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FILÓSOFOS QUE MAIS CAEM NO ENEM 

 

1. Os filósofos pré-socráticos: os primeiros filósofos e cientistas (séc. VI a.C.). Preocupam-se mais com a 

questão da origem e da constituição da natureza (a questão da physis) do que com as questões éticas, 

políticas e epistemológicas. 

 

2. Os sofistas: os primeiros professores profissionais de argumentação e retórica. São os primeiros 

“humanistas”. Defendem que “o homem é a medida de todas as coisas” (Protágoras) e que a verdade é 

relativa à força dos argumentos (Górgias). 

3. Sócrates: o primeiro filósofo de fato. Faz oposição aos sofistas, por eles cobrarem pelos ensinamentos e 

não visarem à compreensão da verdade. Para Sócrates, o conhecimento mais importante é a consciência 

da própria ignorância. 

 

4. Platão: aluno de Sócrates. Desenvolve a  Teoria das Ideias. É contrário à democracia, vista como um 

regime no qual os mais ignorantes governam. Defende o governo dos mais sábios. 

 

5. Aristóteles: aluno de Platão. Critica a Teoria das Ideias. Afirma ser necessário utilizar os sentidos para 

conhecer. Para ele, a virtude está na justa medida. A felicidade é o fim a que visam todas as ações 

humanas. 

 

6. Filosofia medieval: o processo de conciliação entre o pensamento filosófico grego e helênico e a 

religião cristã. Dois grandes períodos: a Patrística (do séc. IV ao VI; o principal representante é 

Agostinho) e a Escolástica (do séc. XI ao XV; o principal representante é Tomás de Aquino). 

7. Thomas More: também conhecido como Thomas Morus, escreve, no séc. XVI, Utopia, descrição 

literária e filosófica de uma sociedade ideal, sem dinheiro nem violência contra as pessoas. 

 

8. Maquiavel: escreve, também no séc. XVI, O Príncipe, no qual tenta apresentar as leis de 

funcionamento da política não a partir de uma idealização, mas a partir da história grega, romana e 

italiana. 

 

9. René Descartes: no séc. XVII, o racionalista Descartes procura fundamentar todo o conhecimento não 

pela tradição nem pela experiência sensorial, mas pela razão. 

10. Francis Bacon: propõe que a ciência funcionava por método indutivo: a repetição das observações e 

experimentos permitiria a inferência das leis de funcionamento da natureza. O erro do conhecimento 

é atribuído a ídolos: os ídolos da tribo, da caverna, do fórum e do teatro. 

 



11. Thomas Hobbes: no séc. XVII, escreve Leviatã, onde defende que o Estado absolutista é necessário 

para evitar a guerra de todos contra todos. É um contratualista. É também empirista, afirmando que todo o 

conhecimento humano deriva das impressões sensoriais. 

 

12. John Locke: concorda com o empirismo de Hobbes, mas discorda da defesa do Estado absolutista. 

Locke é um contratualista e jusnaturalista (acredita que existam leis naturais) que defende que o Estado 

deve manter e proteger todos os direitos dos cidadãos (direito à vida, à liberdade e à propriedade privada), 

exceto o direito de fazer justiça pelas próprias mãos. 

 

13. Jean-Jacques Rousseau: no séc. XVIII, Rousseau afirma que o homem nasce bom, mas a sociedade o 

corrompe, especialmente por meio da propriedade privada. Essa é a base da tese do bom selvagem. 

Rousseau é um contratualista. 

 

14. David Hume: o empirista David Hume, no séc. XVIII, aponta o problema da indução. Afirma que 

todo o conhecimento indutivo, incluindo a ciência, é inseguro, pois é baseado no mero hábito, e não na 

estrutura da natureza. Não é possível obter um conhecimento geral a partir de um conjunto limitado de 

dados. 

 

15. Immanuel Kant: no século XVIII, defende que tanto o racionalismo quanto o empirismo têm razão 

parcialmente. Defende que é preciso conceber o conhecimento como uma síntese entre a coisa-em-si 

externa e uma estrutura prévia de conhecimento. A ideia de que o conhecimento revela mais sobre nós 

mesmos do que sobre a coisa conhecida é chamada por ele de revolução copernicana na filosofia. No 

campo da ética, criou o imperativo categórico, que diz que antes de agir o sujeito deve generalizar 

hipoteticamente sua ação para toda a humanidade – se o resultado de sua ação generalizada for benéfico 

para todos, ela deve ser praticada; se for maléfico, não deve. 

 

16. Hegel: transforma o conceito de “dialética”: para Hegel, a dialética não tem dois pólos, mas três – 

tese, antítese e síntese, que se constitui como nova tese. 

17. Karl Marx: no século XIX, cria o materialismo dialético. Para compreender a sociedade, é preciso 

compreender sua infra-estrutura (o processo de produção). A superestrutura (valores, ideias, religião, 

cultura, educação et cetera) é mera consequência necessária da infraestrutura. 

 

18. Adorno e Horkheimer, século XX. Criadores do termo Indústria Cultural (em alemão 

Kulturindustrie) foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno (1903-1969) e Max 

Horkheimer (1895-1973), a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial. 

Membros da Escola de Frankfurt, os dois filósofos alemães empregaram o termo pela primeira vez no 

capítulo: O iluminismo como mistificação das massas no ensaio Dialética do Esclarecimento, escrita em 

1942, mas publicada somente em 1947. 

 



19. Jean-Paul Sartre: para Sartre (séc. XX), todo homem vive na liberdade absoluta. “O homem é 

condenado a ser livre”: não pode escapar do fato de que todas as suas ações são de sua inteira e exclusiva 

responsabilidade. O homem é livre mesmo que decida seguir ordens – pois o ato de seguir ordens não é 

necessário, e sim uma escolha livre de não ser livre, escolha que o homem pode mudar a qualquer 

momento. Sartre é um existencialista: para ele, a existência é anterior à essência, que é constituída 

livremente por cada homem. 

20. Michel Foucault: no pensamento de Foucault (séc. XX), o poder não existe como algo de que alguém 

possa ter a “posse”; o poder não é localizado espacialmente, mas está distribuído em todas as relações 

sociais. Poder não se detém: se exerce. A forma do exercício do poder pode ser violenta ou sutil. 

FONTE: https://oficinadefilosofia.com/2014/11/05/os-20-filosofos-essenciais-do-enem/ (MODIFICADO) 

 

 

 

 

O que revisar para as questões de filosofia do Enem? G1 explica 

Professor indica filósofos que mais aparecem na prova.  

Até as vésperas do Enem, G1 publica vídeos com respostas aos candidatos. 

 

Um terço da prova de ciências humanas e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio é composto 

por questões ligadas a filosofia e sociologia. 

Segundo o professor Ed Bello, do Curso Maximize, uma das principais preocupações do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) ao elaborar o exame é testar o conhecimento dos estudantes sobre 

conceitos dos filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles. 

As 15 questões que abordam as disciplinas, no entanto, não se restringem apenas a eles. Para Bello, é 

importante que os alunos se atentem também a outros temas, como a filosofia política. "Os filósofos 

contratualistas, de maneira geral. Maquiavel, mas também Thomas Hobbes, Jonh Lock, Voltaire, Montesquieu, 

Rousseau. Esses são os que mais caem", completou ele. 

FONTE: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/o-que-revisar-para-questoes-de-

filosofia-do-enem-g1-explica.html CONSULTADO EM 30/06/2016  

https://oficinadefilosofia.com/2014/11/05/os-20-filosofos-essenciais-do-enem/
http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/o-que-revisar-para-questoes-de-filosofia-do-enem-g1-explica.html%20CONSULTADO%20EM%2030/06/2016
http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/o-que-revisar-para-questoes-de-filosofia-do-enem-g1-explica.html%20CONSULTADO%20EM%2030/06/2016


APÊNDICE PARA CONSEGUIR CONTEXTUALIZA E TER UMA VISÃO GERAL DA HISTÓRIA 

DA FILOSOFIA 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

  



Vídeos para assistir (veja o blog do professor versão digital para entrar diretamente nos links – 

www.fabiomesquita.wordpress.com) 

 

 

1 - Los Filósofos Presocráticos (Primera parte) - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A&index=2&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

2 - Los Filósofos Presocráticos (Segunda parte) - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs&index=3&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

3- Átomos – Demócrito - The 2,400-year search for the atom - Theresa Doud 

https://www.youtube.com/watch?v=xazQRcSCRaY&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=43  

 

4 - Los Sofistas - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=x4EhF-HhdN4&index=4&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

5 - Socrates on Self-confidence - Sócrates e a Autoconfiança - Alain de Botton 

https://www.youtube.com/watch?v=W8ol7UAiQzQ  

 

6 - Sócrates - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y&index=5&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

7 - Ser Ou Não Ser - Platão, O Mito Da Caverna - Viviane Mosé - Fantástico 

https://www.youtube.com/watch?v=ei-kSPL4Lg4  

 

8 - Plato’s Allegory of the Cave - Alex Gendler - TED-Ed 

https://www.youtube.com/watch?v=1RWOpQXTltA&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=45  

 

9 - Platón: Ontología, Epistemología y La Línea Dividida - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=DouMb_ABSzE&index=6&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

10 - Platón: Teoría de las Ideas y Mito de la Caverna - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4&index=7&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

11 - Platón: Alma, Ética y Política- (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk&index=8&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

12 - Relación Platón Aristóteles - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=3OlBRyeOZuQ&index=9&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

13 - Ser Ou Não Ser - Aristóteles - A Filosofia nasce do Espanto - Viviane Mosé Fantástico 

https://www.youtube.com/watch?v=rHp5GXpbd0Q  

 

14 - La Metafísica en Aristóteles - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8&index=10&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

  

15 - Aristóteles La Física o Filosofía Segunda - (Unboxing Philosophy) 

http://www.fabiomesquita.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A&index=2&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A&index=2&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs&index=3&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs&index=3&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=xazQRcSCRaY&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=43
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=x4EhF-HhdN4&index=4&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=x4EhF-HhdN4&index=4&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=W8ol7UAiQzQ
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y&index=5&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y&index=5&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=ei-kSPL4Lg4
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA
https://www.youtube.com/watch?v=1RWOpQXTltA&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=45
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=DouMb_ABSzE&index=6&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=DouMb_ABSzE&index=6&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4&index=7&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4&index=7&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk&index=8&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk&index=8&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=3OlBRyeOZuQ&index=9&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=3OlBRyeOZuQ&index=9&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=rHp5GXpbd0Q
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8&index=10&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8&index=10&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw


https://www.youtube.com/watch?v=6Y5xTuH4Z6E&index=11&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

16 - El Conocimiento en Aristóteles - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRpiLAGuJSg&index=13&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

17 - La Ética y la Política en Aristóteles - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc&index=14&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

18 - Epicurus on Happiness - Epicuro e a Felicidade - Alain de Botton 

https://www.youtube.com/watch?v=KFYr2jvTm98  

 

19 - Estoicismo - Seneca on Anger - Sêneca e a Raiva - Alain de Botton 

https://www.youtube.com/watch?v=c6QWjV2lRAw  

 

20 - Escuelas Helenísticas - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=VY2osqEbvfY&index=15&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

21 - San Agustin de Hipona y San Anselmo de Canterbury - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=vjNZfQrOOZw&index=16&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

22 - Santo Tomás de Aquino - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA&index=17&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

23 - Hobbes - Leviatã (animação inspirada na obra de Thomas Hobbes) - Filosofia na Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=C7FS5sgSt5c&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=65  

 

24 - Montaigne e a Autoestima - Parte 1/3 

https://www.youtube.com/watch?v=GuT-ybaerok  

 

25 - Ser ou não ser Descartes Penso logo existo Viviane Mosé 

https://www.youtube.com/watch?v=Tjl9sGHkKWU  

 

26 - Descartes (Primera parte) - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=9BMXwjKOSyk&index=19&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

27 - Descartes (Segunda parte) - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=ScAQqBUAdfY&index=20&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

28 - John Locke - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=AH5zYB3MJHs&index=21&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

29 - David Hume - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0&index=22&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

30 - La Teoría del Conocimiento en Kant - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y5xTuH4Z6E&index=11&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=6Y5xTuH4Z6E&index=11&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=ZRpiLAGuJSg&index=13&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=ZRpiLAGuJSg&index=13&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc&index=14&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc&index=14&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=KFYr2jvTm98
https://www.youtube.com/watch?v=c6QWjV2lRAw
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=VY2osqEbvfY&index=15&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=VY2osqEbvfY&index=15&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=vjNZfQrOOZw&index=16&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=vjNZfQrOOZw&index=16&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA&index=17&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA&index=17&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UCc0VTs_5AX06_zDOzK5SMHg
https://www.youtube.com/watch?v=C7FS5sgSt5c&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=GuT-ybaerok
https://www.youtube.com/watch?v=Tjl9sGHkKWU
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=9BMXwjKOSyk&index=19&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=9BMXwjKOSyk&index=19&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=ScAQqBUAdfY&index=20&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=ScAQqBUAdfY&index=20&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=AH5zYB3MJHs&index=21&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=AH5zYB3MJHs&index=21&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0&index=22&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0&index=22&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw


https://www.youtube.com/watch?v=MlMv5OJQ9sY&index=23&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

