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Resumo: O presente trabalho visa analisar o conto “O Homem que adivinhava” (1966) do escritor 

brasileiro André Carneiro à luz da crítica a sociedade do espetáculo. O conto centra-se na 

trajetória do personagem, que se descobre detentor do dom de prever o futuro. Em seu curso as 

engrenagens do lucro e da publicidade se apoderam de suas habilidades sobrenaturais com 

intenções de mercado, manipulando-as através da espetacularização. O protagonista se depara 

com a criação de uma imagem de si mesmo diante dos espetáculos constantes, até notar que “tudo 

o que era vivido diretamente tornou-se representação” (DEBORD, 1997). Para esta análise, serão 

utilizadas as obras Sociedade do espetáculo (1997) do francês Guy Debord, assim como os 

postulados críticos de Adorno e Horkheimer presente na obra Dialético do esclarecimento (2006) 

no tocante à crítica a Indústria Cultural e alienação do indivíduo nas sociedades modernas.  
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A ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma 

prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão 

sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, 

graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão 

amor à sua escravidão. 

(Aldous Huxley) 

 

André Granja Carneiro (Atibaia, 9 de maio de 1922 — Curitiba, 4 de novembro de 

2014) foi poeta, cineasta, romancista, contista e artista plástico. Suas produções literárias 

foram premiadas3, e este reconhecido como um dos percursores da ficção científica 

brasileira. Iniciou sua produção literária na época em que o Brasil passava por seu 

processo de modernização, décadas de 1950 e 1960, logo, podemos atestar uma percepção 

tipicamente brasileira desenvolvida em um gênero considerado estrangeiro. 

A temática do conto “O homem que adivinhava”, lançado em 1966 em coletânea 

homônima, não mostra um mundo futurista, muito menos apocalíptico, mas um cenário 
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de vida cotidiana comum; um Brasil passando pelo período semelhante ao momento da 

Guerra Fria, quando EUA e URSS inflamaram as nações com filmes, comerciais e 

propaganda de rádio e televisão, uma publicidade infestada de ideologias e desejos 

lucrativos.  O elemento que nos permite caracterizar como ficção científica4 este conto é 

o poder de premonição da personagem central, racionalizado no campo da parapsicologia. 

Mesmo com este simples recurso, André Carneiro consegue explorar a temática e realizar 

uma crítica mordaz à reificada sociedade capitalista.  

Enquanto a FC de vertente clássica poderia adentrar com o tema da premonição, 

em miraculosas tramas para tentar evitar uma guerra nuclear, como ocorre no romance 

Zona Morte, de Stephen King, de 1981, André Carneiro, com sua FC de exploração tanto 

antropológica quando psicológica, coloca em cena uma personagem, vítima de uma 

sociedade capitalista, que aliena o sujeito através da espetacularização, que representa a 

concretização da mercadoria nas relações pessoais e sociais. Os surpreendentes poderes 

da personagem são aproveitados, não pelo exército, ou organizações secretas, mas por um 

programa de TV.  

A FC anglo-americana, a partir da década de 1960, começa a deixar os aparatos 

tecnológicos em segundo plano e desenvolve narrativas focadas em questões das ciências 

humanas. Tais narrativas são “caracterizadas como uma espécie de história imagística, 

altamente metafórica, mais inclinada para a psicologia e para as ciências soft, do que para 

a ficção científica hard” (GINWAY, 2005, p. 40). Paralelamente, os autores brasileiros 

já possuíam tendências, pelo contexto cultural, a rejeitar os impactos da industrialização 

no Brasil, que já vinha se processando desde a metade do século XX, com a implantação 

de indústrias de bens de consumo não duráveis, como roupas, calçados e bens duráveis, 

como móveis e automóveis. Essa rejeição se explica pelo motivo da industrialização, com 

as suas tecnologias estrangerias originárias do desenvolvimento das ciências hard (física, 

química, biologia...), ser vista como um fator alheio a uma identidade nacional, além de 

acentuar as distâncias entre as classes sociais (GINWAY, 2005; CAUSO, 2003).  

