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Resumo 
 
O documentário O Século do Ego (2002), produzido pela BBC, retrata – criticamente – 
a primeira metade do século XX, entre aspectos políticos, sociais e culturais. Um dos 
personagens mais marcantes é Edward Bernays, considerado o pai das Relações 
Públicas, que articulou princípios da propaganda e a psicologia freudiana a estudos 
comportamentais de Gustave Le Bon e Wilfred Trotter. Ao expor as estratégias 
comunicacionais de Bernays, o documentário proporciona-nos um material rico para a 
análise do nascimento do campo da Comunicação. Nesse sentido, autores como 
Theodor Adorno, Umberto Eco, Walter Benjamin e Daniel Boorstin, por exemplo, são 
fundamentais para o estudo desenvolvido neste artigo.  
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Introdução 
 

O documentário O Século do Ego foi realizado pela rede de televisão inglesa 

BBC em 2002, com roteiro, produção e direção de Adam Curtis. É dividido em quatro 

episódios e dura, aproximadamente, quatro horas. A partir da crença de que 

pensamentos e ideias podem ser manipulados, como defendido na Teoria Hipodérmica 

(WOLF, 2003), profissionais, governos e grandes empresas tentam influenciar a opinião 

pública4 (MCCOMBS, 2009) através da propaganda. 

A série aborda densamente as raízes do consumo na sociedade complexa 

(ROCHER, 1971) durante o século XX. No contexto da Revolução Industrial, marca-se 

por uso da tecnologia – máquinas, industrialização e urbanização –, maiores divisão do 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior — 
XIII Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação. 
2 Estudante de graduação, 5º semestre de jornalismo pela FAC/UnB. E-mail: eumelissaduarte@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Professora substituta (2016/1) no Departamento de Jornalismo, da FAC/UnB. E-mail: 
brendaparmeg@gmail.com 
4 O sentido de opinião pública adotado por McCombs (2009) e aqui abordado tem origem nos estudos de Walter 
Lippmann (2008). Segundo o autor, conhecemos o ambiente de forma indireta (LIPPMANN, 2008), principalmente 
através dos meios de comunicação, como fotografia e imprensa, por exemplo. Nesse sentido, a opinião pública pode 
ser considerada como uma média das opiniões que circulam na sociedade (LIPPMANN, 2008). 
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trabalho e produtividade, investimento de grandes capitais e uso da moeda. Além disso, 

o Estado laico se encontrava mais próximo da economia. 

 Ainda, o documentário trata de democracia representativa e comércio. Política, 

economia, negócios, psicanálise e publicidade se encontram intimamente ligados. 

Ainda, vê-se como utilizar psicanálise para agradar o público com discursos políticos e 

produtos de mercado, tornando-o mais dócil e manejável. Esse tipo de estratégia para 

manipular e controlar as massas é visto como negativo pelos autores considerados 

apocalípticos (ECO, 2015) e pressuposto pela Teoria Hipodérmica (WOLF, 2003).  

Com efeito, a finalidade era gerar desejo de consumo e convencer o público a 

comprar ao criar necessidades por meio da propaganda, o que ajudou a recuperar a 

economia dos Estados Unidos após a Crise de 1929. Isso era realizado principalmente 

através dos meios de comunicação, que, por sua vez, influenciam diretamente os 

receptores. Em outras palavras, os meios tinham efeitos fortes, diretos, certeiros e 

comportamentais sobre as audiências – ideia que está em consonância com a Teoria 

Hipodérmica (WOLF, 2003). Dessa forma, aumentava-se a comercialização dos 

produtos sobre os quais eram feitas campanhas. 

Conforme o documentário, não só produtos eram alvo da propaganda, mas 

também ideologias e estilos de vida: por exemplo, o feminismo e o nacionalismo. No 

entanto, isso não era livre de interesses comerciais e econômicos. Essas ideias eram 

introduzidas na sociedade e, indiretamente, promoviam aumento de vendas de 

determinado bem – como no caso que ficou conhecido como Tochas da Liberdade, 

conforme veremos adiante neste artigo. 