31 - La Ética en Kant - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg&index=24&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

32 - Schopenhauer on love - Schopenhauer e o Amor - Alain de Botton 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn6G0_fGtEw  

 

33 - PHILOSOPHY – Hegel (em inglês) 

https://www.youtube.com/watch?v=H5JGE3lhuNo&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=11  

 

34 - Adam Smith e Karl Marx: Liberalismo e Socialismo (Globo Ciência) 

https://www.youtube.com/watch?v=QOmFyRpTvFM&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=2

2  

 

35 - Encontro do século - Smith e Marx 

https://www.youtube.com/watch?v=WnZs9xrDM0k&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=8  

 

36 - Marx - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM&index=25&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

37 - Nietzsche on Hardship - Nietzsche e o Sofrimento - Alain de Botton 

https://www.youtube.com/watch?v=1dQjnrTb3Jc  

 

38 - Nietzsche - (Unboxing Philosophy) 

https://www.youtube.com/watch?v=cOkVJZdOQVE&index=26&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-

VgS84q_chQwCcp  

 

39 - Sartre e Beauvoir (Globo ciência) - Filosofia na Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=xzAtSv18Cm0&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=66  

 

40 - Sartre: um ateu que tem vontade de ser deus - Franklin Leopoldo e Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz7HO8Cu3KE&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=20  

 

41 - Ser Ou Não Ser - Foucault e as relações de poder 

https://www.youtube.com/watch?v=lLCXhefM2i4  

 

42 - Michel Foucault (Globo Ciência) 

https://www.youtube.com/watch?v=WwViBuMD5RI  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MlMv5OJQ9sY&index=23&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=MlMv5OJQ9sY&index=23&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg&index=24&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg&index=24&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=Qn6G0_fGtEw
https://www.youtube.com/watch?v=H5JGE3lhuNo&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QOmFyRpTvFM&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=QOmFyRpTvFM&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=WnZs9xrDM0k&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=8
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM&index=25&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM&index=25&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=1dQjnrTb3Jc
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/watch?v=cOkVJZdOQVE&index=26&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/watch?v=cOkVJZdOQVE&index=26&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-VgS84q_chQwCcp
https://www.youtube.com/channel/UCc0VTs_5AX06_zDOzK5SMHg
https://www.youtube.com/watch?v=xzAtSv18Cm0&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Dz7HO8Cu3KE&list=FLUbD2HTCbMuLu2rMErEEiJQ&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=lLCXhefM2i4
https://www.youtube.com/watch?v=WwViBuMD5RI
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FILOSOFIA PRÉ-SOCRÁTICA 
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TALES DE MILETO 

 

Por Willyans Maciel 

De acordo com Aristóteles, Tales de Mileto teria sido o primeiro filósofo da história da 

humanidade. Não o primeiro a utilizar o termo filósofo para referir-se a si mesmo, já que este 

foi Pitágoras, mas o primeiro a fazer jus ao título por sua forma de proceder, ao promover um 

afastamento da visão mitológica do mundo e buscar as causas primeiras, ou a causa primeira única, 

das coisas e fenômenos da natureza com base, exclusivamente, na razão e observação da própria 

natureza. 

É dito que Tales teria iniciado a busca filosófica, devido ao fato de que muitos daqueles que hoje 

chamamos de "filósofos pré-socráticos" o terem seguido, na tentativa de explicar a substância, 

mudança e a própria existência do universo sem recorrer a mitologia, que era a prática comum da 

época. Tales procurou explicar os fenômenos naturais por hipóteses que faziam referência aos 

próprios processos da natureza, desta forma, eliminando o sobrenatural e trazendo a compreensão 

dos fenômenos para o âmbito da racionalidade humana, tornando a sabedoria acessível a qualquer 

pessoa disposta a observar e estudar a natureza. 

Este método, inovador para a época, levou Tales a questionar qual a natureza (arche) dos objetos, 

que os faz comportarem-se da forma como o fazem. A palavra grega arche é frequentemente 

traduzida como "princípio", o que é impreciso, uma vez que o princípio de algo é aquilo que lhe é 

anterior, ou primitivo, em termos lógicos ou cronológicos. A arche não é apenas primitiva, mas 

domina o objeto e o constitui. Tales, e aqueles que o seguiram, procuravam definir a substancia da 

qual todo objeto material é composto, não apenas o evento que lhe é anterior. Por esta mesma razão, 

Tales é descrito como o primeiro cientista ocidental, uma vez que o trabalho de buscar a substancia 

da qual todo objeto material é composto é exatamente o trabalho realizado por cientistas modernos 

em física nuclear. 

Segundo nos reporta o filósofo grego Aristóteles, ainda neste trabalho de encontrar a natureza dos 

objetos materiais, Tales chegou a sua posição mais famosa, a hipótese segundo a qual a natureza 

originadora dos objetos do mundo é uma única substância material, a água. Outros filósofos 

contemporâneos de Tales e posteriores discordaram sobre qual seria esta natureza, Anaxímenes, por 

exemplo, defendeu que seria o ar, no entanto, em sua grande maioria, a tradição filosófica aceitou 

que é necessário que exista alguma natureza, seja apenas uma ou mais de uma, da qual as 

propriedades dos objetos advém. Esta natureza seria uma substância que subjaz todos os objetos, 

transformando-se em qualidades por meio de processos regidos pelas leis da natureza. 

Tales também foi conhecido por seu uso, teórico e prático, inovador da geometria, vindo a formular 

dois teoremas importantes, sendo que um deles leva seu nome. 

http://www.infoescola.com/autor/willyans-maciel/3296/
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O Teorema de Tales estabelece que se A, B e C são pontos em um círculo, onde a linha AC é o 

diâmetro do circulo, então o angulo ∠ ABC é um angulo reto. O Teorema da Intersecção, por sua 

vez, estabelece que, se duas retas transversais cortarem um feixe de retas paralelas, teremos 

medidas proporcionais nos segmentos delimitados nas transversais. Este é o teorema que Tales teria 

usado para calcular a altura da piramide de Quéops. 

Referências bibliográficas: 

BUCKINGHAM, Will; at all. O Livro da Filosofia. Editora Globo. São Paulo, 2011. 

SMITH, William. "Philola'us". Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. ed. 

(1870). 

SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-Socráticos. Primeiros Mestres da Filosofia e da Ciência 

Grega. 2ª Ed., Porto Alegre: Edipucrs, 2003 
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HERÁCLITO DE ÉFESO 

 

Heráclito de Éfeso (540 a.C. - 470 a.C), como o próprio nome indica, nasceu na cidade de Éfeso, 

mereceu lugar de destaque sendo considerado um dos filósofos mais fascinantes, apesar de suas 

idéias meio confusas, por isso recebeu o apelido de “O Obscuro”. Esse cientista transmitia seus 

ensinamentos em forma de jogos de palavras e charadas que levavam as pessoas a pensar, refletir. 

Em razão da forma de expor suas idéias, Heráclito vem provocando debates acirrados há mais de 

vinte séculos. Os gregos e romanos já discutiam sobre ele, e mais tarde foi tema de debates entre 

cristãos e muçulmanos. Já na filosofia moderna e contemporânea sempre ressurge assuntos ligados 

a esse cientista. 

O filósofo possuía um caráter altivo e melancólico, recusou-se a intervir na política, manifestou 

desprezo pelos antigos poetas, era contra os filósofos de sua época e até contra a religião. 

Heráclito nomeou o princípio organizador que governa o mundo de “logos”, são dele as seguintes 

frases: 

 

- "Da luta dos contrários é que nasce a harmonia.” 

- “Tudo o que é fixo é ilusão.” 

- “Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio.” 

- “Não escutem a mim e sim ao logos.” 

- “Das coisas surge a unidade. E, da unidade, todas as coisas.” 

 

Ele queria transmitir a idéia de que tudo que existe é uma manifestação da unidade da qual o 

homem faz parte. As transformações, segundo o filósofo, são conseqüências da tensão entre os 

opostos, da ação e reação. Segundo ele, o sol é novo a cada dia e o universo muda e se transforma 

infinitamente a cada instante. Para exemplificar, compare essa idéia com os símbolos taoístas 

de ying e yang: 

 

Os opostos se completam. 

Como se vê, os opostos fazem parte de um único todo, esse símbolo representa a teoria descrita 

onde tudo está em um fluxo constante mantendo uma unidade absoluta através do “logos”. Esta 

teria sido a grande descoberta do cientista: existe uma harmonia oculta das forças opostas, como a 

do arco e fecha. 

Heráclito recebeu o nome de filósofo do fogo, por que defendia a idéia de que o agente 

transformador é o fogo: ele purifica e faz parte do espírito dos homens. Esses conceitos inspiraram 

os primeiros cientistas que exploraram na prática a união do material e o imaterial através do fogo: 

os famosos Alquimistas. 

Por Líria Alves 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/quimica/heraclito-filosofo-fogo.htm Visualizado em 

30/06/2016 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/heraclito-filosofo-fogo.htm
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Sofistas 

 

Por Gabriela E. Possolli Vesce 

Na história do pensamento grego houve uma fase muito particular que foi extremamente 

importante, mas de duração relativamente curta: o período dos sofistas. Esse período compreendeu 

os séculos IV e V a.C. e envolveu poucos, porém grandes intelectuais, pensadores e cientistas, 

dentre eles: Protágoras, Górgias e Hipías. 

Os sofistas sistematizaram e transmitiram uma série de conhecimentos estudas até os dias de hoje, 

dominavam técnicas avançadas de discurso e atraiam muitos aprendizes. Eles não ensinavam em 

um determinado local, eram conferencistas itinerantes, viajando constantemente. Os sofistas 

ensinavam por meio de uma designação geral de filosofia que compreendia uma série de 

conhecimentos não abordados pela escola regular, como: física, geometria, medicina, astronomia, 

retórica, artes e a filosofia em si. 

Antes de mais nada, os sofistas se preocupavam em manejar minuciosamente as técnicas de 

discurso, a tal ponto que o interlocutor se convencesse rapidamente daquilo que estavam 

discursando. Para eles não interessava se o que estavam falando era verdadeiro, pois o essencial era 

conquistar a adesão do público ouvinte. 

Contrapondo-se à maiêutica de Sócrates, a retórica dos sofistas não se propunha a levar o 

interlocutor a questionar-se sobre a verdade dos fatos, dos princípios éticos ou dos sentimentos, ao 

contrário, a retórica busca inculcar no ouvinte ideologias que sejam aproveitáveis para manipulação 

do povo. 

Entre as maiores divergências entre o pensamento dos sofistas e o de Sócrates destaca-se o fato de 

os sofistas cobrarem por suas lições preços bastante elevados, enquanto Sócrates lecionava muito 

mais por paixão do que por uma compensação financeira. Porém cabe ressaltar que naquela época 

os sofistas eram os únicos capazes de desenvolver uma cultura geral aprofundada e ao mesmo 

tempo formar oradores eficazes. 

A filosofia de vida dos sofistas adotava uma visão de mundo extremamente egoísta e utilitária 

diante dos problemas da atividade prática, por isso foi que Sócrates se levantou fortemente contra 

http://www.infoescola.com/autor/gabriela-e-possolli-vesce/66/
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esta doutrina. Em resumo, os sofistas eram considerados mestres da oratória, que cobravam um alto 

preço dos cidadãos para aplicação e ensino de suas habilidades de discurso, que para os gregos eram 

fundamentais para a política. Os sofistas defendiam que a verdade surgia por meio do consenso 

entre os homens. 

Fonte: http://www.infoescola.com/filosofia/sofistas/ Visualizado em 30/06/2016 

  

http://www.infoescola.com/filosofia/sofistas/
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Os Sofistas 

Após o surgimento da democracia na Grécia antiga, vários transformações ocorreram na sociedade, 

exigindo novas formas de se relacionar. A democracia era o sistema de governo que pressupunha a 

escolha periódica de executores e elaboradores das leis. E para isso, não havia nenhum critério. 

Neste período, em que já estão avançadas as questões cosmológicas, a busca pelo ser das coisas 

deixa de ser o foco principal das questões filosóficas, que agora se ocupa com o homem e suas 

potencialidades. Era preciso saber falar para fazer valer seus interesses nas assembleias. Surgem, 

então, os famosos oradores denominados Sofistas, palavra que significa sábio em grego. 