André Carneiro, pertencente à geração GRD, primeira onda de brasileiros a 

enveredar pela tentativa de nacionalizar o gênero da FC, incorpora os ícones 

internacionais do gênero, espaçonave, robôs, máquinas futurísticas, alienígenas, etc, mas 

sem se deixar influenciar e terminar apenas repetindo-os. As temáticas de Carneiro, 
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mesmo as que retratam cidades tecnológicas futurísticas, se preocupam prioritariamente 

com o universo interior existencial e psicológico das personagens (CAUSO, 2009).  

O escritor atibaiano, durante toda sua vida, se interessou por temas que desafiam a 

ciência, como assuntos referentes à parapsicologia e, em especial, a hipnose. Chegou a 

publicar dois livros sobre seus estudos do assunto, O Mundo Misterioso do Hipnotismo 

(1963) e Manual de Hipnose (1978). Foi membro da Parapsychological Association, com 

sede nos Estados Unidos. Assuntos psicológicos e parapsicológicos foram levados a sério 

por André Carneiro, assuntos que aparecem por grande parte em sua obra literária.  

O personagem Fernando é um funcionário público solteiro, de pais já falecidos e 

parentes distantes que mal o conhecem, um cidadão cético sem menor traço de superstição 

ou religião. Desta descrição, podemos inferir um trabalhador burocrático pouco pretenso 

a acreditar em predestinação. Essa inicial incredulidade cumpre o papel de 

verossimilhança com o mundo extradiegético, pois também o leitor desconfiará das 

premonições, se identificando com a sociedade apresentada no conto. 

Umas das primeiras previsões de Fernando coloca sua moralidade em questão. Tem 

a visão da morte de uma colega de repartição: vira um carro capotando em uma ponte e 

caindo em águas, a amiga de trabalho estava no carro. Fernando temia chamar a atenção 

para si, “mas era difícil tirar do seu pensamento o carro afundando. Não teria uma 

obrigação moral de avisar a colega?” (CARNEIRO, 1966, p. 53). Também demonstra 

sentir-se responsável e possuidor de um dever em avisar o governador do atentado que 

iria sofrer: “eu me julgaria culpado se não tomasse nenhuma providência para informá-

lo” (CARNEIRO, 1966, p. 58).  Esta atitude de hesitação para ações que denunciam senso 

de responsabilidade permanece até sua reificação, até ser incorporado pelos veículos da 

mídia e seduzir-se pela fama e celebração de uma imagem. Um Fernando o qual não mais 

se reconhece, pois “o espetáculo desvincula o espectador de sua própria história, de suas 

origens e de seu modo de pensar e agir” (NEGRINI & AUGUSTI, 2013, p.3). 

Apesar do receio, adverte a amiga de sua previsão. Logo, o nome de Fernando 

torna-se assunto em toda a repartição, pois a amiga, com medo, termina não viajando, 

porém suas amigas zombam da advertência e viajam. O acidente prova-se verdadeiro e 

terminam morrendo. Desde o incidente, inicia-se o aproveitamento midiático e a 

transformação de Fernando em uma “imagem mercadoria” falseada, pois a partir de então 

1760



 

 
 

vai se afastando de sua própria subjetividade e incorporando os valores da indústria de 

consumo. A notícia vai parar no jornal. 

Fernando logo recebe convites para “experiências ditas científicas, sessões espíritas 

e reuniões de aniversario” (CARNEIRO, 1966, p.55). Nesta sequência notemos o 

aproveitamento do fenômeno por naturezas racionais, metafísicas e de divertimento. 

Evidencia assim a capacidade de adaptação do capitalismo, pois a habilidade de Fernando 

será aproveitada tanto para o espetáculo midiático quanto religioso, pois, ao fim, depois 

da ascensão e decadência de sua fama, a personagem presta “consultas mediúnicas”.  

