, esta forma de fabricação de conflitos e ou 
																																																								
42 A par de nesta passagem os autores refletirem sobre o fetiche no campo das obras de arte, pode-se 
desdobrar essas reflexões para o campo da cultura.  
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contradições que possam ser resolvidos na esfera particular confere 

utilidade às mercadorias culturais, atribui a elas valor. 

A racionalização da produção da indústria cultural é 

emblemática da perda da referência a fins objetivos, universais. Dessa 

forma, serve a interesses que lhe são externos, sua razão se emancipa da 

história, é desrazão. A determinação de qualquer relação social que 

estabeleça a igualdade entre os diferentes seres humanos, abstraindo as 

particularidades dos seus trabalhos, é contraditória. O motivo disso está 

no fato de serem inexequíveis comparar o incomparável, reduzir o 

universal do humano, abstrair as qualidades humanas a qualquer 

quantidade mensurável. 

As mercadorias culturais ocultam nelas mesmas a amputação 

da universalidade. 

A crise atual da razão consiste basicamente no fato de 
que até certo ponto o pensamento ou se tornou incapaz de 
conceber tal objetividade em si ou começou a negá-la 
como uma ilusão. Esse processo ampliou-se 
gradativamente até incluir o conteúdo objetivo de todo 
conceito racional. No fim, nenhuma realidade particular 
pode ser vista como racional per se; todos os conceitos 
básicos, esvaziados de seu conteúdo, vêm a ser apenas 
invólucros formais. Na medida em que é subjetivada, a 
razão se torna também formalizada. (HORKHEIMER, 
2000, p. 17). 

Com a relação de troca entre sujeitos e objetos pretensamente 

equivalentes, a ilusão perpetuada na sociedade mercantil, 

intencionalmente ou não os sujeitos e os objetos são produzidos na 

indústria cultural sob essa mesma lógica da racionalidade subjetiva. Os 

mecanismos de padronização da indústria cultural formalizam as 

diferenças constitutivas dos sujeitos e dos objetos equivalendo-as, e 

operam para sejam facilmente reconhecíveis e intercambiáveis, 

atendendo aos princípios imediatos da comercialização e da rentabilidade. 
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Os sujeitos e os objetos são produzidos mediados pela abstração de suas 

particularidades e, nesse sentido, condicionam objetiva e subjetivamente 

as possiblidades de reconhecimento da dimensão universal de suas 

constituições. “O universal pode substituir o particular e vice-versa” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 107). 

Nas mercadorias culturais os personagens são produzidos 

destituídos de suas particularidades e de sua universalidade histórica, de 

todas as ambiguidades e incertezas, das mediações e relativizações, como 

condição para o consumo em massa de símbolos, sentidos e significados, 

para a troca. Tal processo de produção se dá nas objetivações destituídas 

das contradições entre universal e particular, público e privado, 

autonomia e heteronomia, das ambiguidades humanas entre certo e 

errado, moral e amoral e entre bem e mal, amor e ódio. 

Para Adorno (1973, p. 558), “o artifício empregado na televisão 

é o da espúria personalização de questões objetivas”. A indústria cultural 

materializa e reproduz conceitos abstratos dos poderes instituídos: 

Estado, escola, família, religião. Os personagens construídos pela 

indústria cultural, pela especialização e formalização do trabalho e do 

conhecimento técnico e científico podem ser compreendidos, por 

exemplo, com a paternidade socializada estruturante das novas relações 

na família, ou seja, nas relações entre os sexos e as gerações. Na indústria 

cultural o pátrio poder é relativamente destituído em razão dos poderes 

autonomizados e particulares dos especialistas em alimentação, sono, 

medicamentos, vestuário e educação. 

Estas mudanças, que são inseparáveis do 
desenvolvimento total da indústria moderna, vêm 
tornando cada vez mais difícil para os filhos formar 
identificações psicológicas fortes com seus pais. A 
invasão da família pela indústria, pelos meios de 
comunicação de massa e pelos agentes da paternidade 
socializada alterou sutilmente a qualidade da ligação 
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pais–filhos. Criou um ideal de paternidade perfeita, 
enquanto destruía a confiança dos pais em sua capacidade 
de desempenhar as funções mais elementares de criação 
dos filhos. (LASCH, 1983, p. 211). 

Se outrora, no início da consolidação do capitalismo, o 

patriarca, emblema do antigo poder monárquico, assumiu o direito de 

vida e de morte sobre seus subordinados e o exercia de forma particular, 

na figura do patriarca se expressava a contradição entre o universal e o 

particular. As pequenas transformações na família ao longo dos séculos 

se agudizam e se materializam em conquistas e retrocessos nos séculos 

XX e XXI, na crise da família burguesa, tal como fora inventada entre os 

séculos XVI e XVII. A liberdade conquistada pelas mulheres, a liberdade 

sexual dos homossexuais, a possibilidade do divórcio no casamento, o 

reconhecimento de filhos de pais solteiros, a valorização da cultura da 

juventude e da infância, em síntese o grande significado dessas 

mudanças, a matriz dessas transformações, é a aparente ilimitada 

autonomia individual. Essa revolução cultural pode ser entendida como o 

aparente triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou melhor, o 

rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em texturas 

sociais. 

A ilusória ilimitada autonomia individual apregoada pela 

indústria cultural contradiz a autoridade da lei, essencial na constituição 

da civilização. A autoridade da lei como parâmetro da liberdade não se 

difunde nessa sociedade de pretensos indivíduos isolados e autônomos, e 

a autoridade, não se constituindo como poder relativo da liberdade, 

concede à liberdade um ilusório poder absoluto. A liberdade individual 

plena é irracionalidade, é desrazão humana, barbárie, impossibilidade de 

humanidade e humanização. Crise das figuras de autoridade, capazes de 

interpor e mediar as renúncias impostas pela realidade, são as instâncias 
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mediadoras entre o universal e o particular, a totalidade e o indivíduo, o 

absoluto e o relativo, entre o público e o privado.  

A relação de autoridade é a relação de alteridade, o 

reconhecimento do outro pelo eu. Na ausência dessas mediações o fraco 

indivíduo tende a sucumbir perante a força autoritária da totalidade. A 

autonomização do indivíduo produzida pela carência de autoridade 

impossibilita o reconhecimento no outro como seu complemento 

necessário e o toma como inimigo ou, pior, indiferente. O princípio da 

alteridade é desvalorizado, a coletividade está em risco.  

Na atual fase do capitalismo, que exige a liberdade absoluta, o 

pátrio poder universal é relativizado. À racionalidade individual do pai, 

instância de internalização da lei, mas, ao mesmo tempo, determinada nas 

relações afetivas e circunstanciais, portanto irracionalidade, contrapõe-se 

a racionalidade objetiva soberana do capital, em que prevalece a razão 

subjetiva.  

Na sociedade capitalista o indivíduo se pensa livre, autônomo, 

dono de si, que busca a realização pessoal absolutamente solitário no 

mundo, responsável único por seu sucesso e/ou fracasso social. No outro 

sentido, na outra face da mesma moeda, a sociedade está cada vez mais 

organizada. Todas as esferas do indivíduo estão sob controle e 

administração. A coerção ao modelo econômico-político único impele o 

sujeito a seguir todas as regras sociais. Não há lugar, nem na família, para 

onde o sujeito possa fugir dessa sociedade, onde possa livremente 

experienciar o negativo dessa sociedade e dele próprio, imaginar uma 

outra possibilidade para a vida social e para a sua vida. A racionalidade 

de dominação da natureza quer dominar completamente a experiência 

natural humana. 

Para Adorno (1973b, p. 558), com a acentuação do heroísmo e 

do “sucesso com as próprias mãos” dos personagens na televisão, os 
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paladinos da causa justa são particularmente idealizados. E, do outro 

lado, os personagens de ideias, comportamentos e sentimentos 

desvalorizados são apresentados como vilões num tom grotesco de capa e 

espada, o que não só se afasta de quaisquer questões sociais verdadeiras, 

como também reforça a divisão, psicologicamente muito perigosa, do 

mundo em preto (o outgroup) e branco (nós, o ingroup). A nítida cisão 

entre vítimas e algozes fundamenta e testemunha a antinomia entre o 

universal e o particular, “nós” e os “outros” na indústria da cultura e na 

televisão. 

A formalização da razão é, na verdade, uma forma 

independente da razão alijada da noção de totalidade. E não estando 

diretamente relacionada aos objetivos universais humanos refere-se antes 

às formas de poder, como o nazifascismo, o pós-modernismo e todas as 

formas de totalitarismo, expressões do caráter irracional. O totalitarismo é 

ausência do sentido de universalidade. Trata-se da redução abstrata dos 

tempos e das qualidades do trabalho humano à quantificação pela divisão 

social do trabalho, sob a égide da propriedade privada. E a realização do 

princípio de troca entre seres humanos equivalentes apenas formalmente 

instrumentaliza a contradição universal e particular, cria e reproduz um 

falso universal destituído de particularidades, uma “falsa identidade do 

universal e do particular” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100). 

Esse predomínio da razão de dominação capitalista é em si 

mesmo desenvolvimento histórico da produção, da divisão social do 

trabalho, do trabalho alienado, do fetichismo da mercadoria. E esta é a 

(des)razão determinante da racionalidade da indústria cultural em geral e 

da televisão em particular. 
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CAPÍTULO 3.  TELEVISÃO E A (DES)RAZÃO 
 

 

A televisão, tanto sua forma quanto seu conteúdo, encarna a 

técnica e a linguagem instrumentalizada do processo industrial estendidas 

às esferas da diversão e do conhecimento, derivam da produção das 

mercadorias como fetiche. E está comprometida de antemão e por 

princípio pela amputação da universalidade e das particularidades nas 

suas produções. Portanto, compromete-se com a formalização da razão. 