Esses homens, portadores de uma eloquência incomum, propunham ensinar qualquer coisa aos 

cidadãos que almejassem os cargos públicos ou simplesmente que se defenderiam em um caso 

litigioso. No entanto, suas técnicas nada mais eram do que ensinar a persuadir convencendo seu 

interlocutor em um debate, seja pela emoção, seja pela passividade deste. Ardilosos oradores, os 

sofistas fascinavam àqueles que ouviam suas palestras, ensinando como transformar um argumento 

fraco em um argumento forte e vice-versa. Para eles, fácil era convencer conforme seus interesses, 

por isso conseguiam provar que uma coisa ora era branca, ora preta. O importante era convencer a 

qualquer custo. Mediante salários (ou seja, cobravam pelo ensino), eles ensinavam a quem pudesse 

pagar, sobre qualquer coisa, dizendo serem portadores de um saber universal. Mas na prática, 

ensinavam como refutar o seu adversário, não se preocupando com a relação que as palavras tinham 

com as coisas, articulando-as segundo as necessidades do debate para convencer e derrotar seu 

oponente. 

São famosos e numerosos os sofistas que atuaram na Grécia antiga, em especial em Atenas, onde a 

cultura floresceu com mais evidência. Híppias, Pródico, Antístenes, Trasímaco são apenas alguns 

exemplos históricos destes que inventaram um certo modo de viver numa política que pressupunha 

a isonomia (leis iguais para todos os cidadãos). No entanto, podemos destacar especialmente dois 

dos maiores sofistas de todos os tempos: Górgias e Protágoras. 

Protágoras é conhecido como o primeiro sofista. Sua fama se estendia por todas as colônias e era 

um homem culto e bem sucedido. Aliás, a estima do público, a vaidade e o reconhecimento era algo 

de que todos os sofistas se valiam, pois para eles o que importa é o momento e jamais o que se tem 

depois de morto. Questões espirituais eram descartadas, gerando algumas acusações de impiedade, 

das quais o próprio Protágoras conseguiu escapar. 

Este eminente orador vivia uma forma de absoluto subjetivismo relativista. Sua máxima “o homem 

é a medida de todas as coisas” ilustra bem o modo de pensar das diferentes pessoas. Isto quer dizer 

que cada pessoa, pensa, deseja e busca algo para si, de tal forma única que impossibilita que exista 

uma verdade absoluta. A verdade, segundo Protágoras, depende de cada um, depende de como cada 

coisa aparece para cada um em seu juízo. O que pode ser verdade para um, pode não o ser para 

outro. Com esse relativismo moral, ele rejeita toda verdade universal. Se algo te parece bom, faça. 

Se isso traz benefício a você e prejuízo aos outros, faça assim mesmo. 
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Com isso, Protágoras também desacreditava dos deuses. Seu pragmatismo imediatista afirmava que 

se você nada pode saber dos deuses, eles não servem para nada e, assim, você pode ser indiferente a 

eles. Esse foi um dos motivos pelos quais ele foi acusado de impiedade. 

Outro ilustre sofista e não menos importante foi Górgias. Descartando qualquer noção de moral ou 

virtude, ele determinou a persuasão como algo essencial ao homem. Segundo ele, o domínio dessa 

técnica permite ao homem conhecer todas as coisas e, com isso, ser feliz. 

Górgias redigiu um tratado sobre o Não Ser, em resposta ao filósofo Parmênides, em que consta o 

resumo de seu modo Niilista de pensar. Para ele, nada existe de real; e se nada existe, o homem não 

pode conhecer verdadeiramente nada; e mesmo que algo exista e possa a ser conhecido, seria 

impossível comunicar aos outros este conhecimento. 

Desse modo, Górgias acentua o seu ceticismo, evidenciando a impossibilidade de um conhecimento 

definitivo e propiciando um ambiente em que o mundo só tem o valor daquilo que o homem 

confere, consciente de sua efemeridade, ou seja, que o homem é um ser passageiro e que age apenas 

para satisfazer seus interesses pessoais. 

Por João Francisco P. Cabral 

Colaborador Brasil Escola 

Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

Mestrando em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/filosofia/os-sofistas.htm  Visualizado em 30/06/2016 

   

http://brasilescola.uol.com.br/filosofia/os-sofistas.htm
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SÓCRATES  

Filosofia 

 

Rosto de Sócrates exposto noMuseu do Louvre. 

O seu pensamento desenvolveu-se de 3 grandes ideias: 

a) a crítica aos sofistas 

b) a arte de perguntar; 

c) a consciência do Homem. 

Método Socrático 

O método socrático consiste em uma técnica de investigação filosófica, que faz uso de perguntas 

simples e quase ingênuas que têm por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes 

na atual forma de pensar do aluno, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade, e 

auxiliá-lo assim a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. 

Ideias Filosóficas 

As crenças de Sócrates, em comparação às de Platão, são difíceis de discernir. Há poucas diferenças 

entre as duas ideias filosóficas. Consequentemente, diferenciar as crenças filosóficas de Sócrates, 

Platão e Xenofonte é uma tarefa difícil e deve-se sempre lembrar que o que é atribuído a Sócrates 

pode refletir o pensamento dos outros autores. 

Se algo pode ser dito sobre as ideias de Sócrates, é que ele foi moralmente, intelectualmente e 

filosoficamente diferente de seus contemporâneos atenienses. Quando estava sendo julgado por 

heresia e por corromper a juventude, usou seu método de elenchos para demonstrar as crenças 

errôneas de seus julgadores. Sócrates acreditava na imortalidade da alma e que teria recebido, em 

um certo momento de sua vida, uma missão especial do deus Apolo Apologia, a defesa 

do logos apolíneo "conhece-te a ti mesmo". 

Sócrates também duvidava da ideia sofista de que a arete (virtude) podia ser ensinada para as 

pessoas. Acreditava que a excelência moral é uma questão de inspiração e não de parentesco, pois 

pais moralmente perfeitos não tinham filhos semelhantes a eles. Isso talvez tenha sido a causa de 

não ter se importado muito com o futuro de seus próprios filhos. Sócrates frequentemente dizia que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Socrates_Louvre.jpg
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suas ideias não eram próprias, mas de seus mestres, entre eles Pródico e Anaxágoras de 

Clazômenas . 

Amor 

Em O Banquete, de Platão, Sócrates revela que foi a sacerdotisa Diotima de Mantinea que o iniciou 

nos conhecimentos e na genealogia do amor. As idéias de Diotima estão na origem do conceito 

socrático-platônico do amor. Também em O Banquete, no discurso de Alcibíades se descreve o 

amor entre Sócrates e Alcibíades. 

Conhecimento 

Sócrates dizia que sua sabedoria era limitada à sua própria ignorância. Segundo ele, a verdade, 

escondida em cada um de nós, só é visível aos olhos da razão (daí a célebre frase "Só sei que nada 

sei"!).
 
Ele acreditava que os erros são consequência da ignorância humana. Nunca proclamou ser 

sábio. A intenção de Sócrates era levar as pessoas a conhecerem seus desconhecimentos ("Conhece-

te a ti mesmo"). Através da problematização de conceitos conhecidos, daquilo que se conhece, 

percebe-se os dogmas e preconceitos existentes. 

 

Virtude 

O estudo da virtude se inicia com Sócrates, para quem a virtude é o fim da atividade humana e se 

identifica com o bem que convém à natureza humana. 

Sócrates acreditava que o melhor modo para as pessoas viverem era se concentrando no próprio 

desenvolvimento ao invés de buscar a riqueza material. Convidava outros a se concentrarem na 

amizade e em um sentido de comunidade, pois acreditava que esse era o melhor modo de se crescer 

como uma população. Suas ações são provas disso: ao fim de sua vida, aceitou a sentença de morte 

quando todos acreditavam que fugiria de Atenas, pois acreditava que não podia fugir de sua 

comunidade. Acreditava que os seres humanos possuíam certas virtudes, tanto filosóficas quanto 

intelectuais. Dizia que a virtude era a mais importante de todas as coisas. 

 

Política 

Diz-se que Sócrates acreditava que as ideias pertenciam a um mundo que somente os sábios 

conseguiam entender, fazendo com que o filósofo se tornasse o perfeito governante para um Estado. 

Opunha-se à democracia aristocrática que era praticada em Atenas durante sua época; essa mesma 

ideia surge nas Leis de Platão, seu discípulo. Sócrates acreditava que ao se relacionar com os 

membros de um parlamento a própria pessoa estaria fazendo-se hipócrita. 

 

Fonte: Historiadomundo.com.br Sócrates (470 a.c.-399 a.c.) – História de Sócrates. Visualizado em 

30/06/2016 
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PLATÃO  

 

Teoria das Idéias 

Sócrates mostrara no conceito o verdadeiro objeto da ciência. Platão aprofunda-lhe a teoria e 

procura determinar a relação entre o conceito e a realidade fazendo deste problema o ponto de 

partida da sua filosofia. 

A ciência é objetiva; ao conhecimento certo deve corresponder a realidade. Ora, de um lado, os 

nossos conceitos são universais, necessários, imutáveis e eternos (Sócrates), do outro, tudo no 

mundo é individual, contigente e transitório (Heráclito). Deve, logo, existir, além do fenomenal, um 

outro mundo de realidades, objetivamente dotadas dos mesmos atributos dos conceitos subjetivos 

que as representam. Estas realidades chamam-se Idéias. As idéias não são, pois, no sentido 

platônico, representações intelectuais, formas abstratas do pensamento, são realidades objetivas, 

modelos e arquétipos eternos de que as coisas visíveis são cópias imperfeitas e fugazes. Assim 

aidéia de homem é o homem abstrato perfeito e universal de que os indivíduos humanos são 

imitações transitórias e defeituosas. 

Todas as idéias existem num mundo separado, o mundo dos inteligíveis, situado na esfera celeste. A 

certeza da sua existência funda-a Platão na necessidade de salvar o valor objetivo dos nossos 

conhecimentos e na importância de explicar os atributos do ente de Parmênides, sem, com ele, 

negar a existência do fieri. Tal a célebre teoria das idéias, alma de toda filosofia platônica, centro 

em torno do qual gravita todo o seu sistema. 

A Metafísica 

As Idéias 

O sistema metafísico de Platão centraliza-se e culmina no mundo divino das idéias; e estas 

contrapõe-se amatéria obscura e incriada. Entre as idéias e a matéria estão oDemiurgo e as almas, 

através de que desce das idéias à matéria aquilo de racionalidade que nesta matéria aparece. 

O divino platônico é representado pelo mundo das idéias e especialmente pela idéia do Bem, que 

está no vértice. A existência desse mundo ideal seria provada pela necessidade de estabelecer uma 

base ontológica, um objeto adequado ao conhecimento conceptual. Esse conhecimento, aliás, se 

impõe ao lado e acima do conhecimento sensível, para poder explicar verdadeiramente o 

conhecimento humano na sua efetiva realidade. E, em geral, o mundo ideal é provado pela 

necessidade de justificar os valores, o dever ser, de que este nosso mundo imperfeito participa e a 

que aspira. 

Visto serem as idéias conceitos personalizados, transferidos da ordem lógica à ontológica, terão 

consequentemente as características dos próprios conceitos: transcenderão a experiência, serão 

universais, imutáveis. Além disso, as idéias terão aquela mesma ordem lógica dos conceitos, que se 

obtém mediante a divisão e a classificação, isto é, são ordenadas em sistema hierárquico, estando no 

vértice a idéia do Bem, que é papel da dialética (lógica real, ontológica) esclarecer. Como a 

multiplicidade dos indivíduos é unificada nas idéias respectivas, assim a multiplicidade das idéias é 

unificada na idéia do Bem. Logo, a idéia do Bem, no sistema platônico, é a realidade suprema, 

donde dependem todas as demais idéias, e todos os valores (éticos, lógicos e estéticos) que se 

manifestam no mundo sensível; é o ser sem o qual não se explica o vir-a-ser. Portanto, deveria 

representar o verdadeiro Deus platônico. No entanto, para ser verdadeiramente tal, falta-lhe a 

personalidade e a atividade criadora. Desta personalidade e atividade criadora - ou, melhor, 

ordenadora - é, pelo contrário, dotado o Demiurgo o qual, embora superior à matéria, é inferior às 

idéias, de cujo modelo se serve para ordenar a matéria e transformar o caos em cosmos. 

