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Resumo 
  
Este artigo sugere uma reflexão de caráter essencialmente teórico acerca da temática da 
estética e o consumo na cultura contemporânea. Para compreender o caráter sistêmico e a 
lógica estrutural destes conceitos, toma-se como base os filósofos alemães Adorno e 
Horkheimer, considerados a base histórico-filosófica da Escola de Frankfurt. Estas obras 
foram selecionadas por tratar de conceitos relevantes ao objeto de estudo tais como a 
sociedade de consumo como construtora da identidade do indivíduo, a arte como fundamento, 
a massificação, bem como homogeneização da cultura e o processo de customização dos bens 
de consumo. 
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Abstract 
 
This article suggests a reflection of an essentially theoretical nature about aesthetics and 
consumption in contemporary culture. In order to understand the systemic nature and the 
structural logic of these concepts, we based on the German philosophers Adorno and 
Horkheimer considered the historical and philosophical basis of the Frankfurt School. These 
works were selected because they deal with relevant concepts to the object of study such as 
the consumer society as builder of the individual's identity, art as foundation, the 
massification and homogenization of culture and the process of customization of consumer 
goods. 
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Introdução 
Em suas obras, Adorno e Horkheimer propõem uma crítica ao consumo e ao 

capitalismo avançado, à racionalidade contemporânea. Estas ideias ficam evidentes nos textos 
sobre a Indústria Cultural, a Teoria Estética e a Dialética do Esclarecimento. Os autores 
discutem sobre o processo dominador e de racionalização de todos os setores da vida social: 
economia, política, cultura e outros. 

Com base nesta literatura, este artigo tem o objetivo de identificar os aspectos estéticos 
da Indústria Cultural, quando da massificação e homogeneização da cultura; e da cultura 
contemporânea como construtora de identidade e emancipação do homem e do processo de 
customização dos bens de consumo. Ambos os conceitos são discutidos sob a ótica do 



indivíduo como sujeito do sistema e da arte como fundamento. Como base histórico-filosófica 
de trabalho, utilizam-se as contribuições e teorias dos citados autores da Escola de Frankfurt. 
 

A Estética 
Durante toda a história da humanidade, o indivíduo luta por sua liberdade. É neste 

sentido que Adorno, em seu livro, a Teoria Estética, discute o papel social da arte 
contemporânea e sua perda de função específica já que se encontra vinculada a valores 
sociais, éticos e religiosos. A arte e sua estética são de grande importância histórico-social, 
pois demonstram a realidade no momento em que foram produzidas. 

Segundo ADORNO (1993), o “conteúdo universal estético” é adquirido pela extrema 
individualização, de como cada artista relaciona-se com sua arte. A partir do momento em que 
a arte tem uma postura autônoma e antagônica em relação à sociedade capitalista, esta ganha 
cunho social. Esta pureza afronta a sociedade. O autor descreve a arte como uma “cópia 
imperfeita da realidade”, multidimensional, que se constitui e se sustenta por si só. 

 
“A construção, numa obra de arte, diz respeito à sua lógica interna, que não é a dos  
conceitos [...]  Ao contrário da construção conceitual, a estética diz respeito à  
singularidade do artefato, de sua inteireza como algo único. A construção estética é  
semelhante, em seu princípio, ao processo de síntese que leva ao conhecimento  
conceitual. Entretanto, diferentemente deste último, aquela não tem como objetivo  
algo externo à própria relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre o fruidor e a  
obra [...] sua coerência, sua identidade, não deve ser buscada a partir de um ponto  
externo à própria obra, pois ela surge a partir da própria experiência com a coisa”.  
(ADORNO, 2003) 

 
A arte contemporânea expressa o sofrimento do homem em seu cotidiano e, por isso, 

utiliza materiais não muito agradáveis ou bonitos; busca chocar, sensibilizar, assumir um 
caráter de irracionalidade. Apesar disso, esta irracionalidade mostra-se racional, verdadeira, 
num mundo onde o sujeito tem sua capacidade crítica podada por uma sociedade técnica e 
objetiva. 

Na sociedade contemporânea, o indivíduo, como parte do sistema capitalista, abriu 
mão de sua identidade, de seu papel na construção do mundo e na transformação da história. 
ADORNO (1993) propõe, através da Teoria Estética, a emancipação do homem pela arte 
como meio de libertar a formação cultural humana. Este processo, para que tivesse sucesso, 
deveria promover, entre o homem e a arte, uma relação conciliadora. 

