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Resumo:
O presente artigo delineia as relações do cinema com a arte e a indústria do entretenimento,
focando sua dupla asserção, a partir das discussões sobre a indústria cultural, levantadas pelos
teóricos da Escola de Frankfurt, de um lado, e pelas idéias de mimese e perda da aura,
defendidas por Walter Benjamin, de outro. Expõe aspectos ligados à cultura de massa,
aportado em estudos realizados por Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, bem como em
autores que os reportam.
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Abstract:
This paper outlines the cinema relationship with both art and the entertainment industry,
focusing its dual assertion, from the discussions about the culture industry, raised by
Frankfurt School theorists, on the one hand, and the idea of mimese and aura loss, defended
by Walter Benjamim, on the other. Exposes aspects of mass culture, based in studies
contributed by Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin and also another authors who report
them.
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“Sr. Méliès, a nossa invenção não é para ser vendida. Pode ser explorada algum tempo como
curiosidade científica, mas não tem nenhum interesse comercial.”
Antoine Lumière (apud BARBÁCHANO, 1979).

Institucionalizou-se denominar o cinema como a sétima arte. À parte disso, no
transcorrer da sua história, o que se percebeu foi uma forte caracterização do que se
compreende como uma produção em escala industrial para um público consumidor de bens
culturais. No entanto, analisando por outro viés, percebe-se que a obra cinematográfica é fruto
da concepção e da elaboração de uma equipe de pessoas que se dedicam a transformar as
intuições, as percepções, as sensações em sequências de imagens concatenadas num enredo.
Nessa perspectiva dual, faz-se pertinente perguntar: o cinema pode ser compreendido como
uma forma de arte ou de indústria do entretenimento?

1.1 O cinema e sua dupla asserção: arte e indústria do entretenimento
Antes de se pôr em discussão se o cinema é ou não uma arte, faz-se necessário discutir
o que vem a ser uma obra de arte. Evidencia-se o caráter criador do artista, quando, graças à
sua poésis, objetiva, através de meios materiais, a sua subjetividade. Seu talento mostra-se
quando se “projeta para fora, fixando, assim, o seu ser fugidio e perecível ou a sua visão do
mundo, do homem e das coisas.” (ROSENFELD, 2002, p. 202). O artista possui a capacidade
de exprimir-se, de externar suas experiências pessoais e coletivas, de traduzir seus
movimentos psíquicos e seu mundo subjetivo, através das obras, que são carregadas de
sentido.
O artista não apenas objetiva de modo particularmente expressivo a vida de sua época
e do seu povo, mas como essa vida é percebida e significada por ele, mesmo que se tratem de
vivências coletivas.
Conforme atesta Rosenfeld (op. cit., p. 208), outra característica que se atribui à obra
de arte é a da expressão, ou seja, toda obra de arte pretende expressar algo. Entretanto,
considerando-se que o artista, enquanto ser humano, é um ser de vida gregária e é no grupo
social que ele adquire os signos da sua expressão, não se pode deixar de lado o fato de que,
num processo de interação social, “o artista se comunica com seus espectadores.” Ou dito de
outra forma, toda expressão busca comunicar algo a alguém. Uma expressão que não se
comunica deixa de ser expressão. Deste modo, o artista procura exprimir e comunicar, através
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do seu material específico, seja som, imagem, cor, forma, textura, ritmo, movimento, palavra,
etc., de um modo singular “um fenômeno geral, uma idéia, uma emoção, uma estrutura de
sentidos, uma atmosfera humana.” (id. ibid., p. 208).
“Através da manifestação sensorial e individual, a arte faz transparecer uma dimensão
mais profunda, que é de ordem espiritual.” (ROSENFELD, op. cit., p. 208). O plano sensorial
afeta os sentidos, abrindo a percepção para “camadas mais profundas de significados,
emoções, e aspectos inefáveis da existência.” Essas esferas mais recônditas reveladas pela
obra de arte comunicam, muitas vezes, aquilo que não se pode traduzir em conceitos, o
indizível, as intuições.
Para Rosenfeld (op. cit., p. 208), a comunicação deste aspecto da realidade, que
somente pode ser intuído, ocorre graças aos meios sensoriais de expressão. A obra de arte é
dotada de um “[...] campo de forças que faz com que o apreciador entre em sintonia com o
que é expresso.” A este acontecimento, costuma-se designar como vivência ou experiência
particular. Através de um fenômeno individual da realidade, a arte consegue fazer com que
seu apreciador tenha a intuição de um fenômeno geral. “Na obra de arte, o individual e o
universal, o geral e o específico, e espiritual e o sensorial se unem indissoluvelmente.”
(ROSENFELD, op. cit., 208).

Somente na arte se unem ambos os pólos na vivência estética singular do
apreciador que, ao mesmo tempo, participa e não participa, que se identifica
intimamente com o fenômeno individual, sofrendo as impressões sensoriais
e que, contudo, como apreciador e espectador, permanece suficientemente
distante para poder compreender o sentido do que ocorre. [...] Decorre do
exposto que a particularidade da arte é aquela síntese de duas esferas
diversas: a esfera sensorial, fixada na matéria da pedra, do celulóide, da tela
do pintor, das páginas do livro, na sucessão material dos sons; e a esfera
espiritual das idéias gerais, que se revela através da esfera sensorial. [...] O
segredo de toda obra de arte é a sua transparência que, num jogo intrincado
de símbolos, deixa entrever um ser ideal, em última análise inexprimível,
através da primeira camada puramente material de pedra, dos sons, da tela
do pintor ou do celulóide do filme. (ROSENFELD, op. cit., p. 209-210).

Diante do exposto, faz-se aqui um novo questionamento: o cinema agrega as
características de uma obra de arte? De acordo com Barbáchano (1979, p. 19), no que diz
respeito ao critério da individualidade da poíesis cinematográfica, é evidente que “o filme não
é obra de um só homem, mas de toda uma equipe de profissionais que trabalham
coletivamente.” Mesmo partindo de um roteiro, que pode ser escrito por uma pessoa somente,
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ou do trabalho do diretor, nem este nem o roteirista, sozinhos, dão conta da realização do
filme. Em geral, cabe ao diretor a transposição das suas intuições para a tela do cinema,
através da coordenação da sua equipe, que, envolvendo cenógrafos, figurinistas, maquiadores,
contra-regras, cinegrafistas, fotógrafos, engenheiros de luz e som, eletricistas, coreógrafos,
atores, etc., trabalha de forma concatenada. Além disso, o diretor não consegue trabalhar de
forma independente, ele precisa do produtor, que, junto às grandes empresas fornecedoras do
capital necessário, consegue o financiamento para que a sua obra consiga uma concretização.
Assim, pode-se afirmar, conforme Rosenfeld (op. cit., p. 203), que num filme, há uma
“personalidade coletiva a se expressar.”
Aqui, faz-se mister considerar que os investidores e produtores não financiam o filme
simplesmente por questões beneméritas, ou por considerar o cinema como uma genuína forma
de expressão artística. As diretrizes norteadoras da sua ação, como não seria diferente num
mundo capitalista, é a obtenção de lucros compensadores de seus altos investimentos. Estes,
por sua vez, dependem do consumo do que é produzido. Aí entram em cena os distribuidores
e os exibidores, formando uma rede de propagação do filme, enquanto produto a ser
consumido por um maior número de espectadores. Está montado o esquema industrial que
envolve o mercado cinematográfico.
Fica patente que o que se expressa numa obra cinematográfica não é somente uma
“personalidade artística coletiva” (ROSENFELD, op. cit., p. 204), mas um cálculo estatístico
dos lucros que os magnatas do cinema obterão, a partir da exibição massiva para milhões de
consumidores. O filme, assim, constitui-se num produto a ser consumido, pois o capital
investido visa a causar impressão sobre um número máximo de consumidores, não se
configurando somente como a expressão de um número mínimo de artistas criadores.
Entretanto, como defende Rosenfeld (op. cit., p. 204), tal fato não exclui que diretores
de personalidade marcante, coordenando sua equipe, possam imprimir seu espírito nas obras
que produz, “[...] devendo ser consideradas como obras de arte no rigoroso sentido da palavra.
E, como meio de expressão peculiar e inconfundível, o filme, feito de luz, imagem e
movimento, invade o terreno da arte.” (id. ibid., p. 34). Existem cineastas que se exprimem
realmente através da obra fílmica, recriando, por meio de imagens, as suas vivências,
concepções e sua maneira peculiar de sentir o mundo.
Considerando-se o fato de que as empresas financiadoras não têm, em geral, intenções
estéticas, este aspecto se torna um fenômeno marginal. E é justamente a forma estética com a
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qual o filme expressa as intuições de quem o realizou que o tornam uma obra de arte.
Segundo Turner (1997), as empresas não chegam, portanto, a se opor a uma moderada dose
de elementos estéticos, mas estes aspectos são subordinados aos interesses do capital que
financia tais obras, geralmente alheios à arte.
O filme deixou de ser produto de uma indústria isolada e passou a fazer
parte de uma gama de artigos culturais produzidos por grandes
conglomerados multinacionais, cujo principal interesse está, provavelmente,
mais na eletrônica ou no petróleo do que na construção de imagens mágicas
para a tela. (TURNER, op. cit., p. 15).