Assim, imbrincada com essa concepção de racionalidade, tem como 

objetivo, fundamentalmente, a negação da experiência com a realidade. 

A televisão nega a experiência com a realidade porque fabrica e 

impõe uma aparência do real que nega a experiência com o passado, nega 

as experiências dos explorados e dominados, nega a experiência com a 

linguagem, nega a experiência com a diversão, nega a experiência com as 

questões sociais e nega a experiência com as contradições e a 

ambiguidade. 

Na indústria da televisão, o crescente uso da técnica do 

audiovisual permite construir com mais acuro uma aparência do mundo, 

capaz de mimetizar uma aparência ordenada do real, e frequentemente 

opera no falso realismo ou pseudorrealismo. O desenvolvimento das 

forças produtivas, do aparato técnico da televisão, da especialização do 

conhecimento técnico profundamente imbricado com os desdobramentos 

das relações sociais capitalistas (re)produz um mundo fabricado como se 

fosse aparentemente resolvido e harmonioso, como que destituído de 

contradições e ambiguidades, como um mundo cuja forma do progresso 

já estivesse aparentemente resolvida e proporcionasse ubiquamente 

apenas a civilização. Desse modo, a barbárie desse projeto “civilizatório” 

não é apresentada na televisão. Tanto mais a técnica se impõe e é 
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reconhecida por sua capacidade de duplicar o mundo empírico, tanto mais 

tem o poder de apresentar esse “real fabricado”, como se fosse um mundo 

ordenado e não contraditório. A produção, um mundo real, porém 

fabricado, é elaborado mediante determinações objetivas e subjetivas de 

uma razão formalizada. 43  E essa racionalidade orienta e educa o 

telespectador em um determinado procedimento de razão destituída de 

memória, de reflexão, de experiência, de história.  

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. [...] Sua vitória é 
dupla: a verdade, que ela extingue lá fora, dentro dela 
pode reproduzir a seu bel-prazer como mentira. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 111). 

Essa forma de objetivação da realidade na televisão é 

aparentemente desprovida de história e tenta decretar tanto a negação do 

passado quanto a negação do futuro, ao estabelecer uma presentificação 

do tempo. Segundo Benjamin (2002), ao se negar a experiência com o 

passado e com o futuro, o presente se converte em importante 

instrumento de afirmação da realidade posta como verdade. Isso não 

significa de fato negar o passado, e de algum modo referir o passado, mas 

trata-se de um passado “eternamente-ontem” (BENJAMIN, 2002, p. 22), 

uma visão da história que não capta seus desenvolvimentos. 

Para o autor, um passado “eternamente-ontem” é uma história 

desprovida de reflexão sobre a própria história, uma rememoração do 

passado apenas como continuidade historiográfica, no sentido apenas 

cronológico. Uma história desprovida das contradições é retomada para 
																																																								
43 “Determinação é um processo social real, mas nunca (como em algumas versões teológicas e 
marxistas) um conjunto de causas completamente controladoras e definidoras. Pelo contrário, a 
realidade da determinação é estabelecer limites e exercer pressões, dentro dos quais as práticas sociais 
variáveis são profundamente afetadas, mas não necessariamente controladas. Trata-se de pensar a 
determinação não como uma única força ou única abstração de forças, e sim como um processo em que 
fatores determinantes reais – a distribuição de poder ou de capital, a herança social e física, as relações 
de escala e de tamanho entre grupos – colocam limites e exercem pressões, mas não controlam nem 
preveem completamente o resultado de uma atividade complexa nesses limites, sob ou contra essas 
pressões” (WILLIAMS, 2016, p. 139). 
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confirmar o presente e mostrar apenas a continuidade entre passado e 

presente. Tudo aquilo que no passado é expressão de conflito e de 

contradição é suprimido, ou se mostra como superado, como um passado 

que já se foi. E tudo aquilo que permanece do passado no presente é 

valorizado e imposto como verdade, presentificação essa que se projeta 

ao passado para se confirmar e determinar o futuro. Um futuro também 

que se projeta sem contradições e conflitos, um futuro pacificado, um 

futuro de ilusões. 

A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O 
passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja 
irreversivelmente, no momento que é reconhecido. [...] 
Pois irrecuperável é cada imagem do presente que se 
dirige ao presente, sem que esse presente se sinta visado 
por ela [pela imagem do passado]. (BENJAMIN, 1993b, 
p. 224). 

É nesse sentido que a televisão nega a experiência com o 

passado e, por isso, impede ou no mínimo dificulta a reflexão acerca do 

que ocorre agora. Na televisão a elegia ao presente, que afirma o instante, 

impede que este seja colocado em questão pela história. Por conseguinte, 

a presentificação do tempo é fundamental para sustentar a ideia de que a 

realidade transmitida e captada pelas televisões é a única realidade 

possível. A televisão educa o público para negar a experiência com o 

passado e, assim, negar também a possibilidade de compreender que a 

realidade nem sempre foi dessa forma e que poderia ser de outra, pois a 

razão, que deveria possibilitar o desvelamento da contradição da 

realidade, é convertida em afirmação do real, na ilusão de que o presente 

é o que é, e não seria de outra forma.  

Na forma e no conteúdo a televisão também nega a experiência 

com o passado e o presente dos explorados e dos dominados. O sistema 

social na televisão é o sistema do monopólio dos dominadores, pois as 

prerrogativas e os comportamentos dos dominados não fazem parte desse 
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sistema, são suprimidos. Mas caso sejam referidos, o são como sendo 

necessário superá-los, indicando um sistema ou um conjunto de sistemas 

de preceitos e doutrinas de comportamentos tacitamente acordados – e 

aparecem dessa forma porque são destituídos de referências históricas e 

de ambiguidades – que devem ser conhecidos. Mas não se sabe com 

clareza quais são esses preceitos e as doutrinas, pois, se expressos, 

revelariam suas contradições. E institui-se apenas um sistema, e este deve 

ser conhecido e reproduzido. É a história dos dominantes, dos 

vencedores, do progresso, do status quo. E importa não revelar as 

particularidades do sistema e sim impor a ideia da existência de um 

sistema único e verdadeiro, de uma ordem sempre em progresso 

civilizatório, que deveria ser conhecido, mas não nas suas contradições. 

Ora, os que num momento dado dominam são os 
herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia 
com os vencedores beneficia sempre, portanto, esses 
dominadores. [...] Todos os que até hoje venceram 
participam do cortejo triunfal, em que os dominadores do 
hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no 
chão. Os despojos são carregados no cortejo como de 
praxe. Esses despojos são o que chamamos de bens 
culturais. [...] Devem sua existência não somente ao 
esforço dos grandes gênios que os criaram, como à 
corvéia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve 
um monumento da cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie. (BENJAMIN, 1993b, p. 225). 

A criação, a manutenção e a imposição de uma abstrata 

identidade cultural mundial, de uma ordem civilizatória que pacifica as 

diferenças e as desigualdades sociais, tentam produzir uma 

homogeneização social e cultural em que todos podem ser “vencedores”, 

se conformados com a ordem existente. A identificação da igualdade 

formal entre os personagens das notícias do cotidiano, das histórias 

ficcionais, das propagandas sem contradições e os espectadores, nessa 

utopia – o reconhecimento da semelhança perfeita com o existente – 
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implica a negação do negativo. A ordem do progresso civilizatório é para 

todos, e assim deve ser. Esse procedimento racional, de confirmação do 

existente, determinante da sua produção, constitui o conteúdo e a forma 

da televisão. As bases materiais, a lógica da produção fabril e da 

circulação mercantil, determinam a racionalidade da televisão. 

Através da ideologia da indústria cultural, o conformismo 
substituiu a consciência: jamais a ordem por ela 
transmitida é confrontada com o que ela pretende ser ou 
com os reais interesses dos homens. Mas a ordem não é 
em si algo de bom. Somente o seria uma ordem digna 
desse nome. Que a indústria cultural não se preocupe 
mais com tal fato, que ela venda a ordem in abstrato, isso 
apenas atesta a impotência e a carência de fundamento 
das mensagens que ela transmite. [...] As elucubrações da 
indústria cultural não são nem regras para uma vida feliz, 
nem uma nova arte da responsabilidade moral, mas 
exortações a conformar-se naquilo atrás do qual estão os 
interesses poderosos. (ADORNO, 1977a, p. 293). 

A televisão não tem uma racionalidade genuína e autônoma. O 

que há é uma racionalidade da produção material que é a mesma da TV, e 

esta pode ser tomada como emblema de uma racionalidade, como 

expressão de uma racionalidade. Afinal, a televisão não tem cogito, ela 

não é sujeito de cogito. Ela pode, quando muito, ser expressão da 

racionalidade que a constitui. Para a (re)produção dessa racionalidade 

implica confirmar seu poder e legitimar a aparência de um real fabricado, 

a produção de um aparente progresso harmônico com exploradores e 

explorados, um falso universal que oculta as desigualdades inerentes ao 

modo de produção capitalista.  

Em geral, novelas, séries, filmes, programas de auditório, 

entrevistas, noticiários do cotidiano, nas retrospectivas históricas, “reality 

shows”, os enredos e as histórias na televisão começam ou mostrando um 

presente harmonioso, ou remetem a um passado harmonioso, pacificado. 