As Almas 

http://www.mundodosfilosofos.com.br/socrates.htm
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A alma, assim como o Demiurgo, desempenha papel de mediador entre as idéias e a matéria, à qual 

comunica o movimento e a vida, a ordem e a harmonia, em dependência de uma ação do Demiurgo 

sobre a alma. Assim, deveria ser, tanto no homem como nos outros seres, porquanto Platão é um 

pampsiquista, quer dizer, anima toda a realidade. Ele, todavia, dá à alma humana um lugar e um 

tratamento à parte, de superioridade, em vista dos seus impelentes interesses morais e ascéticos, 

religiosos e místicos. Assim é que considera ele a alma humana como um ser eterno (coeterno às 

idéias, ao Demiurgo e à matéria), de natureza espiritual, inteligível, caído no mundo material como 

que por uma espécie de queda original, de um mal radical. Deve portanto, a alma humana, libertar-

se do corpo, como de um cárcere; esta libertação, durante a vida terrena, começa e progride 

mediante a filosofia, que é separação espiritual da alma do corpo, e se realiza com a morte, 

separando-se, então, na realidade, a alma do corpo. 

A faculdade principal, essencial da alma é a de conhecer o mundo ideal, transcendental: 

contemplação em que se realiza a natureza humana, e da qual depende totalmente a ação moral. 

Entretanto, sendo que a alma racional é, de fato, unida a um corpo, dotado de atividade sensitiva e 

vegetativa, deve existir um princípio de uma e outra. Segundo Platão, tais funções seriam 

desempenhadas por outras duas almas - ou partes da alma: airascível(ímpeto), que residiria no peito, 

e a concupiscível (apetite), que residiria no abdome - assim como a alma racional residiria na 

cabeça. Naturalmente a alma sensitiva e a vegetativa são subordinadas à alma racional. 

Logo, segundo Platão, a união da alma espiritual com o corpo é extrínseca, até violenta. A alma não 

encontra no corpo o seu complemento, o seu instrumento adequado. Mas a alma está no corpo como 

num cárcere, o intelecto é impedido pelo sentido da visão das idéias, que devem ser 

trabalhosamente relembradas. E diga-se o mesmo da vontade a respeito das tendências. E, apenas 

mediante uma disciplina ascética do corpo, que o mortifica inteiramente, e mediante a morte 

libertadora, que desvencilha para sempre a alma do corpo, o homem realiza a sua verdadeira 

natureza: a contemplação intuitiva do mundo ideal. 

O Mundo 

O mundo material, o cosmos platônico, resulta da síntese de dois princípios opostos, as idéias e a 

matéria. O Demiurgo plasma o caos da matéria no modelo das idéias eternas, introduzindo no caos a 

alma, princípio de movimento e de ordem. O mundo, pois, está entre o ser (idéia) e o não-

ser (matéria), e é o devir ordenado, como o adequado conhecimento sensível está entre o saber e o 

não-saber, e é a opinião verdadeira. Conforme a cosmologia pampsiquista platônica, haveria, antes 

de tudo, uma alma do mundo e, depois, partes da alma, dependentes e inferiores, a saber, as almas 

dos astros, dos homens, etc. 

O dualismo dos elementos constitutivos do mundo material resulta do ser e do não-ser, da ordem e 

da desordem, do bem e do mal, que aparecem no mundo. Da idéia - ser, verdade, bondade, beleza - 

depende tudo quanto há de positivo, de racional no vir-a-ser da experiência. Da matéria - 

indeterminada, informe, mutável, irracional, passiva, espacial - depende, ao contrário, tudo que há 

de negativo na experiência. 

Consoante a astronomia platônica, o mundo, o universo sensível, são esféricos. A terra está no 

centro, em forma de esfera e, ao redor, os astros, as estrelas e os planetas, cravados em esferas ou 

anéis rodantes, transparentes, explicando-se deste modo o movimento circular deles. 

No seu conjunto, o mundo físico percorre uma grande evolução, um ciclo de dez mil anos, não no 

sentido do progresso, mas no da decadência, terminados os quais, chegado ogrande ano do mundo, 

tudo recomeça de novo. É a clássica concepção grega do eterno retorno, conexa ao clássico 

dualismo grego, que domina também a grande concepção platônica. 

Texto elaborado por Rosana Madjarof 
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ARISTÓTELES 

 

Entre os principais filósofos antigos está Aristóteles (384 - 322 a.C.), nascido na cidade de Estagira, 

na Macedônia, hoje pertencente à Grécia. Seus escritos discorrem sobre uma grande variedade de 

assuntos como biologia, física, lógica, ética, política e arte. 

Filho do médico do rei da Macedônia, Amintas III, Aristóteles foi para Atenas para prosseguir com 

seus estudos. Naquela cidade, que era o centro da produção do conhecimento na época, escolheu a 

escola de Platão para estudar, a Academia. Estudou ali cerca de vinte anos e deixou a cidade e a 

escola após a morte de Platão. 

Poucos anos após deixar Atenas, Aristóteles recebeu um convite do então rei da Macedônia, Filipe 

II, filho de Amintas III. O convite de Filipe II era para que Aristóteles fosse preceptor de Alexandre, 

que ficaria conhecido na história como o Grande. Aristóteles foi professor do adolescente 

Alexandre até este subir ao trono. 

Com a ascensão de seu aluno, Aristóteles deixou a Macedônia e retornou para Atenas. Ali fundou 

sua própria escola, o Liceu. Com a morte de Alexandre, doze anos após fundar sua escola, 

Aristóteles resolveu deixar a cidade, pois era macedônio e temia que os atenienses o matassem. Foi 

para a ilha de Eubeia e faleceu ali dois anos depois. 

Apesar de existirem diversos escritos de Aristóteles, muito do que ele escreveu se perdeu. Foi a 

partir de alguns fragmentos de seus escritos que sua obra foi organizada. Foram juntados textos por 

assunto para compor o corpo de seus escritos. É certo que a forma de compreender e juntar seus 

escritos tem sido debatida por estudiosos. 

Do que restou de seus escritos, podemos encontrar Aristóteles investigando o “ser enquanto ser”. 

Tal investigação sobre o que são e como são as coisas é fundamental para poder compreender o 

mundo. Nesse sentido, a sua metafísica discorre sobre princípios que garantam a realidade das 

coisas, como: o princípio de identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Além dos 

princípios, Aristóteles aponta quatro causas que fazem as coisas serem o que são: material, formal, 

eficiente e final. 

É interessante notar que Aristóteles visa superar Platão, seu mestre. Assim como pensa que a 

essência das coisas está nas próprias coisas, diferente de Platão que pensa nas coisas como cópias 

de ideias perfeitas, Aristóteles pensa de modo diferenciado assuntos como ética e política. 

Em ética, Aristóteles discorda da ideia platônica que via as paixões humanas como negativas e que 

precisavam ser controladas pela razão. Para ele, as paixões humanas não são nem boas e nem ruins. 

Ruim é quando as paixões são viciosas, isto é, quando estão em excesso ou em falta. Ter raiva de 

alguém não é ruim, por exemplo, pois ruim é aplicar em determinada situação mais raiva do que o 

necessário ou menos raiva do que o necessário. Nesse sentido, Aristóteles pensa que virtude é 

encontrar uma justa medida entre o excesso e a falta das paixões. Agir corretamente é um treino 

constante de dosar corretamente as paixões. 

No campo político, Aristóteles se preocupou menos com hipóteses de uma sociedade ideal e mais 

com um estudo dos sistemas políticos e leis existentes em sua época. Assim, diferente de Platão, 

que teorizou uma cidade ideal, Aristóteles pensou uma sociedade que não fosse nem totalmente 

democrática e nem totalmente aristocrática: a política permitiria que os conflitos entre ricos e 

pobres pudessem ser amenizados. 

 

Filipe Rangel Celeti 
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Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP 
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Epicurismo 
 

Epicuro acreditava que o maior bem era a procura de prazeres moderados de forma a atingir um 

estado de tranquilidade (ataraxia) e de libertação do medo, assim como a ausência de sofrimento 

corporal (aponia) através do conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos. 

A combinação desses dois estados constituiria a felicidade na sua forma mais elevada. Embora o 

epicurismo seja doutrina muitas vezes confundida com o hedonismo (já que declara o prazer como 

o único valor intrínseco), a sua concepção da ausência de dor como o maior prazer e a sua apologia 

da vida simples tornam-no diferente do que vulgarmente se chama “hedonismo”. 

 

Epicuro vê na filosofia o caminho para alcançar a felicidade, entendida como libertação das 

paixões. O valor da filosofia é, pois, puramente instrumental: o seu fim é a felicidade. 

 

Mediante a filosofia o homem liberta-se de todo o desejo inquieto e molesto; liberta-se também das 

opiniões irracionais e vãs e das perturbações que delas procedem.  

 

A investigação científica destinada a investigar as causas do mundo natural não tem um fim 

diferente. "Se não estivéssemos perturbados pelo pensamento das coisas celestes e da morte e por 

não conhecermos os limites das dores e dos desejos, não teríamos necessidade da ciência da 

natureza" (Máximas capitais, 11). O valor da filosofia está, pois, inteiramente em dar ao homem um 

"quádruplo remédio": 

1. Libertar os homens do temor dos deuses, demonstrando que pela sua natureza feliz, não se ocupam 

das obras humanas. 

2. Libertar os homens do temor da morte, demonstrando que ela não é nada para o homem: "quando 

nós existimos, não existe a morte; quando a morte existe, não existimos nós" (Ep. a Men., 125). 

3. Demonstrar a acessibilidade do limite do prazer, isto é, o alcançar fácil do próprio prazer; 

4. Demonstrar a distância do limite do mal, isto é, a brevidade e a provisoriedade da dor. 

 

Os epicuristas e a morte: 

 

Para os epicuristas, simplesmente não faz sentido se preocupar com ela. Acompanhe, leitor, o 

raciocínio: quando um ser humano existe, a morte não existe para ele. Quando ela existe, ele é que 

não existe mais. Assim, nós nunca nos encontramos com nossa morte – nossa existência nunca se dá 

ao mesmo tempo da existência dela. Logo, ocupemos nossas mentes com a vida e desfrutemos 

dela.  

 

E qual é o maior bem que podemos usufruir? O prazer. Ah, o prazer! Mas, calma lá. A noção de 

prazer, no epicurismo, é extremamente refinada. Não se trata de uma busca desenfreada pela fruição 

do momento presente, como era para outro grego, Aristipo de Cirene (435-366 a.C.), conhecido por 

pregar o hedonismo.  

 

O prazer do epicurismo é calmo e sereno. O sábio deve evitar a dor e as perturbações, levando uma 

vida isolada da multidão, dos luxos e excessos. Colocando-se em harmonia com a natureza, ele 

desfruta da paz. Epicuro condena a renovação a qualquer preço e a ânsia pela mudança, pregando 

uma espécie de prazer tranquilo. 

 

Para vivenciar esse prazer, é fundamental evitar a dor, como ensina o quarto remédio de Diógenes. 

A tarefa não é difícil para Epicuro. Diferentemente da postura desapegada em relação ao passado e 

ao futuro, característica dos seguidores do estoicismo – corrente filosófica contemporânea e rival à 

de Epicuro –, os epicuristas afirmavam que, para amenizar momentos dolorosos, nada como se 
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lembrar de alegrias passadas ou criar expectativas felizes em relação ao futuro. E não pense que o 

mestre ensinava sem conhecimento de causa: ele mesmo sofria dores constantes, em virtude de uma 

grave doença que o acompanhou em grande parte da vida. 

 

Estoicismo 

 

O estoicismo (do grego: Στωικισμός) é uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas por 

Zenão de Cítio, no início do século III a.C.. Os estóicos ensinavam que as emoções destrutivas 

resultavam de erros de julgamento, e que um sábio, ou pessoa com "perfeição moral e intelectual" 

não sofreria dessas emoções. 

 

Os estóicos preocupavam-se com a relação activa entre o 

determinismo cósmico e a liberdade humana, e com a crença de que é virtuoso manter uma vontade 

(denominada prohairesis) que esteja de acordo com a natureza. Por causa disso, os estóicos 

apresentaram a sua filosofia como um modo de vida, e pensavam que a melhor indicação da 

filosofia de uma pessoa não era o que teria dito mas como se teria comportado. 

 

Eles enfatizavam a ética como o foco principal do conhecimento humano, embora suas teorias 

lógicas fossem de mais interesse para os filósofos posteriores. 

 

O estoicismo ensina o desenvolvimento do auto-controle e da firmeza como um meio de superar 

emoções destrutivas, a filosofia defende que tornar-se um pensador claro e imparcial permite 

compreender a razão universal (logos).  

 

Um aspecto fundamental do estoicismo envolve a melhoria da ética do indivíduo e de seu bem-estar 

moral: "A virtude consiste em um desejo que está de acordo com a Natureza". Este princípio 

também se aplica ao contexto das relações interpessoais; "libertar-se da raiva, da inveja e do 

ciúme", e aceitar até mesmo os escravos como "iguais aos outros homens, porque todos os homens 

são igualmente produtos da natureza". 