Para Chiarini (apud ROSENFELD, op. cit., p. 36), “a criação artística tem leis muito
distintas das leis industriais; ao passo que a arte se traduz pela individualidade, personalidade
e diferenciação, a indústria caracteriza-se pela uniformidade, estandardização, tipificação.” A
razão artística tende a diferenciar um filme do outro; a industrial, ao contrário, tende a
uniformizá-los.
Como aponta Barbáchano (op. cit., p.19), os alemães, por sua vez, tentam conciliar
ambas as tendências a partir do conceito de traumfabrik, que, numa tradução corrente,
equivaleria ao termo “fábrica de sonhos”, ou seja, nesta perspectiva, o cinema seria “a
indústria de se produzir a arte do imaginário.”

[...] a indústria cinematográfica mudou. Outrora um pequeno negócio
dirigido por empresários entusiastas, passou a se concentrar num oligopólio
dirigido por estúdios de Hollywood, que também tiveram de vender sua
parte para outros interesses – principalmente na área da comunicação e da
eletrônica -, de modo que hoje o cinema é simplesmente um outro resultado
da necessidade de diversificação dos grandes conglomerados. (TURNER,
op. cit., p. 19).

Ainda conforme Turner (op. cit., p. 18-21), as empresas da indústria cinematográfica
interferem não só na distribuição, comercialização e na exibição do filme, mas ao financiar o
filme, interferem no processo como um todo, impondo os princípios que lhe parecem certos.
Deste modo, não é difícil compararmos a produção cinematográfica com o que fora a
produção artística em outras épocas, quando os chamados gênios da arte, seja na pintura,
escultura, arquitetura, ou qualquer outra forma de expressão artística, se submetiam aos
desmandos de quem os encomendava as obras, cerceando a sua liberdade de criação.
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Em todas as épocas clássicas, o artista aceitou o compromisso entre a
encomenda social e o sonho individual: sua obra representava a
encruzilhada entre o seu caminho solitário e o caminho coletivo dos outros,
tornando-se ponto de intersecção [...]. E a própria autonomia da arte
consiste em aceitar a imposição da encomenda, impondo a ela,
simultaneamente a sua magia. [...] Esta situação não exclui a possibilidade
de criação de verdadeiras obras de arte. (ROSENFELD, op. cit., p. 39).

Como narra Barbáchano (op. cit., p. 19), há muitos anos, alguém perguntou a Alfred
Hitchcock quando é que os cineastas escapariam às poderosas imposições comerciais que
condicionam a feitura de uma película. “O famoso diretor respondeu que isto aconteceria
somente no momento em que produzir um filme não custasse mais do que uma caneta
esferográfica e uma folha de papel.”
Considerando o que já foi dito sobre o fato de o artista estar inserido num contexto
social, pode-se afirmar que a sua expressão não pode estar restrita a si próprio. O artista que
não utiliza a sua expressão para se comunicar, “deixa de ser artista e torna-se um alienado, à
margem da sociedade.” (ROSENFELD, op. cit. p. 39). É da natureza da arte a realização de
uma síntese de auto-expressão individual e de comunicação social.
No caso da indústria cinematográfica, principalmente a hollywoodiana, o que nos
dificulta compreender o cinema como uma forma de arte é o fato de esta indústria ter se
constituído, ao longo do tempo, num grande centro de produção de entretenimento. Este
termo remete a passa-tempo ou algo de valor menor numa avaliação estética. Segundo
defende Rosenfeld (op. cit., p. 42), “as nossas horas de lazer são essenciais para a nossa
economia psíquica, uma vez que nos escravizamos em nossas relações de trabalho.” O cinema
enquanto forma de entretenimento, estaria situado na esfera da negação do lazer. Contudo,
ainda conforme Rosenfeld (ibid., p. 42), “entretenimento e arte de modo algum se excluem,
pois, embora diferentes, eles partem do mesmo princípio: a fruição e o prazer.”
Evidentemente que a arte é muito mais do que entretenimento; ela é uma experiência
espiritual de intensidade incomparável, enriquecimento da vida emocional, do intelecto e da
sensibilidade. Mas também a arte, assim como o entretenimento, provoca o prazer. Não
podemos apreciar as obras que não nos interessam e que não nos entretêm, porém os produtos
que nos entretêm não chegam a ser obras de arte. O fato de o cinema constituir-se em
entretenimento não exclui a possibilidade de ele ser também uma obra de arte.
De acordo com Morin (apud MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 89), a propósito do
cinema, “a divisão do trabalho e a mediação tecnológica não são incompatíveis com a criação
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artística”. Além disso, mesmo sob certa padronização, não implica a total anulação da tensão
criadora.
É notório, no transcorrer da história do cinema, que os grandes conglomerados
cinematográficos subestimaram o poder de intelecção das massas, oferecendo filmes de fácil
compreensão, mediante a construção de uma semiótica simplificada, de fácil decodificação e
até mesmo banalizadora. Esse foi um dos principais fatores que fizeram com que o cinema de
massas fosse bastante criticado.

Por ter alcançado larga aceitação e aquiescência pelo

público, esses filmes ditaram a tônica da produção. Entretanto, ainda existe uma parcela do
público que busca uma forma de produção que supere este caráter de mero entretenimento que
o cinema adquiriu. De acordo com Turner (op. cit., p. 16), não raro, “alguns filmes que podem
ser considerados como obras de arte foram fracassos de bilheteria.” O gosto do público foi
condicionado pelas grandes produções de fácil consumo.
Embora os exemplares do cinema-entretenimento sejam abundantes e de muito maior
alcance, não se pode julgar a poésis cinematográfica apenas pelo seu valor de mero
entretenimento, pois esta traz consigo a marca de quem a produz, mesmo que sob encomenda
de interesses alheios à arte. Afirmar que é impossível a criação da arte cinematográfica, a
despeito da grande estrutura industrial que envolve o cinema, seja durante a produção, a
distribuição e a exibição, seria injusto e até mesmo pessimista. A arte cinematográfica se
torna possível e se instaura apesar da luta contra inúmeras circunstâncias desfavoráveis. Raras
obras de valor estético, educativo e informativo superam as expectativas de um cinema que se
reduz a mero entretenimento. São elas que outorgam ao cinema a sua característica de sétima
arte.