 

Método e escolhas de trabalho 

 

O documentário O Século do Ego (2002) foi escolhido para este estudo, porque 

remonta ao nascimento das Relações Públicas e à combinação com a Psicanálise, a 

Psicologia e a Propaganda para fins político-econômicos, principalmente na primeira 

metade do século XX. É nesse período, também, que se marca a origem do campo da 

Comunicação, através dos estudos do Fundo Payne e das primeiras pesquisas da 

corrente conhecida como Communication Research (WOLF, 2003). O documentário 

original em inglês e legendado em português foi visto integralmente via internet. 
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Dessa forma, nossa proposta consiste em assistir ao documentário sob uma 

perspectiva comunicacional, relacionando-os a algumas das principais teorias da área. 

Por serem contemporâneas à sociedade retratada no documentário, aquelas 

desenvolvidas entre as décadas de 1930 e 1950, como a Teoria Hipodérmica e a Escola 

de Frankfurt, ancoram a análise.  

Destacam-se, ainda, conceitos como pseudoacontecimento (BOORSTIN, 1992), 

atualidade mediática (MARTINO, 2009), cultura de massa, indústria cultural 

(ADORNO, 1971) e tipos sociais (ROCHER, 1971). Logo, trabalhamos autores como 

Thedor Adorno, Walter Benjamin, Daniel Boorstin, Umberto Eco, Luiz C. Martino, 

Guy Rocher e Mauro Wolf. Ao articulá-los neste artigo, a intenção é mostrar as relações 

entre os fatos documentados em O Século do Ego e as Teorias da Comunicação. Mais 

do que isso, a ideia é apresentar como essas estratégias comunicacionais ainda se 

mantém atuais e aplicáveis à sociedade contemporânea ocidental do século XXI. 

 

O Século do Ego e as Teorias da Comunicação 

 

Os quatro episódios do documentário O Século do Ego (2002) – nomeadamente, 

Máquinas da felicidade, A engenharia do consentimento, Há um policial dentro de 

nossas cabeças: ele deve ser destruído, e Oito pessoas bebendo vinho – foram 

analisados, primeiramente, em separado. Posteriormente, nas considerações finais deste 

artigo, retomaremos a relação da série como um todo com a Comunicação.  

 

Episódio I: Máquinas da felicidade 

 

Este episódio trata da ascensão do consumo nos Estados Unidos durante o 

período entre-guerras, muito influenciada pelo trabalho de Edward Bernays, 

considerado o pai das Relações Públicas. Nascido em Viena, em 1891, foi considerado 

pela revista Life uma das 100 pessoas mais influentes do século XX e teve clientes de 

renome, como American Tobacco Company, empresa do cigarro Lucky Strike; o hotel 

Waldorf Astoria; General Eletric (GE); General Motors (GM); Philco; e os presidentes 

Herbert Hoover e Dwight Eisenhower, entre outros.  
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Bernays combinou a psicanálise de seu tio Sigmund Freud e sua prima Anna 

Freud com os estudos em psicologia social de Gustave Le Bon5 e Wilfred Trotter6, que 

defendiam, basicamente, que as vontades do grupo superam as individuais. 

Posteriormente, a Espiral do Silêncio (HOHLFELDT, 2001) viria a corroborar esse 

pensamento. 

Dos ensinamentos freudianos, Bernays retira que informação é conhecimento; 

por sua vez, a Teoria Matemática, trabalhada por Shannon e Weaver (WOLF, 2003), diz 

que a informação é a unidade básica da comunicação. Portanto, obter informações e 

trabalhá-las sob um ângulo que favoreça o cliente é fundamental para um profissional 

da propaganda. 

