
Filoso� a

Capítulo 7
1. *  2. * 3. D 4. *  5. * 
6. B 

* Respostas:

1. a) A sociedade é fruto do consenso dos indivíduos, resulta de um “con-
trato social”.

b) No sentido negativo, o indivíduo é visto como “átomo social”; aqui não 
se estabelece ponte entre este e a sociedade ou a comunidade como o 
todo. 

c) No sentido positivo, o indivíduo é visto como um ser que não pode ser 
reduzido nem substituído, um ser que deve ser defendido contra qual-
quer tipo de totalitarismo. 

d) Sob um ponto de vista positivo, o coletivismo é considerado um con-
junto de ideias que sintetizam a necessidade do bem comum e a solida-
riedade entre os membros da sociedade.

e) Sob um ponto de vista negativo, o coletivismo seria visto como uma 
doutrina que aniquilaria ou abalaria as vontades individuais em nome de 
ideais comuns, muitas vezes abstratos, que talvez nunca se realizariam.

2. a) O homem é compreendido, na � loso� a de Marx, como ser social, fruto 
das relações e condições econômicas da sociedade.

b) Para Marx, a noção de individualismo pode ser criticada porque ela teria 
sido criada pela classe que tem a propriedade dos meios de produção. 
Em razão disso, sua validade está comprometida, uma vez que ela pro-
curaria atender aos interesses dessa classe dominante.

3. Considerando a compreensão de Karl Marx sobre o que é ideologia, cons-
tata-se nela um valor negativo: ela consistiria na elaboração e difusão, pela 
classe burguesa, de ideias que serviriam para encobrir a realidade de sua 
dominação. Nesse sentido, a frase “O trabalho digni� ca o homem”, por 
exemplo, seria tomada como uma forma de ideologia, uma vez que procura 
atribuir aspecto plenamente positivo a uma atividade que, nas condições 
consideradas por Marx, constituiria, na verdade, um meio de exploração da 
classe proletária.

4. a) No entender de Lipovetsky, as razões para o aumento do individua-
lismo, na sociedade hipermoderna, são variadas. Entre elas estariam, 
por exemplo, a redução do sentimento de pertença, a perda do enraiza-
mento de costumes comuns e a centralização do Estado. 

b) De acordo com Lipovetsky, as possibilidades de consumo passam a 
mensagem de que o indivíduo deve se concentrar em satisfazer suas 
supostas necessidades pessoais.

 
5. a) A tirinha traz um caso de golpe de falso sequestro por telefone. Nesse 

caso, o criminoso, para dar a entender que sequestrou o � lho da per-
sonagem que recebe a ligação, faz uso de informações disponíveis, na 
internet, em algum per� l de rede social da pessoa.

b) A tirinha faz uma crítica à superexposição de usuários de redes sociais, 
os quais, muitas vezes, disponibilizam até mesmo informações que per-
tencem ao campo de sua vida privada.

c) Segundo Lipovetsky, situações de superexposição como a abordada 
na tirinha se devem ao estilo de vida hipermoderno, marcado por 
uma “compulsão de comunicação e conexão” e pela promoção de um 
“marketing de si mesmo” por parte de muitas pessoas, na internet.

6. A autora considera que os realities shows são mais um tipo de mercadoria 
que se relaciona a processos emocionais de seu público consumidor. Para ela, 
eles “[...] são movidos pelas engrenagens de uma sociedade exibicionista e 
consumista, que se mantém vendendo ao mesmo tempo a proposta de que 
cada um pode sair do anonimato e conquistar facilmente fama e dinheiro 
[...]”.
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