1.2 A Escola de Frankfurt e os estudos clássicos sobre a crítica da cultura e das mídias
de massa
Em Dialética do Esclarecimento, mais precisamente no capítulo sobre a indústria
cultural, Horkheimer e Adorno defendem a tese de que, na sociedade industrial, tudo se
transforma em artigo de consumo. O mercado capitalista reduz todas as formas de produção
cultural em objeto de compra e venda. Tudo é negociável, pois tudo adquire o status de
mercadoria. Artes plásticas, cinema, tevê, religiões, ideologias... tudo sucumbe a uma
uniformização mercadológica imposta pela lógica consumista do capital. “Até mesmo as
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manifestações estéticas de tendências políticas opostas entram no mesmo louvor do ritmo de
aço.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 113).
A essência da atenção que as massas prestam aos meios de comunicação (rádio,
cinema, revistas...) é, segundo Adorno e Horkheimer (ibid.), o “reconhecimento do que se
familiariza através da repetição” excessiva de determinadas fórmulas. Essas fórmulas de
produção cultural em massa se padronizam através do êxito no consumo. Se determinada
fórmula logrou êxitos, tende-se a repeti-la, porquanto ela é garantia de consumo. Essas
circunstâncias intensificam a passividade social através da criação de pseudonecessidades
para produtos supérfluos, ou seja, cria-se a idéia consensual de que se produz o que realmente
é necessário.
Essa uniformização da técnica gera uma centralização cada vez maior do poder das
classes hegemônicas, porque, ao passo que as mercadorias são consideradas por todos como
gêneros de primeira necessidade, as consciências se uniformizam e, dessa forma, as forças de
permanência perpetuam o status quo da sociedade industrial.
A indústria cultural é responsável pela “barbárie estilizada”, um termo usado por
Adorno e Horkheimer (ibid.) para se referir à uniformização das mercadorias e à
pseudodemocratização dos meios de acesso a essas mercadorias. Neste caso, fica abolida a
distinção entre cultura de elite e cultura popular. A ideologia de que há igualdade e
democratização dos meios mascara as extremas desigualdades que se estabelecem na
sociedade. O mecanismo de venda dos produtos culturais não dirige às esferas menos
favorecidas da sociedade o acesso aos bens materiais de forma igual às classes altas. Pelo
contrário, contribuem para a decadência e para a falta de expressão dos bárbaros. Assim,
evidencia-se a intenção dos meios de comunicação de massa que, ao estilizar determinadas
tendências artísticas, elevam-nas ao status de melhor produto para ser vendido, como acontece
com a música, por exemplo. Veicula-se desde country music, passando pelo axé, forró,
arrocha, brega, dance, pagode e outros ritmos. Na verdade, o que se pretende é vender.
Todavia, o discurso é o de dar oportunidade às massas populares de se expressarem,
valorizando a sua cultura. Essa política de pseudovalorização da cultura popular cria uma
falsa imagem de igualdade social e disfarça as enormes disparidades sociais.
Adorno e Horkheimer (op. cit.) postulam que a cultura de massas não é cultura, e
tampouco é por elas produzida. A indústria cultural trabalha com embustes e simulacros. A
novidade é bem-vinda, desde que se enquadre nos padrões estabelecidos e não perturbe a
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ordem das coisas. Para que os produtos da indústria cultural sejam acessíveis, é indispensável
que se elabore uma linguagem comum, um idioma universal que todos compreendam.
Produz-se um código legível, que evita a complexidade e oferece aos produtos uma
interpretação literal e mínima. O sistema de comunicação da indústria cultural esquematiza
uma semiótica que atinge um número cada vez maior de espectadores. A educação promovida
pela mídia é a educação do condicionamento pela repetição; um adestramento que visa à
promoção de uma cultura “a-gramatical” e “des-ortográfica”.
A educação que promoveria uma contracultura a essa cultura de massa está
circunscrita aos poucos que conhecem as amarras ideológicas do sistema capitalista e tentam
promover uma conscientização contra os simulacros da sociedade do capital. Essa luta contraideológica só pode ser levada adiante, se for mostrado o conectivo entre a cultura massificada
e a persistência das injustiças e discrepâncias sociais.
Analisando, mesmo que superficialmente, os programas de massa, a partir de um
determinado nível crítico, percebe-se que os noticiários e programas informativos, bem como
os de entretenimento, apenas mostram o que é conveniente. Deste modo, a verdade se torna
algo parcial e manipulável. A realidade é recortada e montada de tal forma que o espectador,
ouvinte ou leitor tenha uma visão direcionada para o que é conveniente ser verdade; uma
verdade induzida.
Seguindo o trajeto de Adorno e Horkheimer (op. cit.), Marcuse (1981) atesta que até a
nossa sexualidade é condicionada por estímulos provenientes da indústria cultural. A
sociedade capitalista conseguiu elaborar um mecanismo de desvio da libido para fins não
sexuais. Para garantir a sua sobrevivência enquanto grupo, a sociedade impõe a seus membros
uma série de restrições na utilização de sua energia libidinal. A esse mecanismo de
canalização da libido para fins de cunho não-sexual Freud (1969) chama de “sublimação”.
Marcuse (op. cit.) denuncia essa forma de dominação social, afirmando que a sociedade
capitalista, baseada na exploração do trabalho humano, exacerba a repressão sexual. “Para
que o capital pudesse se desenvolver, foi necessário que a energia libidinal fosse desviada
para fins de progresso social, através da dedicação quase que exclusiva ao trabalho.”
(MARCUSE, ibid.). O homem se vê “des-sexualizado”, reprimido em seus desejos
individuais. Para que a sociedade capitalista tivesse a sua sobrevivência garantida e chegasse
aonde chegou, foi preciso reprimir o uso individualista da libido e desviá-la para fins que
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garantissem a segurança social, através do trabalho. Marcuse (ibid.) denomina essa medida de
“mais repressão”.
A sociedade do capital tem uma moral sexual repressiva. No processo de socialização,
internalizamos os valores, padrões e normas de comportamento e tomamos essa moral
opressora, com todos os seus tabus, preconceitos e crendices necessários à manutenção da
ordem das coisas: exploração da força de trabalho humana.
A mídia de massas contribui para a propagada liberdade sexual. Corpos e rostos
sensuais cercam nossa atenção diariamente. O sexo é veiculado nos anúncios de forma
constante. Foucault2 (1984) afirma que o discurso é uma forma de exercer o poder sobre o
outro. Com isso, ele aponta elementos importantes para compreender que todo discurso é um
discurso de dominação, de imposição. Os meios de comunicação de massa, através da
propaganda, veiculam uma forma de discurso sexual dominador. O que ocorre é um
enquadramento da libido aos padrões veiculados pelos mass media. Essa variedade de opções
sexuais, serviços por telefone, culto ao corpo perfeito, etc. indicam que os comportamentos
acontecem somente como o sistema permite que aconteçam, obedecendo a um padrão de
previsibilidade. O prazer está ajustado às possibilidades que são oferecidas e tudo o que
contraria o que está posto deve ser abolido e eliminado. Assim, fica vedada a liberdade
sexual, como também a opção sexual. A possibilidade de exercer uma sexualidade que
corresponda aos desejos verdadeiros é praticamente nula.
Numa sociedade onde a produção é alienada, o consumo inevitavelmente se torna
alienado. O homem perde-se de seu centro. Torna-se fragmentado e diminuto. Perde a sua
dimensão de humano e se reduz à mercadoria. É o que Marx chama de “reificação” do
homem provocada pelo “fetichismo da mercadoria”, ou seja, “é a relação social determinada
dos próprios homens que assume aqui a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas.”
(MARX, 2006, p.69). Nesta direção, pode se constatar que a mercadoria adquire um poder
quase que miraculoso, fantasmagórico, nos anúncios veiculados pelos meios de comunicação
de massa.
É interessante, ainda, notar que a indústria cultural trabalha com o princípio da nãosatisfação das necessidades e dos desejos humanos. O princípio da frustração ou da satisfação
incompleta é necessário para que o cliente, insatisfeito ou parcialmente satisfeito, volte a
2