Essa pressuposta harmonia inicial é desestruturada por algum agente 
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desordenador, gerador de conflitos. E ao final, resolvidos os conflitos, se 

retoma a harmonia. A ordem retorna. A mentira é a existência de uma 

harmonia, de uma ordem de completude do indivíduo consigo mesmo e 

com os desígnios da sociedade. Mas essa forma também pode ser 

invertida e, com isso, se dá exatamente o mesmo. Se o caos é o início do 

drama, se o enredo começa com, por exemplo, um evento catastrófico, 

uma crise institucional do Estado-Nação, ao longo da trama as condições 

adversas serão administradas e ordenadas, e assim o mundo dos 

personagens é reorganizado por algum agente ordenador para 

reestabelecer a harmonia. Mesmo uma imagem de um mundo caótico é 

contraponto para aludir ao sentimento harmonioso, de um mundo sem 

contradições e ambiguidades.44 

A televisão que opera como se fosse possível uma duplicação 

da realidade, permite a ela mais furtivamente inserir na realidade o que se 

considera mais adequado ao real. Tal característica é, segundo Adorno, 

fundamental para que alguns autores erroneamente a considerem como a 

manifestação autêntica do inconsciente.45 Entretanto, alerta o autor:  

Ao invés de dar ao inconsciente a honra de elevá-lo ao 
consciente e com isso simultaneamente atender ao seu 
ímpeto e satisfazer à sua força destruidora, a indústria 
cultural, tendo à frente a televisão, reduz os homens ainda 
mais a formas de comportamento inconscientes do que 
aquelas suscitadas pelas condições de uma existência, 
que ameaça com sofrimentos aquele que descobre os seus 
segredos, e promete prêmios àquele que a idolatra. A 
rigidez não é dissolvida, mas sim reforçada. Os 

																																																								
44  “No domínio da cultura, o novo totalitarismo se manifesta precisamente num pluralismo 
harmonizador, no qual as obras e as verdades mais contraditórias coexistem pacificamente com 
indiferença” (MARCUSE, 1982, p.73). 
45  Bucci (1997b, p. 118), por exemplo, assim explica a esse respeito: “Hoje, o discurso do 
superambiente é visível na materialidade física (também energética, portanto) do novelo eletrônico e 
metálico [os meios de comunicação] em torno do planeta; é ele a própria materialização da linguagem 
do inconsciente ou, melhor ainda, da linguagem que poderia constituir o que temos chamado de 
inconsciente. Um inconsciente global (e não coletivo, pelo amor de Deus) composto de pequenas 
consciências razoavelmente articuladas quando vistas em sua individualidade, e desconectadas por 
lapsos quando consideradas em seu conjunto. É ideologia cristalizada”.  
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vocábulos da linguagem-imagem são estereótipos. 
(ADORNO, 1977b, p. 353). 

A força e o poder da televisão estão justamente em criar um 

espaço e um tempo vazios de explicações e sentidos, em ocultar a 

racionalidade que constitui as noções de democracia, de cidadania, de 

direitos, de igualdade e de liberdade. Essas vagas categorias, porque 

abstratas, exigem imediatamente do espectador a lógica da utilidade, do 

pragmático, do objetivo-fim do personagem, da cena, da história. A 

diferença entre pensamento e ação foi rompida. E a linguagem na 

televisão, pragmática e formalista, testemunha a morte dessa diferença, 

testemunha a negação da experiência com a linguagem. 

Enquanto figura, a linguagem-imagem é meio de uma 
regressão, em que o produtor e o consumidor se 
encontram; enquanto escrita ela põe as imagens arcaicas 
à disposição dos modernos. Encantos desencantados, as 
imagens não transmitem qualquer segredo, mas são 
modelos de um comportamento, que corresponde tanto à 
gravitação do sistema total quanto à vontade dos 
controladores.  (ADORNO, 1977b, p. 352). 

A instrumentalização da linguagem, que elimina qualquer 

possibilidade de ambiguidade das palavras e das imagens, é um dos 

instrumentos de impedimento da busca da verdade, da elaboração de 

conceitos. A linguagem que não seja usada para calcular, mensurar, 

quantificar é considerada como puramente sem sentido, metafísica. 

Assim, se as palavras e os conceitos são mistificados, pode-se dispensar o 

pensamento reflexivo, não se precisa construir e examinar as condições 

objetivas e subjetivas da realidade. Pode-se evitar o confronto com a 

realidade, pois a palavra poderia revelar todo o lógico e o histórico.  

Conceitos como melancolia, história e mesmo vida, eram 
reconhecidos na palavra que os destacava e conservava. 
Sua forma constituía-os e, ao mesmo tempo, refletia-os. 
A decisão de separar o texto literal como contingente e a 
correlação com o objeto como arbitrária acaba com a 
mistura supersticiosa da palavra e da coisa. O que, numa 
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sucessão determinada de letras, vai além da correlação 
com o evento é proscrito como obscuro e como 
verbalismo metafísico. Mas deste modo a palavra, que 
não deve significar mais nada e agora só pode designar, 
fica tão fixada na coisa que ela se torna uma fórmula 
petrificada. Isso afeta tanto a linguagem quanto o objeto. 
Ao invés de trazer o objeto à experiência, a palavra 
purificada serve para exibi-lo como instância de um 
aspecto abstrato, e tudo o mais, desligado da expressão 
(que não existe mais) pela busca compulsiva de uma 
impiedosa clareza, se atrofia também na realidade. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 136). 

A TV também nega a experiência com as questões sociais. Os 

conflitos particulares e familiares têm como pano de fundo questões 

sociais e, às vezes, até questões políticas, aparentando seriedade e 

complexidade, como casos de pessoas desaparecidas, preconceitos contra 

homossexuais, doenças terminais, suicídio, miséria etc. Entretanto, os 

conflitos se “resolvem” ou se desenvolvem exclusivamente na esfera 

particular, ou seja, na esfera privada da vida, na modificação dos 

costumes. Esse é um dos procedimentos de formação do público, que é 

privilegiar o privado em detrimento do público, fortalecer a democracia 

formal ao mesmo tempo em que se criam impeditivos para a democracia 

de fato. Para Adorno (1973a), os desdobramentos das histórias 

padronizadas já estão resolvidos, os conflitos mesmos já são enganosos, 

pois a sociedade sempre vence o indivíduo no final. 

As histórias ensinam que é preciso ser “realístico”, abrir 
mão das idéias românticas, ajustar-se a todo o custo, e 
que nada mais se pode esperar de ninguém. O perene 
conflito da classe média entre a individualidade e a 
sociedade reduziu-se a uma vaga lembrança, e a 
mensagem, invariavelmente, é a identificação com o 
status quo. (ADORNO, 1973, p. 551).  

Os sentimentos e dilemas dos personagens fictícios ou reais são 

condicionados por um aparelho conceitual ordenador antes de se 

tornarem públicos, antes que a percepção pública ocorra. Nessa 
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apropriação do esquematismo kantiano os valores éticos e morais, 

sentimentos, fantasias e conhecimentos são equacionados ainda na 

composição do personagem. A síntese dessa ordenação, elimina o 

contraditório, nega a experiência com o contraditório e com a 

ambiguidade. Não há ambiguidades, elas são apresentadas como se já 

tivessem sido resolvidas.  

A ambiguidade é constitutiva do ser humano, como ser 

universal e particular. Por isso ele tem de dar a ela um destino. 46 E a 

simbolização da ambiguidade tem no modo de produção capitalista o 

sentido da racionalidade subjetiva, do particular, em detrimento da 

racionalidade objetiva, do universal. A fragmentação da razão subjetiva 

aparta a noção de universalidade, e, não estando diretamente relacionada 

aos objetivos universais humanos, refere-se antes apenas às formas 

particulares. A redução abstrata dos tempos e das qualidades do trabalho 

humano à quantificação pela divisão social do trabalho, sob a égide da 

propriedade privada, fetichiza a contradição universal e particular, cria e 

reproduz um falso universal destituído de particularidades: “A unidade 

evidente do macrocosmo e do microcosmo demonstra para os homens o 

modelo de sua cultura: a falsa identidade do universal e do particular” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100). 

																																																								
46 Ser adulto normal, para Freud, tem a ver com a capacidade de simbolizar a ambiguidade. No 
conceito de Freud há uma indicação da tendência civilizatória relacionado à diferença entre adultos e 
crianças. Se a cultura significa “tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima da sua condição 
animal” (FREUD, 1997a, p. 10), ser um adulto normal significa se elevar em relação à infância. “Não 
podemos chegar ao ponto de afirmar que a ambivalência de catexias emocionais seja uma lei 
universalmente válida, e que seja absolutamente impossível sentir grande amor por uma pessoa sem 
que esse amor seja acompanhado por um ódio talvez igualmente grande, ou vice-versa. Sem dúvida, os 
adultos normais conseguem separar essas duas atitudes uma da outra, e não estão obrigados a odiar 
seus objetos amorosos ou a amar seus inimigos tanto quanto a odiá-los. Isso, porém, parece resultar de 
desenvolvimentos posteriores. Nas primeiras fases da vida erótica, a ambivalência é evidentemente a 
regra. Não poucas pessoas retêm esse traço arcaico durante toda sua vida” (FREUD, 1996, p. 242). 
Dessa forma, pode-se pensar com Freud que a regressão ou repressão da capacidade de simbolização 
da ambiguidade compromete a capacidade de a sociedade tentar compreender de forma ambígua a 
realidade. 
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Essa formalização da razão que equaliza as ambiguidades é 

constituída pela cisão entre a universalidade e a particularidade. A 

universalidade pode se apresentar como particular e o particular pode se 

apresentar como universalidade, como se a unidade contraditória do 

universal e do particular não constituísse as realidades materiais dos 

personagens e fossem realidades distintas. 