Além disso, o ser humano tem necessidade de estar em contato com a 

informação, como explica Luiz Martino (2009, p.4): 
A atualidade mediática está intimamente ligada ao processo de 
emergência da sociedade complexa. A Revolução Industrial, a 
instituição do regime democrático, a economia de mercado, a 
formação da cultura de massa e tantos outros traços característicos 
desse tipo de sociedade coincidem com o limiar de aparecimento do 
jornalismo moderno e da cultura de massa na segunda metade do 
século XIX. Sociedades anteriores podem ter se servido de 
tecnologias de comunicação, mas quase sempre este uso esteve 
voltado para informações administrativas ou comerciais – como 
atestam os primeiros usos da escrita na Antiguidade ou na Idade 
Média (Renouard, 1961) – e mesmo outros usos, como a geração de 
informações acerca de deslocamentos de grupos hostis ou catástrofes 
naturais, mas não para representar e sondar a vida social. Não serviam 
de apoio à ação individual, mas a funções pontuais do Estado e da 
religião. O que caracteriza a notícia, não é, portanto, exclusivamente 
de ordem da informação. Ela emerge em um mundo unificado pelos 
impérios, pelo comércio, pela cultura. 
 

No entanto, para transformar informação em comunicação é necessário 

encontrar uma forma de transmiti-la, como ressalta Martino (2001). Desse modo, 

Bernays passou a trabalhar numa maneira de tocar as emoções irracionais das pessoas e 

obteve grande êxito. Em sua fala, o diretor Adam Curtis (2002) explica que “coisas 

irrelevantes podem se tornar fortes símbolos emocionais”. 

                                                 
5 Sociólogo e psicólogo social francês que estudou o comportamento de manada. Publicou “A Psicologia das massas” 
(1895). 
6 Neurocirurgião e psicólogo social britânico que estudou o conceito de instinto de rebanho (1908). Publicou 
“Instintos de Rebanho na Paz e na Guerra” (1985). 
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Um exemplo é o caso que ficou conhecido como Tochas da liberdade. Em meio 

à Crise de 1929, os Estados Unidos precisavam recuperar sua economia. A American 

Tobacco Company, fabricante do cigarro Lucky Strike, precisava expandir seu mercado 

consumidor. Então, Bernays foi contratado e percebeu que uma solução seria incluir as 

mulheres no público-alvo da marca. O problema é que, na época, elas não fumavam em 

público, pois isso era considerado inadequado e masculino. 

Assim, para tornar socialmente aceitável que mulheres fumassem em público, 

Bernays elaborou um ato simbólico. Ele convocou algumas jovens debutantes da alta 

sociedade para que se juntassem ao desfile de 4 de julho – data da independência 

estadunidense –, em Nova Iorque, e fumassem durante o evento. 

Como justificativa para a ação, Bernays relacionou ao feminismo: na luta pela 

igualdade, seria então um direito da mulher poder fumar em público, assim como o 

homem fumava. Portanto, os cigarros acesos seriam tochas simbólicas da liberdade 

feminina – remetendo-se, também, à Estátua da Liberdade, símbolo importante do país.  

Em síntese, Bernays criou um pseudoacontecimento (BOORSTIN, 1992). 

Noutras palavras, é um evento organizado intencionalmente para alcançar a mídia, a 

qual faria a divulgação de notícias sobre posteriormente. Por ser intencional, acaba por 

manipular o que é dito pelos jornalistas. Assim, o relações-públicas imprimiu valores de 

independência e força ao produto. Dessa forma, passaram a vendê-lo para a metade da 

população que, antes, não o consumia.  

No entanto, até esse momento, Bernays havia expandido o mercado consumidor 

de cigarros para todas as marcas; ele precisava, assim, direcioná-lo para seu cliente. 

Para isso, criou uma relação entre o verde da embalagem do Lucky Strike e a moda: ele 

sugeriu a alguns dos principais estilistas que incluíssem o mesmo tom da cor em suas 

coleções, tornando-o objeto de desejo entre as mulheres. Bernays conseguiu influenciar 

o inconsciente das consumidoras, seguindo os ensinamentos de Freud, para que o verde 

da embalagem do cigarro fosse algo positivo, que houvesse uma tendência a ser 

adquirido, preferido. 