 
“As categorias estéticas devem definir-se tanto pela sua relação ao mundo como pela 
renúncia a este. A arte é conhecimento em ambos os casos; não apenas pelo retorno 
do mundano e das suas categorias, pelo seu vínculo com o que, ademais, se chama o 
objeto do conhecimento, mas talvez ainda mais pela crítica tendencial da ratio 
dominadora da natureza cujas determinações fixas ela abala através da 
modificação.” (ADORNO, 1993) 

 
O trabalho de reconciliação entre o homem e a arte foi prejudicado com a divisão de 

trabalho, pois, a partir daí, a arte passou a se apresentar mais objetiva e o homem passou a 
tentar entendê-la como um “conteúdo próprio”, sem prestar atenção ao seu vínculo pessoal e 
sem vivenciar esta experiência significativa e estética. A arte moderna passou a ser reduzida, 
técnica, instrumental e alienada, principalmente em relação ao sujeito e objeto. 

A Teoria Estética busca, através da arte, que o indivíduo possa absorver a experiência 
estética através de uma dimensão única; o instante do “novo”. O novo é a oportunidade de 
reencontrar o subjetivo no mundo e na arte, uma oportunidade de mudança. De acordo com o 



autor, o novo cria no homem o desejo de conhecer o objeto, de dominá-lo, gerando a sensação 
de angústia diante do inalcançável. Esta reflexão sobre seus sentidos, percepção, potencial 
crítico faz com que o indivíduo cresça em si mesmo e na sociedade. 

A construção desta capacidade crítica emancipatória é um desafio constante aos 
indivíduos da sociedade contemporânea. A arte diz respeito ao indivíduo, mas é utilizada, na 
sociedade contemporânea, como instrumento da técnica e da dominação ideológica. O homem 
é um “personagem inteiramente previsível e dominado” que sofre, ininterruptamente, com os 
efeitos nocivos do controle cultural e ideológico que permeiam a economia e o 
entretenimento, controle imposto e disseminado pelas políticas totalitárias da indústria 
cultural. A cultura tornou-se mercadoria através da Indústria Cultural. 
 

A Indústria Cultural 
O termo “indústria cultural”, utilizado por Adorno e Horkheimer, ganha vida no final 

do século XIX/início do século XX, com o surgimento das indústrias de entretenimento na 
Europa e nos Estados Unidos. Refere-se à mercantilização das formas culturais, especificados 
pelos autores como os filmes, a televisão, a música popular, os jornais e o rádio, ou seja, a 
indústria do entretenimento. 

Adorno e Horkheimer criaram a expressão “indústria cultural” em substituição da 
“cultura de massas”. Esta diferenciação é importante, pois, enquanto a cultura de massas 
remete-nos à ideia de que os produtos emergem de um anseio popular, um tipo de cultura 
espontânea, a indústria cultural estimula o consumo de forma vertical, hierárquica, com 
mercadorias produzidas, obedecendo à lógica do mercado que impõe os produtos ao indivíduo 
sem opção ou liberdade de escolha. 

A indústria cultural mostra-se como uma forma de “exploração comercial e a 
vulgarização da cultura, e a ideologia da dominação da natureza pela técnica” (ADORNO, 
1986), utilizando-se da repetição, simplificação e empobrecimento da arte para fins 
comerciais. Este conceito apresenta-se como uma ideia de alienação que vai além dos 
produtos culturais, rádio e cinema. A alienação estende-se para o lazer, a educação, a 
comunicação, a religião, entre outros. A padronização imposta pela indústria cultural segue o 
mesmo processo organizacional e planejamento administrativo que o adotado na produção em 
série – serialização, padronização e divisão de trabalho. ADORNO (1986) destaca que esta 
uniformização de bens tem por objetivo satisfazer às numerosas demandas e obtém como 
produto os “bens culturais”. Assim, a padronização e a racionalização das formas culturais, 
impostas pela indústria de entretenimento, gerou a atrofia da capacidade do indivíduo de 
pensar e agir de maneira crítica e autônoma. 