A Indústria Cultural tende a incorporar novos valores, sua razão é um instrumento 

do lucro, este é o fim, os meios se adaptam. “O espetáculo na sociedade corresponde a 

uma fabricação concreta de alienação. A expansão econômica é principalmente a 

expansão desta produção industrial específica” (DEBORD, 1997, p.24).  Fernando 

incorpora a persona, a imagem do “funcionário público profeta”, rótulo de marketing 

paradoxal, pois o ser “profeta” faz a personagem abandonar a repartição, não sendo mais 

“funcionário”, transformando-se em mercadoria, lucrando, não importa se com o 

espetáculo midiático ou com pequenas consultas mediúnicas.  

A modernidade oculta a condição de servidão e cria uma aparência de poder de 

escolha nos consumidores. A sociedade capitalista fomenta a ideia de liberdade, mas 

liberdade vinculada ao consumo de suas mercadorias. Os espetáculos não param, 

constantemente sofrem modificações para melhoria das ideias de exploração capital. 

Fernando então prevê a morte do governador, porém não consegue ter acesso a ele. Então, 

dirige-se até o jornal e conta sua previsão, a matéria é vetada com a seguinte justificativa: 

“Rasgue isso. Com a situação atual não se fala uma palavra sobre o governo, muito menos 

que o homem vai morrer. A quem você está pensando que este negócio pertence?” 

(CARNEIRO, 1966, p. 60).  

Lembrando que o conto foi publicado no período da ditadura militar brasileira, a 

mensagem é claramente alusiva à repressão que a imprensa e a sociedade sofreram. Mas 

a crítica vai além, quando incita a propriedade de veículos de comunicação por agentes 

públicos, os quais manipulam as informações.  

O governador é assassinado e somente então a previsão de Fernando é publicada, 

ganhando repercussão nacional. Antes Fernando “tinha poucos amigos, uma vida regular, 

cinema, namoradas, idas à praia em alguns fins de semana. Era arrastado agora por uma 
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corrente de convites e reuniões” (CARNEIRO, 1966, p. 62). Para o sujeito reificado, o 

espetáculo é incorporado como um sonho primordial, algo que faz parte de sua 

personalidade e sempre esteve lá: “O mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 1997, 

p. 30).  

A partir de então, Fernando é convidado a participar de programa de auditório, onde 

fará demonstrações de seu dom. Os programas de auditórios se popularizam no Brasil 

desde meados da década de 1950 e, desde então, se proliferam atingindo todas as idades. 

Neste programa, seriam transmitidas entrevistas e documentários sobre eventos 

paranormais, que aludiam aos dons do célebre profeta que apresentaria o programa, dons 

descritos pelos locutores como “um fenômeno desafiando a ciência” (CARNEIRO, 1969, 

p. 65).  

Ao fim do programa, Fernando teria que adivinhar o que alguém da plateia colocaria 

dentro de uma caixa. Porém, ele argumenta aos diretores do programa que não pode 

garantir que sempre iria adivinhar corretamente, uma vez que seus dons não eram 

compreendidos nem controlados por ele.  Sabendo de sua limitação, ele “resistiu até que 

disseram as cifras previstas no contrato, que poderiam aumentar mais tarde dependendo 

do patrocinador (...) Calou-se, o dinheiro ocupando-lhe o pensamento em aquisições e 

prazer” (CARNEIRO, 1966, p. 63). 

O conto demonstra a sociedade do espetáculo tal qual descrita por Debord, na qual 

“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens” (1997, p. 9).  Podemos perceber claramente tal mediação entre 

imagens, por exemplo, quando Fernando “recebeu cem mil cruzados para posar em uma 

foto de propaganda onde recomendava um produto” (CARNEIRO, 1966, p.62). O 

fetichismo da mercadoria adentra a identidade do sujeito que se realiza no consumismo. 

Assim se constituiu uma das mais alienantes estratégias de alienação e fetichismo da 

subjetividade da sociedade capitalista. 