Embora não seja um teórico de Frankfurt, a referência ao nome de Michel Foucault insere-se neste capítulo
pelo fato de este pensador haver tratado da questão da sexualidade na sociedade contemporânea de forma
bastante pertinente ao conteúdo aqui exposto.
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desejar os efeitos miraculosos da mercadoria, porquanto as suas necessidades ainda não foram
sanadas. Todavia, essa insatisfação se dá de modo bastante subliminar. É necessário que fique
implícito que o produto não garanta a satisfação completa, pois o sujeito “desejante”
(FREUD, op. cit.) necessita de algo que supra (embora esse objeto de desejo nunca, ou quase
nunca, supra) a sua necessidade de ser.
Marcuse (1973) classifica o homem contemporâneo como “unidimensional”, ou seja,
as perspectivas humanas, que são a expressão do próprio homem, se reduzem a uma só face, a
uma só dimensão. Na sociedade capitalista, o consumidor é a única dimensão assumida pelo
homem, como também é a sua expressão. O indivíduo perde a capacidade de crítica e
contestação e qualquer possibilidade de oposição é descartada.
Para compreender melhor como a indústria cultural se estabelece a partir da
“reprodutibilidade técnica” (BENJAMIN, 2000) das obras de arte, faz-se necessário
compreender como se deu a cisão entre civilização e cultura. Conforme assentem Adorno e
Horkheimer (op. cit.), civilização seria o mundo concreto da reprodução material, o mundo do
trabalho, da necessidade, da matéria, o mundo da exterioridade. Cultura diz respeito ao
mundo das idéias e dos sentimentos elevados, com a liberdade, felicidade, lazer, espírito,
interioridade. Fica evidente que, numa sociedade capitalista, onde uma camada social
dominante detém os meios de produção e a “mais-valia” (MARX, op. cit.), apenas um
pequeno grupo pode usufruir dessa cultura, e do acesso aos bens culturais como a pintura, a
música, etc.. Essa separação em dois mundos visa a justificar a exploração da maioria,
submetida a um trabalho desumano. Uma vez no poder, a burguesia fala de igualdade abstrata
para gozar da liberdade real.
De acordo com Adorno e Horkheimer (op. cit.), se o primeiro intento da dominação
cultural era separar a produção material (civilização) da produção de bens espirituais
(cultura), o passo seguinte foi baixar a cultura de seu pedestal e disseminá-la entre as massas.
O processo foi, então, transformar a obra de arte e a cultura em mercadoria; processo esse
viabilizado pela revolução técnico-industrial. As fábricas, que produziam bens de consumo,
passaram a produzir bens de consumo cultural para todos: imprensa, fotografia, cinema, disco,
cassete, vídeo, dvd, etc. Adorno afirma que ele e Horkheimer preferiram usar o termo
indústria cultural em lugar de cultura de massa, que poderia tratar-se de algo como uma
cultura surgindo espontaneamente das próprias massas ou da forma contemporânea da arte
popular.
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Freitag (1994, p.70) assevera que:

A separação entre a produção material (civilização) e a produção de bens
espirituais (cultura) não era a forma mais adequada para dissimular as
estruturas do novo sistema de produção. A fim de tornar os trabalhadores
dóceis e submissos, não bastava recorrer à dicotomia entre civilização e
cultura, entre escassez material externa e riqueza espiritual interna. Tornouse imperioso mudar os padrões de organização da produção cultural que foi
sendo gradativamente cooptada pela esfera da civilização, isto é, sendo
absorvida pelo sistema da produção de bens materiais que reestruturou
inteiramente as formas de circulação e consumo da cultura. (FREITAG,
1994, p.70).

Ainda conforme indicam Adorno e Horkheimer (op. cit.), a cultura, tornada
mercadoria, perde sua característica de cultura e se transforma em valor de troca que ajuda,
por sua vez, a reproduzir o sistema. Onde a mercadoria reina absoluta, tudo precisa se
transformar em mercadoria: a arte, as idéias, os valores espirituais, as invenções, a criação. O
anúncio comercial, visto através das mídias de massa, deixa de ter o caráter único, singular,
deixa de ser expressão de criatividade, da genialidade de um artista, poeta ou publicitário. É
uma mercadoria e como mercadoria é tratada: comprada, vendida, consumida. O lucro
predomina sobre o aspecto filosófico, estético, religioso, literário que uma obra arte possa
ensejar.
Analisando nossa sociedade e a função da comunicação, não se pode deixar de ver que
as explicações fornecidas pela elite que produz mensagens e explicações de mundo usam a
ideologia para tornar suportável a contradição. “A dominação passou da esfera corporal,
biológica, para a esfera psíquica e para a manipulação das consciências.” (MARCUSE, 1981).
O verdadeiro pecado passa a ser o desejo que os homens têm de bens de consumo, e não a
organização geral que os impede de chegar a eles.
Na “sociedade administrada” (ADORNO, 1993), a sociedade da “cultura afirmativa”
(id. ibid.), isso configura o caráter repressivo desta sociedade que continua a reproduzir em
seus membros as necessidades que ela mesma estimula, de modo que os indivíduos continuem
a reproduzir a sociedade. Adorno (op.cit.) critica Hegel e Marx, quando afirma que a dialética
desenvolvida por eles recaía no “caráter afirmativo do existente.” Critica o pensamento por
um sistema fechado e a totalidade hegeliana que pretende abarcar a realidade sem fissuras do
Absoluto. Para combater este problema, o “caráter afirmativo da cultura”, Adorno (op.cit., p.
91) defende que é necessário o desenvolvimento de uma “dialética negativa”:
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[...] poder-se-ia chamar a dialética negativa de um anti-sistema. Com os
meios da lógica dedutiva, a dialética negativa rechaça o princípio de
unidade e a onipotência e superioridade do conceito. Sua intenção é, ao
contrário, substituí-los pela idéia do que existiria fora do embuste de uma
tal unidade. (ADORNO, 1993, p. 91).

Os pensadores de Frankfurt não partilham da mesma opinião quando o assunto é a
“reprodutibilidade da obra de arte” (BENJAMIN, op. cit.). Para Adorno, Horkheimer e
Marcuse, a indústria cultural, aparentemente democrática, pelo fato de se ter uma fácil
“reprodutibilidade técnica”, nega o acesso às “grandes obras” da cultura a um contingente
muito grande de pessoas. O que se promove é uma banalização generalizada, através de
produtos de fácil acesso e baixa qualidade. A autonomia de pensamento das classes populares
sucumbe aos estímulos fantásticos da indústria cultural. Esta, por sua vez, promove a
ideologia generalizada de que evidencia e veicula as formas de expressão das camadas
populares. Entretanto, o que se observa é uma obliteração, em escala industrial, das
consciências.
A reflexão crítica cede lugar ao entretenimento perverso. Guerras, genocídios,
violência nas cidades e no trânsito, tráfico de drogas, catástrofes naturais, etc. misturam-se
aos bailes funk, ao carnaval multicolorido das escolas de samba, aos programas de variedades,
à beleza anabolizada dos modelos, e assim por diante, produzindo num espetáculo de “belo
horror” (BENJAMIN, 1994d) e uma banalização do colapso social no qual estamos inseridos.
Para Benjamin (2000), ao contrário do que pensam Adorno, Horkheimer e Marcuse, a
“reprodutibilidade em série da obra de arte” permite um acesso maior a esta. Embora a arte
“perca a sua unicidade, aumenta o seu valor de exposição.” Nesse aspecto, é ilustrativa a
seguinte passagem de Freitag (op. cit., p.74-76) quando afirma que:

No culto religioso medieval, o valor de exposição da obra de arte é
praticamente inexistente, sendo enfatizado quase que exclusivamente seu
valor de culto. A obra de arte se mantém escondida, inacessível ao olhar do
espectador. [...] Na medida em que o mundo se dessacraliza, a obra de arte
vai sendo liberada para o olhar do espectador. Mas, o valor de culto não
desaparece. Ele sobrevive nas formas seculares da arte como culto do belo.
A idealização extrema da arte mostra claramente sua origem religiosa [...].
O valor de exposição aumenta, sem que se perca o elemento cultural, que
continua presente na „aura‟ da obra de arte. O objeto aurático é
caracterizado pela unicidade (einmaligkeit) e a distância (entfernung). O
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espectador permanece fascinado pela „aura‟. A „aura‟ é uma espécie de
invólucro que envolve a obra de arte [...]. A passagem do período burguês
para a sociedade de massa está caracterizada pela perda da aura. A perda da
aura ocorre em conseqüência de dois fatores básicos: a tecnificação
crescente do mundo e a reprodutibilidade técnica da obra de arte, que leva a
uma massificação do consumo dos bens artísticos. Ambos os fatores
decorrem da modernização da sociedade burguesa do século XIX. [...] para
Benjamin, com a perda da aura, se destrói a unicidade e a singularidade da
obra de arte, mas, ao perder o seu valor de culto, seu valor de exposição se
intensifica. [...] A obra adquire uma nova qualidade: ela se torna acessível a
todos, seu consumo generalizado se torna possível, ela adquire, por assim
dizer, um novo valor: um valor de consumo. (FREITAG, op. cit., p.74-76).

Considerando-se que há diferenças no modo de pensar e até mesmo divergências entre
os teóricos críticos3, não se pode negar que há também entre eles uma concordância
fundamental, que é o próprio pressuposto da visão dialética: tudo contém sua negação, tudo
contém sua contradição. Assim como a cultura, a arte, os meios de comunicação em geral têm
como função representar a ordem existente, eles, também, denunciam, criticam, mostram as
contradições dessa ordem. “A cultura pode reprimir, pela força do passado, mas liberta e
acena com um futuro diferente.” (ADORNO, 1993). As dimensões conservadora e
emancipatória, no campo da cultura, andam de mãos dadas.
Segundo Freitag (op. cit., p.77),

Marcuse, Horkheimer e Adorno, bem como Benjamin, são unânimes em
atribuir à cultura em geral, e à obra de arte em especial, uma dupla função, a
de representar e consolidar a ordem existente e ao mesmo tempo a de
criticá-la, denunciá-la como imperfeita e contraditória. Essa dupla função
decorre do caráter ambíguo da própria cultura de ser, ao mesmo tempo, a
depositária das experiências passadas de repressão e das expectativas de
melhoria, de aperfeiçoamento: ela critica o presente e remete ao futuro. A
dimensão conservadora e emancipatória da cultura e da obra de arte
encontram-se, pois, de mãos dadas. (FREITAG, op. cit., p. 77).

Diante do quadro até aqui exposto, ficam algumas indagações básicas: poderá o
homem conciliar a satisfação dos seus reais desejos com as imposições da civilização?
Haveria alternativas a essa dominação? Que papel caberia à Filosofia, às Ciências Humanas e
à Educação na promoção das mudanças aspiradas? Qual seria uma possível solução para o
3

A esse respeito Martín-Barbero (op. cit., p.79-80) afirma que, embora seja costume classificar Benjamin como
um teórico da Escola de Frankfurt, por causa de algumas convergências temáticas, este difere do pensamento
frankfurtiano, principalmente no que tange ao método de abordagem das questões tratadas. Este assunto será
discutido ao longo deste texto.
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quadro de degradação ao qual chegou a sociedade industrial? Como se promoveria às
camadas populares um acesso maior às “grandes obras” da cultura e como fazê-las se
expressar de forma não alienada?
Contra essa realidade de exploração do homem e da natureza pelo homem, os teóricos
de Frankfurt propõem uma perspectiva estética em que, “a imaginação produtora e criadora e
as potencialidades de libertação do Eros das amarras da civilização repressiva e castradora
poderiam promover uma significativa mudança social.” (MARCUSE, 1981). Conforme expõe
Marcuse (id. ibid.), a arte (não a reprodução massificada pela técnica) consegue transcender
as determinações de tempo e de espaço. Ela promove uma reconciliação do homem com a
natureza interior e exterior, porque “rompe com a submissão à produtividade do mundo
utilitarista e competitivo, centrado no incentivo à produção em massa e na renúncia ao
prazer.”
A esse respeito, é interessante notar o que Marcuse (1993, p. 110-113) ainda discorre:

A arte está ligada a uma percepção do mundo que aliena os indivíduos de
sua existência funcional e da realização de seu desempenho funcional – arte
está voltada para a emancipação da sensibilidade, da imaginação e da razão
em todas as áreas de subjetividade e objetividade. Mas esse sucesso supõe
um grau de autonomia que arranca a arte da potência de mistificação do
dado e a libera, permitindo-lhe exprimir a verdade que lhe é própria. Na
medida em que o homem e a natureza são constituídos por uma sociedade
não-livre, seu potencial reprimido e deformado só pode ser representado
sob uma forma que distancia e destaca. O mundo da arte é o de um
princípio de realidade diferente, o da alteridade; e é por sua alteridade que a
arte preenche uma função cognitiva: comunica verdade que não são
comunicáveis em nenhuma outra linguagem, ela contradiz. [...] O caráter
afirmativo da arte tem ainda uma outra fonte, pois a arte está engajada ao
lado de Eros, afirma imperativamente os instintos de vida em sua luta
contra a opressão social e instintual. A permanência da arte, sua
imortalidade histórica ao longo de milênios de destruição testemunham esse
engajamento. [...] Nesse sentido, renunciar à forma estética é abdicar de sua
responsabilidade. Abdicação que priva a arte da forma mesma pela qual ela
pode criar esta outra realidade no interior da realidade estabelecida: o
universo da esperança. (MARCUSE, 1993, p. 110-113).

Como apontam Adorno e Horkheimer (op. cit.), o direito à cultura é o direito de
acesso aos bens culturais, e a compreensão destes bens é o ponto de partida para a
transformação da consciência das classes populares. É necessário considerar que os bens
culturais não nascem apenas do esforço dos grandes gênios. Assentir com esta idéia de que só
os grandes produzem cultura é elitizá-la e restringir o seu alcance. Faz-se mister considerar
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que os excluídos da dita “alta cultura” a ela devem ter acesso. A indústria cultural produz uma
maior exclusão dos indivíduos das classes menos favorecidas quando desfigura a sua cultura,
criando arranjos técnicos para “satisfazer o gosto das massas”. Duas grandes questões
colocam-se agora: Como criar nas massas populares o gosto por uma cultura “desbarbarizada”
(ADORNO, 2000)? Como dar acesso às classes populares a esse tipo de produção cultural?
Adorno (ibid., p.155-156) vê na educação uma alternativa à “barbárie” que oblitera as
consciências e a formação de um espírito negador do caráter afirmativo da cultura:

A tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão
mais urgente da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta
medida é saber se por meio da educação pode-se transformar algo de
decisivo em relação à barbárie. Entendo por barbárie algo muito simples, ou
seja, que, estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico,
as pessoas se encontrem atrasadas de um modo particularmente disforme
em relação à sua própria civilização – e não apenas por não terem em sua
arrasadora maioria experimentado a formação nos tempos correspondentes
ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por
uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta,
um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo
de que toda esta civilização venha a explodir, aliás, uma tendência imanente
que a caracteriza. Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria
todos os outros objetivos educacionais por esta prioridade. [...] Eu
começaria dizendo algo terrivelmente simples: que a tentativa de superar a
barbárie é decisiva para a sobrevivência da humanidade. [...]. (ADORNO,
2000, p.155-156).