 
“A diferenciação técnica e social e a externa especialização levaram a um caos 
cultural. Ora, essa opinião encontra a cada dia um novo desmentido. Pois a cultura 
contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as revistas 
constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em 
conjunto. Até mesmo as manifestações estéticas de tendências políticas opostas 
entoam o mesmo louvor do ritmo do aço.” (ADORNO, 1991) 

 
A indústria cultural busca transformar a mercadoria em cultura e a cultura em 

mercadoria, gerando uma forma de mercantilização da cultura num processo de “cultura de 
massa” padronizada e autoritária, de forma vertical. A massificação populariza a cultura 
atingindo as classes mais altas e mais baixas que, num primeiro momento, mostram-se 
distantes entre si, mas que, subjetivamente, apresentam-se muito próximas. 

A difusão da indústria cultural ocorre no momento que explora, de forma sistemática, 
os “bens culturais”. Os bens culturais e a indústria cultural são conectados por RUDIGER 



(1998) quando diz que “Horkheimer e Adorno usam o termo indústria cultural para se 
referirem, de maneira geral, às indústrias interessadas na produção em massa de bens 
culturais”. 

Pode-se perceber que o objetivo da Escola de Frankfurt, ao refletir sobre a indústria 
cultural e os bens culturais, faz uma análise da sociedade de consumo e de como funciona seu 
processo de sistematização na cultura contemporânea. Este processo só é possível graças aos 
veículos da indústria cultural, as mídias, ou seja, a publicidade e a propaganda que incutem no 
consumidor a ideia de felicidade imediata por meio da compra de mercadorias, um tipo de 
comportamento, ou ainda, um estilo de vida. Até as atividades de lazer são alteradas para um 
prolongamento do trabalho; o homem recorre a essa atividade como um meio de fuga. O 
indivíduo acredita que a diversão favorece seu cotidiano, pois faz com que esqueça seu 
sofrimento, inclusive, muitas vezes, reproduzido através do cinema. 

Divertir-se é um alento, significa – na indústria cultural – não pensar, esquecer a dor. 
A passividade intelectual do indivíduo é a arma que a indústria do entretenimento utiliza para 
distanciar o sujeito do pensamento crítico, do protesto, da reflexão.  ADORNO (1986) destaca 
que “o inimigo que se combate é o inimigo que já está derrotado, o sujeito pensante”. 

Através do divertimento, ocorre o empobrecimento das possibilidades de autonomia, 
estimulam-se os padrões de comportamento conformistas. “Através da ideologia da indústria 
cultural, o conformismo substitui a consciência; jamais a ordem por ela transmitida é 
confrontada com o que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens”. (ADORNO, 
1986). 

Segundo o autor, a diversão é procurada a fim de fugir das atividades rotineiras do 
trabalho. Com a sensação de sentir-se integrado, o indivíduo entra em uma rotina alienada e 
imposta, sem propiciar momentos de reflexão sobre o todo, e o divertimento mostra-se como 
um movimento contraditório ao pensamento, cujo caminho seria supostamente o da seriedade. 

 
“Divertir-se significa estar de acordo. Isso só é possível se isso se isola do processo 
social em seu todo, se idiotiza e abandona, desde o início, a pretensão inescapável de 
toda obra, mesmo da mais insignificante, de refletir em sua limitação o todo. 
Divertir significa sempre: não ter que pensar nisso, esquecer o sofrimento até 
mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua própria base.  É na verdade uma 
fuga, mas não, como afirma, uma fuga da realidade ruim, mas da última ideia de 
resistência que essa realidade ainda deixa subsistir. A liberação prometida pela 
diversão é a liberação do pensamento como negação”. (ADORNO, 1986) 
 

O indivíduo é visto pela indústria cultural como consumidor em seu cotidiano, 
consumidor de diversão e ainda trabalhador desta mesma indústria. A distância do trabalho, o 
tempo livre, são constantemente monitorados, administrados, como um prolongamento do 
tempo de trabalho, com nenhum tipo de autonomia por parte do sujeito. “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, 1986). 

Assim, através dos meios de comunicação de massa, o consumidor procura satisfazer 
seus desejos de forma passiva, conformada, incapaz de críticas e julgamentos; sujeitando-se a 
um padrão de comportamento incutido pela propaganda e cinema na busca pela falsa 
experiência de ser reconhecido como “sujeito” pelos outros membros da sociedade. 

Os desejos procuram ser saciados através dos artigos de consumo, provenientes do 
processo que transforma tudo em mercadoria - a arte, o cinema, o rádio, a música - que pode 
ser comprada transformando a cultura em algo negativo; o que é transformado com fins 
comerciais é automaticamente convertido para entretenimento de massa. 