Nesse sentido, conforme Boorstin (1992), os seres humanos anseiam demais do 

mundo, da vida e das pessoas; sobretudo novidades, experiências raras, momentos 

perfeitos, coisas contraditórias e impossíveis. O verde da embalagem passa a atender a 
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essa expectativa, de certa forma. Ademais, as pessoas têm esperanças exageradas sobre 

o mundo e como modelá-lo, por isso demandam ilusões irrealizáveis:  
Esperamos tudo e qualquer coisa. Esperamos coisas contraditórias e 
impossíveis: carros ao mesmo tempo compactos e espaçosos; carros 
de luxo econômicos. Esperamos ser ricos na caridade, poderosos na 
misericórdia, ativos na reflexão, bons na competição. Desejamos ser 
exaltados por medíocres chamados à “excelência” e nos tornarmos 
cultos graças à cultura promovida por analfabetos. Desejamos ao 
mesmo tempo comer e permanecer esbeltos, viajar sem parar e 
cultivar nossas relações de boa vizinhança, freqüentar uma “igreja de 
nossa escolha” e experimentar a direção espiritual que ela nos 
imprime, idolatrar Deus e ser Deus (BOORSTIN, 1992, p.5). 
 

Adorno (1971), por sua vez, defendia haver uma sensação satisfatória e ilusória 

de ordem no mundo, devido à massificação social e à automatização humana. Enquanto 

isso, Boorstin (1992, p.5) trabalha, também, que os EUA são a fábrica de fantasias mais 

bem-sucedida do mundo moderno, como vimos no caso das Tochas da Liberdade: 
A fabricação das ilusões que preenchem nossa experiência se tornou o 
negócio dos Estados Unidos, um dos negócios mais honestos, mais 
necessários e mais respeitáveis. Não estou me referindo somente à 
publicidade, às relações públicas ou à retórica política, mas a todas as 
atividades que contribuem para nosso conforto, nosso 
aperfeiçoamento, nossa educação e nosso progresso moral. [...] Cada 
um de nossos esforços no sentido de satisfazer nossas esperanças 
exageradas apenas faz com que elas sejam mais extravagantes e torna 
nossas ilusões mais atraentes. A crônica da fabricação de nossas 
ilusões – aquela dos bastidores da atualidade – se tornou a atualidade 
mais interessante do mundo. 
 

A sensação descrita acima também se encontra em A Indústria Cultural, de 

Theodor Adorno (1971) e retoma a Dialética do Esclarecimento (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985). Aliado à essa sensação, identifica-se o “banho de fun”, que, 

segundo Adorno e Horkheimer (1985), que diz respeito à obrigação de estar ou, pelo 

menos, aparentar felicidade; para tanto, valem-se de entretenimento. 

Este é um valor típico da sociedade complexa (ROCHER, 1971), pós Revolução 

Industrial, em que prevalece o etnocentrismo. Nota-se, também, a ideia do 

desencantamento do mundo no cenário do pós-guerra (ADORNO e HORKHEIMER, 

1985). Consequentemente, pode-se afirmar que o reencantamento se dá, em grande 

parte, pelos pseudoacontecimentos (BOORSTIN, 1992), pela fabricação de ilusões e de 

entretenimento. 



 

 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

7 
 

No caso do Bacon com ovos, retratado neste episódio, a associação dos 

produtores de suínos contrata Bernays para aumentar suas vendas, prejudicadas pela 

Crise de 1929. A ideia surgiu numa consulta de rotina quando perguntou ao médico se 

um café-da-manhã reforçado, com mais calorias e proteínas, seria mais saudável em vez 

de um leve, basicamente um suco. Ele concordou e justificou que a energia seria gasta 

ao longo do dia. 

O relações-públicas, então, redigiu uma carta a 5 mil médicos da associação de 

médicos de Nova Iorque com a mesma pergunta. Desses, 4500 responderam que sim. A 

partir disso, Bernays preparou um release para o The New York Times com essa 

informação e deu como exemplo bacon e ovos, que, até então, não era café-da-manhã 

típico dos Estados Unidos. 

Dessa forma, torna-se um caso encadeado de atualidade mediática (MARTINO, 

2009) e de pseudoacontecimento (BOORSTIN, 1992). De tanto ser veiculado na mídia, 

transborda dela para permear a cultura. No entanto, o fato só adentra os meios de 

comunicação porque, antes, Bernays cria um evento para que o assunto se tornasse 

notícia.  

