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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

FILOSOFIA

Capítulo 10
1.  B  2.  B  3.  B  4.  *  5.  *

* Respostas:

1. A Escola de Frankfurt argumenta que, se na época do Iluminismo (século XVIII), 
a razão seria a luz libertadora da humanidade, agora se caracteriza como uma 
ferramenta de dominação de alguns grupos sociais sobre a coletividade, princi-
palmente com vistas a obter vantagens � nanceiras e/ou políticas. O avanço da 
medicina, com a descoberta de novos tratamentos, remédios, causas e controles 
de doenças, foi uma conquista da razão moderna. O avanço da física, química 
e biologia permitiu ao homem criar armas de destruição em massa, bombas 
capazes de aniquilar a própria humanidade. Tal capacidade também foi fruto da 
razão moderna. Portanto, a razão em si mesma não é de antemão bené� ca ou 
malévola, mas o uso que dela se faz é o que pode vir a ser bom ou não.

2. O padrão globalizante é facilmente percebido no texto, quando se a� rma 
que o milho, independentemente de, culturalmente, se gostar dele ou não, 
é consumido no mundo todo. Isso ocorre exatamente pela convergência dos 
interesses do capitalismo (milho barato gera mais lucro) aliado ao avanço da 
tecnologia industrial alimentar e da imposição de valores e de discursos únicos 
em escala mundial, por meio do que se chamou de indústria cultural. Nesse 
sentido, as assertivas I e IV são verdadeiras.

3. A assertiva I é verdadeira, já que os conhecimentos advindos da racionalidade 
instrumental podem vir a ser superados se as condições históricas forem  outras. 
Já a assertiva IV também é verdadeira, à medida em que a racionalidade instru-
mental visa à operacionalização das técnicas e dos saberes, em razão de uma 
ideologia de dominação e de controle da natureza e dos seres humanos.

4. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba uma crítica sobre o consumis-
mo desenfreado e o papel passivo, não consciente, desse tipo de consumidor 
frente aos apelos midiáticos por mais consumo.

5. Resposta pessoal. Se o aluno considerar que a tecnologia tem papel fundamen-
tal na globalização, espera-se que ele justi� que essa opinião argumentando 
que o avanço das formas de comunicação atuais permitiu a virtual aproximação 
de todas as culturas e sociedades do mundo, principalmente por meio da 
internet.