É possível concluir, diante desse cenário, que é o consumidor passivo que mantém 
vivo o sistema de produção e reprodução da Indústria Cultural, indústria esta que “impede a 
formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir 
conscientemente”. (ADORNO, 1986). 

 

Da Massa à Individualidade 
COELHO (1993) resume o processo de consumo apresentado com a ideia de que “a 

indústria cultural fabrica produtos cuja finalidade é a de serem trocados por moeda; promove 
a deturpação e a degradação do gosto popular; simplifica ao máximo seus produtos, de modo 
a obter uma atitude sempre passiva do consumidor; assume uma atitude paternalista, dirigindo 
o consumidor ao invés de colocar-se à sua disposição”. 

O indivíduo acredita que tem liberdade de escolha, mas que se limita entre os produtos 
A ou B previamente classificados, que passaram pelo processo produtivo visando o lucro. De 
acordo com ADORNO (1986), “as vantagens ou desvantagens de diferentes produtos ‘servem 
apenas para perpetuar a ilusão da concorrência e da possibilidade de escolha’ mas a 
‘multiplicidade’ de mercadorias não significa necessariamente múltiplas opções de escolha”. 

Ainda segundo o autor, o consumidor “contenta-se com a reprodução do que é sempre 
o mesmo. Aquilo que a indústria cultural mostra a seus consumidores como novidade, na 
realidade, é o antigo já consumado e aceito, travestido de novo”. 

Outra questão a ser analisada é o conceito de necessidades básicas que perde todo seu 
sentido, pois implica em muito mais do que a saciedade física da existência (comer, beber, 
abrigar-se), busca também atender ao mínimo necessário para que o indivíduo possa ser 
reconhecido e conviver como membro efetivo na sociedade em que vive. 

Estes aspectos da indústria cultural deixam claro o tipo de sociedade que se apresenta, 
uma sociedade que se expande através da aquisição do supérfluo, do excedente, do luxo. 
CAMPBELL (2001), define o consumidor como “uma criatura insaciável, constantemente 
insatisfeita, que ao ter a necessidade satisfeita outra é gerada como que automaticamente 
culmina no desejo de consumo infindável”. 

A mercadoria passa a ser vista pelo indivíduo como fonte de conforto e bem-estar, 
passando a dominá-lo, impondo a sensação que o ter é mais importante que o ser, excluindo 
as questões existenciais essencialmente humanas.  

De acordo com BAUMAN (1999), o consumo não está voltado somente às 
mercadorias, mas também à necessidade de “novos modelos e receitas de vida” como, por 
exemplo, o crescente aumento do consumo dos livros de autoajuda. BAUDRILLARD (1995) 
detalha este conceito quando diz que “vivemos uma valorização desmedida do presente, que 
foi o que nos restou. Não aspiramos mais à salvação de nossa alma e nem depositamos a 
nossa crença em um futuro idílico, desejamos a felicidade material aqui e agora. O corpo 
literalmente substituiu a alma na sua função ideológica”. 

Esta clara crise de identidade em massa é bastante explorada pela cultura do consumo, 
através da propagação de seus bens, serviços e experiências com a função de “remédio” para 
seus problemas de identidade. Ao mesmo tempo, dissemina a insegurança quanto a suas 
escolhas; neste sentido, SLATER (2002) destaca o “sistema da moda e da obsolescência 
planejada, do que pode ser hoje a escolha correta, in, fashion, em contraste à da semana 
passada ou à da próxima”.  

A fim de atender a esta demanda, a produção vem se modernizando nos últimos 
tempos, passando do princípio básico de padronização e homogeneização, organizada pelo 
princípio da fragmentação e momentaneidade da produção, impactando diretamente no 
processo de consumo. 



Por outro lado, aliado às novas tecnologias de produção, o mercado de bens torna-se 
altamente diversificado na busca da aproximação cada vez maior entre o produtor e o 
consumidor, adequando-se ao máximo às exigências particulares de cada indivíduo de forma 
personalizada. Esta ideia de cada indivíduo como valor central da modernidade é fruto das 
transformações políticas, sociais e filosóficas da sociedade moderna. Fica evidente a alteração 
no ciclo de consumo que passa da massificação do consumidor para a expansão da hipertrofia 
da individualidade. 