Fernando, que ponderava sobre a moral e as consequências de suas escolhas e ações, 

no seu programa, não se importa mais em adentrar em uma “cena teatralizada” 

(CARNEIRO, 1966, p. 63), nem em dizer “algumas frases com alguém que representava 

um cientista” (CARNEIRO, 1966, p. 63). O espetáculo é o falseamento da realidade, que 

se assemelha autêntico, natural (DEBORD, 1997), e Fernando decora rapidamente um 

“pequeno script a improvisar” (CARNEIRO, 1966, p. 63).  
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O meio de produção capital é uma contínua fabricação de alienação, em prol de sua 

própria manutenção e expansão. Enquanto Fernando acredita estar lucrando ao realizar 

“seu” sonho, os produtores estão lucrando sobre sua imagem espetacular, mas acreditar 

que estes financiadores e promotores do espetáculo estão acima de toda exploração é uma 

errônea e inocente visão.  

Este ciclo é todo formado por alheamento crítico, o sonho enquanto uma 

necessidade que “se encontra socialmente sonhada” (DEBORD, 1997, p. 21), torna-se 

uma necessidade real do indivíduo subjugado ao fetichismo, como um desejo/sonho 

comum de adquirir um bem, um celular que acaba de ser lançado, por exemplo, mas esse 

desejo não é desejo de um, mas sim da modalidade simbólica pregada pelo sistema de 

tornar-se um “eu”. Esta identidade é produzida pelo consumir constante destes símbolos 

envoltos de significações de poder, nisto consiste o fetichismo da subjetividade, descrita 

por Bauman (2008).  

Em se tratando dos agenciadores que lucram sobre a imagem de Fernando, eles 

também estão alienados, pois estão subjugados à Indústria Cultural, produzem 

mercadorias e fórmulas veiculadas a uma demanda de consumo. Esta é a condição da arte 

na Indústria Cultural, processo de satisfação da necessidade de lucro. Fernando e os 

produtores são passivos do espetáculo, que é “o mau sonho da sociedade moderna 

aprisionada, que só expressa o seu desejo de dormir. O espetáculo é o guarda desse sonho” 

(DEBORD, 1997, p. 19).  

O público alienado é parte fundamental do processo de espetacularização, nessas 

relações intermediadas por imagens. Segundo Adorno e Horkheimer, quando analisam a 

Indústria Cultural, “todo traço de espontaneidade no público é dirigido e absorvido, numa 

seleção profissional de caçadores de talentos [...] Os talentos já pertencem à indústria 

muito antes de serem apresentados por ela” (2006, p. 100-101). Os promotores selam uma 

determinação comum, “de nada produzir ou deixar passar que não corresponda a suas 

tabelas, à ideia que fazem dos consumidores e, sobretudo, que não se assemelha a eles 

próprios” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 101).  

Transcrevemos a seguinte passagem do conto, que apesar de longa, será útil para 

considerações esclarecedoras de nossos propósitos críticos: 

O programa “de Fernando” como era chamado, penetrava em toda a parte, 

conseguindo um índice de audição que nem o mais otimista dos seus criadores 

jamais previra. Em vídeo-tape, todos os canais do país disputavam a sua 

transmissão. Os jornais aumentaram ou criaram seções de horóscopos. 
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Indústrias fabricavam baralhos para se tirar a sorte e brinquedos “mágicos” 

para crianças. Os cartomantes e curandeiros viram, surpresos, a freguesia 

aumentar, acessível e confiante. O inexplicável, o fantástico, ganhava força. 

Os terreiros de Umbanda, cheiros, recebiam visitas, que também incorporavam 

o santo e eram doutrinados pelo Pai João ou o cabloco Ubirajara.  As agências 

de propaganda sentiam aquela atmosfera sobrenatural, propícia para que 

milagres sejam acreditados. Os sabonetes, desodorantes e dentifrícios não eram 

recomendados por suas qualidades químicas os fatores R. S. ou X-18 que 

matavam micróbios, mas porque propiciavam bons sonhos, acertavam a vida 

ou traziam sorte aos compradores. Bancas de jornal passavam a vender pé-de-

coelho, horóscopos e medalhões bentos. (CARNEIRO, 1966, p. 65) 

 

Percebemos nessa passagem como a narrativa de André Carneiro é, tacitamente, 

constituída da crítica ao alienante poder do capitalismo. No jogo da espetacularização do 

Fernando-mercadoria, tudo é convertido em possiblidade de lucro. A instrumentalização 

das relações não visa aos meios, morais ou não, mas apenas a sua realização final: o lucro. 

