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Penso, logo existo

MODERNO

Entendimento do 
“Absoluto”  
patrocinado pela 
própria vivência

René Descartes (1596 – 1650)

Modernidade

• Economia capitalista

• Estado Moderno
– Soberano
– Laico

Separação fé-política

Sistema capitalista
• Marx

– Sociedade classista
• Burguês x proletário

– Exploração do 
proletariado

• Mais-valia

– Investimentos na 
produção

• Reprodução do 
capital

• Weber
– Ação racional
– Empresa burocrática
– Acumulação 

ilimitada
– Ampliação do lucro

Meios de enriquecimento: 
terra, dinheiro, trabalho 
(explorado)

Sistema capitalista
MARX WEBER

NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS

Veiculação das características Modernas 
com a expansão em área do capital

Processo de MODERNIZAÇÃO

Expansão territorial ou reorganização social com base nos 
ideais de modernidade econômica, política e social

Questão 1
O modo de produção 
capitalista, como outro 
qualquer, é formado por 
forças produtivas e 
relações de produção. 
Esses seus elementos 
definem suas regras de 
funcionamento. Essas 
regras, por sua vez, são 
contraditórias, levando às 
conhecidas crises 
econômicas. 
Considerando os 
fundamentos do 
Capitalismo e suas 
contradições, assinale a 
alternativa incorreta.

(a) A propriedade privada é um elemento fundamental 
do Capitalismo, uma vez que é sobre ela que se apoia
a divisão de classes sociais e, consequentemente, a 
produção da mais-valia por meio do trabalho 
assalariado.

(b) Por ser uma economia na qual todos são livres para 
vender sua força de trabalho e comprar a dos outros, 
existe no Capitalismo uma grande concorrência, com 
a qual todos são beneficiados e que, 
necessariamente, leva à diminuição da desigualdade 
social.

(c) Na economia de mercado, característica do 
Capitalismo, cada trabalhador produz mercadorias 
para serem utilizadas por outros, que as consomem.

(d) Uma das formas de verificarmos a luta de classes 
no Capitalismo é na disputa entre capitalistas e 
proletários pela distribuição do excedente produzido, 
isto é, enquanto as outras condições de produção 
continuarem as mesmas, quanto maior o salário dos 
trabalhadores, menor a mais-valia por ele produzida, 
portanto menor o lucro do empresário.

(e) A desigualdade é uma característica constante no 
Capitalismo, gerada pela busca necessária de lucros.

Até os anos cinquenta era comum poder 
ver-se as grandes paisagens das culturas 
que formavam o regime alimentar das 
populações em cada porção de espaço 
dos continentes. Podia falar-se da paisagem 
do arroz, do trigo, dos tubérculos, do milho, 
para referir-se à relação entre culturas e 
regimes alimentares do Sudeste Asiático, do 
centro e noroeste europeus, das regiões 
tropicais africanas [...]. É assim que 
descrevem as paisagens do mundo todos 
os manuais de geografia escritos até aquela 
década. A urbanização e os costumes do 
consumo urbano vinham, já desde o 
começo do século XX, modificando a 
correlação entre culturas e regimes 
alimentares das regiões dos continentes, 
sem, contudo, alterar e dissolver os quadros 
de suas seculares paisagens. A globalização 
das trocas, a industrialização generalizada e 
a urbanização mundial que a 
acompanham vão isto justamente produzir.

Questão 2
O texto pode ser entendido como 
um exemplo do processo de 
modernização se materializando no 
espaço, uma vez que:

(a) descreve a melhoria 
generalizada dos sistemas agrícolas 
no mundo.

(b) mesmo concordando que a 
melhoria não ocorreu de forma 
homogênea, destaca o progresso 
econômico de alguns países.

(c) tudo aquilo que era tradicional 
deixou de existir, sendo substituído 
por culturas locais.

(d) a agricultura foi substituída pela 
indústria e, consequentemente, o 
atraso foi deixado para trás.

(e) mostra que os fatores locais e 
tradicionais foram perdendo a força 
de determinar a produção das 
paisagens em relação aos fatores 
globais ligados à cultura de massa.



Estrutura política moderna 
(weberiana)

Elementos

•Território

•Povo

•Soberania

Sistema administrativo

•Hierarquizado

•Objetivo

Exercício de governo

Perene

Transitório

Caracterizada por...

Problema político

• Aparelho ideológico 
do Estado
– Nação
– Idioma
– Burocracia...

• Indústria cultural
– Tendência de 

massificação

Conciliação

Individuação 
burguesa

Vida em 
sociedadeX

Exercício de hegemonia

Ideologias atenuadoras das contradições

Oposição: 
arte x indústria cultural

• Arte
– Expressão
– Criação
– Durabilidade 

(clássico)
– Desvendamento da 

realidade 

• Indústria cultural
– Reprodução
– Mercadoria de consumo
– Fugacidade
– Dissimulação da 

realidade

•Beethoven

•Machado de 
Assis

Indústria cultural e técnica
• Técnica

– Recurso de 

• Produção

• Separação e 
isenção da realidade

• Marketing

•Divisão social do trabalho

•Padronização

•Massificação

Justificativa e valorização 
isenta de crítica de fato

Oscar – melhor 
figurino 2006

Indústria cultural e técnica

Técnica + repetição Adestramento

Anulação
•Subjetividade

•Criticidade

Conservadorismo

(2015) A humanidade conhece, atualmente, um fenômeno espacial novo: 
pela primeira vez na história humana, a população urbana ultrapassa a 
rural no mundo. Todavia, a urbanização é diferenciada entre os 
continentes. DURAND, M. F. et al. Atlas da mundialização: 
compreender o espaço mundial contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2009.

No texto, faz-se referência a um processo espacial de escala mundial. 
Um indicador das diferenças continentais desse processo espacial está 
presente em:

(A) Orientação política de governos locais.

(B) Composição religiosa de povos originais.

(C) Tamanho desigual dos espaços ocupados.

(D) Distribuição etária dos habitantes do território.

(E) Grau de modernização de atividades econômicas.

Fenômeno econômico



(2015) Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial dispunham de 
um capital trinta vezes mais elevado do que o dos 20% mais pobres, o 
que já era escandaloso. Mas, ao invés de melhorar, a situação ainda se 
agravou. Hoje, o capital dos ricos em relação ao dos pobres é, não mais 
trinta, mas oitenta e duas vezes mais elevado. RAMONET, I. Guerras do 
século XXI: novos temores e novas ameaças. Petrópolis: Vozes, 2003 
(adaptado).

Que característica socioeconômica está expressa no texto?

(A) Expansão demográfica.

(B) Homogeneidade social.

(C) Concentração de renda.

(D) Desemprego conjuntural.

(E) Desenvolvimento econômico. 