Não seria demasiadamente ingênuo pensar que a educação promoveria a emancipação
das classes menos favorecidas pelo sistema social vigente? Como visar a uma educação
libertária, considerando-se que esta tem de enfrentar a institucionalização do sistema de
ensino, que se constitui num aparelho a serviço da ideologia do sistema social no qual está
inserido? Na tentativa de fundamentar a discussão levantada por estas indagações, Adorno
(2000, p.143-144) aponta que

a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de
adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém
ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de
well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em conseqüência do que a
situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes
termos, desde o início existe no conceito de educação para a consciência e
para a racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja possível superá-la
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no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. (ADORNO,
2000, p. 143-144).

Para Adorno (op. cit., p. 145), a “teoria estética”, estruturada a partir da “articulação
entre as artes”, principalmente a música e o cinema, seria uma forma consistente de “negar e
criticar as condições de barbárie”.
De acordo com Freitag (op. cit., p.83),

a perplexidade com o real, os horrores do nosso tempo, o fracionamento da
vida cotidiana podem ser magistralmente expressos nessa forma estética: a
música erudita de vanguarda. Mas a música meramente incorpora de forma
enigmática e codificada um texto que precisa ser decifrado, interpretado,
revelado. Esse papel cabe à teoria estética, que em sua „leitura‟ da
representação musical do real decodifica e traz à tona os elementos críticos
e contestadores nela contidos, permitindo, assim, uma análise e uma crítica
das formas materiais de organização da sociedade. Nesse sentido, a teoria
estética se revela superior à teoria crítica que, bem ou mal, permanecia
vinculada a um conceito de razão cuja integridade já tinha sido questionada
na Dialética do Esclarecimento e na Dialética Negativa. Nessas obras,
Adorno havia expressado sua profunda desconfiança em relação ao próprio
ato do pensamento. [...]. (FREITAG, op. cit., p.83).

Adorno (2000) reconhece, assim, que a arte é a última barreira da sociedade, onde
permanecem a esperança e a utopia, que transcendem o status quo alienador. É aqui que se
pode começar a falar de alternativas e a constatar como nas sociedades é possível a resistência
à avalanche da dominação cultural. A perspectiva estética defendida por Adorno (ibid.)
fornece elementos para a compreensão das alternativas que estão sendo geradas,
principalmente a partir das camadas populares, na construção de uma sociedade nova,
diferente. É claro que essas próprias alternativas são, algumas vezes, cooptadas e recuperadas
pela máquina do sistema, mas sempre permanecem abertas. Como aponta Adorno (ibid.),
“contra todo o totalitarismo, contra toda a dominação, o artista ainda consegue entrever o
reino da possibilidade, a brecha da liberdade, o raio de luz que mostra um caminho diferente,
o novo.” Através de uma perspectiva estética, consegue-se perceber na arte os momentos
críticos e a negatividade que ela representa, compreendendo a realidade em suas múltiplas
dimensões contraditórias.
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1.3 Crítica à Teoria Crítica: Benjamin matou a aura e foi ao cinema
Embora já se tenha aqui abordado sobre a posição benjaminiana a respeito da
“reprodutibilidade da arte através da técnica” (2000), é necessário discutir como se estabelece
a relação arte/técnica/cultura/sociedade a partir da fundamentação de uma crítica à critica
estabelecida pelo teóricos de Frankfurt. Assim, torna-se indispensável considerar as fissuras
no pensamento de Adorno e Horkheimer e analisar como Benjamin constrói sua análise sobre
a relação da sociedade com a obra de arte.
Conforme Martín-Barbero (op. cit., p. 71), Adorno e Horkheimer partem da
racionalidade desenvolvida a partir da era moderna, principalmente depois da Revolução
Industrial, denominada de razão instrumental, que “reduz todas as coisas à lógica do
utilitarismo, da produção, da massificação e da mercantilização da existência social, para se
chegar ao estudo das massas como lugar de manifestação dos processos de legitimação dessa
lógica.” Em vez de realizarem uma “análise empírica do processo de massificação, eles
partem de uma macroestrutura constitutiva da mentalidade ocidental: a lógica da
racionalidade instrumental e os elementos constitutivos dos conflitos estruturais da
sociedade.” (id. ibid., p. 71).
Ainda conforme aponta Martín-Barbero (op. cit., p. 72), um dos méritos da análise
desenvolvida pelos pensadores de Frankfurt reside no fato de estes haverem induzido a um
debate político sobre a relação entre a cultura e a sociedade. Entretanto, tal debate se
configurou, principalmente na esfera acadêmica, “numa prática de caráter dogmático em que
o marxismo fora levado a cabo de uma forma mais afetiva do que efetiva.” (MARTÍNBARBERO, op. cit., 72).
Pautados na dialética marxiana, que se caracteriza por uma pretensão epistemológica
de caráter totalizante, Adorno e Horkheimer buscam, a partir de uma análise da lógica da
indústria, uma unidade no sistema, que é reguladora da existência social. Essa lógica
produziria uma uniformidade tanto na produção, quanto no consumo em série, bem como se
estenderia às relações entre as pessoas, impossibilitando as diversificações e as divergências.
“Uma dimensão fundamental dessa análise terminaria resultando num pessimismo cultural
que levaria a debitar a unidade do sistema na conta da racionalidade técnica, convertendo a
qualidade dos meios naquilo que não é senão um modo de uso histórico.” (MARTÍNBARBERO, op. cit., p. 74).
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Conforme visto no tópico anterior, segundo a Teoria Crítica, a cultura se degradou em
indústria da diversão, onde o Capitalismo articulou os dispositivos do ócio aos do trabalho. O
lazer, que seria uma fonte de realimentação da energia física e psíquica, foi cooptado pela
lógica do sistema e transformado em entretenimento, através do espetáculo produzido em
série para ser consumido pelas massas. Assim, depois de uma longa jornada de trabalho, o
indivíduo buscaria os estímulos da indústria da cultura massificada para conseguir uma
liberação das tensões sofridas no transcorrer das suas atividades laborais. Como o sistema já
cooptou as possibilidades de lazer e as transformou em entretenimento, não restaria mais ao
trabalhador qualquer alternativa a não ser se conformar às possibilidades apresentadas pela
indústria da diversão, que lhe cobraria um alto valor pelo que oferece. Deste modo, não
bastasse a relação explorada do trabalhador no seu tempo de produção, também seria
explorado em seu tempo livre, tornando-se duplamente alienado. Isso se constituiria numa
outra face desta unidade totalizadora do sistema.
Martín-Barbero (op. cit., p. 75-76) afirma que, no encalço da crítica à indústria da
diversão, outro aspecto e ser considerado por Adorno e Horkheimer seria o da “dessublimação
da arte”, que, antes vista sob a ótica do sagrado, agora é também regida pelas leis de mercado,
caracterizando-se por uma natureza paradoxal: ao mesmo tempo que era “a expressão da
unicidade de uma percepção do mundo, portanto autônoma, agora é condicionada pela
economia mercantil, degenerando-se em indústria da cultura massificada.” E o que antes
representava a liberdade de criação do artista, agora se transforma num “invólucro
dissimulado”: o estilo, que nada mais é do que uma “coerência de caráter puramente estético
que se esgota na imitação.” A verdadeira arte estaria restrita ao espaço privado daqueles que
podem pagar para ter acesso, uma arte reservada às minorias. O gozo e a fruição, segundo
Adorno, não podem servir como parâmetro para avaliação do que possa ser uma obra de arte,
uma vez que o entretenimento também os provoca. “O prazer seria somente um extravio, uma
fonte de confusão, pois quem tem prazer com a experiência é o homem das massas, o homem
trivial, alienado e subordinado.” (ADORNO apud MARTÍN-BARBERO, op. cit., p. 76).

