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Justificativa

Na obra “A Ideologia Alemã” (MARX & ENGELS, 2015A), mais
especificamente na seção 6 da parte IV, denominada: “A concorrência dos
indivíduos e a formação das classes". Nesta seção, Marx & Engels afirmam
que “os indivíduos isolados só formam uma classe na medida em que têm de
travar uma luta comum contra uma outra classe” (p. 83). Neste trecho, e em
diversos outro desta mesma obra, fica claro que a formação da classe se dá
por meio da “luta em comum”, a mesma que cria uma identificação entre os
indivíduos, fundamental para a formação de uma classe. Também podemos INDEFERIDO
observar claramente este fenômeno na obra de E.P. Thompson “Formação
da Classe Operária Inglesa”.
Ou seja, observamos em vasta literatura acadêmica o fenômeno da formação
da classe operária por meio de valores em comum que são constituídos no
contexto de exploração e submissão impostos pelo sistema capitalista.

"De todas as classes que ora enfrentam a burguesia, só o proletariado é uma
classe verdadeiramente revolucionária. As outras classes degeneram e
perecem com o desenvolvimento da grande indústria; o proletariado, polo
contrário,
é
o
seu
produto
mais
autêntico."
Fonte:https://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoCo
munistaEmGalego/cap01.htm#I 46° parágrafo do 1° capítulo: Burgueses e
proletários.
INDEFERIDO
Na vasta obra de Karl Marx, percebemos claramente a distinção entre a
classe operária, proletária ou trabalhadora e o trabalhadores de uma maneira
geral. Desta forma, seria apenas a classe, constituída no contexto de
exploração e submissão impostos pelo sistema capitalista, a responsável pelo
movimento de transformação da realidade social e econômica. Em nenhuma
hipótese a classe pode ser confundida com trabalhadores de maneira geral.
Em resposta ao recurso interposto, a banca decide pelo deferimento e
consequente anulação da questão em razão de divergências entre as
traduções da obra de referência para elaboração da questão.
Em resposta ao recurso interposto, a banca decide pelo deferimento e
consequente anulação da questão em razão do gabarito oficial divulgado
com erro e a questão não apresentar resposta correta.
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suas teorias apresentam a
crença de que as classes
populares influenciam o
funcionamento da mídia.

Nascida em 1924, os intelectuais da Escola de Frankfurt observaram o
desenrolar de diversos acontecimentos que abalaram a primeira metade do
século XX, entre eles a Revolução Russa, a ascensão do fascismo e a
Segunda Guerra Mundial. Tanto na perspectiva semântica quanto na
perspectiva histórica, fica claro que são eventos distintos.
Em relação à expressão “ideologias marxistas”, presente na
alternativa (C), em nenhum momento a questão cobra conhecimentos
sobre o conceito de ideologia presente nas obras de Karl Marx, deixando INDEFERIDO
claro que, neste contexto, o termo ideologia diz respeito às influências
marxistas no campo das ideias sobre a Escola de Frankfurt. De acordo com
o dicionário Aurélio, ideologia é: “Ciência da formação das ideias. Tratado
sobre as faculdades intelectuais. Conjunto de ideias, convicções e
princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento de
um indivíduo, grupo, movimento, época, sociedade”.
https://dicionariodoaurelio.com/ideologia
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