A “forma” dos personagens, cristalizações do contexto sócio-

histórico, é apresentada depois da superação das suas contradições e 

ambiguidades. Não restam dúvidas sobre a sua “verdadeira natureza”. 

Mesmo que um personagem de um filme ou de um 
espetáculo de televisão não seja o que parece ser, a sua 
aparência é tratada de tal modo que não deixa dúvidas 
quanto à sua verdadeira natureza. Dessa forma, o vilão 
que não é apresentado como brutamontes tem de ser, pelo 
menos, “suave”, e a sua repulsiva oleosidade e as suas 
maneiras macias indicam, sem ambigüidades, o que 
devemos pensar dele. (ADORNO, 1973, p. 561). 

Essa objetivação produz uma específica forma de subjetivação, 

ao romper a relação entre o universal e o particular e estabelecer a 

primazia do particular sobre o universal. Uma forma de razão que, por ser 

destituída de simultaneidade opositiva entre o universal e o particular, 

precisamente porque se efetiva sob o modo de produção capitalista, 

obstaculiza a razão objetiva e faz prevalecer a razão subjetiva: uma forma 

de razão não ambígua, a racionalidade subjetiva, a desrazão privatizante 

do capital. O trabalho da TV de reprimir47 a apresentação da ambiguidade 

se constitui, dessa forma, em importante mecanismo para a (re)produção 

da sociedade do capital. 

Pode-se melhor compreender esse mecanismo da (re)produção, 

no que se refere à “função” cumprida no capitalismo pela racionalidade 

																																																								
47 Os conceito repressão e regressão, no contexto deste trabalho, apenas se refere ao campo de 
referência da indústria cultural, tal como apropriado por Adorno e Horkheimer (2006); portanto, não se 
refere propriamente aos conceitos da psicanálise. 
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da indústria cultural, conforme o conceito de Adorno e Horkheimer. Para 

os autores, ela cumpre a tarefa de repressão para o capital, cujo efeito é 

infantilizar a sociedade, tal como escrevem: 

A indústria cultural não sublima, mas reprime. [...] Cada 
espetáculo da indústria cultural vem mais uma vez aplicar 
e demonstrar de maneira inequívoca a renúncia 
permanente que a civilização impõe às pessoas. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 115). 

Isto é, contudo, o encorajamento e a exploração da 
fraqueza do eu, à qual a sociedade atual com sua 
concentração de poder, condena de toda maneira seus 
membros. Sua consciência sofre novas transformações 
regressivas. Não é por nada que na América podemos 
ouvir da boca dos produtores cínicos que seus filmes 
devem dar conta do nível intelectual de uma criança de 
onze anos. Fazendo isso, eles se sentem sempre mais 
incitados a fazer de um adulto uma criança de onze anos. 
(ADORNO, 1977a, p. 294). 

A TV educa o público para regredir ou reprimir a objetivação 

dos sentimentos, dos comportamentos, dos valores e das concepções 

ambíguas. A racionalidade da TV é a desrazão do capitalismo. Para a 

(re)produção do capitalismo os sentimentos, os valores e a razão – que é, 

ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva – devem ser ocultados, para 

facilitar a reprodução de sua forma. E, assim, o capitalismo se (re)produz 

na forma dessa racionalidade na TV – a forma da racionalidade subjetiva, 

instrumental e irracional do capitalismo. 

A ocultação da ambiguidade constitui uma forma de 

(re)produção da inferioridade intelectual na sociedade. Constitui-se como 

possibilidade para valorizar e legitimar a racionalidade subjetiva nos 

sujeitos do capitalismo, em detrimento da racionalidade objetiva. 

A inferioridade, forma subjetivamente limitada da 
verdade, foi sempre mais submissa aos senhores externos 
do que ela desconfiava. A indústria cultural transforma-a 
numa mentira patente. A única impressão que ela produz 
é a de uma lengalenga que as pessoas toleram nos best-
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sellers religiosos, nos filmes psicológicos e nos women’s 
serials, como um ingrediente ao mesmo tempo penoso e 
agradável, para que possam dominar com maior 
segurança na vida real seus próprios impulsos humanos. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 119). 

Nos raros casos de a ambiguidade ser apresentada, ela é do tipo 

infantil, e como tal ela é valorizada na televisão. 

A psicanálise descreveu a síndroma oral que combina 
tendências antagônicas de traços agressivos e traços 
dependentes. Essa síndroma de caráter é acuradamente 
indicada pela garota bonita que não pode errar, mas que, 
ao mesmo tempo que agride o pai, explora-o, dependendo 
tanto dele quanto, no nível superficial, se volta contra ele. 
A peça [da televisão] difere da psicanálise simplesmente 
porque exalta a mesmíssima síndrome que é tratada pela 
psicanálise como reversão às fases infantis de 
desenvolvimento, que o psicanalista procura dissolver. 
(ADORNO, 1973, p. 560). 

Destituído das ambiguidades humanas, o personagem ou é bom 

ou é mau, feliz ou infeliz, moralista ou imoral, integrado ou desajustado, 

amado ou odiado, vilão ou bonzinho, se ocultam as ambiguidades éticas, 

morais e sentimentais dos personagens e, portanto, se ocultam das 

histórias, das situações, dos dramas, sejam elas ficcionais ou realísticas. 

O modelo das histórias de superação, característico das 

produções televisivas, confirma a “eliminação” das ambiguidades. O 

personagem deve superar o seu desajustamento para se integrar à 

sociedade e, assim, superar a sua condição de infeliz para alcançar a 

felicidade. Deve se comportar de maneira moralista para deixar de ser 

imoral e deve superar a sua maldade para deixar de ser odiado, para se 

tornar bom e ser amado. Na televisão os sentimentos e os valores morais 

e éticos assumem uma forma abstrata. A felicidade, a moralidade, a 

bondade e o amor podem e devem ser dissociados de seus pares opostos e 

complementares. Com essa dissociação, as tendências, as atitudes e os 

sentimentos simultaneamente conflitantes e opostos em relação a um 
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mesmo objeto são eliminados. Por conseguinte, a ambiguidade quase não 

é apresentada na TV. 

Na expressão da racionalidade que (re)produz, em sua forma e 

em seu conteúdo, a TV reprime a apresentação da ambiguidade. De duas 

formas se oculta a ambiguidade: pela cisão entre o mundo dos heróis e o 

dos vilões, materializando a cisão entre cultura e barbárie, já abordada; e 

pela proclamação do sujeito único e só, contra tudo e contra todos, 

concretizando a cisão entre o público e o privado, o universal e o 

particular. A TV cria e impõe com essa forma uma ordem abstrata, uma 

harmonia social que abriga todos os “civilizados”. 

O personagem nas histórias na televisão é o personagem 

estereotipado, um personagem isolado incapaz de identificação com o 

objeto, exceto com o idêntico a si, um personagem narcísico.48  

Cada produto apresenta-se como individual; a 
individualidade mesma contribui para o fortalecimento da 
ideologia, na medida em que se desperta a ilusão de que o 
que é coisificado e mediatizado é um refúgio de 
imediatismo e de vida. (ADORNO, 1977a, p. 289). 

Diferentemente dos estereótipos que apresentam personagens 

como entidades objetivas, portanto universais, a televisão evoca seus 

personagens com a aparência de agente único da ação, sozinho e solitário, 

que se vê em guerra diante de tudo e dos outros. “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" (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 128). 

Reduzido a sua forma estereotípica, o personagem é somente 

aquilo que pode substituir um outro semelhante a ele, um objeto por 
																																																								
48 “A moderna sociedade capitalista não só eleva os narcisistas à proeminência, mas também elicia e 
reforça traços narcisistas em cada um de nós. Ela assim o faz de muitos modos: exibindo o narcisismo 
tão proeminente e sob formas tão atraentes; minando a autoridade parental e tornando difícil aos filhos 
crescer; mas sobretudo, ao criar tantas variedades de dependência burocrática” (LASCH, 1983, p. 278). 
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outro. É fabricado sob a lógica da troca, do mercado. Adorno não 

condena a formulação de estereótipos em geral, mas a proximidade entre 

o estereótipo com a existência cotidiana. Assemelhando-os exteriormente, 

tenta-se apagar as diferenças entre realidade e representação.  

Não estamos tratando do problema da existência do 
estereótipo como tais. Sendo os estereótipos um elemento 
indispensável da organização e uma antecipação da 
experiência, que nos impede de cair na desorganização 
mental e no caos, nenhuma arte pode dispensá-los 
inteiramente. Além disso, o que nos interessa é a 
mudança funcional. Quanto mais se materializam e se 
tornam rígidos os estereótipos na presente indústria 
cultural, tanto menos gente tenderá a modificar as suas 
idéias preconcebidas com o progresso da sua experiência. 
(ADORNO, 1973, p. 557). 