Assim, vemos todas as estruturas modificarem-se, não importa a veracidade ou não do 

sobrenatural, em prol do consumismo. Quando a audiência começa a cair, os agentes 

começam a implantar pessoas na plateia para garantir que Fernando sempre acerte as 

adivinhações. Fernando tenta contra argumentar que não queria enganar o público, mas 

seu agente de propaganda responsável pelo programa revela, em seu contra-argumento, a 

natureza da alienação e da criação de um mundo falso, porém verdadeiramente 

consumido:  

Você tem que aceitar a realidade, você está lidando com o público, que é cego, 

influenciável e exigente. Você lhe apresentou os fenômenos mais raros e ele 

quer mais e mais. Temos que satisfazê-lo, de qualquer maneira, ou 

fracassaremos.” Mudou de tom, virando-se para Fernando: “Preciso informar-

lhe que o programa de hoje foi “facilitado” por um agente nosso. O povo não 

quer um milagre pela metade. Pois lhe demos o milagre inteiro, embora falso. 

(CARNEIRO, 1966, p. 69) 

 

Logo os agentes contratados para enganar o público não perdem a chance de 

adentrar as engrenagens lucrativas da espetacularização e começam a divulgar na mídia 

a verdade sobre manipulações das adivinhações de Fernando. “Como consumidores, não 

juramos lealdade permanente à mercadoria que procuramos e adquirimos para satisfazer 

nossas necessidades ou desejos; e continuamos a usar esses serviços enquanto eles 

atenderem às nossas expectativas, porém não mais que isso” (BAUMAN, 2014, p.23). 

Logo que o programa cai em descrédito e sua audiência desaparece, o programa é 

cancelado e Fernando descartado, sendo atirado na pobreza e anonimato. Ser anônimo 

significa ser profundamente desprezado pela sociedade do espetáculo.  
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Fernando que “adquiriu hábitos noturnos, novos amigos ricos, mulheres 

provocantes e fáceis” (CARNEIRO, 1966, p. 66), além de roupas e do apartamento maior, 

sem dinheiro, sem amigos, não se reconhece mais, não sabe quem é o Fernando 

funcionário público, o qual desaparecera. Em seu lugar “sobrara um homem ambicioso, 

que experimenta o êxito e suas facilidades e não sabia como recuperá-lo” (CARNEIRO, 

1966, p.73). Debord descreve a alienação do espectador de sua própria identidade da 

seguinte forma: 

 
(...) quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se 

nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria 

existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em relação ao 

homem que age aparece nisto, os seus próprios gestos já não são seus, mas de 

um outro que lhos apresenta. Eis porque o espectador não se sente em casa em 

nenhum lado, porque o espetáculo está em toda a parte. (DEBORD, 1997, p. 

24) 

 

Fernando vende todos os seus pertences e sobrevive somente com as pequenas 

consultas mediúnicas. Vivia no bar, e “bebia desde a manhã e já não se esforçava mais 

para adivinhar nada” (CARNEIRO,1966, p. 76), ganhara o ar de um mendigo. Como 

índice da destituição de sua própria identidade, ou ainda, índice de discrepância entre a 

imagem espetacularizada de “Fernando vidente” e antigo Fernando, agora ele apresenta-

se como Nando, com a aparência de um mendigo. 

O conto se encerra com uma última premonição, Fernando vai até o jornal e afirma 

que vira “um homem cometendo um crime no Viaduto” (CARNEIRO, 1966, p. 76) 

exatamente meia-noite. O chefe da redação não lhe dá ouvidos e afirma que sempre 

desconfiou da previsão da morte do governador que ele fizera (porém não perde a 

oportunidade de vender jornais com o sensacionalismo desta notícia). Mesmo assim, 

manda um fotógrafo e um repórter averiguar o caso, acompanhados por Fernando.  