O sistema de produção encontra-se cada vez mais flexível ao consumo diversificado 
gerando um movimento constante de individualização orientado pela sociedade de consumo 
contemporânea que parece destacar como elemento marcante a diferenciação pela 
identificação.  

Com a expansão da customização (do inglês “custom made” que significa “feito sob 
medida”, no sentido da individualização) dos produtos e serviço, o consumidor define e 
redefine continuamente sua identidade através da escolha dos produtos constantemente 
associados a diferentes universos significativos; como estratégia de “ato de escolha 
reflexivamente orientado” no qual seus interesses, gostos, preferências associadas às marcas e 
significados sociais que acompanham os produtos acabam inter-relacionando-se através da 
prática do consumo. 

Para ADORNO (1990), a partir do momento que ocorre a massificação dos produtos 
da indústria cultural com a padronização das preferências e escolhas, retira-se 
automaticamente qualquer forma de reflexão e expressão do indivíduo sem que este perceba. 

A indústria cultural passa a não apenas fornecedor de reproduções, mas também a 
produtor de significados e identidades na sociedade contemporânea, sociedade esta que 
demonstra fadiga no modelo de processo de determinação de normas e alienante para o papel 
de construtora de identidades através dos produtos. 

 
“O consumo se estabelece quando há uma relação entre o “significado” do objeto e o  
indivíduo, ou seja, são os valores simbólicos dos quais o objeto se reveste que o 
fazem ser consumível. Os objetos tornam-se desejáveis na medida em que, 
teoricamente, possuem valores capazes de suprir as carências internas do homem. 
Como na realidade o arcabouço de signos dos objetos não é capaz de suprir essas 
carências, o indivíduo permanece frustrado em sua necessidade de complementação 
o que, por sua vez, gera uma compulsão por preencher essas ausências” 
(BAUDRILLARD, 1991). 

 
Neste sentido, a ampla variedade de produtos passa a ter a função de “testar a nós 

mesmos” quando o indivíduo procura entender do que gosta, de que forma, preferências, 
cores, tamanhos, experiências, sensações, etc. “A atividade de consumir pode ser considerada 
um caminho vital e necessário para o autoconhecimento, ao mesmo tempo que o mercado 
começa a se tornar indispensável para o processo de descoberta de quem realmente somos.” 
(CAMPBELL, 2006). 

Não que as pessoas sejam aquilo que compram, mas podem analisar-se através deste 
processo. “Tudo numa sociedade de consumo é uma questão de escolha, exceto a compulsão 
da escolha – a compulsão que evolui até se tornar um vício, e assim não é mais percebida 
como compulsão” (BAUMAN, 2001). 

Neste cenário, o indivíduo, como consumidor, passa a ser o elemento fundamental 
para a constituição de identidades, assume a função de principal referência para o mercado, a 
indústria cultural e a publicidade no processo de formação de marcas de identificação.  

 

 



A Customização em Massa 
Desde o século XIX, ocorre a adequação de produtos ao consumidor, chamado por 

FORTY (2007) de “customização em massa” a qual promove a personalização de produtos e 
serviços. O consumidor ganha o poder de escolha através da variedade de produtos 
proporcionada, reafirmando, assim, sua individualidade para com a sociedade. 

Neste processo, o consumidor tem a sensação de “co-criador” da mercadoria, pois 
pode exigir características específicas e personalizadas, conforme seu gosto ou necessidade. O 
mercado passa a estudar ainda mais o perfil de seus consumidores, seus desejos, suas 
necessidades a fim de proporcionar a satisfação do indivíduo através de seus produtos. “O 
processo de compra adquiriu caráter de declaração social e, à medida que expressavam suas 
preferências, os consumidores davam indicações aos fabricantes e varejistas sobre o que seria 
ou não aceito” (BLACKWELL, 2005). 

O conceito de “Customização em Massa” objetiva atender aos desejos dos 
consumidores de forma individual, criando praticamente um produto único para cada 
consumidor. A Customização em Massa difere-se do modelo anterior (produção em massa), 
que buscava produzir o maior número possível de opções, ao propor que o consumidor 
pudesse escolher o que mais lhe agradasse. 