Assim, o relações-públicas desenvolve o ponto alto de seu trabalho: transforma 

consumo por necessidade – produtos funcionais, práticos e duráveis – em consumo por 

desejo, o que resulta na ligação emocional e na sensação de bem-estar. Portanto, serve 

para alimentar e alavancar a economia industrial da sociedade complexa estadunidense, 

de forma que evite superprodução, aumente escala de comércio e número de 

compradores (ADORNO, 1971). 

O consumismo torna-se, dessa maneira, motor da vida americana, o que origina 

o American way of life – em português, estilo americano de vida. Os clientes faziam não 

só a economia progredir como eram felizes e satisfeitos com os produtos, tornando 

estável a sociedade (ADORNO, 1971). 

Todavia, a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 arrasa a economia dos 

EUA, uma vez que a sociedade era organizada em torno das atividades econômicas e 

essas se voltavam para o mercado, o qual não possuía mais recursos para consumir, 

enfraquecendo, assim, o comércio, antes muito desenvolvido e em escala planetária. 

Ao contrário do que se define na sociedade complexa, ascendeu na Europa, após 

a Crise de 1929, um sistema político autoritário. Segundo nazistas, seria uma alternativa 
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à democracia de massa e os desejos dessa continuariam em destaque e a nação, unida. 

Para isso, utilizaram-se, mais uma vez, da propaganda. A meta era reunir pensamento, 

desejo e ação e usar forças irracionais do inconsciente para controlar o povo. 

 

Episódio II: A engenharia do consentimento 

 

Este episódio aborda como e para que finalidade foram empregados 

ensinamentos de Freud acerca do inconsciente humano, sobretudo em sonhos, após a 

Segunda Guerra Mundial, na década de 1950. A partir disso, administradores, governos 

e órgãos de investigação, como FBI e CIA, acreditavam que nos sonhos havia forças 

primitivas – medos e vontades –, as quais poderiam se tornar perigo e selvageria. 

Ainda, essas forças primitivas foram consideradas responsáveis pela ascensão e 

existência da Alemanha Nazista. Por isso, almejavam refreá-las, a fim de manter as 

massas sob controle, garantir a democracia e, assim, atingir um nível de sociedade 

estável. Esse jogo político marcado pelo controle de poder ganha destaque nos trabalhos 

dos Estudos Culturais e de Economia Política (HALL, 2006).  

Os horrores da guerra desencadearam fortes colapsos emocionais nos soldados, 

uma vez que se reprimiam em relação ao sofrimento alheio e aos bons sentimentos 

quanto à família, o que prova e reitera a teoria freudiana das forças irracionais. O 

sentimento de cumplicidade alemão mostra que elas poderiam destruir o sistema 

político democrático e iam contra a mentalidade racional, ambas características da 

sociedade complexa (ROCHER, 1971). 

Esse caos social contaminava toda a Alemanha, como se verificam nos estudos 

de comportamento coletivos – que se mostravam sobrepostos às vontades individuais – 

de Le Bon e Trotter e, posteriormente, encontrariam embasamento na Espiral do 

Silêncio (HOHLFELDT, 2001). Com isso, buscavam-se percepções sobre como manter 

a sociedade unida em prol da democracia da sociedade de massa na psicanálise 

freudiana (HALL, 2006).  

Anna Freud defendia a ideia de que, caso crianças seguissem as regras sociais, 

fortaleceriam o ego – parte racional. Assim, quando adultas, seriam mais fortes para 

lutar contra o inconsciente e não se deixariam levar pela irracionalidade, o que lhes 

atribuiria poder. Regular a mente humana significa, dessa forma, regular toda a 
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comunidade. Conforme Rocher (1971), tal fato modifica a organização social na 

sociedade complexa. 

Psicanálise, negócios e propaganda continuavam fortemente interligados. O 

intuito, porém, passa a ser controlar o inconsciente do consumidor a fim de alimentar o 

comércio e reavivar seu grande desenvolvimento. Por influenciar o pensamento e a 

sociedade, aplica-se à Espiral do Silêncio (HOHLFELDT, 2001) e à Abordagem 

Empírica de Campo (WOLF, 2003). Ademais, Ernest Dichter baseia-se em Bernays 

para colocar tais ideias em prática e encontrar o “eu” do consumidor americano. 