Na proclamação dessa condição de particularidade, se elimina o 

diferente – o outro e o não idêntico –, autorreferente e incapaz de se 

diferenciar do existente, reduzindo-o à sua forma abstrata. A proclamação 

desse personagem narcísico impõe a personalização das questões 

objetivas, tentando criar um padrão de semelhança de tudo com tudo, e de 

todos com todos. O desdobramento dessa racionalidade permite 

compreender os nexos da televisão. Trata-se da elegia desse falso 

personagem genérico, que não se reporta à universalidade, porque 

destituído de particularidade. 

A semelhança perfeita é a diferença absoluta. A 
identidade do gênero proíbe a dos casos. A indústria 
cultural realizou maldosamente o homem como ser 
genérico. 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; HORKHEIMER, 2006, p. 120). 

Esse outro não idêntico não é apenas o outro sujeito, mas 

também o não idêntico de si. O não idêntico constitui a própria identidade 
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do sujeito. É ilusória a unidade da personalidade. A violência se direciona 

não só ao outro sujeito, mas também ao outro de si mesmo, àquilo que no 

próprio sujeito se percebe como diferente, como estranho, como 

ambíguo. Refere-se ao desejo de aniquilar ou dominar completamente 

aquilo que é natural, mas percebido como antinatural, tanto faz em si ou 

no outro.  

Para Adorno e Horkheimer (2006), essa proclamação desse 

personagem narcísico não é “uma escolha” subjetivista dos produtores. 

Esse personagem é objetivado sob as regras do próprio capitalismo, pois 

uma das camadas de interpretação da figura do herói ou heroína, um 

personagem mais capaz que os outros, atende às expectativas liberais 

burguesas.49 “Assim, também sobrevive na indústria cultural a tendência 

do liberalismo a deixar caminho livre a seus homens capazes. Abrir 

caminho para esses competentes ainda é função do mercado” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 109). 

Em correlação a essas diversas formas de negação da 

experiência (re)produzida pela padronização das mercadorias culturais 

televisivas, os telespectadores educados nessa e por essa forma de razão, 

objetivamente, expressam essa racionalidade no comportamento 

adaptativo à sociedade do capital, que pode ser explicitada por duas 

mediações: na internalização das mesmas formas de pensar que 

racionalizam o real fabricado e na racionalização do tempo livre e da 

diversão. Para Adorno, há uma estreita correlação entre a produção 

padronizada da televisão, massacrantemente reproduzida, e a regressão 

																																																								
49 Acerca disso refere Lasch (1983, p. 278): “Nossa sociedade é narcisista, portanto, num duplo 
sentido. Pessoas com personalidades narcisistas, embora não necessariamente mais numerosas que 
antes, desempenham um papel proeminente na vida contemporânea, com freqüência chegando a 
posições de proeminência. Vicejando na adulação das massas, estas celebridades impõem o tom da 
vida pública e também da vida privada, já que a maquinaria da celebridade não reconhece limites entre 
as esferas pública e privada. [...] A moderna sociedade capitalista não só eleva os narcisistas à 
proeminência, mas também elicia e reforça traços narcisistas em cada um de nós”.    
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do público com o comportamento adaptativo do indivíduo perante a 

realidade. 

A televisão materializa e reproduz as relações entre os poderes 

instituídos: Estado, mercado, escola, família, religião. Tais conceitos 

abstratos expressam uma racionalização instrumental destituída de 

universalidades, que os telespectadores internalizam como forma de 

apreensão da realidade. Os telespectadores internalizam as formas de 

pensar que organizam o virtual. A partir das experiências virtuais, o 

espectador acredita poder transportar o quadro de referências do virtual 

para o real e vice-versa. Com isso, se compromete a capacidade de 

experiência na vida real. “Dificilmente será ir longe demais dizer que, 

reciprocamente, a realidade é olhada através dos óculos da TV, que o 

sentido furtivamente imprimindo ao cotidiano volte a refletir-se nele" 

(ADORNO, 1977b, p. 349).50 Quanto mais aparentemente completo for 

esse mundo fabricado, criado pela forma do real na televisão, mais 

inescrutável essa aparência será apropriada como verdade (ADORNO, 

1977a; ADORNO; HORKHEIMER, 2006). 

Essa internalização do virtual como se fosse real se dá, por 

exemplo, nas histórias e personagens reais ou fictícios que se reportam 

aos direitos civis. Os cidadãos conquistaram direitos políticos e jurídicos 

com a revolução burguesa e asseguram-nos no processo de produção 

capitalista, mas esses direitos são subjugados ao domínio econômico da 

propriedade privada e do mercado. A transformação de direitos 

econômicos e sociais em serviços, definidos pela lógica de mercado, 

transforma o cidadão em consumidor, que legitimada pela televisão 

impede o esclarecimento das condições concretas das desigualdades 

sociais inerente a este modo de produção.  

Segundo Wood (2003, p. 35), a diferença entre o capitalismo e 
																																																								
50 A esse respeito ver também Kehl (1991, 2005) e Chaui (2006). 
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os demais modos de produção não capitalistas é a separação entre o 

“econômico” e o “político”. É essa separação que determina e explica a 

contradição no capitalismo entre os direitos civis e a desigualdade social. 

Para a autora, os processos sociais de produção e distribuição, extração e 

apropriação da mais-valia não são determinados por nenhuma relação 

extraeconômica, não são privatizados por meios autoritários, nem 

jurídicos, nem políticos e nem educativos, mas são constitutivos do 

próprio mecanismo de produção e intercâmbio das mercadorias, pelo 

mercado. A determinação das classes antagônicas e desiguais é inerente 

ao processo de produção. As esferas políticas e jurídicas se subordinam 

às determinações econômicas da produção, do capital.51 

Na democracia capitalista, a separação entre a condição 
cívica e a posição de classe opera nas duas direções: a 
posição socioeconômica não determina o direito à 
cidadania – e é isso o democrático na democracia 
capitalista –, mas, como o poder do capitalista de 
apropriar-se do trabalho excedente dos trabalhadores não 
depende de condição jurídica ou civil privilegiada, a 
igualdade civil não afeta diretamente nem modifica 
significativamente a desigualdade de classe – e é isso que 
limita a democracia no capitalismo. As relações de classe 
entre capital e trabalho podem sobreviver até mesmo à 
igualdade jurídica e ao sufrágio universal. Neste sentido, 
a igualdade política na democracia capitalista não 
somente coexiste com a desigualdade socioeconômica, 
mas a deixa fundamentalmente intacta. (WOOD, 2003, p. 
184). 

Nessa perspectiva, a conquista e a manutenção dos direitos 

civis, políticos e jurídicos contribuem para a reprodução da igualdade 

apenas formal, mantendo a desigualdade socioeconômica.  

																																																								
51 Oliveira (2007, p. 287), em Capitalismo e política: um paradoxo letal, se refere à subordinação do 
político ao econômico da seguinte maneira: “A assimetria voltou numa escala que anula a política, isto 
é, a possibilidade de, escapando à lógica da acumulação de capital, redistribuir o poder na sociedade 
capitalista de nosso tempo. Trata-se, agora, da anulação da política, de sua irrelevância, da colonização 
da política pela economia”. 
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Adorno (1973b) analisa a internalização dessa experiência na 

formação do público como um efeito do fetichismo da mercadoria 

cultural. O autor explica como age o público moderno: 

Mais astuto em suas exigências de perfeição técnica e 
segurança de informações, bem como em seus desejos de 
“serviços”, está mais convencido do seu poder potencial 
dos consumidores sobre o produtor, seja ou não esse 
poder realmente exercido. (ADORNO, 1973, p. 549). 

Segundo Adorno (1973b), na objetivação da realidade 

produzida pela TV o espectador da televisão é educado para acreditar que 

possui mais poderes que os produtores. A televisão (re)produz essa 

inverção da realidade, e a publicidade é um dos emblemas dessa inversão 

de sentido na televisão, nela o consumidor aparece como mais 

determinante da produção. Como em um espelho, se invertem as reais 

posições entre consumidor e produtor. Parafraseando Adorno (1973b), a 

televisão (re)produz uma racionalidade que valoriza no público a 

necessidade de exigir serviços e não direitos. Trata-se de um público que 

é educado para exigir serviços particularizados já determinados pela 

indústria da cultura. Para Adorno, portanto, o público é educado para 

acreditar que o consumo é o elemento mais determinante da produção. 

Com a (re)produção do fetiche da mercadoria pela televisão se determina 

o público. O público não é educado para exigir direitos, para determinar a 

produção e manutenção de direitos, como, por exemplo, os direitos ao 

divertimento e ao tempo livre não racionalizados, não instrumentalizados. 

O divertimento nos programas de televisão se converteu quase 

totalmente em seu oposto, se a “liberação prometida pela diversão é a 

liberação do pensamento como negação” (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006, p. 119). Portanto, a diversão se constitui como uma possibilidade 

de crítica da realidade, uma possibilidade de resistência. A diversão na 

televisão se converteu em resignação diante da imposição de uma ordem 
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social objetiva e heterônoma. O improviso e a espontaneidade foram 

disciplinados pela forma de uma linguagem subjetivista e utilitária, 

abdicando do nonsense. “A ética e o gosto podam a diversão irrefreada 

como ‘ingênua’ – a ingenuidade é considerada tão grave como o 

intelectualismo – e impõem restrições até mesmo à potencialidade 

técnica” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 118). 