 

Uma característica distintiva do estoicismo é o seu cosmopolitismo: todas as pessoas são 

manifestações do espírito universal único, e devem, de acordo com os estóicos, em amor fraternal, e 

ajudarem-se uns ao outros de maneira eficaz. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Zenon_Kitiefs.JPG/200px-Zenon_Kitiefs.JPG
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Santo Agostinho e São Tomás de Aquino 

Santo Agostinho (354-430) e São Tomás de Aquino (1227-1274) foram, respectivamente, os 

maiores pensadores da Patrística e da Escolástica. SantoAgostinho valeu-se da filosofia de Platão, 

enquanto Santo Tomás de Aquino da de Aristóteles. Com isso, cada qual, em sua época, pode 

influenciar não só a religião católica como muitos pensadores cristãos que lhes sucederam. 

 

Tanto Santo Agostinho como Santo Tomás de Aquino afirmam que Deus, sendo eterno, 

transcendente, todo bondade e todo sabedoria, criou a matéria do nada e, depois, tudo o que existe 

no universo. Para Santo Agostinho, as ideias ou formas estavam no Espírito de Deus. Santo Tomás 

de Aquino acrescenta a noção dosuniversais em seus raciocínios. Dizia que Deus é a causa da 

matéria e dos universais. Além disso, Deus está continuamente criando o mundo ao unir universais 

e matéria para produzir novos objetos. 

 

Nenhum deles colocava em dúvida a imortalidade da alma. Santo Agostinhodizia que alma e 

corpo são distintos, mas não soube explicar como a alma se liga ao corpo. De acordo com Santo 

Tomás, a alma humana — princípio imaterial, espiritual e vital do corpo — foi criada por Deus. 

Acreditava que a alma espiritual é agregada ao corpo por ocasião do nascimento, e continua a 

existir depois da morte do corpo, formando, pois, por si mesma, um novo corpo, um corpo 

espiritual, por meio do qual atua por toda a eternidade. 

 

Em suas teorias, reportam ao "desprezo do mundo". Contudo, Santo Agostinho mostra-se 

incapaz de decidir entre o mundo e desprezo por ele. A despeito dessa dúvida, apega-se firmemente 

à ideia de que a Igreja, como a encarnação mundana da cidade de Deus, deve ter supremacia sobre o 

Estado. Santo Tomás de Aquino, da mesma forma que Aristóteles, doutrinava que o homem é 

naturalmente um ser político e procura estar em sociedade. Este homem deve tributar lealdade à 

Igreja e a Deus, mas tem, também, que obedecer ao Estado porquanto este, por sua vez, recebeu o 

seu poder da Igreja. 

 

Fé, Razão e Revelação são os pontos fundamentais de suas teorias. Santo Agostinho demonstra 

claramente sua vocação filosófica na medida em que, ao lado da fé na revelação, deseja 

ardentemente penetrar e compreender com a razão o conteúdo da mesma. Santo Tomás consegue, 

por seu turno, estabelecer o perfeito equilíbrio nas relações entre a Fé e a Razão, a teologia e a 

filosofia, distinguindo-as mas não as separando necessariamente. Ambas, com efeito, podem tratar 

do mesmo objeto: Deus, por exemplo. Contudo, a filosofia utiliza as luzes da razão natural, ao passo 

que a teologia se vale das luzes da razão divina manifestada na revelação. 

 

Fiquemos com o lado bom de seus raciocínios, ou seja, a crença num Deus único, causa primária 

todas as coisas. Refutemos, porém, a supremacia que deram à Igreja, considerando-a como a 

monopolizadora da revelação de Deus. 

 

Fonte de Consulta 
 

FROST JR., S. E. Ensinamentos Básicos dos Grandes Filósofos. São Paulo, Cultrix. 

São Paulo, 09/03/2001 
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Teoria do conhecimento 

 

DESCARTES / BACON / LOCKE / HUME / KANT 

 

RACIONALISMO / EMPIRISMO / CRITICISMO 

 

 

Origem do Conhecimento 

Qual a origem do conhecimento: a razão ou a experiência?  

Algumas respostas filosóficas: 

1. Racionalismo 

Para o racionalismo a razão é a fonte principal do conhecimento. O conhecimento sensível é 

considerado enganador. Por isso, as representações da razão são as mais certas, e as únicas que 

podem conduzir ao  conhecimento logicamente necessário e universalmente válido.  

A razão é capaz de conhecer a estrutura da realidade a partir de princípios puros da própria 

razão. A ordenação lógica do mundo permite compreender a sua estrutura de forma dedutiva. O 

racionalismo segue, neste aspecto, o modelo matemático de dedução a partir de um reduzido 

número de axiomas. 

Os racionalistas partem do princípio que o sujeito cognoscente é activo e, ao criar uma 

representação de qualquer objecto real, está a submete-lo às suas estruturas ideias. 

Entre os filósofos que assumiram uma perspectiva racionalista do conhecimento, destacam-

se Platão, René Descartes (1596-1650), Spinoza (1632 -1677) e Leibniz (1646-1716), partem do 

princípio que possuímos  ideias inatas e que é a realidade é uma construção da razão. 

 

a) Descartes é considerado o fundador do racionalismo moderno. As fases da sua filosofia 

podem ser resumidas da seguinte maneira: 

- Objetivo: atingir verdades indiscutíveis, deduzidas logicamente, a partir de uma evidência 

irrefutável. 

- Dúvida Metódica: Para atingir um conhecimento absoluto, tem que eliminar tudo o que seja 

susceptível de dúvida. Nesse sentido, começa por suspender todos os conhecimentos susceptíveis de 

serem postos em causa. Descobre que todos os dados dos sentidos o podem enganar. 

 - Primeira Evidência. Ao pôr tudo em dúvida, e enquanto o faz, descobre que a única coisa que 

resiste à própria duvida é a razão. Esta seria a primeira verdade absoluta da filosofia. "Eu penso, 

logo existo" (cogito). 

- Ideias inatas. Descobre ainda que possuímos ideias, como a ideia de perfeição, que se impõem à 

razão como verdadeiras, mas que não derivam da experiência, nem foram por nós criadas. Atribui a 

sua criação a Deus (prova da existência de Deus). 

http://afilosofia.no.sapo.pt/PLATAO.htm
http://afilosofia.no.sapo.pt/12Descartes.htm
http://afilosofia.no.sapo.pt/12leibniz.htm
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- Deus garantia da verdade. Sendo a bondade um dos atributos de Deus, certamente que Ele não 

nos engana, logo as ideias inatas são verdadeiras. Deus é assim, a garantia da possibilidade do 

acesso à verdade. 

- Dualismo. Deduz uma divisão nas coisas: 

Aquilo cuja existência se revelou irrefutável, corresponde à res cogitans, isto é, à razão 

("pensamento", "espírito", "alma" ou "entendimento"). Apresenta-se como inextensa e livre. 

Aquilo cuja existência e determinação levanta dúvidas, corresponde à res extensa, isto é, ao 

mundo exterior (corpos físicos). Os corpos são determinadas pela sua extensão, movimento, 

forma, tamanho, quantidade, lugar e tempo. O mundo físico é assim des-espiritualizado, pois está 

submetido às leis da física, mecânicas. 

- Dedução. Só com base nestas ideias claras e distintas, segundo Descartes, se poderia 

construir por dedução um conhecimento universal e necessário. 

 

2. Empirismo 

Para o empirismo a experiência é a fonte de todo o conhecimento, mas também o seu limite. 

Os empiristas negam a existência de ideias inatas, como defendiam Platão e Descartes. A mente 

está vazia antes de receber qualquer tipo de informação proveniente dos sentidos. Todo o 

conhecimento sobre as coisas, mesmo aquele em que se elabora leis universais, provém da 

experiência, por isso mesmo, só é válido dentro dos limites do observável. 

 

Os empiristas reservam para a razão a função de uma mera organização de dados da 

experiência sensível, sendo as ideias ou conceitos da razão simples cópias ou combinações 

de  dados provenientes da experiência.   

Entre os filosófos que assumiram uma perspectiva empirista destacam-se John Locke (1632 

-1704) e David Hume (1711-1776). 

a ) Locke afirma que o conhecimento começa do particular para o geral, da impressões 

sensoriais para a razão. O espírito humano é uma espécie de "tábua rasa" , onde se irão gravar as 

impressões provenientes do mundo exterior. Não há ideias nem princípios inatos. Nenhum ser 

humano por mais genial que seja é capaz de de construir ou inventar ideias, e nem sequer é capaz de 

destruir as que existem. As ideias, quer sejam provenientes das sensações, quer provenham da 

reflexão, têm sempre na experiência a sua origem. As ideias complexas não são mais do que 

combinações realizadas pelo entendimento de ideias simples formadas a partir da recepção dos 

dados empíricos. A experiência é não apenas a origem de todas as ideias, mas também o seu limite. 

 

b) Hume rejeita, como Locke o inatismo carteseano. As ideias são o resultado de uma 

reflexão das impressões (sensações) recebidas das experiências sensíveis. A imaginação permite-

nos associar ideias simples entre si para formar ideias complexas.  

Exemplo de ideias simples decorrentes das impressões: vermelho, tomates, macio. 

http://afilosofia.no.sapo.pt/12locke.htm
http://afilosofia.no.sapo.pt/12Hume.htm
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Exemplo da formação de ideias complexas a partir de ideias simples: os tomates são vermelhos e 

macios. 

Qualquer ideia tem assim origem em impressões sensoriais. As impressões não nos dão a realidade, 

mas são a própria realidade. Por isso podemos dizer que as mesmas são verdadeiras ou falsas. As 

ideias só são verdadeiras se procederam de impressões. Neste sentido, todas aquelas que não 

correspondam a impressões sensíveis são falsas ou meras ficções, como é o caso das ideias de 

"substância espírito", "causalidade", pois não correspondem a algo que exista. 

 

 

Tipos de Conhecimento segundo Hume: 

Distingue dois tipos de conhecimento: 

1. Conhecimento resultante das relações entre ideias. Nesta categoria inclui a aritmética, a 

álgebra e geometria. Estamos perante raciocínios demonstrativos, cujas conclusões são 

independentes da realidade e se apresentam como necessárias. 

2. Conhecimento resultante da relação entre factos. Estes raciocínios são indutivos, logo apenas 

prováveis. Correspondem em geral a relações de causa-efeito. 

 

A Questão da Causalidade segundo Hume 

Introduz um dado novo nas teses empiristas quando afirma que a identidade entre a ordem 

das coisas e a ordem das ideias resulta de hábitos mentais ou na crença que existe uma ligação 

necessária entre os fenómenos. A ligação causal entre os fenómenos não é algo que possa ser 

observado. O que observamos é uma sucessão cronológica de fenómenos, em que uns são anteriores 

a outros.  

Esta sucessão leva-nos a concluir que o acontecimento A foi causado pelo acontecimento 

B, mas o que efetivamente observamos foi que o primeiro se seguiu ao segundo. Não observámos a 

relação causal entre os fenómenos. A ligação que estabelecemos, segundo Hume, resulta de um 

hábito. 

Acreditamos que a natureza é regida por leis invariáveis de causa-efeito, mas tal não passa 

de uma ilusão. Embora no passado uma dada sucessão de acontecimentos se possa ter verificado, 

nada nos garante que no futuro tal venha a acontecer. Apesar disso continuamos a afirmá-lo como 
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se fosse uma certeza absoluta. O nosso conhecimento está alicerçado em crenças. Os fundamentos 

da ciência são deste modo de natureza psicológica. 

Esta critica ao conceito da causalidade irá ter profundas repercussões em filósofos 

posteriores, como I.Kant (1724-1804). 

 

Ceticismo  

Hume acaba por cair numa posição cética sobre o conhecimento. 

( 1 ) Estamos limitados pela experiência, e por consequência tudo aquilo que não possa ser 

observado, não existe. O conhecimento da natureza deve fundar-se exclusivamente em impressões 

que dela temos. Desta premissa decorre o seu cepticismo: o homem não pode conhecer ou saber 

nada do universo. Só conhece as suas próprias impressões ou ideias e as relações que 

estabelece entre elas por hábito. Tudo o que o homem sabe, por discurso racional, acerca do 

universo se deve única e exclusivamente à crença, que é um sentimento não racional. A razão está 

limitada no seu poder. 

( 2 ) Questiona o princípio da causalidade em que se baseiam as ciências da natureza, pois não 

passa de uma crença. 

(3 ) Questiona também os fundamentos lógicos da indução, ao afirmar que pelo facto de algo ter 

acontecido muitas vezes no passado, não significa que venha a acontecer no futuro. O futuro não 

existe e como tal não é do domínio do conhecimento. 