Empresas passaram a empregar cada vez mais psicanalistas, especialmente do 

ramo freudiano, já que eram capazes de associar um produto a vontades ocultas de 

consumo. Não se comprava mais apenas pela funcionalidade do produto, mas também 

por beleza, inovações tecnológicas, novidades e status. Tais mudanças geraram maior 

movimentação na economia de produção, nas indústrias e na grande rede comercial da 

época, o que culminou. 

Acreditava-se que, dessa maneira, os produtos deixavam de representar o 

indivíduo e passavam a ser representantes de um grupo. Assim, tinham poder para criar 

uma identidade cultural comum. Dessa vez, seria em prol do consumo e do crescimento 

da economia capitalista, o que também ajudaria a manter unida e em funcionamento a 

democracia de livre-mercado. No entanto, segundo Hall (2006, p.13), “a identidade 

plenamente unificada, segura e coerente é uma fantasia”. 

Nesse ponto, pode-se desenvolver outro paralelo entre sociedade de consumo 

industrial dos EUA e A Indústria Cultural (ADORNO, 1971). Em ambas, há 

procedimentos técnicos, grande divisão de trabalho, máquinas, separação entre 

trabalhadores e meios de produção. Além disso, a manipulação das massas por meio de 

pseudoacontecimento (BOORSTIN, 1992) impede formação de indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente o que, quanto e porque 

irão consumir (WOLF, 2003). Nesse sentido, Wolf (2003, p.7) analisa a forma de 

sociabilidade denominada massa: 
Para além das contraposições filosóficas, ideológicas e políticas na 
análise da sociedade de massa – interpretada quer como a época da 
dissolução das elites e das formas sociais comunitárias, quer como o 
início de uma ordem social em que há maior participação e acordo, 
quer, enfim, como uma estrutura social produzida pelo 
desenvolvimento da sociedade capitalista –, alguns traços comuns 
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caracterizam a estrutura da massa e o seu comportamento: a massa é 
constituída por um agregado homogêneo de indivíduos que – 
enquanto seus membros – são substancialmente iguais, não 
distinguíveis, mesmo se provêm de ambientes diversos, heterogêneos 
e de todos os grupos sociais.  
 

Bernays volta à cena. Defende que o único modo certo de lidar com o público é 

conectá-lo aos próprios medos e desejos inconscientes, como defende a psicanálise 

freudiana. Em vez de atenuar o medo em relação ao comunismo, fortalece e manipula-o 

a favor dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a partir de princípios vinculados à 

Teoria Hipodérmica (WOLF, 2003). 

A base dessa manipulação seria a irracionalidade descrita em trabalhos da 

família Freud. Denomina-se, dessa forma, engenharia do consentimento o ato de, 

sutilmente, instruir a massa a realizar uma escolha já pré-determinada a partir da 

persuasão (WOLF, 2003). 

Pensava-se ser possível transformar as pessoas em autômatos, peças industriais 

da máquina da sociedade complexa (ROCHER, 1971). Estudou-se, inclusive, tentar 

alterar ou controlar impulsos humanos. Um exemplo desse trabalho é o do psiquiatra e 

psicanalista Dr. Ewen Cameron.  

Financiado secretamente pela CIA, defendia a ideia de que o ser humano 

abrigava forças ameaçadoras à sociedade. Por isso, um dos seus estudos almejava 

apagar toda a memória que pudesse prejudicá-la, de modo que pudessem ser criadas 

novas formas de comportamento, o que se associa à ideia de tábula rasa, de John Locke. 

Posteriormente, seus estudos levariam ao desenvolvimento de técnicas de tortura 

psicológica usadas por esse órgão. 

Assim, pode-se relacionar os conhecimentos utilizados com o livro A obra de 

arte na era de sua reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 2014). Com a grande 

difusão e reprodução das ideias de Freud através de Anna, Bernays, Dichter e Cameron, 

ocorre a destruição da aura de seu trabalho e a desvalorização da autenticidade. 