A televisão impede a implicação do pensamento sem reflexão 

peculiar à diversão. Para Adorno, a padronização nas produções culturais, 

a instrumentalização da linguagem, a relação dialética entre o 

reconhecido e o novo produzem nos espectadores, ouvintes e leitores 

justamente o impedimento dessa forma de pensamento sem reflexão. Por 

exemplo, no caso da música, Adorno identificou-a na regressão da 

audição. As mercadorias culturais criam o reconhecimento sem esforço e 

sem concentração, requerendo menos a participação do ouvinte. A 

padronização exige o pensamento sem reflexão, mas ordenado por um 

sentido pragmático que, ao mesmo tempo, impede o pensamento sem 

sentido, no que diz respeito à reflexão sobre esse próprio sentido. Essa é a 

base para o relaxamento e o entretenimento produzidos pelas mercadorias 

culturais, em que se exclui exatamente o preposto da diversão, o 

abandono do pensamento reflexivo. Dessa forma, na televisão só restam 

saber e pensar sobre as finalidades pragmáticas e imediatas. 

Na televisão a conexão entre o todo da obra e as partes obedece 

à lógica da inclusão nessa racionalidade, à renúncia à diversão, ao 

esquecimento e ao pensamento sem reflexão, o que o indivíduo tem de 

fazer em prol da sociedade. A afirmação dessa renúncia como inexorável 

e, sem ser problematizada, relativizada, contradita, retira do pensamento a 

capacidade de reflexão, por via do sem sentido, do estranhamento, da 

injustiça e da impotência perante a realidade. E nesse movimento o 
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público mantém-se adaptado à organização social, (re)produzindo o modo 

de produção do sistema em geral e da televisão em particular. 

A cultura sempre contribuiu para domar os instintos 
revolucionários, e não apenas os bárbaros. A cultura 
industrializada faz algo a mais. [...] Ao serem 
reproduzidas, as situações desesperadas que estão sempre 
a desgastar os espectadores em seu dia a dia tornam-se, 
não se sabe como, a promessa de que é possível continuar 
a viver. Basta se dar conta de sua própria nulidade, 
subscrever a derrota – e já estamos integrados. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 126). 

A racionalidade na televisão expropria do sujeito a possiblidade 

de, de forma autônoma, produzir significantes universais, expropria-se o 

esquematismo kantiano. Tal processo de produção se dá nas narrativas e 

personagens reais ou fictícias destituídas das contradições e 

ambiguidades entre particular e universal, nas abstrações de amor e ódio, 

felicidade e infelicidade, entre certo e errado, moral e imoral. O efeito 

disso é a debilidade do sujeito de se constituir como uma forma reflexiva 

da objetividade. E daí compreender os sentidos contraditórios do sujeito 

como agente ativo, produtor da história, e como objeto passivo, produto 

dessa história. 

A razão objetiva do capital, a sua racionalidade, não é mostrada 

pela televisão, embora a organize, e isso (de)forma a capacidade de 

compreensão da realidade pelo público. Ela não mostra a desrazão do 

capital, apenas a sua razão. Como a TV reprime a diversão e o 

conhecimento, por meio da formalização da razão os sujeitos 

“desacostumados de suas subjetividades"52 se tornam presas fáceis para 

as propostas totalitárias do capitalismo. Obliterados da contradição da 

razão, compreendem a realidade sob a lógica apenas de uma das formas 

																																																								
52 Explicam Adorno e Horkheimer (2006, p. 119): “O descaramento da pergunta retórica: ‘Mas o que é 
que as pessoas querem?’ consiste em dirigir-se às pessoas como sujeitos pensantes, quando sua missão 
específica é desacostumá-las da subjetividade. Mesmo quando o público se rebela contra a indústria 
cultural, essa rebelião é o resultado lógico do desamparo para o qual ela própria o educou”. 
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da razão, a racionalidade subjetiva. Obliterados da razão, organizam e 

compreendem o mundo em acordo, quase que total, com a objetivação da 

realidade, mostrada na TV, e, dificilmente, podem fazer escolhas 

democráticas. 

Podem-se pensar os limites e as possibilidades dos processos 

formativos e educativos da televisão correlacionando-os com as 

contradições entre relações sociais de produção e as forças produtivas na 

arte e na indústria cultural, e em particular na televisão. 

No final de a Introdução à contribuição à crítica da economia 

política, Marx (2008, p. 268) se refere à arte: "quanto à arte, já se sabe 

que os períodos de florescimento determinados não estão, absolutamente, 

em relação com o desenvolvimento geral da sociedade, nem, portanto, 

com a base material, o esqueleto, de certo modo, de sua organização”. 

Marx ressalta e, nesse sentido, resguarda a arte em sua autonomia relativa 

em relação às relações de produção, à base material da sociedade. E o faz 

quando se refere aos “períodos de florescimento” da arte, indicando e 

especificando os limites da relação contraditória entre as formas 

produtivas e as relações de produção na arte.  

Se na relação contraditória das forças produtivas com as 

relações de produção são as relações de produção que quase sempre 

constituem o momento determinante predominante da relação, nos 

“períodos de florescimento” das forças produtivas nas artes, elas não 

estão absoluta e imediatamente determinadas pelas relações sociais de 

produção. Os períodos revolucionários, que testemunham os momentos 

de ruptura entre os distintos períodos históricos dos modos de produção 

da civilização, são marcados pela emancipação relativa das forças 

produtivas no que diz respeito às relações de produção. Nesses períodos 

revolucionários as forças produtivas se desenvolveram mais na lógica da 

ruptura, sempre relativa, com as relações sociais de produção, do que no 
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sentido da continuidade dessas.53 Em contrapartida aos momentos de 

ruptura, os momentos de continuidade são os momentos em que as 

relações de produção predominantemente determinam as forças 

produtivas, portanto, o sentido das forças produtivas é de manutenção e 

conservação das relações de produção. 

Pode-se, nessas bases conceituais, relacionar a indústria 

cultural à arte. A arte, conforme Marx (2008), não está absolutamente 

determinada pelo desenvolvimento geral da sociedade, ou seja, pelas 

relações de produção. “Nos períodos de florescimento”, quando dos seus 

movimentos revolucionários ela não está submetida absolutamente às 

relações de produção e é quando suas forças produtivas se emancipam 

relativamente. Mas ao mesmo tempo, testemunham sempre essa 

contradição. “A arte grega pressupõe a mitologia grega, isto é, a natureza 

e a própria sociedade modelada já de uma maneira inconscientemente 

artística da natureza (compreendendo essa última tudo que é objeto, logo, 

também, a sociedade)"54 (MARX, 2008, p. 269). 

Em outra passagem, Marx é mais explícito sobre a relação 

contraditória entre as relações de produção e as forças produtivas no 

campo da arte. Marx se refere à arte como mais determinada pelas 

relações de produção, indicando, talvez, momentos de continuidade dos 

modos de produção, e não os momentos revolucionários.  

Em relação a certos gêneros de arte, a epopéia, por 
exemplo, admite-se que jamais podem produzir-se em 
sua forma clássica, fazendo época no mundo, desde o 
momento em que a produção artística aparece como tal; 
isto é, no interior do domínio da própria arte, algumas 
manifestações importantes não são possíveis senão em 

																																																								
53 Pode-se perceber em Marx (2008, p. 242), nesse referido trabalho, essa compreensão. “Quando as 
condições sociais que correspondem a um grau determinado da produção se encontram em vias de 
formação ou quando estão em vias de desaparecer, manifestam-se naturalmente perturbações na 
produção, embora em graus distintos e com efeitos diferentes”.  
54 Parece que Marx, ao colocar entre parênteses este complemento, quer dirimir qualquer possibilidade 
de ser interpretado equivocadamente. Nas relações contraditórias entre as condições objetivas e as 
subjetivas, aquelas, e não essas, são sempre historicamente o momento predominante.  
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um grau inferior da evolução da arte. Se isso é certo, 
referindo-se à relação dos diferentes gêneros de arte no 
interior do domínio da própria arte, não se pode estranhar 
que também o seja a respeito da relação do domínio todo 
da arte com o desenvolvimento geral da sociedade. 
(MARX, 2008, p. 268). 55 

Devem-se distinguir aqui duas perspectivas históricas que se 

articulam, pois se referem a contextos distintos. Embora em ambos os 

contextos, quando Marx diz “no domínio da própria arte”, está se 

referindo as suas forças produtivas e, ao mesmo tempo, objetivamente se 

referindo às relações de produção como o momento determinante na 

relação com as forças produtivas. A distinção é que, se no primeiro 

contexto, mais restrito, Marx se refere aos contextos históricos 

específicos, relacionando cada modo de produção com sua expressão 

artística, no segundo contexto, mais genérico, se refere à condição 

universal da arte, “do domínio todo da arte com o desenvolvimento geral 

da sociedade”, mencionando, assim, as relações contraditórias entre as 

forças produtivas e as relações de produção ao longo da história da 

civilização. 

E se lembrarmos que a indústria cultural, para Adorno, 

(re)produz-se na lógica do senso comum, da continuidade dos valores 

atuais da sociedade, ela reprime as suas forças produtivas, o capital 

submete o trabalho a sua lógica. As expressões de rupturas na televisão 

são rupturas, quase sempre, apenas formais e não estruturais, apenas 

manifestações de conteúdo reformista de sua própria racionalidade. 