Sabemos que a crítica ao prazer tem razões não só estéticas. Os populismos,
fascistas ou não, têm predicado sempre as excelências do realismo e têm
exigido dos artistas obras que transpareçam os significados e que se
conectem diretamente com a sensibilidade popular. Mas a crítica de
Adorno, falando disso, aponta, contudo, para outro lado. Cheira demais a
um aristocratismo cultural que se nega a aceitar a existência de uma
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pluralidade de experiências estéticas, uma pluralidade dos modos de fazer e
usar socialmente a arte. Estamos diante de uma teoria da cultura que não só
faz da arte seu único e verdadeiro paradigma, mas também que o identifica
com o seu conceito: um conceito „unitário‟, que relega a simples e alienante
diversão qualquer tipo de prática ou uso da arte que não possa ser derivado
daquele conceito, e que acaba fazendo da arte o único lugar de acesso à
verdade da sociedade. (MARTÍN-BARBERO, op. cit., p. 78).

Atesta Martín-Barbero (op. cit., p. 72) que os trabalhos de Walter Benjamin dão um
salto qualitativo em relação a essa busca da unidade, ora postulada por Adorno e Horkheimer,
inaugurando um pensamento novo: “o popular na cultura não como a sua negação, mas como
experiência e produção.”
Como indica Martín-Barabero (op. cit., p. 80), a divergência entre Benjamin e
Adorno/Horkheimer começa já pelo método de abordagem. Diferentemente daqueles,
Benjamin, “tomando a realidade como descontínua, não a investiga a partir de um lugar fixo,
pois não assenta as bases do seu processo investigativo na categoria da unicidade, mas sim da
pluralidade.” Em seu método de abordagem, Benjamin promove uma “dissolução da busca
pelo centro e se interessa pelas margens, por aquilo que foi relegado pela Teoria Crítica e até
pela Teoria Estética.”
Adorno e Habermas, conforme Martín-Barbero (op. cit., p. 80), acusam Benjamin, por
conta do seu método micrológico, de não dar conta das mediações, de “saltar da economia à
literatura e desta à política fragmentariamente.” Justamente Benjamin, que foi o “pioneiro em
vislumbrar a mediação fundamental: as transformações do „sensorium‟ dos modos de
percepção, da experiência social.” (id. ibid.). Esta mediação primordial permite pensar
historicamente a relação da transformação nas condições de produção com as mudanças no
espaço da cultura. “Para a razão iluminista, a experiência é o território obscuro, minado pelas
crenças e fracas percepções sensoriais, constitutivamente opaca e impensável.” (id. ibid.).
Benjamin, ao contrário, defende que “pensar a experiência é o modo de alcançar o que
irrompe na história com as massas e a técnica.” (id. ibid.). Não se pode compreender o que se
passa culturalmente com as massas sem considerar a sua experiência, pois, diferentemente do
que ocorre com a cultura aristocrática, cuja chave reside na própria obra, as massas têm a sua
chave na percepção e no uso.
O pensamento benjaminiano, segundo coloca Martín-Barbero (op. cit., p.81), propõese a tarefa de pensar as mudanças que configuram a modernidade a partir do espaço da
percepção, “amalgamando o que ocorre nas ruas, nas fábricas, nas escuras salas de cinema, na
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literatura, entre outros.” Uma coisa é passar, pela “lógica dedutiva, de um elemento a outro,
elucidando as suas evidentes conexões; outra, bem diversa, era descobrir parentesco em
„obscuras relações‟ entre a refinada escritura de Baudelaire e as expressões da multidão
urbana” (id. ibid.) e, por conseguinte, destas com a montagem cinematográfica; ou “rastrear
os conflitos de classe que marcam a vida urbana através das narrativas folhetinescas.” (id.
ibid.).
Ainda conforme afirma Martín-Barbero (op. cit. p. 81-82), o célebre texto
benjaminiano A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica não só foi um dos mais
lidos como também como “um dos mais mal lidos e interpretados da obra do Walter
Benjamin.” Tal fato ocorreu por conta de se haver realizado a leitura deste de forma isolada
do conjunto da sua obra. Segundo Martín-Barbero (ibid.), é um equívoco pensar em Benjamin
como um “otimista ingênuo, crédulo da tecnologia e da ideologia do progresso”, ou que ele
“identifica a morte da aura com a morte da arte.” Pelo contrário, neste texto, Benjamin, ao
refletir sobre o “desaparecimento da aura na obra de arte”, está dando vazão ao que a arte
acadêmica e burguesa nega: a acessibilidade. Além disso, mais do que a própria arte ou a
técnica, Benjamin está “interessado em como se produzem as transformações sociais e
culturais a partir da experiência do sujeito, como o sujeito capta, dentro da esfera simbólica na
qual está inserido, as impressões da sua realidade.” (ibid.). Neste sentido, a experiência
coletiva é também fundada na experiência sensorial particular do sujeito.
E como a sensibilidade se insere e se manifesta no seio das transformações sociais?
Benjamin, conforme atesta Martín-Barbero (op. cit., p. 82), responderia que as massas, em
meio a essa série de transformações impulsionadas pelas diversas tecnologias de reprodução,
que também se constituem em bens simbólicos, têm a capacidade de “significar e ressignificar
as vivências coletivas a partir da experiência.” Ao se retirar o “invólucro aurático e sagrado
dos objetos, as massas teriam acesso ao „humano‟ desses objetos, através da experiência de
similitude e aproximação.” (MARTÍN-BARBERO, op. cit., p. 82). A “trituração da aura”
(ibid.) aproximaria as massas dos bens artísticos produzidos, pois com esses bens as massas
se identificariam e poderiam utilizá-los e usufruí-los.

[...] fazer as coisas se aproximarem de nós, ou antes, das massas, é uma
tendência tão apaixonada do homem contemporâneo quanto a superação do
caráter único das coisas, em cada situação, através da sua reprodução. Cada
dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto de tão perto
quanto possível, na imagem, ou melhor, na sua reprodução. E cada dia fica
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mais nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelos
jornais ilustrados e pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. Nesta, a
unicidade e a durabilidade se associam tão intimamente como, na
reprodução, a transitoriedade e a reprodutibilidade. Retirar o objeto do seu
invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma de percepção
cuja capacidade de captar o semelhante no mundo é tão aguda que, graças à
reprodução, ela consegue captá-lo até no fenômeno único. (BENJAMIN,
1994c, p. 101).

Para Martín-Barbero (op. cit., p. 82), a nova sensibilidade, ou o “novum sensorium”
das massas é a da aproximação, da semelhança, da mimese. Mimese aqui é entendida não
como na interpretação clássica platônica de mera cópia de um modelo ideal, mas sim a busca
de representação a partir daquilo que se repete, daquilo que é idêntico no mundo dos objetos.

É esse sentido, esse novo sensorium, o que se expressa e se materializa nas
técnicas que como a fotografia ou o cinema violam, profanam a sacralidade
da aura – „a manifestação irrepetível de uma distância‟ -, fazendo possível
outro tipo de existência das coisas e outro modo de acesso a elas. [...] Antes,
para maioria dos homens, as coisas e não só as de arte, por próximas que
estivessem, ficavam sempre longe, porque um modo de relação social lhes
fazia parecer distantes. Agora, as massas sentem próximas, com a ajuda das
técnicas, até as coisas mais longínquas e mais sagradas. E esse „sentir‟, essa
experiência, tem um conteúdo de exigências igualitárias que são a energia
presente na massa. (MARTÍN-BARBERO, op. cit., p.82).