 

Episódio III: Há um policial dentro de nossas cabeças: ele deve ser destruído 

 

Este capítulo mostra como psicoterapeutas, tal como Wilhelm Reich, desafiaram 

ideias e influência da família Freud na América e floresceram no mundo capitalista 
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durante as décadas de 1960 e 1970. Ao contrário desses, defendia que o inconsciente 

não deveria ser reprimido, mas livre e abertamente expressado, na forma de sentimentos 

e emoções.  

Logo, foi adotado por empresas norte-americanas, as quais viram nela grande 

possibilidade de lucro. Essa era uma premissa do capitalismo e da economia industrial, 

massificada e de produção, analisada em Sociologia Geral (ROCHER, 1971) e 

corroborada pela Economia Política (HALL, 2006). 

Tais corporações passaram a encorajar a unicidade humana na atual sociedade de 

massa. O individual é ideologicamente mais forte (ADORNO, 1971), mas é a 

massificação da sociedade que promove crescimento do consumo e, consequentemente, 

da economia. A alta reprodutibilidade da primeira ideia leva à desvalorização da 

autenticidade (BENJAMIN, 2014). 

Ocorre, todavia, que indivíduos se tornam vulneráveis, isolados e ainda mais 

manipuláveis pelo governo por corporações e governo quando se usa a mídia 

(BOORSTIN, 1992). De acordo com Wolf (2003), criar e alimentar desejos se torna a 

nova maneira de controlar as massas; mais do que isso, tratava-se de salvar a economia 

americana destruída no período entre-guerras. Segundo Reich, as emoções eram boas; a 

repressão, defendida pelos Freud, é que as distorcia e tornava prejudiciais (CURTIS, 

2002). Fora isso, para que o ser humano fosse libertado, primeiro a libido, impulso 

natural, deveria sê-lo. 

Herbert Marcuse narra sobre como a estrutura de poder administrativo age no 

controle e na manipulação das camadas da consciência humana no documentário 

(CURTIS, 2002). Nesse pensamento, o movimento estudantil de esquerda, baseado na 

racionalidade, lutava o contra a lavagem cerebral do modelo de governo e econômico, 

industrial, mercadológica e materialista, da sociedade complexa (ROCHER, 1971). Seu 

slogan nomeia o episódio.  

Ademais, a padronização política leva à homogeneização das massas, 

paralelamente à massificação cultural (ECO, 2015). Estado e corporações eram 

responsáveis por isso. Derrotá-los significaria dar vida a uma nova sociedade. Verifica-

se, ainda, a importância da autoexpressão para seres humanos. O fato levou empresas a 

descobrirem que consumidores deixaram de querer qualquer coisa para almejar 

individualidade, unicidade, autenticidade e diferenciação (ADORNO, 1971, p.290): 
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Se tomarmos a determinação feita por Walter Benjamim [em seu 
ensaio “A obra de arte na época da sua reprodução mecanizada”] da 
obra de arte tradicional através da aura, pela presença de um nio-
presente, então a indústria cultural se define pelo fato de que ela não 
op6e outra coisa de maneira clara a essa aura, mas que ela se serve 
dessa aura em estado de decomposição como um círculo de névoa. 
Assim ela própria se convence imediatamente pela sua 
monstruosidade ideológica. 
 

A expressão particular humana passa a se encontrar nos produtos, os quais, 

carregados de personalidade, se tornam mais variados. Isso colocava em risco, 

entretanto, os meios de produção da indústria da sociedade complexa (ROCHER, 1971). 

A ideia política de transformação social foi desaparecendo ao passo que a original, de 

criação e desenvolvimento de um novo “eu”, indicava a ascensão de uma nova cultura, 

desafiante do Estado, que detinha poder político. 

 

Episódio IV: Oito pessoas bebendo vinho 

 

O último episódio traz à tona a apropriação por políticos de esquerda de técnicas 

empresariais comerciais nas décadas de 1980 e 1990, a fim de conquistarem poder e 

eleitores, numa intersecção entre psicanálise, propaganda, economia e política. Seriam 

bem-sucedidos na complexa economia de produção capitalista (ROCHER, 1971) caso 

desvendassem o que sentiam e almejavam para satisfazer suas vontades. Valiam-se do 

fato de que sempre se espera e anseia demais do mundo, da vida e das pessoas 

(BOORSTIN, 1992).  