O termo Customização em Massa foi propagado por Joseph Pine na década de 90 e 
refere-se à “criação de variedade e personalização através da flexibilidade e rápidas 
respostas”, a fim de que “quase todos encontrem exatamente o que eles querem” a preços 
próximos àqueles dos produtos de massa. Em um refinamento posterior de sua própria teoria, 
o autor destaca a importância do consumidor no processo de customização propondo que “as 
organizações devem adotar uma mentalidade voltada para a criação de valor para um cliente 
exclusivo, tratando-o como único, não sendo necessário sujeitá-lo às limitações de escolha 
inerentes à produção em massa” (PINE, 1994). 

Pode-se verificar, neste panorama, uma inversão de paradigmas já que a indústria 
ditava a atividade de consumo e então os desejos e necessidades do consumidor sobrepuseram 
este processo. O consumidor passa de ter o poder de escolha a ter o poder de comprar o 
produto que melhor lhe convém, produzido e adaptado conforme seu gosto. Obviamente, este 
poder não é absoluto, pois a personalização ainda deve transcorrer dentro de um número 
limitado de opções fornecidas pela própria indústria. 

Em ambas as situações, na padronização em massa ou na customização em massa, 
ocorre o controle por parte da indústria já que é esta quem delimita as opções de escolha ao 
consumidor. A tecnologia tem papel importante nesta alteração de mercado tanto de bens de 
consumo quanto culturais, pois a produção era considerada de baixo custo pelo fato de 
acontecer em série e com a evolução dos recursos tecnológicos, além de baixar os custos de 
produção, proporcionaram a produção de bens diversificados. 

Percebe-se, no parágrafo anterior, a dificuldade de delimitar até que ponto o indivíduo 
realmente tem o poder de escolha, já que a forma customizada de produção permite ao 
consumidor comprar um tipo de produto pré-estabelecido, mesma filosofia propagada pela 
produção de massa. Ocorre, assim, a pseudocustomização: 

 
“A indústria define o modelo enquanto a pseudocustomização disponibilizada aos 
consumidores, tende a provocar uma reação de individualização pelo sentimento da 
exclusividade, do poder e desejo de possuir algo único, diferenciado, enquanto que o 
outro, principalmente o participante do mesmo grupo social, não terá igual, ou no 
máximo, possuirá algo parecido”. SOUZA (2009). 

 



Somente em casos extremos o indivíduo tem a possibilidade de adquirir um produto 
totalmente personalizado, mas que acarreta em disponibilizar muito dinheiro para ter esta 
exclusividade. 

Outro paradoxo pode ser encontrado neste momento produtivo: de um lado, o desejo 
do indivíduo de possuir uma mercadoria produzida em série a fim de sentir-se parte de um 
grupo social e, ao mesmo tempo, busca a diferenciação por meio da personalização desta 
mesma mercadoria. A única forma de entendermos esta contradição é tratando-a de forma 
separada: um, refere-se ao indivíduo e a sociedade como um todo e, o outro, diz respeito ao 
indivíduo em si mesmo, seus desejos e realização pessoal. 

Nota-se que a mudança na sociedade não ocorre somente na ordem de produção e 
consumo, mas também na lógica social do consumo, permeando entre a massificação da 
produção e o excessivo incremento da individualidade. 

Fica evidente a diferença entre a sociedade de massa e a sociedade de consumo. Em 
linhas gerais, enquanto a sociedade de massa refere-se às condições de posse (homogênea, 
imposta, controladora, indivíduo sem autonomia), a sociedade de consumo diz respeito à 
condução do indivíduo a possuir bens matérias que o diferencie diante de seu grupo. 

 
“ao consumir não reproduzimos - jamais - apenas nossa existência física; também 
reproduzimos (sustentamos, desenvolvemos, defendemos, contestamos, 
imaginamos, rejeitamos) modos de vida específicos, culturalmente significativos. 
Ao consumirmos rotineiramente, construímos identidades e relações sociais a partir 
de recursos sociais com os quais nos envolvemos como agentes sociais qualificados. 
Como o consumo tem se tornado um meio cada vez mais crucial de exercermos 
nossa cidadania no mundo social, as lutas pelo poder de dispor de forças e recursos 
materiais, financeiros e simbólicos tornaram-se fundamentais para a reprodução 
cultural do mundo cotidiano”. SLATER (2002). 
 

Esta reflexão remete-nos novamente à temática da Escola de Frankfurt quando analisa 
a aquisição de bens e serviços oferecidos pelo mercado como promessa da realização dos 
desejos humanos através da “indústria cultural” como criadora de uma “[...] falsa identidade 
do universal e do particular [...] do indivíduo e da sociedade, na qual nada lhe é negado, a não 
ser a própria liberdade de não consumir” ADORNO (1991). 
 

