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Na telinha da TV você é 

cidadão? 
Segundo Oliveira e Costa, 

em “Sociologia para jovens do Século XXI”

SOCIOLOGIA - 2º ANO

4º Bimestre → AULA 3

Luto pelos 

605.139 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 460 mortos 

só nas últimas 

24h!
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Fonte: SUS 
22/10/21 – 22h20

© Prof. Renato Fialho

SITE: http://sociologando.com.br

IERP-2021

Na II Revolução Industrial (século XIX):

 As artes, a cultura e a mídia são 

submetidas à ideologia da indústria 

cultural.

 As artes, a cultura e a mídia passam a 

ser fabricadas em série.

 Se transformam em mercadorias...

E sendo assim, passam a ser 

criações voltadas para a obtenção 

do lucro,

E não mais para a contemplação e a 

busca do belo.

Meios de comunicação como jornais, 

revistas, rádio e televisão são parte 

dessa II Revolução Industrial 

taylorista e fordista.

http://sociologando.com.br/
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A indústria cultural massifica a cultura e as artes

 Por quê a indústria 

massifica a cultura e as 

artes?

 Para o consumo rápido, ao 

alcance de qualquer um

 Afinal, MASSIFICAR é 

banalizar as artes e a 

produção de ideias, 

 MASSIFICAR é vulgarizar, 

rebaixar e depreciar os 

conhecimentos. 

Massificar, amassar com as mãos → manipular

Trabalhar com o ser humano e a psiquê humana 

como se ela fosse coisa → (re)formatá-los

A indústria cultural tem objetivos:

 Quer agradar (seduzir) 

o consumidor com 

aquilo que ele já 

sabe, já viu ou já fez

 Só que com uma 

roupagem, com uma 

nova cara!

 E, desse modo, 

vender cultura para o 

consumidor
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Para vender cultura, faz-se necessário:

 Não chocar!

 Não provocar!

 Nem fazer pensar!

 O produto não pode ter 

qualidade!

 Tem que ser simplório, 

tolo, ruim.

 E por ser de péssima 

qualidade, precisa de 

muita propaganda e 

marketing para vender.

O PODER DA MÍDIA

1. Manipulação

2. Formação de opinião

3. Infantilização

4. Condicionamento de 

mentes

5. Produção do grotesco 

visando a 

despolitização.
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A Mídia é considerada o Quarto Poder

 A mídia seria um quarto poder 

– aliás muito mais presente na 

vida da população (24h por dia 

nos 365 dias do ano, abarcando 

todo o país, todo o planeta –

aldeia global).

 É quarto poder pois o Estado 

republicano é composto pelos 

Três Poderes:

1. O Poder Legislativo

2. O Poder Judiciário

3. O Poder Executivo

Pavlov (um behaviorista russo) descobriu um tipo de 

ação animal que chamou de “reflexo condicionado”

O behaviorismo é uma escola da psicologia que se baseia 

na objetividade e na experimentação para estudar o 

comportamento dos seres vivos
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Observe como a mídia condiciona a mente

dos telespectadores...

Programação        
(7 minutos)

INTERVALO 
COMERCIAL

Programação 
(7 minutos)

CONSEQUÊNCIAS:

• Dificuldade de ler um livro inteiro

• Dificuldade de assistir uma peça de teatro

• Dificuldade de se concentrar nas aulas

A atenção e a concentração são assim destruídas!

SENDO ASSIM, como 

esperar que as 

pessoas possam 

desejar e se 

interessar pelas 

obras de arte e de 

pensamento?
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A mídia infantiliza: Freud explica!

 Para assim dominar o inconsciente

individual e coletivo (a criança não suporta 

o intervalo entre o desejo e a satisfação). 

Bate os pezinhos, esperneia e chora!

 A mídia cria um desejo e depois oferece 

uma solução:

 Propaganda → produto 

 compra → consumo

SUPEREGO

EGO

ID
desejo

solução

Cultura de massa: transforma a cultura em diversão!

 Vira lazer e entretenimento!

 Vira coisa simplificada!

 Vira passatempo! Besteirol...

 A mídia não exige de nós:

Atenção

Pensamento

Reflexão

Capacidade crítica

Perturbação da nossa 

sensibilidade e fantasia

Cultura 

popular

Cultura 

erudita

Cultura de 

massa
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Marilena Chauí denuncia 

particularmente duas ideologias 

da classe dominante:

1) A ideologia da competência

2) A ideologia do 

empreendedorismo

“A mídia não exige de nós 

maturidade, a mídia não nos pede o 

que as obras de arte e pensamento 

nos pedem: Trabalho sensorial e 

mental para compreendê-las, amá-

las, criticá-las!”

Mídia x Obras de arte e de pensamento

A cultura de massa 

(a mídia) – nos 

satisfaz porque 

nada nos pedem, 

senão:

Que 

permaneçamos 

para sempre 

infantis!!!
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Mídia x Obras de arte e de pensamento

A cultura de massa (a 

mídia) – quer nos 

transformar em:

um adulto infantil, 

inocente

Para que não nos 

interessemos nos 

assuntos que realmente 

importam.

A cultura de massa é 

desvio de atenção!


