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1. A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser
caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, com produção
em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria
como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o
seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades
que antes não tinham".
Muito claramente, a Indústria Cultural é responsável por criar no indivíduo
necessidades que ele não tinha e transformar a cultura em mercadoria.
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2. Sobre patrimônio material e imaterial no Brasil podemos
afirmar que as práticas e expressões culturais, para serem
consideradas como bens imateriais, devem apresentar associação
entre os objetos, artefatos e os lugares onde são desenvolvidos.
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3. Hoje, a melhor ciência informa que as etnias são variações cosméticas do
núcleo genético humano, incapazes sozinhas de determinar a superioridade
de um indivíduo ou grupo sobre outros. Segundo o médico Sérgio Pena, não
somos todos iguais, somos igualmente diferentes. É uma beleza, do ponto de
vista da antropologia genética, esperar que, um dia, ela ajude a desvendar o
enigma clássico da condição humana que é a eterna desconfiança do outro,
do diferente, do estrangeiro. O DNA nada sabe desse sentimento. No seu
coração genético, a espécie humana é tão mais forte e sadia quanto mais
variações apresenta.
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A reportagem, acima, aborda o tema das diferenças entre as etnias
humanas sob um ponto de vista contrastante em relação a outras
abordagens vigentes ao longo da história. Em termos éticos, trata-se
de uma abordagem promissora, pois estabelece uma ruptura com
teorias eugenistas que defenderam a purificação racial como meio de
aperfeiçoamento da humanidade.



4. O ensaio “Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das
massas”, de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, publicado originalmente
em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século XX que explicam o
fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. Um ponto
decisivo para a compreensão do conceito de “Indústria Cultural” é a questão
da autonomia do artista em relação ao mercado.
Na Indústria Cultural obra de arte se identifica com a lógica de reprodução
cultural e econômica da sociedade.
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