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Em meados do século passado, quando publicaram e apresentaram ao mundo sua principal obra: 
Dialética do Iluminismo, Horkheimer e Adorno criaram o conceito de indústria cultural. Segundo 
eles qualquer produção cultural e intelectual é orientada em função de seu poder de consumo. 
Nada, a partir de então, sobreviveria sem passar pelo filtro da mídia, ou seja, pela mediação da 
publicidade. “A figura do cidadão foi eclipsada pelas do consumidor e do contribuinte”, observaria 
décadas depois Habermas, o principal herdeiro da Escola de Frankfurt, onde Horkheimer, Adorno, 
Marcuse, Walter Benjamin, entre outros, foram figuras expoentes. 
 
Tais pesquisadores jamais foram contra os meios de comunicação, inclusive reconheciam o 
potencial democrático e progressista destes meios técnicos. Só temiam, e alguns nem 
acreditavam, que os mesmos poderiam se desenvolver contribuindo para o processo de 
conscientização das massas. A mídia utilizaria seu poder de passar idéias para a nossa cabeça, 
segundo os pensadores, limitando nosso poder de decisão ao exercício do poder de compra. Os 
meios de comunicação, portantom agem como interligadores destes dois elos da economia 
capitalista (a produção e o consumo). A publicidade então é o filtro obrigatório para garantir a 
alimentação e manutenção do sistema, do qual somos apenas mais uma engrenagem.  
 
Bem, onde queremos chegar retomando essas posturas críticas em relação às empresas de 
comunicação é a questão. Sempre tratando o cidadão de forma estereotipada, a indústria cultural 
tem buscado de várias formas atingir a mente de cada consumidor utilizando os mais variados 
modelos de propaganda. Apenas o espaço publicitário (presente em qualquer tipo de mídia, afinal 
é nele que se busca o oxigênio para a sobrevivência do meio) já não é mais suficiente. Várias são 
as razões: espaço saturado; pouco interesse do leitor/ouvinte/telespectador; entre outros. 
 
Para garantir a sobrevivência alguns meios têm fechado os olhos para algumas práticas que cada 
vez mais reforça a crítica frankfurtiana: a mídia está a serviço da classe social dominante. Para 
invadir a mente do cidadão, levando a uma nova postura, as mensagens ideológicas surgem 
disfarçadas por todos os lados. A vítima do momento (só tenho dúvidas se é recente) é o 
jornalismo, que cada vez mais tem corrompido seu verdadeiro ideal. O traído (sempre o último a 
saber) é o leitor/ouvinte/telespectador, que deveria ser o sujeito final do jornalismo (como reza o 
bom manual) é na verdade o seu objeto. O que na propaganda ficou conhecido como mensagem 
subliminar no jornalismo já é praticado de forma descarada.  
 
A questão ora levantada tem sido uma incógnita para os profissionais da comunicação. Não 
deveria, pelo simples fato de ambos os conceitos em nada convergirem. Ao contrário. Publicidade 
e Jornalismo dividem espaço, mas não são complementares. Alguns veículos insistem: anúncio 
publicitário é acompanhado de cobertura jornalística, quando não: o anúncio publicitário é 
descaradamente transformado em matéria jornalística. Pasmem. Deveria parecer óbvia essa 
distinção, mas nem sempre é o que acontece. O cidadão nem sempre descobre o golpe. Basta 
folhear o jornal do dia, ouvir a programação jornalística nas emissoras de rádio ou mesmo assistir 
a programação telejornalística, para se deparar com tal prática condenável.    
 
Há muito a publicidade recorre ao formato jornalística para vender produtos, serviços ou idéias. 
Até ai nada de mais. Mas quando o jornalismo é usado com objetivos publicitários, o mesmo 
perder a sua função nobre de informar, para servir de trampolim aos interesses nem sempre 
muito claros e por cima disfarçados de notícia. 
 
A preocupação passa a ser mais evidente quando se assiste profissionais que deveriam prezar 
pela missão maior do jornalismo, inverterem os papéis, submetendo-se a função de 
promovedores de idéias que andam a léguas do interesse público. Invadem descaradamente um 
espaço que deveria ser ocupado para informar, não negociar produtos e idéias, para ludibriar.   
 



Bombardeado por todos os lados numa sociedade de economia capitalista, onde consumir é a 
garantia da manutenção de um sistema e a certeza de ser aceito por ele, o cidadão tem o direito 
de não ser engabelado. Os elos que compõe a informação e a publicidade devem ser permanentes 
e nítidos, se assim realmente desejam as empresas de comunicação cumprir com sua 
responsabilidade social. Se a mídia não deseja contribuir para o processo de conscientização do 
cidadão, pelo menos não deveria bestificá-lo. 
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