André Carneiro encerra seu conto com conjecturas que permanecem em aberto. 

Fernando vira a própria morte, ou atirara-se para provar, ao menos uma última vez, que 

estava certo? Questões permanecem ao fim da leitura, porém, podemos afirmar 

certamente que depois de toda a trajetória, onde o herói moderno foi derrotado pelas 

forças alienantes do capitalismo, transformado em mercadoria, explorado à mingua 

através da espetacularização de sua imagem, afastado de sua própria história, modo de 

agir e ser: seu ato de suicídio, assistido pela mídia, pode ser visto como o derradeiro e 

extremado recurso de servir mais uma vez à imagem criada e incorporada de si. O suicídio 
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espetacular serve para o fetiche da subjetividade, processado na sociedade do espetáculo, 

pois, como diagnostica Bauman (2008), não estar em evidência é não existir para o 

mundo.  

Sai a notícia nos jornais: “Suicida-se célebre mistificador” (CARNEIRO, 1966, p. 

78). Do corpo sem vida ainda é possível arrancar lucros. “No necrotério ninguém 

reclamou o corpo. Foi sepultado como indigente. Na pensão a dona apossou-se dos seus 

trastes, que não davam par pagar os alugueis atrasados” (CARNEIRO, 1966, p. 78). O ser 

devorado pelo sistema capitalista é banalizado. O que se inicia como celebridade – tão 

exaltado pelo sistema – finda-se como vulgar.  

Fernando, como uma mercadoria, não foi capaz de adaptar-se e manter o interesse 

do público. Tal qual o artista da fome kafkiano, que, possuidor de uma arte inicialmente 

espetacular, é banalizado, esquecido e descartado. Preso na jaula, o cadáver do artista da 

fome, misturado a alguns carcomidos trapos velhos, é atirado fora e substituído por uma 

sensacional pantera. No caso de Fernando, é substituído por um outro programa 

sensacionalista qualquer. 

Podemos fazer um paralelo com um o conto anterior de André Carneiro, de título 

semelhante, “O homem que hipnotizava” (1963) e “O homem que adivinhava” são os 

contos que parecem irmanados. Ambos os personagens principais modificam a realidade 

a sua volta, um pela auto-hipnose, o outro pela celebridade e lucro. Qual das duas 

realidades se apresenta a mais verdadeira ou mais falsa?! A realidade hipnótica 

assemelha-se à realidade da sociedade do espetáculo, na qual o sujeito, entorpecido pela 

hipnose do consumismo, é inconsciente de sua condição de alienada servidão. 

André Carneiro leva às últimas consequências a crítica à sociedade reificada, coloca 

em tom de amargo humor a ridicularizarão e banalização a morte de Fernando. Os 

conhecidos no bar veem a notícia do suicídio, o narrador afirma que eles comentam a 

importância de Fernando com uma fotografia dos bons tempos estampada diante das 

câmeras.  

Em últimas linhas, o narrador faz uma declaração que elucida a afetação da 

sensibilidade dentro da sociedade reificada. Afirma, em discurso de juízo, que funde a 

voz das personagens com a sua própria: “Morrer assim, com tanta notícia nos jornais, 

valia a pena. E, entre a bebida e o futebol, sentiram um pouco de inveja” (CARNEIRO, 

