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Obs.: Esquema de apresentação do capítulo dividida com base na sugestão de Heinz Steinert. O 

referat contempla os fragmentos “4- a atualidade da confiscação (Vereinnahmung) – (sobre)viver 

como jogo de azar, a promessa da obediência”; “5- o provimento autoritário e a liquidação do 

trágico”, “6- o indivíduo confiscado, propaganda“; e “7- cultura como reclame”. 

 

Temas: pseudoindividuação; ser genérico; identificação ingênua; falsa harmonia universal-particular; 

cultura de massas; paradoxos da cultura enquanto forma mercadoria; fusão entre cultura e 

publicidade/propaganda; a questão sociológica dos meios [rádio e cinema]; arte autônoma; princípio 

da liberação da utilidade; inutilidade da arte; mediação financeira da cultura; degradação/decadência 

cultural; supressão do indivíduo; objetificação e lógica industrial; relações indústria cultural e 

condições do nazi-fascismo; jazzsubject; capitalismo tardio; renúncia do trágico; economia política 

em lógica monopolista; ideologia e razão estatística; planejamento do acaso; imutabilidade das 

situações; “milagre” da integração social; aperfeiçoamento moral; autoritarismo não aparente do 

provimento/previdência social; viver e sobreviver; vida integrada/não-integrada. 

 

Problema: De acordo com Rodrigo Duarte temos que na seção 4 “aos procedimentos já identificados 

como típicos da indústria cultural soma-se [..] a introdução  do cálculo de probabilidades como um 

método para eliminar o acaso”; a seção 5 “trata da ambientação social tendencialmente totalitária” 

que “não admite espaço para manifestações individuais que apareçam como desviantes daquilo que 

é regulamentado”; na seção 6 “a despotencialização do trágico é retomada a partir da noção de 

“pseudo-individualidade””; e a seção 7 trata de “explicar o caráter publicitário assumido pela cultura 

sob a égide do capitalismo tardio”.  
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Recorte proposto: 1) Caracterização do processo de pseudoindividuação pelo avanço da forma 

mercadoria, desenvolvendo sua relação com os fenômenos da fusão cultura-propaganda e da recusa 

que faz a arte de seu caráter autônomo. 2) apresentação do processo de pseudoindividuação se 

realizando como “milagre da integração” no capitalismo tardio.  

 

Tese I: “Da improvisação padronizada no jazz até os tipos originais do cinema, que têm de deixar a 

franja cair sobre os olhos para serem reconhecidos como tais, o que domina é a 

pseudoindividualidade. [...] A cultura de massas revela assim o caráter fictício que a forma do 

indivíduo sempre exibiu na era da burguesia, e seu único erro é vangloriar-se por essa duvidosa 

harmonia do universal e do particular.” (p. 128) 

 

I) Com o surgimento da indústria/industriosidade cultural, a arte renega sua autonomia. 

O novo não é o caráter mercantil da obra de arte, mas o fato de que, hoje, ele se 
declara deliberadamente como tal, e é o fato de que a arte renega sua própria 
autonomia, incluindo-se orgulhosamente entre os bens de consumo, que lhe 
confere o encanto da novidade. A arte como um domínio separado só foi possível, 
em todos os tempos, como arte burguesa. Até mesmo sua liberdade, entendida 
como negação da finalidade social, tal como esta se impõe através do mercado, 
permanece essencialmente ligada ao pressuposto da economia de mercado. (p. 
130) 

 

II) A arte autêntica, que negava o caráter mercantil da sociedade, já vivia a contradição de ser 

mercadoria antes da indústria cultural, mas preservava-se o caráter autônomo da arte nas fissuras 

permitidas pelas demandas de mercado. 

As puras obras de arte, que negam o carácter mercantil da sociedade pelo simples 
fato de seguirem sua própria lei, sempre foram ao mesmo tempo mercadorias: até 
o século dezoito, a proteção dos patronos preservava os artistas do mercado, mas, 
em compensação, eles ficavam nesta mesma medida submetidos a seus patronos e 
aos objectivos destes. A falta de finalidade da grande obra de arte moderna vive do 
anonimato do mercado. As demandas do mercado passam por tantas mediações 
que o artista escapa a exigências determinadas, mas em certa medida apenas, é 
verdade, pois ao longo de toda a história burguesa esteve sempre associado à sua 
autonomia, enquanto autonomia meramente tolerada, um aspecto de inverdade 
que acabou por se desenvolver no sentido de uma liquidação social da arte. (p. 
130) 

 

III) Realizando-se completamente, o caráter mercantil da obra de arte se desfaz. 

