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Ética de Kant e Escola de Frankfurt 2ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Semana 26 – Atividades 

 
01. Leia o texto abaixo. 
 

De acordo com Kant, o Esclarecimento "é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 
próprio é culpado", e concluiu que esta culpa resulta da "falta de decisão e coragem de servir-se de si 
mesmo sem a direção de outrem". 

 

(Kant. Resposta à pergunta: que é "Esclarecimento"?, In Textos Seletos, Petrópolis, Vozes, 1985. p. 100). 
 

Responda: Segundo Kant, como se caracteriza a menoridade do homem? Qual o único meio para o 
homem alcançar o Esclarecimento? 

 
02. Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Um menino, a pedido de sua mãe, foi de manhã à padaria para comprar pães de queijo. Como 
estivesse em dificuldades financeiras, o comerciante cobrou-lhe trinta centavos a mais pela 
mercadoria, considerando que este dinheiro por certo não faria falta a uma criança de aparência tão 
saudável. No início da noite, o pai do menino voltou à padaria para comprar leite, e equivocou-se ao 
pagar o comerciante, dando-lhe cinqüenta centavos a mais. O comerciante, no entanto, prontamente, 
restituiu ao freguês os cinqüenta centavos pagos a mais, considerando que o pai do menino era fiscal 
da prefeitura e que, em qualquer caso, seria conveniente manter boas relações com as autoridades 
locais. 
 
Em conformidade com o pensamento kantiano, responda as três questões que se seguem. 
a) Por que a primeira atitude do comerciante (em relação ao menino) é contrária ao dever e imoral? 
b) Por que a segunda atitude do comerciante (em relação ao pai do menino) é conforme ao dever, 

mas mesmo assim é imoral? 
 
03. Leia o texto abaixo 
 

Walter Benjamin discorreu principalmente sobre a Arte, particularmente em seu texto A Obra de 
Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica, no qual ele defende uma visão materialista, segundo 
a qual toda produção artística é circundada por uma certa ‘aura’, que revela sua singularidade. 

Com o advento de produtos culturais de massa como o cinema, que implicam na reprodutibilidade 
da arte, esta ‘aura’ se dilui nas cópias produzidas e, assim, destrói a qualidade de objeto único e 
individual da qual a obra artística podia se revestir. Quando ocorre este fenômeno, a arte deixa de ser 
uma criação exclusiva para um grupo restrito, perde seu caráter sagrado e consequentemente atinge 
uma repercussão na sociedade como um todo. 

Estabelece-se uma nova interação entre o povo e a produção artística; percebe-se esta mudança 
especialmente na modalidade cinematográfica, uma vez que ela implica em uma alteração na 
qualidade das relações com o público consumidor. Mas, nesta produção cultural, apesar de sua 
elaboração demandar a projeção de toda a expressão vital do ser criador, a ‘aura’ já não está mais 
presente. 

 

Explique, a partir do texto e do que debatemos em sala, qual o lado POSITIVO percebido por 
Benjamim no que tange aos meios de reprodutibilidade técnica no que concerne à arte. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. Leia o texto abaixo. 
 

Naquela época, a mídia (palavra que significa meio, no caso, meio de comunicação) era composta 
pelos jornais, pelo rádio e pelo cinema. Como esses veículos de comunicação passavam adiante formas 
de fazer artístico (música, filmes, pinturas, fotografias e textos) para o público, a ideia primária foi 
ampliar o público, ou seja, disponibilizar o acesso à grande massa da população. Mais que isso, seria 
necessário criar conteúdos que fossem facilmente absorvidos por essa massa e que a 
mantivessem satisfeita com aquela nova forma de lazer, pois, assim, ela se sentiria mais motivada 
para trabalhar e não pensaria em se rebelar contra o sistema capitalista. Surge, então, a indústria 
cultural. 

A indústria cultural trata os espectadores como massa, anulando a sua individualidade. Ela supõe 
que todos são iguais e querem a mesma coisa. Essa indústria nivela por baixo as diferentes camadas 
intelectuais, utilizando-se dos canais de comunicação e dos programas oferecidos para passar 
a ideologia dominante adiante e manter as pessoas crentes naquela ideologia e satisfeitas com a 
situação política e econômica em que vivem. 

Economia, política e estratégias governamentais fundem-se em uma produção artística 
inautêntica, produzida irreflexivamente, utilizando-se também da razão instrumental, pois esta cria 
a tecnologia que permite a disseminação de informação. Informação e satisfação dos desejos mais 
básicos tomam forma em fazeres artísticos de baixa qualidade, que adentram os lares da massa da 
população, mantendo todos conformados. Isso é a indústria cultural. 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/industria-cultural.htm. 
 

Explique a crítica feita por Adorno e Horkheimer ao advento da Industria Cultural. Para tanto exponha 
seus principais efeitos negativos. 