O cinema, a partir do processo de dissolução da aura, seria um agente muito eficaz
como instrumento de formação da consciência coletiva, pois, ao tornar-se capaz de atingir as
massas, assume uma significação social inédita enquanto obra de arte. Além disso, o acesso
do espectador à cópia levanta um novo questionamento quanto à unidade e à durabilidade da
obra, ou seja, sua integração com a tradição. Assim, com a dissolução do elemento tradicional
da herança cultural, o cinema assume papel decisivo na modificação do modo de sentir e
perceber a obra de arte.
Como já foi exposto, o valor de unicidade da obra de arte tradicional funda-se no ritual
de apreciação da obra. No caso do cinema, conforme Benjamin (2000, p. 239), essa função no
“modo de ritual, no qual apenas um número restrito de pessoas têm acesso à obra de arte,
dissipa-se com a cópia e sua capacidade de atingir múltiplos espaços simultaneamente” e
ainda adquire uma nova função: a do modo de exibição.
Esses dois fatores se opõem diametralmente. Isso acontece porque, com a
possibilidade de exibir a obra em numerosas situações, seu valor de culto é reduzido,
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enquanto o valor de exibição é aumentado, fazendo desaparecer o aspecto ritualístico da obra.
Isso modifica a obra de arte qualitativamente, pois o cinema adquire uma nova significação
que altera a função social da obra artística. É esse, segundo Benjamin (op. cit.), o primeiro
aspecto “revolucionário” do cinema.
No caso da fotografia, “a aura ainda persiste diante de retratos de entes queridos e
falecidos” (BENJAMIN, op. cit., p. 232), mas, no cinema, a aura desaparece completamente.
O cinema, como nova modalidade artística, reconstrói o fazer e o apreciar artísticos
independentemente. Outra diferença está em como a performance do ator se dá. Enquanto “no
teatro a interação entre o ator e o público é imediata, sendo possível que ele interprete vários
papéis, no cinema, o ator interpreta a si mesmo mais do que a seus próprios personagens.”
(BENJAMIN, op. cit., p. 235). Por isso, o desempenho do ator de cinema também é
desprovido de aura, assim como a dos personagens interpretados por ele.
Nesse processo de dissolução da aura no cinema, a mediação do “aparato técnico” tem
um papel central, pois ela é “responsável por captar e restringir a atuação do ator como
melhor convier ao fotógrafo e ao diretor” (BENJAMIN, op. cit., p. 242), além de poder
modificar as cenas e reestruturá-las na montagem. Como se isso não bastasse, o ator ainda
executa um contínuo papel de teste, pois sua performance é realizada perante uma equipe
técnica especializada. E mais, a massa, simbolizada pela câmera, também exerce uma
“coerção prévia invisível.” (id. ibid.).
Uma das preocupações de Benjamin é demonstrar como o cinema poderia servir à
revolução. “Para Benjamin, toda obra de arte guarda em si uma crítica à sociedade, mesmo
que não trate diretamente de problemas sociais.” (KOTHE, 1976, p.93). Apesar de afirmar
que tudo o que se pode esperar do cinema é uma crítica das concepções antigas de arte, o
pensador pode lhe conferir aspectos revolucionários em sua refuncionalização social e na sua
ampliação da percepção sensível.
Outro aspecto “revolucionário” do cinema é a possibilidade de conciliar os usos
artístico e científico da imagem. Por meio de técnicas desconhecidas até então, tais como a
“ampliação e a câmera lenta, aspectos da realidade são despertados.” (BENJAMIN, op. cit., p.
246). É como se a realidade que se mostra para a câmera fosse diferente da que o indivíduo
percebe a olho nu. Ou, compara Benjamin (op. cit., p. 247), como se houvesse um
“inconsciente óptico a ser desvendado, tal como a psicanálise revelou um inconsciente
psicológico.”
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Realizando o inventário da realidade mediante seus grandes planos,
sublinhando os detalhes ocultos em acessórios familiares, explorando meios
vulgares sob a genial direção da câmera, o cinema, se por um lado nos faz
melhor perceber as necessidades que dominam nossa vida, conduz, por
outro, a abrir um campo de ação imenso e de que não suspeitávamos.
(BENJAMIN, 2000, p. 246).

Para Benjamin (op. cit., p. 242), é na montagem que o elemento criativo do cinema
mais pode florescer. “Ela altera a percepção sensível e a apreciação estética, pois se baseia e
se constrói a partir de choques audiovisuais entre planos e cenas.” Dessa forma, a montagem
modifica a relação entre fruição e concentração exigida por uma obra de arte tradicional, pois
a associação de idéias passa a ser induzida pelas imagens e não mais pela contemplação
conferida pelo recolhimento do espectador. Além disso, as reações individuais agora são
condicionadas pelas reações da massa de espectadores como um todo. “A massa é uma matriz
de onde brota, atualmente, todo um conjunto de novas atitudes em face da obra de arte.”
(BENJAMIN, op. cit., p. 250).
Como nova forma de arte, o cinema, portanto, diferencia-se das demais artes
tradicionais no seu modo de apreciação e pode modificar a percepção sensível tanto da obra
quanto da realidade. Soma-se ao fato de as obras cinematográficas serem desprovidas de aura
o efeito da montagem, que leva o espectador a um duplo choque. Assim, sua forma de
apreciação passa a ser “distraída” (BENJAMIN, op. cit., p. 252), pois as associações de idéias
são interrompidas pelo filme, e, conseqüentemente, não mais contemplativa.

Benjamin insistia, por vezes, na idéia de que o verdadeiro artista,
independendo de sua convicção política, é, por natureza, um inconformado
em relação ao institucionalizado, pois propõe, através de seu trabalho,
alternativas ao existente. Tal proposição não precisa ocorrer necessariamente
através da construção de utopias, mas pode se dar simplesmente pelo
„retratar‟ a realidade, denunciando-a ao mostrá-la como ela é. [...] Caso os
artistas de uma época se mostram incapazes de expor a sociedade em que
vivem, isto ocorre porque eles a aceitam como ela é, seja por
mancomunação com a classe dirigente, seja por medo de irritá-la com
críticas. (KOTHE, op. cit., p.91-92).

O cinema, por toda sua importância social e política, exerce papel crucial no modo de
pensar e agir de seus espectadores. Por isso, Benjamin analisa os possíveis usos dessa arte
pelos sistemas totalitários de sua época e as respectivas conseqüências. Para evitar que o
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fascismo use o cinema para manipular seus espectadores, Benjamin (op. cit., p. 254) sugere
uma nova prática para a arte como um todo: a da “politização”.
Ao constatar a “estetização da política” como prática do fascismo, Benjamin (op. cit.,
p. 254) propõe a “politização da arte”. Esta faria com que o cinema se tornasse realmente
“revolucionário”, o que o impediria de ser apreendido e “empregado pelo fascismo”. (id. ibid.,
p. 252). Esta nova práxis seria o oposto da “estetização da política”, promovida pelo nazismo
e pelo fascismo. Benjamin (ibid., p. 254) propõe a “politização da arte” em oposição à
“estetização nazi-fascista da política”. Deste modo, delineia o caminho para que o cinema seja
tratado como uma forma de arte “revolucionária”, que pudesse, a partir da superação
tecnológica, sugerir “novas formas de vivência e de percepção” à massa de expectadores.
A forma de recepção do cinema engloba os órgãos sensoriais como um todo, pois,
embora parta da visão, a recepção do cinema não é apenas visual. Decorre daí a importância
do cinema para a reflexão estética, filosófica, cultural, política e social.
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