O debate histórico entre racionalistas e empiristas, em final do século XVIII, conduziu ao 

criticismo que procurou superar as limitações de ambas as correntes filosóficas. 

 

3. Criticismo 

Kant (1724-1804). Todo o conhecimento inicia-se com a experiência, mas este é organizado 

pelas estruturas a priori do sujeito. Segundo Kant  o conhecimento é a síntese do dado na nossa 

sensibilidade (fenómeno) e daquilo que o nosso entendimento produz por si (conceitos). O 

conhecimento nunca é pois, o conhecimento das coisas "em si", mas das coisas "em nós". 
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"O que podemos conhecer?" esta foi a questão inicial que orientou a sua investigação. Ao 

contrário dos empiristas, afirmou que a mente humana não era uma "folha em branco", mas sim 

constituída por um conjunto de estruturas inatas que recebiam, filtravam, davam forma e 

interpretavam as impressões externas. 

a) Sensibilidade 

A sensibilidade é uma faculdade que nos permite receber ou perceber objetos mediante impressões 

(sensações) através dos sentidos externos. Estas impressões são percepcionadas no espaço e no 

tempo, formas puras (vazias) que fazem parte das estruturas cognitivas inatas do sujeito. Elas são a 

condição indispensável para que possamos ter acesso ao conhecimento sensível (empírico).  

b) Entendimento 

O entendimento é uma faculdade que nos permite dar forma, unificar e ordenar os dados 

recebidos da sensibilidade. Para produzir conhecimentos (juízos) utiliza 12 categorias (causa, 

substância, etc), cuja função é estabelecer relações entre fenómenos (julgamentos). Os juízos são 

pois operações de interpretação e organização dos dados sensoriais. O conhecimento resulta da 

aplicação destas categorias (conceitos puros) à experiência.  

Classificou os juízos em três tipos:  

- Juízos Analíticos. Ex. "O triângulo tem três lados". O predicado está contido sujeito. 

Trata-se de um juízo a priori, isto é, não está dependente da experiência. Este tipo de juízo é 

universal e necessário. 

- Juízos Sintéticos. Ex."Os lisboetas medem mais do que 1,3 metros de altura". O predicado 

acrescenta elementos novos ao sujeito. Trata-se de um juízo a posteriori, pois assenta em dados da 

experiência e carece da mesma como comprova. Este tipo de juízo não é universal, nem necessário. 
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- Juízos Sintéticos a priori (a sua principal inovação teórica). Ex. "Uma reta é a menor 

distância entre dois pontos". Este juízo acrescenta algo de novo ao sujeito, mas não está dependente 

da experiência. Este tipo de juízo é universal e necessário.  

c) Razão 

A razão tem a função de sintetizar os conhecimentos, dando-lhes uma unidade mais elevada. 

Não trabalha sobre os conhecimentos sensoriais, mas sobre os juízos do entendimento. Elabora 

juízos dos juízos, produzindo "ideias" que  ultrapassam os limites da experiência. 

d) Fenómeno/Númeno 

A teoria do conhecimento de Kant estabelece uma clara distinção entre "fenómeno" e 

"númeno". 

- O Fenómeno ("aquilo que se manifesta") corresponde à realidade empírica, produzindo 

nos nossos sentidos impressões (sensações). É o limite de todo o conhecimento possível. Kant neste 

ponto concorda com os empiristas. 

- O Númeno ("noúmeno" ), isto é, a "coisa em si mesma" corresponde aquilo que os nossos 

sentidos não percebem, a nossa estrutura inata apenas nos permite aceder aquilo que delas se 

manifesta aos sentidos (o fenómeno). É impossível, conhecer as coisas que estão para além dos 

dados dos sentidos, como seja a alma, o mundo (como totalidade) ou Deus. A Metafísica é 

impossível como ciência.  Embora não tenhamos a possibilidade de conhecer as coisas em si 

mesmas, podemos todavia através da razão tentar compreendê-las. 

 Esta distinção permitiu-lhe distinguir e delimitar os domínios da Ciência e os da Religião. A 

Ciência está confinada ao mundo físico, à experiência sensível, cabendo-lhe produzir o 

conhecimento. A Religião foi remetida para uma dimensão supra sensível, o númeno. Não produz 

conhecimento, mas ajuda-nos a compreender o sentido da nossa existência e do mundo.    

f) Crítica 

A teoria do conhecimento de Kant tem sido bastante contestada, num ponto central: a 

subjetividade do conhecimento.  

Não admite um conhecimento puramente objetiva, pois o mesmo está sempre 

condicionado pela subjetividade do sujeito. Todo o nosso conhecimento está à partida 

condicionado pelas estruturas transcendentais (a priori), pelas intuições do espaço e do tempo, as 

formas mentais das nossas categorias do entendimento. Unicamente conhecemos o que com estas 

"formas" se objectiva. Trata-se de uma profunda limitação que é difícil de justificar e aceitar. 

Fonte: http://afilosofia.no.sapo.pt/11.Modelosexplicativos.3.htm    Autor: Carlos Fontes. 

  

http://afilosofia.no.sapo.pt/11.Modelosexplicativos.3.htm
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NIETZSCHE 

 

Principais teorias 

TEORIA DO ESTADO - Em sua teoria do Estado, Friedrich Nietzsche demonstra-se 

contrário à democracia moderna, destacando que esta representa a supervalorização da igualdade e, 

neste sentido, impede o crescimento de grandes homens que promovam o progresso da cultura e da 

humanidade. Nietzsche propõe uma forma de superar o movimento democrático de modo que a 

cultura será reconstruída sob um novo modelo, que não esteja centrado nos valores dos escravos 

(povo), mas nos valores dos homens excepcionais. 

DEMOCRACIA E PROGRESSO DA CULTURA - Segundo Nietzsche, todas as 

ideologias democráticas (inclusive socialistas, liberais, etc) têm um ponto em comum: a sua base é 

fundada no cristianismo, na medida em que, sendo humanistas, pregam a igualdade dos homens. 

Enquanto o cristianismo ressalta que todos são iguais perante Deus, os modernos somente 

substituem Deus pelo Estado. Permanece, então, o sentimento de igualdade que se originou no 

cristianismo e se irradiou por todas as doutrinas democráticas. 

 

A RELAÇÃO ENTRE GOVERNANTES E GOVERNADOS - O governo sempre foi 

superior ao povo, dando-lhes as direções a seguir. Se o governo se parece e corresponde aos anseios 

do povo, ele perde a sua capacidade de liderança e de guia do processo civilizatório. Mais 

precisamente, o governo não deve e não pode refletir a vontade do povo, sob pena de se tornar uma 

instância inferior e submetida a este. Esta idéia de Nietzsche é conflitiva com todos os teóricos 

democráticos, principalmente Rousseau e Marx. O governo que é governado pelos governados 

deixa de criar condições para o surgimento dos grandes homens, prejudicando a cultura pois, como 

vimos, a cultura da massa é medíocre e sufoca o aparecimento dos grandes homens. 

 

TEORIA DA VERDADE - A teoria de Nietzsche da verdade renova a teoria dos 

sofistas, pois para Nietzsche não existe uma verdade absoluta. 

 

ETERNO RETORNO - A pergunta que o conceito do Eterno Retorno nos faz é: 

‘amamos ou não amamos a vida?’ Se tudo retorna – o prazer, a dor, a angústia, a guerra, a paz, a 

grandeza — se tudo torna, isto é um dom divino ou uma maldição?" 

 

  Amamos a vida a tal ponto de a querermos, mesmo que tivéssemos que vivê-la 

infinitas vezes sem fim? Sofrendo e gozando da mesma forma e com a mesma intensidade? 

Seríamos capazes de amarmos a vida que temos – a única vida que temos – a ponto de querermos 

vivê-la tal e qual ela é, sem a menor alteração, infinitas vezes ao longo da eternidade? Temos tal 

amor ao nosso destino? – Eis a grande indagação que é o Eterno Retorno. 

 

FONTE: http://nietzscheofilosofo.blogspot.com.br/2010/11/teorias-que-fizeram-de-educador.html  

 

  

http://nietzscheofilosofo.blogspot.com.br/2010/11/teorias-que-fizeram-de-educador.html
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1. (Enem 2014)   

 
 
No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto 
significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a  
a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    
b) realidade inteligível por meio do método dialético.    
c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    
d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.    
e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade.    
 
 
Resposta: 
 
[B] 
 
Platão é conhecido como um filósofo idealista. Segundo ele, a verdade encontra-se no 
mundo das ideias, e não no mundo material. O pensamento somente pode se aproximar 
das ideias através da dialética, que o purifica das crenças e opiniões.  
 
 
 
   
2. (Enem 2014)  Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não 
necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os 
desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são necessários, mas o seu 
impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem 
geradores de dano. 
EPICURO DE SAMOS. “Doutrinas principais”. In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio 
de Janeiro: Eduff, 1974. 
 
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim  
a) alcançar o prazer moderado e a felicidade.    
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais.    
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.    
d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.    
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e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.    
 
 
Resposta: 
 
[A] 
 
A filosofia de Epicuro tem como um de seus princípios a moderação dos desejos e dos 
prazeres, tal como afirma a alternativa [A], única correta.  
 
 
 
   
3. (Enem 2014)  A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se 
abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender antes de 
entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em 
língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras 
geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem 
eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. 
 
GALILEI, G. “O ensaiador”. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
 
No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu 
significava defender a  
a) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.    
b) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.    
c) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.    
d) importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja.    
e) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.    
 
 
Resposta: 
 
[C] 
 
A Revolução Científica do século XVII é caracterizada por questionar certos pressupostos 
da filosofia que a antecedia, sobretudo a escolástica. Galileu foi um dos principais 
pensadores do período e uma de suas ideias era de que a Terra não é o centro do 
Universo. Isso significava questionar verdades religiosas, procurando abrir espaço para a 
constituição da ciência moderna, ancorada na linguagem matemática.  
 
 
 
   
4. (Enem 2014)  É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do 
próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza 
que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não 
será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma 
dúvida. 
SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 
(adaptado). 
 



 38 

Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem 
caráter positivo por contribuir para o(a)  
a) dissolução do saber científico.    
b) recuperação dos antigos juízos.    
c) exaltação do pensamento clássico.    
d) surgimento do conhecimento inabalável.    
e) fortalecimento dos preconceitos religiosos.    
 
 
Resposta: 
 
[D] 
 
A dúvida radical conduz o pensador à conclusão de que pensa, o cogito. Esta é, para 
Descartes, o conhecimento inabalável, princípio de todas as certezas. Sendo assim, 
somente a alternativa [D] está correta.  
 
 
 
   
5. (Enem 2013)  A felicidade é portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa 
do mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em 
Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde; porém a mais doce 
é ter o que amamos”. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes 
atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. 
 
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 
 
Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a 
identifica como  
a) busca por bens materiais e títulos de nobreza.    
b) plenitude espiritual a ascese pessoal.    
c) finalidade das ações e condutas humanas.    
d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.    
e) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.    
 
 
Resposta: 
 
[C] 
 
Aristóteles parte do senso comum para afirmar que todas as atividades humanas, 
pragmáticas ou teóricas, miram um bem qualquer, de modo que o bem pode ser definido 
como aquilo a que todas as ações tendem. Todavia, nem todas as atividades do homem 
tendem para o bem da mesma maneira, pois algumas ações são seus próprios fins e 
outras são meios através dos quais se atinge alguma finalidade desejada. O homem é 
capaz de muitas atividades e, por conseguinte, é capaz de atingir muitos fins. Alguns 
destes fins estão subordinados a outros – por exemplo, a finalidade da agricultura é a 
alimentação – e, consequentemente, se não podemos dizer que cultivamos apenas por 
cultivarmos, ao contrário podemos dizer que nos alimentamos apenas por nos 
alimentarmos. Entretanto, a questão é que poderíamos considerar todas as nossas 
atividades, até a alimentação, em função de outras, e o fim visado pela primeira tornar-se-
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ia o começo da segunda. Se assim considerássemos, a sequência seguiria infinitamente, 
nos fazendo transitar de uma ação para outra nunca nos tranquilizando. Ora, a atividade 
humana deve visar o bem tendo em vista aquela atividade mais excelente, o sumo bem. 
Conhecer tal sumo é, então, de grande importância, pois afetaria a maneira como agimos 
e facilitaria a realização da nossa felicidade nos dando um bom termo para nossas ações. 
Segundo o filósofo grego, a política é a arte mestra, pois é decisiva para a determinação 
dos conteúdos de todas as ciências, isto é, todos os conhecimentos se subordinam à 
finalidade da política; se considerarmos que o bem é a felicidade e o sumo bem é a 
felicidade de todos, então a política se torna a mais decisiva das ciências por ser a 
atividade que realiza o último fim, o sumo bem. Portanto, se a felicidade é a atividade da 
alma em conformidade com a virtude perfeita, e esta virtude perfeita é adquirida através 
de um bom hábito dirigido pela ciência política, então a felicidade é algo divino, pois ela é 
o que de melhor existe no mundo, ou seja, ela é a felicidade de todos os cidadãos 
atingida pela boa direção da alma de cada um.  
 