Na indústria cultural, embora a contradição entre as forças 

produtivas e as relações sociais se mantenha, tal como na arte, naquela, 
																																																								
55  Não se pode inferir, equivocadamente, que Marx esteja fazendo juízo de valor, ou seja, 
estabelecendo hierarquia entre os gêneros artísticos. Sua discussão não é nesse campo. Interpretado sob 
essa perspectiva, poderia se entender que para Marx a epopéia é um grau inferior de arte, mas isso 
contrariaria o próprio Marx (2008, p. 269), que em uma outra passagem no referido texto afirma: “O 
difícil não é compreender que a arte grega e a epopéia se achem ligadas a certas formas de 
desenvolvimento social, mas que ainda possam proporcionar gozos estéticos e sejam consideradas em 
certos casos como norma e modelo inacessíveis”. 
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diferente dessa, segundo Adorno e Horkheimer (2006), há sempre uma 

subordinação das forças produtivas quanto às relações sociais de 

produção, na determinação do conteúdo da forma da indústria cultural. 

Ou seja, na indústria cultural, tal como Adorno e Horkheimer (2006) a 

sintetizaram, as forças produtivas a ela atadas não rompem e não podem 

possibilitar a ruptura das relações sociais de produção e testemunham 

apenas essa subordinação. “Por enquanto, a técnica da indústria cultural 

levou apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o que 

fazia a diferença entre a lógica da obra e a do sistema social” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 100).  

O conceito de técnica na indústria cultural só tem em 
comum o nome com aquele válido para as obras de arte. 
Este diz respeito à organização imanente da coisa, à sua 
lógica interna. A técnica da indústria cultural, por seu 
turno, na medida em que diz respeito mais à distribuição 
e a reprodução mecânica, permanece ao mesmo tempo 
externa ao seu objeto. A indústria cultural tem o seu 
suporte ideológico no fato de que ela se exime 
cuidadosamente de tirar as conseqüências de suas 
técnicas em seus produtos. (ADORNO, 1977a, p. 290). 

A indústria cultural, imbricada com a funcionalidade e 

racionalidade do capital, confere sentidos e significados, hierarquiza 

todas as manifestações morais e éticas, (re)produzindo a racionalidade 

dessa sociedade e excluindo os valores, fenômenos, comportamentos e 

sentimentos que nela não deveriam ter sentido, como a ambiguidade ou a 

contradição, por exemplo. Diferentemente a arte pode expressar na 

contradição sua autonomia relativa, porque suas forças produtivas 

permitem, sobretudo “em períodos de florescimento”, romper com as 

condições sociais, testemunhando com isso a possibilidade de existência 

de outras formas de organização social. A indústria cultural, e em 

particular a televisão, não. 
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Compreender as características das produções televisivas 

implica sim uma crítica a essas produções, uma crítica à forma objetivada 

das relações sociais mediadas pelas suas específicas forças produtivas, 

uma crítica dessas relações objetivadas. Mas tal crítica não deve se 

restringir somente às produções, uma crítica à racionalização 

instrumentalizada das contradições, das ambiguidades, do conhecimento 

do passado, da linguagem – características das suas produções – é 

importante na medida em que possibilita problematizar tais produções. 

Ela é necessária para entender as contradições entre os conteúdos e a 

realidade, portanto, é importante para o conhecimento das formas como 

as relações entre as forças produtivas e as relações sociais se objetivam 

em suas produções. Sendo assim, a crítica é necessária para pensar que 

essas forças produtivas e essas relações sociais poderiam se objetivar de 

outras maneiras, racionalizar a realidade de outras formas. Não obstante 

essa crítica ser necessária, ela é limitada. 

Relacionar a arte à televisão é, do ponto de vista heurístico, 

importante para se pensar as relações entre as forças produtivas e as 

relações sociais de produção. Tanto na televisão quanto na arte essas 

relações são contraditórias, internamente e entre elas, determinando suas 

autonomias relativas. As forças produtivas na televisão se objetivam de 

várias maneiras, mais ou menos dependentes das relações sociais de 

produção, expressando apenas graus diferentes dessa submissão. A 

estrutura industrial na televisão – seu princípio de produção e reprodução 

– configura suas produções, implicando com isso uma limitação de uma 

crítica circunscrita às suas mercadorias, pois não se pode pensar 

criticamente a televisão e demandar dela, por exemplo, produções 

artísticas. Afinal, seu modo de produção não é artístico, é industrial. 

Mesmo sendo possível, do ponto de vista eminentemente técnico, a 

televisão produzir arte e orientada pela crítica produzir sua tecnologia 
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submetida ao caráter mercantil da sociedade, a impede de não produzir 

mercadorias. Por isso, a análise e a crítica empírica da televisão, apesar 

de fundamentais para se estabelecer o valor qualitativo de cada produção 

específica, são limitadas. Devem-se estender a análise e a crítica às 

relações sociais de produção da televisão como uma totalidade social, sob 

pena de se limitar a crítica. Ao se tomar a parte pelo todo, a técnica pela 

tecnologia, dissociando-a do contexto histórico. Afinal, são as relações 

sociais de produção que determinam não só a produção televisiva, como 

também a forma de experiência com essa produção. Esse é o ponto de 

chegada da pesquisa, pois voltamos ao ponto de partida. 

 

3.1. A televisão brasileira 

 

Como o processo da subordinação do trabalho ao capital é 

objetivado na televisão brasileira, se desenvolve a contradição entre a 

produção centralizada, que condiciona objetivamente a sua forma e o seu 

conteúdo, e a reprodução dessa produção. 

A propriedade dos meios de produção organiza, orienta e 

manipula a convergência de interesses do mercado, personificado em 

indivíduos, e do Estado no Brasil constituindo na base material da 

(re)produção dessa produção centralizada. Refere-se à materialidade 

concreta que media processos complexos de socialização, a educação.  

A forma e o conteúdo da sociedade brasileira apresentados na 

televisão são emblemas das exigências de dominação do capital. Tanto ao 

mercado quanto ao Estado interessa e exige-se a abstração das qualidades 

particulares dos sujeitos históricos reais, operários, técnicos e artistas 

entre mais. Essa abstração é objetivada na igualdade apenas formal entre 

sujeitos desiguais e obstaculiza, se não impede, o esclarecimento acerca 

das condições concretas do domínio, da administração e da 
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burocratização próprias do modo de produção e reprodução do capital e 

dos seus interesses sintetizados no Estado. Assim, os conteúdos 

televisivos são solidários e contemporâneos às exigências e às diretrizes 

de implantação, consolidação, manutenção e expansão de um Estado 

gestor dos interesses do capital.	

A burguesia brasileira controla e determina, desde sempre, o 

modelo de implantação, desenvolvimento, exploração, concentração e 

expansão da televisão no Brasil. Contudo, ao mesmo tempo, a televisão 

pode ser tomada também como espaço da luta por dominação, ao tempo 

que se constitui no processo de modernização brasileiro numa das mais 

importantes e desenvolvidas formas para propagar a integração nacional 

por meio do consumo. Assim, desde o seu início a TV materializa as 

políticas de comunicação e educação estatais que organizam e 

administram o trabalho e o tempo livre dos brasileiros. 

A televisão brasileira é tanto emblema da universalização da 

racionalidade do modo de produção industrial capitalista quanto emblema 

da particularidade histórica do processo de modernização e de 

industrialização na revolução burguesa no Brasil. Essa história pode ser 

compreendida a partir da racionalização e instrumentalização do 

conhecimento e da diversão. 

Na gênese da televisão brasileira, na década de 1950, a 

precariedade técnica podia dar lugar à diversão gerada pela sua 

incipiência. As relações amigáveis da artesania do teleteatro e na TV ao 

vivo possibilitavam algum improviso e espontaneidade das ações e das 

palavras e, assim, implicavam a fantasia, o pensamento e a reflexão nos 

telespectadores, convocavam, por isso, análises históricas e particulares 

dos fatos, das notícias e dos comportamentos, privilegiando a atividade 

intelectual, a imaginação e a verdade – expressões objetivas de 

subjetividades. Essa forma inicial da televisão foi imbricada aos ainda 
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incipientes mecanismos técnicos inerentes ao seu próprio fazer. E embora 

a televisão já tenha sido constituída e se relacione diretamente aos 

procedimentos e processos de racionalização empresarial e à 

profissionalização crescente na sociedade brasileira à época, guardava, 

mais que hoje, uma relação com a artesania, o improviso e a reflexão.  

Com a especialização da produção não só na televisão, mas na 

sociedade industrial brasileira, intensificaram-se os movimentos de 

divisão de tarefas e racionalização do tempo de produção, características 

marcantes dos processos de industrialização e modernização, e ao mesmo 

tempo reproduziram no Brasil os desafios da internacionalização da 

economia e da globalização da cultura. Em virtude desses 

desdobramentos históricos específicos da televisão e do contexto social, 

aquele modelo inicial de produção de conhecimento cedeu lugar ao rigor 

do planejamento, fechado por contratos e interesses financeiros, 

condicionando a discussão política sob um prisma privatista que ganha 

seus contornos nas palavras pragmáticas dos especialistas, produzindo e 

analisando formalmente as notícias e os comportamentos sociais 

descontextualizados de suas histórias.  

A TV brasileira, a contrapelo do esclarecimento e do 

divertimento, e por dentro destes, foi capturando cada vez mais a 

imaginação, o pensamento sem sentido, o sonho e a alma errante. Sob a 

lógica do processo industrial do trabalho, a televisão cada vez mais 

(re)produz as condições racionalizadas nas suas mercadorias para o 

conhecimento e para o divertimento. As cenas, as histórias, a ação dos 

personagens, como também o cotidiano nos noticiários e nas 

propagandas, são intencionalmente ou não arquitetadas em função dessa 

lógica, de um sentido, de uma racionalidade.  