A Influência da Estética no Novo Padrão de Consumo 
A aceleração do consumo proporcionado pela indústria cultural, através das 

reproduções voltadas às massas, provoca uma intensa discussão sobre a estética da obra de 
arte e a mediocridade dos produtos industriais em série. De acordo com ADORNO (1986), “... 
as obras de arte como palavras de ordem política são oportunamente adaptadas pela indústria 
cultural, levadas a preços reduzidos a um público relutante, e o seu uso torna-se acessível a 
todos como o uso dos parques”. 

Este desvio estético social ocorre quando a arte é vista como mero objeto de consumo, 
com ausência de significado e superficial. A sociedade administrada pelo apelo de consumo 
falsifica a concepção do indivíduo como um ser crítico no sistema social, político, econômico 
e cultural. ADORNO (1986) ressalta que “adequando‐se por completo à necessidade, a obra 
de arte priva por antecipação os homens daquilo que ela deveria procurar: liberá‐los do 
princípio da utilidade. Aquilo que se poderia chamar o valor de uso na recepção dos bens 
culturais é substituído pelo valor de troca; em lugar do prazer estético penetra a ideia de tomar 
parte e estar em dia; em lugar da compreensão, ganha‐se prestígio”. 

Neste cenário, a tarefa da estética, segundo o autor, é a busca do verdadeiro sentido da 
arte e seu caráter expressivo. O significado está na aparência; a própria forma é o sentido, já 
que possuem a capacidade de afetar o indivíduo, de fazê-lo sentir intensamente. ADORNO 



destaca ainda que “nenhuma obra de arte autêntica e nenhuma filosofia verdadeira jamais 
esgotaram seu sentido em si mesmas, em seu ser‐em‐si, sempre estiveram relacionadas ao 
processo vital real da sociedade”. 

Atualmente, este sentido de arte erudita é extremamente remoto para as massas. O que 
estes sabem sobre os artistas e suas obras é o que a própria indústria cultural apresenta através 
de reproduções de dimensões reduzidas. ADORNO (1986) destaca que “a abolição do 
privilégio cultural por liquidação e venda a baixo preço não introduz as massas nos domínios, 
já a elas anteriormente fechados , mas contribui, nas condições sociais atuais, para a própria 
ruína da cultura”. Já o prazer estético pela arte de nível mais elevado tendencialmente é 
possibilitado pelo dinheiro, pelo gosto sofisticado e por uma educação específica. 

A falta de originalidade e o excesso de informação e de produtos industrializados, 
tornam a cultura um amontoado de reprodutibilidade visual, tornando o julgamento estético 
confuso e limitado. 

Ao mesmo tempo, o fato da arte pura não estar disponível para todas as massas 
constitui também em outro tipo de estética. Os elementos estéticos provenientes destes 
objetos culturais, com mais ou menos força, faz parte da vida do indivíduo. Ao julgar se um 
artefato é útil ou adequado, o indivíduo é capaz de avaliar os benefícios deste artefato em sua 
vida mesmo não se tratando de um julgamento livre. Apesar deste juízo não ser de ordem 
estética, o juízo de ordem prática não deixa de ser bom. 

 
“[...] pois embora a utilidade das coisas comuns seja apenas um débil reflexo da  
permanência de que são capazes as mais mundanas das coisas, as obras de arte, algo  
desta qualidade – que para Platão era divina por assemelhar-se à imortalidade – é  
inerente a todas as coisas como coisas, e é precisamente esta qualidade, ou sua  
ausência que transparece em sua forma e as torna belas ou feias. [...]  O mundo das  
coisas feitas pelo homem, o artifício humano constituído pelo homo faber, só se  
torna uma morada para os homens mortais, um lar cuja estabilidade suportará e  
sobreviverá ao movimento continuamente mutável de suas vidas e ações, na medida  
em que transcende a mera funcionalidade das coisas produzidas para o consumo e a  
mera utilidade dos objetos produzidos para o uso.” (ARENDT, 2005) 