 
 
   
6. (Enem 2013)  Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do 
empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da 
Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No 
entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como 
Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, 
“de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de 
enriquecer sua vida, física e culturalmente. 
 
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São 
Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado). 
 
 
Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista 
concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das 
intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em  
a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda 

existentes.    
b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora 

foi da filosofia.    
c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o 

progresso.    
d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos 

éticos e religiosos.    
e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates 

acadêmicos.    
 
 
Resposta: 
 
[C] 
 
Em geral, a ciência estabelece um método de pesquisa racional que busca a construção 
coletiva de conhecimentos refletidos e seguros sobre a variedade da natureza, e, 
também, de conhecimentos esclarecedores sobre os fenômenos que nos parecem 
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familiares. Sendo assim, a ciência possui uma base racional fundante a qual todo homem 
pode ter acesso e, desse modo, todos podem participar. Ela possui, além disso, como 
objeto de pesquisa a perplexidade do homem perante a variância de alguns fenômenos 
naturais e a permanência de outros, e como objetivo da pesquisa harmonizar estas 
diferenças em equilíbrios dinâmicos através de conceitos e sistemas de conceitos 
justificados da melhor maneira possível, isto é, pela construção de experimentos 
controlados e avaliações imparciais.  
 
 
 
   
7. (Enem 2013)  TEXTO I 
Há já de algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera 
muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em 
princípios tão mal assegurados não podia ser senão mui duvidoso e incerto. Era 
necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões 
a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber 
firme e inabalável. 
DESCARTES, R. Meditações concernentes à Primeira Filosofia. São Paulo: Abril Cultural, 
1973 (adaptado). 
 
TEXTO II 
É de caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de 
busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir 
daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente 
nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. 
SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 
(adaptado). 
 
A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução 
radical do conhecimento, deve-se  
a) retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade.    
b) questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções.    
c) investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos.    
d) buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados.    
e) encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados.    
 
 
Resposta: 
 
[B] 
 
Como exemplo da radicalidade indicada pelo prof. Franklin Leopoldo e Silva, vale 
mencionar que Descartes inicia a segunda meditação com a metáfora de um homem 
submerso, ele diz: “a meditação que fiz ontem encheu-me de tantas dúvidas, que 
doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que 
maneira poderia resolvê-las; e, como se de súbito tivesse caído em águas muito 
profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, 
nem nadar para me manter à tona”. Essa metáfora expõe um homem de mãos atadas; 
voltar para a situação anterior é impossível, porém manter-se no meio do caminho 
também. A única opção é manter-se trilhando o caminho da dúvida sistemática e 
generalizada, esperando desse modo alcançar algum ponto firme o suficiente para ser 



 41 

possível apoiar os pés, e nadar de volta para a superfície. Mantendo-se nesse caminho, o 
filósofo busca o ponto que irá inaugurar uma cadeia de razões da qual ele não poderá 
duvidar. O chão desse mar no qual o filósofo está submerso é esta única coisa da qual ele 
não pode duvidar, mesmo se o gênio maligno estiver operando. Tal certeza radical é a 
certeza sobre o fato de que se o gênio maligno perverte meus pensamentos, ele nunca 
poderia perverter o próprio fato de que eu devo estar pensando para que ele me engane. 
Penso, existo é a nova raiz que nutre a modernidade.  
 
 
 
   
8. (Enem 2013)  Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido 
que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil 
juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das 
duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, 
simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem são inteiramente 
teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o 
perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 
 
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 
 
A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e 
políticas, Maquiavel define o homem como um ser  
a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.    
b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.    
c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.    
d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos 

naturais.    
e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.    
 
 
Resposta: 
 
[C] 
 
Maquiavel é considerado fundador da filosofia política moderna, pois muitas das suas 
afirmações se contrapõem à filosofia política clássica. Basicamente, a sua reflexão se 
preocupa muito mais com problemas efetivos, e muito menos com reflexões utópicas 
sobre o dever ser. De modo que a eficiência deve ser buscada na pobreza mesma das 
nossas cidades como elas são, e não na possível riqueza das nossas cidades como elas 
poderiam ser. 
 

“Resta ver agora como deve comportar-se um príncipe com os súditos ou 
com os amigos. Como sei que sobre isso muitos escreveram receio, 
fazendo-o eu também, ser considerado presunçoso, principalmente porque, 
ao tratar deste assunto, me afasto das regras estabelecidas pelos outros. 
Mas sendo minha intenção escrever coisa útil, destinada a quem por ela se 
interessar, pareceu-me mais conveniente ir diretamente à efetiva verdade do 
que comprazer-me em imaginá-la. Muita gente imaginou repúblicas e 
principados que jamais foram vistos ou de cuja real existência jamais se teve 
notícia. E é tão diferente o como se vive do como se deveria viver, que 
aquele que desatende ao que se faz e se atém ao que se deveria fazer 
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aprende antes a maneira de arruinar-se do que a de preservar-se. Assim, o 
homem que queira em tudo agir como bom acabará arruinando-se em meio 
a tantos que não são bons”. (N. Maquiavel. O Príncipe. São Paulo: Círculo 
do livro, p. 101).  
 
 
 

   
9. (Enem 2013)  Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que 
o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo 
corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer 
leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos 
indivíduos. Assim, criam-se os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de 
forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma 
pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. 
 
MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado). 
 
A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa 
haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que 
haja  
a) exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.    
b) consagração do poder político pela autoridade religiosa.    
c) concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.    
d) estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.    
e) reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.    
 
 
Resposta: 
 
[D] 
 
A liberdade não pode ser definida como a permissão de fazer tudo, mas sim apenas 
aquilo que se instituiu permitido através da Lei formulada por um legislador capaz. Ora, se 
todos pudessem fazer tudo que desejassem, pensa Montesquieu, então não haveria 
liberdade, pois todos abusariam constantemente dessa permissão de fazer tudo. 
 

“A liberdade política, num cidadão, é esta tranquilidade de espírito 
que provém da opinião que cada um possui de sua segurança; e, 
para que se tenha esta liberdade, cumpre que o governo seja de tal 
modo, que um cidadão não possa temer outro cidadão”. (B. 
Montesquieu. Do espírito das Leis. In Coleção Os pensadores. São 
Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 169). 

 
De modo que devemos considerar necessário um equilíbrio do poder para que não ocorra 
algum abuso dele, e a disposição das instituições deve se dar de tal maneira que os 
poderes se balanceiem. São livres, apenas os estados moderados, pois neles os poderes 
Legislativo, Executivo, Judiciário se contrapõem garantindo a integridade e autonomia de 
cada um, e a liberdade de todos os cidadãos.  
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10. (Enem 2013)  Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos 
objetos; porém todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que 
ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, 
uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo 
que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. 
 
KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 1994 (adaptado). 
 
O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como revolução 
copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que  
a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento.    
b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo.    
c) revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão 

filosófica.    
d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação 

aos objetos.    
e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas 

recusadas por Kant.    
 
 
Resposta: 
 
[A] 
 
Primeiro, distingamos entre os tipos de juízos que Kant considera sermos capazes de 
fazer. Eles são três: 1) juízos analíticos (ou aqueles juízos nos quais já no sujeito 
encontramos o predicado, ou seja, juízos tautológicos e, por conseguinte, dos quais não 
se obtém nenhum tipo de conhecimento); 2) juízos sintéticos a posteriori (ou aqueles 
juízos nos quais a experiência sensível está presente e se faz parte decisiva do 
julgamento, ou seja, juízos particulares e contingentes); e 3) juízos sintéticos a priori (ou 
aqueles juízos nos quais o predicado não está contido no sujeito e a experiência não 
constitui alguma parte decisiva do conteúdo, ou seja, juízos nos quais se obtém 
conhecimento sobre algo, porém sem que a experiência seja relevante para a conclusão 
obtida, o que faz desse tipo de juízo universal e necessário). 
Segundo, lembremos que Kant afirmava que a matemática e a física realizam justamente 
o último tipo de juízo mencionado. Ele, então, se perguntava se a metafísica também não 
era capaz de realizar esse tipo de juízo. Para solucionar esta questão: “é possível uma 
metafísica baseada em juízos sintéticos a priori?”, o filósofo irá modificar o ponto de vista 
da investigação se inspirando em Copérnico, isto é, considerando o objeto não através 
daquilo que a experiência sensível expõe, porém a partir da possibilidade de a faculdade 
mesma de conhecer constituir a priori o objeto – o astrônomo fez algo similar quando, em 
vez de calcular o movimento dos corpos celestes através dos dados da experiência 
sensível, calculou esses movimentos através da suposição de que o próprio observador 
(o homem sobre a Terra) se movia. Esse a priori que Kant formula se encontra nas formas 
da sensibilidade, nas categorias do entendimento e no esquematismo, isto é, na sua 
filosofia transcendental, ou na sua filosofia sobre as condições de possibilidade do próprio 
conhecimento.  
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11. (Enem 2013)  O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a 
circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor 
ocupa o centro; você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral 
reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a instrução difundida; os encargos 
públicos aliviados; a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha; o nó górdio 
da Lei sobre os Pobres não cortado, mas desfeito — tudo por uma simples ideia de 
arquitetura! 
 
BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o 
poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por 
mecanismos  
a) religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê.    
b) ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação 

sofrida.    
c) repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da 

tortura física.    
d) sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento 

de controle.    
e) consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais 

de se ter as próprias ações controladas.    
 
 
Resposta: 
 
[D] 
 
J. Bentham, filósofo utilitarista britânico, elabora uma teoria da pena e do cárcere que 
instauraria, em nome da segurança de todos e de suas liberdades individuais, uma 
vigilância técnica capaz de observar todos – tal noção é criticada pelo filósofo francês M. 
Foucault. Para o filósofo inglês 
 
“O progresso é a lei da história da humanidade: essa, por adquirir mais conhecimentos e 
aperfeiçoar seus meios técnicos, adquire também mais riquezas e serenidade e, por 
conseguinte, maior felicidade e segurança. A felicidade e a segurança devidas à extensão 
das “luzes” – noções descobertas pelo século XVIII, com muita hesitação e dúvida – irão 
se tornar lugares-comuns no século seguinte. A crença na eficácia das ciências da 
natureza e de uma possível ciência da sociedade reforça tais ideias e lhes oferece uma 
legitimação”. (F. Châtelet, O. Duhamel, E. Pisier-Kouchner. História das ideias políticas. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p.109).  
 
 
 
   
12. (Enem 2012)  TEXTO I 
 
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu 
e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, 
transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-
se a partir do ar por feltragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A 
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água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao 
máximo possível, transforma-se em pedras. 
 
BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).  
 
TEXTO II 
 
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como criador de todas as coisas, está 
no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em 
face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o 
mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os Jônios, ou dos 
átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o 
mundo numa teia de aranha”. 
 
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991 
(adaptado). 
 
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do 
universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego 
antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que  
a) eram baseadas nas ciências da natureza.    
b) refutavam as teorias de filósofos da religião.    
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.    
d) postulavam um princípio originário para o mundo.    
e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.    
 
 
Resposta: 
 
[D] 
 
Anaxímenes de Mileto (585–528 a.C.) é um filósofo pré-socrático preocupado com a 
cosmologia, isto é, preocupado com a ordenação das coisas que compões o mundo. 
Desse modo, a sua filosofia posiciona princípios dos quais ele pensa poder derivar de 
maneira coerente e coesa o sentido da existência de tudo que há na natureza. Já São 
Basílio Magno (329–379 d.C.) é um teólogo preocupado com a propagação da verdade 
revelada pela Bíblia, o livro que já oferece toda a ordenação das coisas que compõem o 
mundo. Desse modo, Deus não é exatamente um princípio do qual se origina o mundo, 
mas sim o próprio criador desse mundo, o seu dono e conhecedor de todas as suas 
regras cosmológicas.   
 
 
 
   
13. (Enem 2012)  Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto 
de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma 
relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em 
detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se 
em sua mente. 
 
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 
(adaptado). 
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O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da 
Doutrina das Ideias de Platão (427–346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se 
situa diante dessa relação?  
a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.    
b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.    
c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis.    
d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não.    
e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão.    
 