A forma da produção industrial da televisão brasileira que 

emerge como conteúdo é inteiramente objetiva, uma totalidade que o 
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telespectador já encontra pronta: é produto da revolução tecnológica da 

maquinaria, da automatização e do planejamento racional das etapas do 

seu processo. A televisão oculta de seus telespectadores que é a natureza 

do trabalho alienado – a relação entre capital e trabalho – que engendra a 

racionalidade da sociedade do capital e que, por sua vez, volta-se a essa 

realidade para reestruturá-la e mantê-la estruturada. 

No Brasil, a ocultação, reestruturação e a manutenção da 

realidade cabem, atualmente, sobretudo à TV Globo. São os altos 

investimentos os responsáveis pela construção do “padrão Globo de 

qualidade”, elemento central na consolidação do monopólio dessa 

emissora.56 As relações entre produção, distribuição e consumo na TV 

Globo se desenvolveram reciprocamente. 

O padrão Globo é derivado da racionalidade do capital, calcada 

em três pilares: eficiência empresarial na manutenção da superioridade 

econômica, competência técnica em relação às demais produtoras e 

programação definida pelas pesquisas sobre o consumo. A eficiência para 

incorporar as pesquisas de audiência na programação da TV Globo 

significa, por parte dos gestores do marketing, uma ambiguidade 

produtiva, pois ao mesmo tempo em que se busca uma “identidade 

nacional”, aplainando as diferenças de costumes regionais, de grupos 

políticos e de classes sociais, não se reproduzem alguns valores morais e 

costumes mais conservadores e reacionários. Ao contrário, sua qualidade 

está em discutir esses costumes. Ou seja, apesar de ter de manter seu 

público nacional fiel, a emissora admite e valoriza certos costumes 

“avançados” de uma cultura urbana menos conservadora. A crítica ao 

preconceito em relação à mulher desquitada no fim da década de setenta e 

																																																								
56 O Grupo Globo divulgou seus resultados financeiros de 2012: um lucro de 2,9 bilhões de reais, o que 
equivale a um aumento de 35,9% sobre o consolidado de 2011. A receita líquida da empresa, por sua 
vez, subiu 32,4%, chegando a 12,2 bilhões de reais. 
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a presença constante de personagens homossexuais hoje em dia creditam 

certa qualidade e esse protagonismo à TV Globo. 

Acertadamente Ribeiro (2004, p. 41) ressalta que, “mesmo 

quando a TV valoriza a mulher perante o homem, seu limite de atuação é 

a sociedade do consumo”. O autor defende a qualidade da TV na 

discussão sobre os costumes, ou seja, no plano dos sentimentos:  

Se a TV brasileira não abre uma discussão séria, e 
portanto não concorre para a democracia política, pelo 
menos, com a novela, ela contribui para mexer nos 
sentimentos das pessoas. (RIBEIRO, 2004, p. 21). 

O mérito e a origem do monopólio da TV Globo dizem respeito 

à criação de uma cadeia de produção em que custos, qualidade artística e 

expectativas do público são mutuamente determinantes. Essa eficiência 

gerou sua soberania e testemunha a eficácia do seu sistema fundado na 

comercialização dos telespectadores. As pesquisas sobre o consumo 

indicam as distribuições dos telespectadores por classes sociais e 

econômicas associados aos programas, dessa maneira os preços dos 

anúncios variam conforme a quantidade e a estratificação econômica dos 

telespectadores. Assim, de forma geral, tanto a quantidade quanto as 

posições econômicas dos telespectadores de um determinado programa 

são as mercadorias que as televisões vendem aos anunciantes. São esses 

valores que balizam os preços e conferem valores diferentes aos tempos 

na televisão. A televisão não apenas cria o consumidor, quase como um 

objeto formado para consumir, como também, explicitamente, vende-o 

como mercadoria.   

A forma da televisão em geral e da Globo em particular é 

totalitária com aparência de democrática. Isso porque a televisão 

racionaliza à sua maneira a participação do público que ela própria 

educou, e procura administrá-lo como um objeto em dois sentidos: 

formando-o para consumi-la e vendendo-o como mercadoria. 
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O controle social e a dominação heterônoma do capital não 

transparecem. Aparecerem, em vez disso, pelo negativo, como uma 

experiência de liberdade particular. O telespectador acredita que escolhe, 

condicionando a produção. Acredita que participa do processo de 

produção ao escolher, mas na verdade é ele a mercadoria a ser 

consumida, o objeto da produção. A televisão é imbricada nesse duplo 

mecanismo de ocultação e promoção, pois oculta a dominação, ao 

promover a ilusão de uma experiência particular.  

A forma monopolista da televisão brasileira, materializada no 

emblemático caso da TV Globo, foi forjada nas relações entre o mercado, 

o Estado e a cultura brasileira. Mesmo antes da sua implantação, tais 

relações favoreceram, ou melhor, determinaram a forma de expansão e 

concentração como o resultado necessário do processo de concorrência 

em relação aos outros media. O monopólio da televisão no processo de 

modernização brasileiro, na construção da “identidade nacional” e nos 

desdobramentos da questão nacional é fruto também da racionalização 

necessária ao funcionamento social e expressão da especialização técnica 

capaz de inventar e reproduzir, numa abstração de “povo” brasileiro,  

uma totalidade aparentemente pacificada.57 

A racionalização, abstração e isolamento das atividades 

específicas dos trabalhos na televisão brasileira, foi a tendência à 

autonomia e à evolução por conta própria, segundo uma lógica particular, 

mas não independente de outros setores da sociedade. No caso da 

televisão, quanto mais se desenvolveu, mais se reforçaram os seus 

																																																								
57 Exemplar na forma e no conteúdo dessa pacificação, e a tentativa de construir uma abstrata 
identidade cultural brasileira, é o documentário produzido e exibido pela Rede Globo em 1975, 
intitulado Brasil: ontem, hoje e amanhã. Nele se exalta a harmonia no país advinda dos onze anos dos 
governos do período da ditadura militar em contraponto ao caos dos anos antes da ditadura. E exemplar 
dessa harmonia pacificada é a sua música em forma de marchinha: “Todos juntos vamos torcer/ vamos 
lutar/ para o Brasil crescer./ Nossos braços vamos unir/ para o país progredir./ Cada qual fazendo um 
pouquinho melhor/ e o dia há de chegar/ o amanhã irá recompensar/ a quem souber trabalhar./ Já é hora 
de todo mundo aprender que não se vence mais só/ é nosso esforço e cooperação que fazem essa 
nação” (Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YGiQXNf02eQ>.) 
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interesses comerciais e profissionais, mais ela especializou-se e menos 

expressa as condições objetivas da nossa sociedade. Seu monopólio na 

construção da “identidade nacional” brasileira, derivada dessa 

especialização, quase faz desaparecer toda e qualquer imagem da 

totalidade da sociedade, das contradições dessa sociedade. 

A televisão brasileira encarna as contradições da realidade 

dessa sociedade ao mesmo tempo em que sujeita essas contradições a sua 

racionalidade. Sua forma e seu conteúdo estão implicados na 

instrumentalização do funcionamento social, na formalização da razão 

que dizem respeito à repressão e à infantilização das experiências. Trata-

se da irracionalidade pela amputação da universalidade e das 

particularidades nas suas produções, configurando, ou melhor, 

determinando uma obstrução na compreensão dessas contradições, na 

compreensão dos elementos constituidores da realidade. 

O procedimento de padronização da televisão brasileira que 

formaliza as diferenças constitutivas dos sujeitos e dos objetos 

equivalendo-as, opera intencionalmente ou não para que as questões 

sociais sejam particularizadas. O espectador dificilmente, senão 

completamente, fica impossibilitado de referenciar racionalmente as 

histórias e personagens à universalidade, às questões objetivas. As 

questões sociais quase não são tratadas na sua complexidade e restam 

como casos particulares. Tal procedimento produz e retroalimenta o 

movimento da propriedade privada e sua tendência de dissociar universal 

e particular, sociedade e indivíduo, como realidades não opostas, como 

realidades distintas e autônomas entre si.  

Para Adorno e Horkheimer, essa particularização das questões 

objetivas não é atribuição do pensamento subjetivista dos produtores da 

televisão, outrossim é produção ordenada por racionalidade 

instrumentalizada, pragmática e utilitária. A objetivação de personagens 
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mais ou menos capazes que outros, como se não fossem determinados nas 

condições históricas, mas aparentemente determinassem as próprias 

condições, produz as condições de apropriação, de entendimento desses 

personagens e de suas histórias. As complexas questões sociais são 

apresentadas como se fossem possíveis e facilmente resolvidas e 

solucionadas no plano das relações interpessoais. O espectador que se 

identifica e se forma com e nessa particularização tende a transpor esse 

padrão de entendimento à realidade, conformando-se com a aparente 

dissociação entre indivíduo e sociedade, universal e particular. E nesse 

movimento mantém-se adaptado à autonomização da organização social 

sob o domínio do capital.  

Os processos educativos mediados pela televisão brasileira 

condicionam à regressão e a infantilização, a internalização de seus 

procedimentos racionais não críticos, porque não contraditórios e não 

ambíguos, favorecem a adesão dos indivíduos aos conjuntos de valores e 

comportamentos estereotípicos como se fossem construídos a partir de 

experiências concretas.  

A par da possibilidade contraditória da televisão mediar 

processos educativos críticos, formativos para se compreender a 

realidade, ela, a televisão brasileira condicionada por sua forma de 

produção, atua, sobretudo, inversamente como (de)formativa, pela 

ocultação que faz das contradições da realidade.  
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