As táticas se baseavam em manipular aspirações pessoais tal qual no 

consumismo, conforme Teoria Hipodérmica (WOLF, 2003) e pseudoacontecimentos 

(BOORSTIN, 1992). O objetivo passa a ser o aprimoramento da democracia de massa. 

No entanto, o que era para libertar, acaba, mais uma vez, controlando. 

Realizaram-se pesquisas de mercado com o objetivo de descobrir vontades e 

opiniões individuais da massa, dividida em classes sociais a partir desse momento na 

sociedade complexa (ROCHER, 1971). A cultura é atual e baseada no indivíduo, o que 

desafia o poder de decisão da elite sobre as demais pessoas (ADORNO, 1971). 

Com a recessão, viu-se, mais uma vez, a salvação no forte elo entre publicidade, 

marketing e psicanálise. Tal fato se fortaleceu com o governo da primeira-ministra 
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Margaret Thatcher (1979-1990) na Grã-Bretanha. Ela precisava promover o governo ao 

mesmo tempo em que impunha medidas impopularidade de austeridade econômica a 

fim de reduzir a inflação e melhorar a cotação da libra esterlina. 

Todavia, os indivíduos passaram a querer ser vistos como pessoas – de 

personalidades próprias, únicas e individuais, o que se apresenta, de certa forma, em A 

obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica de Benjamin (2014) –, não só 

como parte da massa. Veem, nesse fato, a oportunidade de criarem e venderem produtos 

culturais mais individuais e, portanto, mais fortes ideologicamente (ADORNO, 1971). 

Por meio da nova classificação de pessoas em necessidades psicológicas 

internas, jornalismo, negócios e relações públicas se adicionam ao elo citado. Do desejo 

claro de informação, decorrente da curiosidade, promovem-se pseudoacontecimentos, 

embasados pelas pesquisas de Freud. Notícias sobre famosos saem na mídia, o que gera 

lucro e fama, além de exclamar telespectadores com novidades (BOORSTIN, 1992, 

p.10): 
Por outro lado, é evidente que uma cerimônia deste gênero só 
apresenta interesse para os proprietários na medida em que ela é 
fotografada, filmada para as atualidades, mencionada nos diários e nas 
revistas, comentada na rádio e na televisão. É a sua publicidade que dá 
ao acontecimento seu impacto sobre a consciência dos eventuais 
clientes. Desta forma, fabricar um acontecimento sobre o qual 
possamos falar equivale a fabricar a experiência vivida.  
 

A construção de um mundo melhor e a diminuição do poderio corporativo 

dependia da organização da força coletiva das massas. Modificou-se, assim, sua relação 

com a política, porque passaram a cobrar dela, de fato, e, a partir desse momento, como 

indivíduos. Candidatos ao governo eram moldados de acordo com anseios individuais 

da população, como redução de impostos, o que manipulava seus interesses 

(BOORSTIN, 1992). 

 

Considerações Finais 

 

Buscando retratar o surgimento das Relações Públicas e a influência da 

Propaganda na sociedade, a temática do documentário continua atual e até, mais do que 

isso, atemporal. Não só por tratar de duas importantes áreas da Comunicação, como é o 
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caso das Relações Públicas e da Propaganda, mas também pelo contexto social, político 

e cultural retratado, os episódios possuem uma estreita relação com nossas teorias.  

O artigo é fundado com base na sociedade complexa de Rocher (1971), isto é, 

uma sociedade marcada por tecnologia, industrialização e ascensão do capitalismo. 

Conceitos como pseudoacontecimento, conforme Boorstin (1992), sociedade de massa, 

segundo Eco (2015) e Adorno (1971), e atualidade mediática, trabalhada por Martino 

(2009), apoiam a análise aqui empreendida.  

Com efeito, nota-se que o documentário retrata, sobretudo, as primeiras décadas 

do século XX: uma época marcada por uma explosão cultural, pelo nacionalismo, pelo 

autoritarismo, pelo fascismo, por guerras, pela Crise de 1929, pelo cinema, pelos 

jornais, pelo rádio e, finalmente, pelo nascimento do campo da Comunicação. 
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