 
Resposta: 
 
[D] 
 
A filosofia de Platão é resultado de um trabalho de reflexão intenso e extenso, de modo 
que as questões durante os inúmeros diálogos por ele escritos são respondidas de 
maneiras distintas. Porém, Platão possui uma questão de fundo que se refere ao 
problema da identidade – resquício da tradição conflituosa de Parmênides e Heráclito –, a 
saber: o que é, é sempre idêntico a si mesmo, ou é sempre distinto? O mundo verdadeiro 
é uma totalidade sempre permanente, ou uma totalidade sempre efêmera? A concepção 
sobre Ideias que Platão formula atende, em geral, essas questões e busca demonstrar 
como o sensível apesar de expor uma realidade impermanente, possui um fundamento 
permanente. As Ideias são verdadeiras, a realidade sensível é apenas uma aparência 
passageira dessa realidade. 
A realidade inteligível (mundo das Ideias, das Formas), na qual se encontram as 
essências, o Ser de cada coisa existente. Uma realidade alcançável apenas pelos “olhos 
da alma”, pois é observado apenas pelo esforço da razão. Exatamente por ser inteligível, 
essa realidade tem como características: ser metafísica, isto é, imaterial, ou incorpórea; 
ser una, isto é, reduz a multiplicidade das coisas sensíveis a uma unidade; ser eterna, por 
não se submeter ao ciclo de geração e degeneração das coisas do mundo sensível.   
 
 
 
   
14. (Enem PPL 2012)  Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? São 
todas as coisas objetos de possíveis deliberações? Ou será a deliberação impossível no 
que tange a algumas coisas? Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis, tais 
como a ordem do universo; tampouco sobre coisas mutáveis, como os fenômenos dos 
solstícios e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação.  
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2007. (adaptado).  
 
 
O conceito de deliberação tratado por Aristóteles é importante para entender a dimensão 
da responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível ao homem 
deliberar sobre   
a) coisas imagináveis, já que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza.     
b) ações humanas, ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas.     
c) fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob seu controle.     
d) fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela.     
e) coisas eternas, já que ele é por essência um ser religioso.    
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Resposta: 
 
[C] 
 
Sendo a virtude para Aristóteles o justo meio, então a prudência, phrónesis, torna-se 
condição para a virtude, pois a prudência é justamente a capacidade de se orientar bem, 
sejam quais forem as circunstâncias, reconhecendo a medida correta da ação adequada 
com o desejo, não parcial, de bem viver. A prudência é guia da deliberação racional, 
proaíresis, para o estabelecimento de escolhas que afirmam o autogoverno e a 
autonomia. Por isso, a ética aristotélica pode ser definida da seguinte maneira: 
 
“É uma disposição interior constante que pertence ao gênero das ações voluntárias feitas 
por escolha deliberada sobre os meios possíveis para alcançar um fim que está ao 
alcance ou no poder do agente e que é um bem para ele. Sua causa material é o éthos do 
agente, sua causa formal, a natureza racional do agente, sua causa final, o bem do 
agente, sua causa eficiente, a educação do desejo do agente. É a disposição voluntária e 
refletida para a ação excelente, tal como praticada pelo homem prudente”. (M. Chaui. 
Introdução à história da filosofia, vol. I - Dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 455)  
 
 
 
   
15. (Enem 2012)  TEXTO I 
 
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se 
fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. 
 
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
 
TEXTO II 
 
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada 
sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta 
suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá 
para confirmar nossa suspeita. 
 
HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado). 
 
Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. 
A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume  
a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento 

legítimo.    
b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão 

filosófica e crítica.    
c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.    
d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos 

sentidos.    
e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do 

conhecimento.    
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Resposta: 
 
[E] 
 
Da dúvida sistemática e generalizada das experiências sensíveis, Descartes espera 
começar a busca por algum ponto firme o suficiente para ser possível se apoiar e não 
duvidar. O chão deste mar de dúvidas no qual o filósofo está submerso é esta única coisa 
da qual ele não pode duvidar, mesmo se o gênio maligno estiver operando. Esta certeza é 
a certeza sobre o fato de que se o gênio maligno perverte meus pensamentos, ele nunca 
poderia perverter o próprio fato de que eu devo estar pensando para que ele me engane. 
Então, se penso, existo. 
David Hume (1711-1776), influenciado pela filosofia de John Locke (1632-1704), parte de 
uma noção da mente humana segundo a qual o homem não possui ideias inatas, porém 
todas elas provêm da experiência sensível para compor o conhecimento. Sendo assim, o 
homem conhece a partir das impressões e das ideias que concebe a partir da experiência. 
De experiências habituais ele constrói conhecimentos baseados em matérias de fato e 
relações entre ideias. Os conhecimentos sobre matérias de fato são empíricos, portanto, 
apenas mais ou menos prováveis, já os conhecimentos sobre relações de ideias são 
puros, portanto, sempre certos sem, todavia, se referir a qualquer realidade sensível.   
 
 
 
   
16. (Enem 2012)  Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no 
mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, 
devido às grandes transformações ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais 
escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-
arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas [o 
livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade. 
 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado). 
 
Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho 
citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo 
renascentista ao  
a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.    
b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.    
c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.    
d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem.    
e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão.    
 
 
Resposta: 
 
[C] 
 
Percebemos claramente pela passagem citada que o pensamento de Maquiavel regula de 
acordo com a sorte as nossas ações de todo tipo, sendo em um momento a própria sorte 
um árbitro e noutro uma preocupação com a qual nos conformamos. Agir bem é agir 
efetivamente perante as circunstâncias. Não por outro motivo a história é muito importante 
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para Maquiavel, pois é através dela que encontramos exemplos de homens que agiram 
efetivamente perante as adversidades e obtiveram resultados que contornaram o poder 
devastador da sorte. Neste contexto, virtù não pode ser a virtude de um homem bom 
como a filosofia antiga especulou, mas sim aquelas qualidades que o homem possui 
capazes de fazê-lo superar os eventuais percalços. No caso do Príncipe, a virtù constitui 
aquele conjunto de qualidades pessoais necessárias para a manutenção do estado e a 
realização de grandes feitos, mesmo que estas qualidades sejam eventualmente cruéis.   
 
 
 
   
17. (Enem PPL 2012)  O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o 
inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem 
civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em 
sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que 
melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma 
relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se 
julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo.  
 
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  
 
 
A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que   
a) o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza.     
b) as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural.    
c) o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele.     
d) o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto.     
e) as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.    
 
 
Resposta: 
 
[A] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 
Somente a alternativa [A] está correta. O homem civil, segundo o texto de Rousseau, 
corresponde àquele que, desviando de sua própria natureza, se torna um indivíduo 
relacional à comunidade política. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 
Se fizéssemos um exercício de completa abstração e pensássemos unicamente a partir 
do ponto de vista do “homem natural”, então poderíamos dizer que a sua “transformação” 
em homem civil seja um desvio. Porém, Rousseau não dá a entender que tal passagem 
para a vida civil seja simplesmente um artifício, um desvio da rota natural. Segundo um 
trecho de sua obra, Contrato Social, a passagem é inevitável para a própria conservação 
do homem e, portanto, um tanto natural, isto é, ela se cria pelo movimento da própria 
natureza do homem. 
 

“Esse estado primitivo não pode mais subsistir, e o gênero humano 
pereceria se não mudasse sua maneira de ser. Ora, como é impossível aos 
homens engendrar novas forças, mas apenas unir e dirigir as existentes, não 
lhes resta outro meio para se conservarem senão formar, por agregação, 
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uma soma de forças que possa vencer a resistência, pô-los em movimento 
por um único móbil e fazê-los agir em concerto”. (J-J. Rousseau. Contrato 
social. In Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p. 602).  
 
 
 

   
18. (Enem 2012)  É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a 
liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é 
independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis 
permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais 
liberdade, porque os outros também teriam tal poder. 
 
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 
(adaptado). 
 
A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito  
a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo.    
b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis.    
c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às 

leis.    
d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das 

consequências.    
e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais.    
 
 
Resposta: 
 
[B] 
 
É certo que a liberdade da sociedade democrática é justificada pela sua limitação 
designada pela constituição da lei, porém a grande questão passa, então, a ser: qual é o 
conteúdo da lei? Se a democracia é um regime fundado sobre o valor da liberdade, então 
como a própria lei poderia livrar-se desse condicionamento primordial? O que 
Montesquieu estabelece é a necessidade de a lei ser a limitação da licença de se fazer 
tudo aquilo que não esteja de acordo com a racionalidade do espírito da lei.   
 
 
 
   
19. (Enem 2012)  Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 
próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem 
a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa 
dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de 
servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas 
pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os 
libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores 
durante toda a vida. 
 
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985 
(adaptado). 
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Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para a compreensão do 
contexto filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, 
representa  
a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade.    
b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas.    
c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma heterônoma.    
d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento.    
e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão.    
 
 
Resposta: 
 
[A] 
 
Como diz Kant em Resposta à pergunta: “O que é Iluminismo?” (1784), a palavra de 
ordem deste movimento de renovação cultural é “Sapere aude!”, isto quer dizer 
basicamente que os homens deveriam deixar sua menoridade, da qual são culpados, e 
direcionarem seu entendimento a partir de suas próprias forças, sem a guia de outro. 
(Para uma noção geral sobre o assunto: 
<http://www.youtube.com/watch?v=9a9kWxpnjWk>.) 
Esta posição perante o mundo possibilitou um movimento em busca da liberdade e de um 
ideal de independência política, econômica e intelectual. Desta busca nasce, entre muitos 
outros movimentos, a Independência americana, a Independência haitiana e a Revolução 
francesa (esta última influenciada pelo pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau). 
E sendo uma posição opositora dos regimes absolutistas, o Iluminismo almeja a libertação 
da riqueza e de tudo mais dos mistérios divinos tão presentes no pensamento medieval e 
influentes neste tipo de Estado absoluto. Tudo passa a ser problema resolvível se o 
entendimento do homem se empenhar de maneira metodológica. Nada é misterioso. 
Desta confiança na razão nasce uma reflexão sobre a riqueza e sua administração – 
Adam Smith, A riqueza das nações (1776), por exemplo. Neste contexto Montesquieu 
também é importante, na sua obra O Espírito das Leis temos um tratado sobre as 
relações do poder administrativo e uma teorização sobre a tripartição deste poder 
(executivo, legislativo e judiciário) de modo a serem separados, porém interdependentes.   
 
 
 
   
20. (Enem PPL 2012)  Um Estado é uma multidão de seres humanos submetida a leis de 
direito. Todo Estado encerra três poderes dentro de si, isto é, a vontade unida em geral 
consiste de três pessoas: o poder soberano (soberania) na pessoa do legislador; o poder 
executivo na pessoa do governante (em consonância com a lei) e o poder judiciário (para 
outorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei) na pessoa do juiz.  
 
KANT, I. A metafísica dos costumes. Bauru: Edipro, 2003. 
 
 
De acordo com o texto, em um Estado de direito   
a) a vontade do governante deve ser obedecida, pois é ele que tem o verdadeiro poder.     
b) a lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral.    
c) o Poder Judiciário, na pessoa do juiz, é soberano, pois é ele que outorga a cada um o 

que é seu.     
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d) o Poder Executivo deve submeter-se ao Judiciário, pois depende dele para validar suas 
determinações.     

e) o Poder Legislativo deve submeter-se ao Executivo, na pessoa do governante, pois ele 
que é soberano.    

 
 
Resposta: 
 
[B] 
 
Para Kant, a boa vontade é aquela vontade cuja direção é totalmente determinada por 
demandas morais ou, como ele normalmente se refere a isso, pela Lei Moral. Os seres 
humanos veem essa Lei como restrição dos seus desejos e, por conseguinte, uma 
vontade decidida por seguir a Lei Moral só pode ser motivada pela ideia de Dever. 
Hipoteticamente, se houvesse uma vontade divina, embora boa, não seria boa porque é 
motivada pela ideia de Dever, pois uma vontade divina seria livre de qualquer desejo 
imoral. Apenas a presença dos desejos imorais, ou das ações que operam 
independentemente da moralidade, exige a bondade da vontade e faz da Lei Moral 
coerciva, isto é, faz dela constituída essencialmente da ideia de Dever. O ato de obedecer 
à vontade unida não provém da sua característica de vontade geral (o conceito “vontade 
geral” sequer aparece explicitamente no texto citado: “vontade unida em geral”), mas 
sim da sua característica modelar e, por conseguinte, restritiva que reduz a ação do 
sujeito deixando livres apenas aquelas que são morais, e também pela ideia de Dever que 
ao motivar o cumprimento da lei de direito mantém a multidão estável.  
 