Tudo só tem valor na medida em que se pode trocá-lo, não na medida em que é 
algo em si mesmo. O valor de uso da arte, seu ser, é considerado como um fetiche, 
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e o fetiche, a avaliação social que é erroneamente entendida como hierarquia das 
obras de arte — torna-se seu único valor de uso, a única qualidade que elas 
desfrutam. E assim que o caráter mercantil da arte se desfaz ao se realizar 
completamente. Ela é um gênero de mercadorias, preparadas, computadas, 
assimiladas à produção industrial, compráveis e fungíveis, mas a arte como um 
gênero de mercadorias, que vivia de ser vendida e, no entanto, de ser invendível, 
torna-se algo hipocritamente invendível, tão logo o negócio deixa de ser 
meramente sua intenção e passa a ser seu único princípio. (p. 130-131) 

 

IV) Realizado/desfeito completamente o caráter mercantil, só resta à arte se entrelaça à função da 

publicidade.  

A cultura é uma mercadoria paradoxal. Ela está tão completamente submetida à lei 
da troca que não é mais trocada. Ela se confunde tão cegamente com o uso que 
não se pode mais usá-la. É por isso que ela se funde com a publicidade. Quanto 
mais destituída de sentido esta parece ser no regime do monopólio, mais todo-
poderosa ela se torna. Os motivos são marcadamente econômicos. Quanto maior é 
a certeza de que se poderia viver sem toda essa indústria cultural, maior a 
saturação e a apatia que ela não pode deixar de produzir entre os consumidores. 
Por si só ela não consegue fazer muito contra essa tendência. A publicidade é seu 
elixir da vida. (p. 134) 

 

V) A fusão cultura-publicidade que a indústria cultural impõe à arte garante uma pseudo liberação do 

princípio da utilidade: 

[...] na exigência de entretenimento e relaxamento, o fim absorveu o reino da falta 
de finalidade. Mas, na medida em que a pretensão de utilizar a arte se torna total, 
começa a se delinear um deslocamento na estrutura econômica interna das 
mercadorias culturais. Pois a utilidade que os homens aguardam da obra de arte na 
sociedade antagonística é justamente, em larga medida, a existência do inútil, que 
no entanto é abolido pela subsunção à utilidade. Assimilando-se totalmente à 
necessidade, a obra de arte defrauda de antemão os homens justamente da 
liberação do princípio da utilidade, liberação essa que a ela incumbia realizar. 
(p.130-131) 

 

VI) Propaganda/reclame publicitário é um bloqueio, na medida em que supostamente realiza a 

liberação social do princípio da utilidade. Nisso, o “elixir da vida” preserva a industriosidade cultural 

do ímpeto de negação da forma mercadoria que existia, outrora, na arte autônoma:  

“A publicidade é hoje em dia um princípio negativo, um dispositivo de bloqueio: 
tudo aquilo que não traga seu sinete é economicamente suspeito. A publicidade 
universal não é absolutamente necessária para que as pessoas conheçam os tipos 
de mercadoria, aos quais a oferta de qualquer modo está limitada. Só 
indiretamente ela serve à venda. [...] Na medida em que a pressão do sistema 
obrigou todo produto a utilizar a técnica da publicidade, esta invadiu o idioma, o 
“estilo”, da indústria cultural.” (p.134) 

 

VII) Com a cultura de massas e produção industrial da cultura, chega ao ápice e revela-se o processo 

de pseudo-individuação. 
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Mesmo na flor da idade dos negócios, o valor de troca não arrastou o valor de uso 
como um mero apêndice, mas também o desenvolveu como o pressuposto de sua 
própria existência, e isso foi socialmente vantajoso para as obras de arte. A arte 
manteve o burguês dentro de certos limites enquanto foi cara. Mas isso acabou. 
Sua proximidade ilimitada, não mais mediatizada pelo dinheiro, às pessoas 
expostas a ela consuma a alienação e assimila um ao outro sob o signo de uma 
triunfal reificação. (p. 132) 

 