1966, p. 78, grifo nosso). Demais capcioso, André Carneiro funde à sua crítica os 
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elementos de simbologia da nacionalidade brasileira, símbolo de união e alegria, e 

também de alienação da realidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Demonstrou-se, que a FC pode ser objeto de investigação acadêmica, uma das 

contribuições deste trabalho: legitimar o gênero enquanto objeto estético, contra o 

costume da convencional crítica canônica em tratá-lo como gênero alienado e alienante, 

apenas uma mercadoria da Indústria Cultural massificadora.  Dentro deste mesmo 

objetivo, está o desejo cumprido de colocar a obra do escritor paulista, como objeto 

artístico fomentador de reflexões críticas. Neste ponto, dá-se a relação filosofia e 

literatura, objetos de naturezas distintas, que entram em contato quando lançam sobre a 

realidade um determinado olhar crítico, filosófico, que questiona a realidade. Buscamos 

as similitudes desses olhares, aproximações entre as teorias críticas de cunho marxista e 

suas releituras e aproveitamentos por pensadores como Adorno, Horkheimer, Guy 

Debord, Bauman e a ficção do escritor brasileiro André Carneiro. 

A FC de Carneiro mostrou-se fomentadora de questões filosóficas. Nesta direção 

não se submeteu a literatura aos conceitos filosóficos, o que incorreria em tratamento do 

texto literário como apenas exemplificação da filosofia.  O tratamento dado ao texto 

literário permitiu sua autonomia, a disseminação de sua própria voz.  

Ao leitor atento da obra carneiriana é dada uma realidade transposta em ficção 

prenhe de questionamentos e conflitos humanos diante dos avanços técnicos-científicos, 

conteúdo que inquieta e desloca seu leitor em direção ao questionamento da própria 

realidade. Ao contrário do que se processa nos objetos artísticos massificados, que 

articulam seus meios para manter o sujeito em estado apático, acrítico, estado que 

representa a concretização das intenções da Indústria Cultural. Estes produtos, que 

retiram a liberdade humana e colocam em seu lugar os interesses capitais, tem suas 

criações orientadas pelas probabilidades de sucesso de sua comercialização e não visam 

ao seu conteúdo.  

A Indústria Cultural, acusada por Adorno e Horkheimer (2016) de manipular a 

consciência dos indivíduos de maneira que nem estes mesmos o percebam, transformando 

a arte em apenas entretenimento, é desmascarada na obra carneiriana, como aparece no 
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conto “O homem que adivinhava” (1966). Vemos como um sujeito na sociedade 

capitalista se destitui de sua identidade e autonomia em prol da incorporação dos valores 

implantados por uma sociedade gerida pela espetacularização da vida e pelos “sonhos”, 

que se resumem em práticas de consumo. Ao mesmo tempo que o sujeito por trás dessa 

imagem espetacular, uma vez que não mais atende aos interesses mercadologicamente 

determinados, é descartado.  

Relações desta natureza de compra e descarte são descritas por Bauman, como uma 

variedade moderna da adiaforização, ações destituídas de juízos morais, que tem como 

modelo “o padrão da relação consumidor-mercadoria, e sua eficácia baseia-se no 

transplante desses padrões para as relações inter-humanas” (2016, p. 23).  Não temos 

nenhum compromisso com as mercadorias que adquirimos, estas são apenas instrumentos 

de satisfação, e somente o mantemos enquanto atenderem nossas expetativas, ou até 

encontrarmos outra mercadoria a qual nos pareça satisfazer mais plenamente os desejos 

que a anterior. O conceito de bens de consumo “duráveis” é descaracterizado, assim como 

também a estabilidade das relações humanas.  

A crítica presente na obra de André Carneiro ao progresso atesta que o sonho dos 

iluministas do século XVIII, que afirmou o homem alcançar sua autonomia utilizando-se 

do esclarecimento racional, converteu-se em seu contrário. A modernidade simplesmente 

gerou novas modalidades de servidão (ROUANET, 2004), sofisticados meios de sujeição, 

controle e alienação. Assim, processando o falseamento da vida (DEBORD, 1997), na 

qual a igualdade é suprimida pela ilusão de igualdade promovida pela dominação do 

homem pelo próprio homem; a liberdade é afetada pela impressão de liberdade quando a 

Indústria Cultural dita padrões do que significa ser livre, determinando comportamentos 

de consumo para o homem sentir-se liberto; a fraternidade é desumanizada uma vez que 

a relação entre o eu e o outro é instrumentalizada 
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