 
A partir do momento que o indivíduo atua no juízo do belo em um artefato, mostra sua 

capacidade de reconhecer sua dimensão poética, ou seja, livre. O sujeito passa a utilizar uma 
visão particular, de acordo com seus próprios valores, de como se relaciona com o objeto. 
Este processo evidencia o objetivo de ADORNO (1986) quando propõe a arte como uma 
maneira de devolver ao homem sua capacidade crítica, de recuperar sua aptidão reflexiva e 
sua liberdade de fazer escolhas. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo baseou-se na análise da filosofia de Adorno e Horkheimer em 

relação à arte, ao consumo e seu papel crítico em relação à cultura, sociedade de consumo, 
cultura de massa, dentre outros. Os textos analisados mostram a atividade da indústria cultural 
como prejudicial à experiência estética real no papel de formadora do espírito, da 
independência diante da ideologia política, da emancipação do homem frente ao domínio 
ideológico ou de controle social. A indústria cultural reduz a arte à categoria de simples 
mercadoria do entretenimento. 

A arte como recurso para a emancipação do sujeito, conforme proposto por Adorno e 
Horkheimer, não se realizou e transformou-se em fonte de geração de riqueza da indústria 
cultural, com sua produção em série dos bens culturais e a finalidade de satisfazer as 



necessidades constantemente geradas, de forma ilusória, aos indivíduos. A arte, segundo 
Adorno, teria o papel não de separar ou criar rupturas, mas de proporcionar ao indivíduo 
condições favoráveis de recuperar sua capacidade de reflexão com o intuito de harmonizar o 
homem e suas vivências para que ele possa compreendê-las em sua totalidade e garantir sua 
liberdade de escolher. 

A arte contemporânea é caracterizada por Adorno como abstrata, pois apresenta o que 
não pode ser conceitualizado, que não existe de forma instrumental. Enquanto deveria 
apresentar-se como agente de transformação, de sentido utópico, como forma de crítica do 
presente sempre visando o futuro. 

Este propósito para a arte contrasta com a definição estabelecida pela filosofia estética 
tradicional, representada por Kant, que propõe uma “finalidade sem um fim”, ou seja, 
“harmonia pura, fora de todo móvel exterior à obra de arte”, uma atividade que não necessita 
de fins práticos no “mundo real”, no mundo da política, dos negócios, da sociedade em geral. 
A arte passa a ser uma espécie de reconciliação entre a razão e a imaginação quando a beleza 
proporciona à imaginação a oportunidade de satisfação desinteressada. O juízo de beleza, 
neste caso, é ao mesmo tempo emocional, sensorial e necessariamente intelectual. 

O indivíduo, na sociedade contemporânea, encontra-se inserido em diversos planos de 
experiências e atos sociais, então o sentido que dá às situações que vivencia é gerado através 
das lógicas de pensamento que construiu durante sua história de vida; interpretações 
individuais específicas que variam de sociedade, tempo e lugar. A relação entre sujeito e 
objeto está fundada na realidade complexa. Suas vivências anteriores podem ser consideradas 
uma teia de significados em andamento, construída através das interações com o meio e 
interpretações do mundo, seja ele econômico, político, estético ou outros. 

Os valores e significados contidos nos objetos são interpretados e assimilados de 
acordo com estas vivências, experiências, sentimentos e posição social do sujeito através do 
ato do consumo. A demanda deste consumo cultural tem mudado na sociedade 
contemporânea ao combinar-se com as novas tecnologias com o objetivo de diferenciar os 
bens culturais consentindo às pessoas “individualizarem” seus hábitos culturais. 

A indústria cultural começa a fragmentar o público em grupos de consumidores com 
relação a seu perfil e então diversifica e customiza os produtos relevantes a estes grupos de 
forma individual, criando um único produto por consumidor. O consumidor é o centro de 
atenções no processo de customização na criação de valor para um cliente-exclusivo, que 
ganha tratamento de “único”. Este conceito trata-se de uma ideologia estética que não possui 
valor crítico ou teórico justamente por ser fundamentalmente formal. 

Adorno resgata a arte com a função formativa, mas, ao mesmo tempo, destaca que esta 
busca não pode ser vista somente por este aspecto ou como responsabilidade exclusiva da 
cultura, da filosofia ou da educação; ou seja, através de um ser de características puramente 
subjetivas. 

Contudo, assim como na filosofia adorniana, a crítica e o pensamento investigativo 
procuram subverter, inverter e inclusive converter as noções de arte na tentativa de retirar o 
melhor de cada conceito e utilizá-lo no processo de formação do indivíduo e sua 
emancipação. 
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