Da improvisação padronizada no jazz até os tipos originais do cinema, que têm de 
deixar a franja cair sobre os olhos para serem reconhecidos como tais, o que 
domina é a pseudoindividualidade. [...] A cultura de massas revela assim o caráter 
fictício que a forma do indivíduo sempre exibiu na era da burguesia, e seu único 
erro é vangloriar-se por essa duvidosa harmonia do universal e do particular. (p. 
128) 

 

VIII) Os meios são veículos do “culto do barato”: “[...] por cinquenta centavos vê-se o filme de 

milhões de dólares; por dez recebe-se a goma de mascar por trás da qual se encontra toda a riqueza 

do mundo e cuja venda serve para que esta cresça ainda mais.” (p. 129)  A fusão com o elemento 

negativo posto pela publicidade faz as obras de arte compartilharem de situação similar a dos 

“parques públicos”. O barateamento ou gratuidade não só não oferece a possibilidade de liberação 

do princípio da utilidade e da sintaxe da forma mercadoria, mas tem a capacidade de degenerar a 

cultura se apresentando, de maneira muito convincente, enquanto efetivo processo de individuação. 

Atualmente, as obras de arte são apresentadas como os slogans políticos e, como 
eles, inculcadas a um público relutante a preços reduzidos. Elas tornaram-se tão 
acessíveis quanto os parques públicos. Mas isso não significa que, ao perderem o 
caráter de uma autêntica mercadoria, estariam preservadas na vida de uma 
sociedade livre, mas, ao contrário, que agora caiu também a última proteção 
contra sua degradação em bens culturais. A eliminação do privilégio da cultura pela 
venda em liquidação dos bens culturais não introduz as massas nas áreas de que 
eram antes excluídas, mas serve, ao contrário, nas condições sociais existentes, 
justamente para a decadência da cultura e para o progresso da incoerência 
bárbara. Quem, no século dezenove ou no início do século vinte, desembolsava 
uma certa quantia para ver uma peça teatral ou para assistir a um concerto 
dispensava ao espectáculo pelo menos tanto respeito quanto ao dinheiro gasto. (p. 
132) 

 

IX) Da realidade contraditória da individuação, só restou, e de maneira total, a autoconservação: 

“segundo o juízo do esclarecimento, bem como o do protestantismo, quem se abandona 

imediatamente à vida sem relação racional com a autoconservação regride à pré-história” (p. 36).  

O princípio da individualidade estava cheio de contradições desde o início. Por um 
lado, a individuação jamais chegou a se realizar de fato. O caráter de classe da 
autoconservação fixava cada um no estágio do mero ser genérico. [...] Ao mesmo 
tempo, a sociedade burguesa também desenvolveu, em seu processo, o indivíduo. 
Contra a vontade de seus senhores, a técnica transformou os homens de crianças 
em pessoas. Mas cada um desses progressos da individuação se fez à custa da 
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individualidade em cujo nome tinha lugar, e deles nada sobrou senão a decisão de 
perseguir apenas os fins privados. (p. 128) 

 

X) Processo do esclarecimento se convertendo em mito exemplificado pela pseudoindividuação do 

burguês: 

O burguês cuja vida se divide entre o negócio e a vida privada, cuja vida privada se 
divide entre a esfera da representação e a intimidade, cuja intimidade se divide 
entre a comunidade mal-humorada do casamento e o amargo consolo de estar 
completamente sozinho, rompido consigo e com todos, já é virtualmente o nazista 
que ao mesmo tempo se deixa entusiasmar e se põe a praguejar, ou o habitante 
das grandes cidades de hoje, que só pode conceber a amizade como social contact, 
como o contato social de pessoas que não se tocam intimamente. É só por isso que 
a indústria cultural pode maltratar com tanto sucesso a individualidade, porque 
nela sempre se reproduziu a fragilidade da sociedade. (p. 128-129) 

 

XI) A cultura mediatizada pela lógica industrial constroi o “jazzsubject” e prepara o caminho para o 

totalitarismo esclarecido: 

Na medida em que a cultura se apresenta como um brinde, cujas vantagens 
privadas e sociais no entanto estão fora de questão, sua recepção converte-se no 
aproveitamento de chances. Os consumidores se esforçam por medo de perder 
alguma coisa. O quê — não está claro, de qualquer modo só tem chance quem não 
se exclui. O fascismo, porém, espera reorganizar os recebedores de dádivas, 
treinados pela indústria cultural, nos batalhões regulares de sua clientela 
compulsiva. (p. 133) 

 

Tese II: “Outrora, a oposição do indivíduo à sociedade era a própria substância da sociedade. [...] 

