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Escola de Frankfurt

Instituto de Pesquisa Social
Tinha por finalidade divulgar o marxismo na Alemanha, mas
eles se decepcionaram com a Revolução Russa e
substituíram o marxismo por Freud, Kant, Hegel,
Schopenhauer.
O alvo deles era criticar a razão instrumental, a sociedade e a
cultura. Por essa causa, eles ficaram conhecidos como Teoria
Crítica.



WALTER BENJAMIN

Segundo Benjamin a obra de arte tinha uma “aura”,
um amálgama de espaço e tempo, um aqui e agora.
Exemplo: a Monalisa tem um aqui (Louvre) e um
agora (ela está lá agora). Não existem várias
Monalisas.
Com o advento do capitalismo, a obra de arte
perdeu a sua aura e ficou sujeita à reprodutibilidade
técnica, sendo reproduzidas por xilogravuras ou
pelo cinema que perdeu o aqui e o agora, com as
várias cópias do mesmo filme sendo exibidas em
várias salas de cinema.



WALTER BENJAMIN

Segundo Benjamin a arte ficou na mão da
burguesia durante muito tempo. Esse novo tipo
de arte aproximou as massas da arte, com o
kitsch (refrão chiclete, brega, arte-mercadoria,
feito para as massas). Ele pensou que a relação
massa-arte era positiva, pois o povo possui um
saber e pode elevar essa arte a um nível maior.



THEODOR ADORNO

Adorno defendia que o hit é perverso, pois ele
transforma tudo em mercadoria e divide as classes.

Exemplo: Jazz. Foi um ritmo do movimento negro,
mas foi incorporado ao mercado, virou produto de
consumo e divide as pessoas (alguns gostam e
outros não).

Adorno dizia que a definição reduz e exclui. Isso
pode ser a raiz do totalitarismo e do teatro da
moral.



ADORNO E HORKHEIMER

Os mitos antigos possuíam racionalidade,
exemplo, Odisseu que não escuta as sereias para
triunfar.

A racionalidade triunfou no Iluminismo, a razão
que excluiu o mito, acabou se tornando mito. O
que não é racional, deve ser eliminado. A razão
instrumental ou subjetiva visa à definição e ao
propósito (eficiência).



ADORNO E HORKHEIMER

Eles disseram que a arte dessa Era é chamada de
Indústria cultural:

a) Se manifesta nos filmes de super-heróis.

b) Produz desejos e transforma nosso gosto em
uma coisa (reificado).

c) controla e disciplina as necessidades dos
consumidores.

d) molda o comportamento e o gosto das massas.

e) Mata a reflexão crítica.