Hoje, o trágico dissolveu-se neste nada que é a falsa identidade da sociedade e do sujeito, cujo 

horror ainda se pode divisar fugidiamente na aparência nula do trágico. Mas o milagre da integração, 

o permanente ato de graça da autoridade em acolher o desamparado, forçado a engolir sua 

renitência, tudo isso significa o fascismo. [...] A liquidação do trágico confirma a eliminação do 

indivíduo.” (p. 127) 

 

I) Adorno e Horkheimer apresentam o capitalismo tardio como uma renúncia, sincopada, da 

subjetividade e do caráter trágico da vida. 

A vida no capitalismo tardio é um contínuo rito de iniciação. Todos têm que 
mostrar que se identificam integralmente com o poder de quem não cessam de 
receber pancadas. Eis aí, aliás, o princípio do jazz, a síncope, que ao mesmo tempo 
zomba do tropeção e erige-o em norma. [...] Todos podem ser como a sociedade 
todo-poderosa, todos podem se tornar felizes, desde que se entreguem de corpo e 
alma, desde que renunciem à pretensão de felicidade. Na fraqueza deles, a 
sociedade reconhece sua própria força e lhes confere uma parte dela. Seu 
desamparo qualifica-os como pessoas de confiança. É assim que se elimina o 
trágico. (p. 127) 
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II) O trágico se torna rotineiro e sob controle das instituições de aperfeiçoamento moral. 

O trágico é reduzido à ameaça da destruição de quem não coopera, ao passo que 
seu sentido paradoxal consistia outrora numa resistência desesperada à ameaça 
mítica. O destino trágico converte-se na punição justa, na qual a estética burguesa 
sempre aspirou transformá-la. A moral da cultura de massas é a moral degradada 
dos livros infantis de ontem. [...] Assim como toda opereta vienense digna desse 
nome deve encontrar seu final trágico no segundo ato, deixando para o terceiro 
unicamente a tarefa de desfazer os mal-entendidos, assim também a indústria 
cultural determina para o trágico um lugar fixo na rotina. A simples existência de 
uma receita conhecida é suficiente para apaziguar o medo de que o trágico possa 
escapar ao controle. (p. 125-126) 

 

III) A razão estatística e o planejamento do acaso garantem o milagre da integração: 

[...] a felicidade burguesa não tem mais nenhuma ligação com o efeito calculável de 
seu próprio trabalho. No fundo, todos reconhecem o acaso, através do qual um 
indivíduo fez a sua sorte, como o outro lado do planejamento. É justamente porque 
as forças da sociedade já se desenvolveram no caminho da racionalidade, a tal 
ponto que qualquer um poderia tornar-se um engenheiro ou um manager, que se 
tornou inteiramente irracional a escolha da pessoa em que a sociedade deve 
investir uma formação prévia ou a confiança para o exercício dessas funções. O 
acaso e o planejamento tornam-se idênticos porque, em face da igualdade dos 
homens, a felicidade e a infelicidade do indivíduo — da base ao topo da sociedade 
— perde toda significação econômica. O próprio acaso é planejado; não no sentido 
de atingir tal ou qual indivíduo determinado, mas no sentido, justamente, de fazer 
crer que ele impere. Ele serve como álibi dos planejadores e dá a aparência de que 
o tecido de transações e medidas em que se transformou a vida deixaria espaço 
para relações espontâneas e diretas entre os homens. (p. 121) 

 

IV) A ideologia se esconde no cálculo de probabilidades e o homem se coloca como ser genérico, de 

maneira pervertida. 

Só uma pode tirar a sorte grande, só um pode se tornar célebre, e mesmo se todos 
têm a mesma probabilidade, esta é para cada um tão mínima que é melhor riscá-la 
de vez e regozijar-se com a felicidade do outro, que poderia ser ele próprio e que, 
no entanto, jamais é. Mesmo quando a indústria cultural ainda convida a uma 
identificação ingênua, esta se vê imediatamente desmentida. Ninguém pode mais 
se perder de si mesmo. Outrora, o espectador via no filme, no casamento 
representado no filme o seu próprio casamento. Agora os felizardos exibidos na 
tela são exemplares pertencendo ao mesmo género a que pertence cada pessoa do 
público, mas esta igualdade implica a separação insuperável dos elementos 
humanos. A semelhança perfeita é a diferença absoluta. A identidade do género 
proíbe a dos casos. A indústria cultural realizou maldosamente o homem como ser 
genérico. (p. 120) 

 

V) Da fase liberal à fase monopolista, o capitalismo reconcebe o lugar do indivíduo: assistência social 

ou campo de concentração [carta de trabalho na mão ou prisão por vadiagem]. 

De fato, o que se desenvolve atualmente é uma espécie de Estado de bem-estar 
social em grande escala. Para afirmar sua própria posição, as pessoas conservam 
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em movimento a economia na qual, graças à técnica extremamente desenvolvida, 
as massas do próprio país já são, em princípio, supérfluas enquanto produtoras. Os 
trabalhadores, que são na verdade aqueles que provêem a alimentação dos 
demais, são alimentados, como quer a ilusão ideológica, pelos chefes económicos, 
que são na verdade os alimentados. A posição do indivíduo torna-se assim precária. 
No liberalismo, o pobre era tido como preguiçoso, hoje ele é automaticamente 
suspeito. O lugar de quem não é objeto da assistência externa de ninguém é o 
campo de concentração, ou pelo menos o inferno do trabalho mais humilde e dos 
slums. (p. 124) 

 

VI) A liberdade formal de cada um está garantida pelo complexo de previdência social “na medida 

em que a depravação da pessoa em questão não constitua um obstáculo” (p. 124): 

Essa insistência sobre a bondade é a maneira pela qual a sociedade confessa o 
sofrimento que ela causa: todos sabem que não podem mais, neste sistema, 
ajudar-se a si mesmos, e é isso que a ideologia deve levar em conta. Muito longe de 
simplesmente encobrir o sofrimento sob o véu de uma camaradagem improvisada, 
a indústria cultural põe toda a honra da firma em encará-lo virilmente nos olhos e 
admiti-lo com uma fleuma difícil de manter (p.125) 

 

VII) O milagre da integração no capitalismo tardio tem, assim como o totalitarismo fascista explícito, 

o processo de pseudoindividuação como “um pressuposto para compreender e tirar da tragédia sua 

virulência: é só porque os indivíduos não são mais indivíduos, mas sim meras encruzilhadas das 

tendências do universal, que é possível reintegrá-los totalmente na universalidade” (p. 128). 

 

Outrora, a oposição do indivíduo à sociedade era a própria substância da 
sociedade. [...] Hoje, o trágico dissolveu-se neste nada que é a falsa identidade da 
sociedade e do sujeito, cujo horror ainda se pode divisar fugidiamente na aparência 
nula do trágico. Mas o milagre da integração, o permanente ato de graça da 
autoridade em acolher o desamparado, forçado a engolir sua renitência, tudo isso 
significa o fascismo. [...] A liquidação do trágico confirma a eliminação do indivíduo. 
(p. 127) 

 

VIII) A integração do tecido social é garantida pela promessa da imutabilidade da situação de 

sobrevivência e de autoconservação. 

O que é salutar é o que se repete, como os processos cíclicos da natureza e da 
indústria. Eternamente sorriem os mesmos bebês nas revistas, eternamente ecoa o 
estrondo da máquina de jazz. Apesar de todo o progresso da técnica de 
representação, das regras e das especialidades, apesar de toda a atividade 
trepidante, o pão com que a indústria cultural alimenta os homens continua a ser a 
pedra da estereotipia. Ela se nutre do ciclo, do assombro sem dúvida justificado — 
de que as mães apesar de tudo continuem a parir filhos, de que as rodas ainda não 
tenham parado. É isso que fortalece a imutabilidade das situações. (p. 123) 
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IX) A cultura de massas exercita o indivíduo a se integrar subordinadamente, pela promessa de que é 

possível continuar a viver – ou, talvez, de que não há alternativas . 

A cultura sempre contribuiu para domar os instintos revolucionários, e não apenas 
os bárbaros. A cultura industrializada faz algo a mais. Ela exercita o indivíduo no 
preenchimento da condição sob a qual ele está autorizado a levar essa vida 
inexorável. O indivíduo deve aproveitar seu fastio universal como uma força 
instintiva para se abandonar ao poder coletivo de que está enfastiado. 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. A sociedade é uma sociedade de desesperados 
e, por isso mesmo, a presa de bandidos. (p. 126) 
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