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Apresentação Pessoal 

Olá, prezados alunos. 

Meu nome é Fernando Andrade. Sou Bacharel em Letras 
Português/Alemão e Bacharel e licenciado em Filosofia, ambos 
títulos obtidos na Universidade de São Paulo (USP). Além disso, 
sou Mestre em Teoria Literária pela mesma instituição. 
Atualmente sou Professor de Literatura Portuguesa na Faculdade 
Sumaré. Tenho mais de 20 anos dedicados ao magistério, sendo 
que, desses, 15 anos passei no tablado de algum curso pré-
vestibular. 

Tenho um grande prazer em exercer a profissão que 
escolhi e paixão por estudar e ensinar Filosofia. Esse meu interesse começou, na verdade, com a 
Literatura. Cada vez que lia um livro de um escritor consagrado, ficava me perguntando de onde o 
autor teria tirado aquelas ideias “malucas” e ao mesmo tempo impressionantes.  

Na graduação de Letras descobri a fonte: Filosofia.  Ainda na Letras, fiz algumas matérias na 
Filosofia e comecei a ficar fascinado pela liberdade quase infantil dos autores de imaginar mundos 
ou coisas que o senso comum costuma negar.  O diferencial era que aqueles caras imaginavam e 
criavam todo um sistema em que as ideias, em princípio, absurdas começavam a fazer sentido e 
serviam para que eu entendesse melhor. Aí não teve jeito, tive que fazer Filosofia e continuo 
fazendo, pois, não parei de ler livros de filosofia e de me aprofundar nas duas áreas que mais me 
interessam nesse campo: Estética e Ética.  

Conte comigo nesse projeto de conquistar uma vaga VUNESP.    

 

Estatísticas 

 Primeiramente, é bom saber quanto vale o show. O número de questões de Filosofia na 
primeira fase tem variado entre 4 e 10 questões. Como muitas questões são temáticas ou 
interdisciplinares, é possível fazer uma questão que misture interpretação de texto e filosofia. Foi 
mais ou menos isso que aconteceu em 2011, 2013 e 2017, anos em que a incidência de filosofia foi 
alta. 

 Tirando esses anos, a quantidade de questões varia entre 4 e 6. Na segunda fase, a quantidade 
de questões se mantém em torno de 4. Nos dois casos, a nota de filosofia equivale a 5,55% da prova. 
Pode parecer pouco, mas pode ser também o que vai fazer a diferença, não é mesmo? Além disso, 
o conhecimento filosófico dá base argumentativa, ou seja, fique esperto, pois várias ideias que serão 
discutidas nessas aulas poderão ser utilizadas na sua redação com resultados incríveis.  

Agora vamos a outra questão: O que vai cair? 

Há duas maneiras de avaliar o tipo de questão que costuma a cair: pela área da filosofia 
(Epistemologia, Ética, Estética, Política) ou pelo período histórico (Filosofia antiga, medieval, 
moderna e contemporânea).  
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 Considerando o período ente 2010 e 2019, observa-se que a quase totalidade das questões 
abordavam ou Ética ou Epistemologia (Teoria do Conhecimento). As questões sobre Ética 
predominam até 2013 e, de lá para cá, as questões sobre Teoria do Conhecimento ganharam 
relevância. Houve pouquíssimas questões sobre Política e 5 sobre Estética.  

 Para se ter uma ideia, observe o gráfico abaixo.  

 

 Bom, por enquanto já podemos tirar uma conclusão: nos últimos anos, o candidato teria que 
dominar a tal de Teoria do Conhecimento. Agora, consideremos a prova sob outra perspectiva, a das 
fases da Filosofia.  O gráfico seria outro: 

 

 Salta aos olhos, no gráfico, esse grande mar azul, o dos Temas. O que isso significa? Há muitas 
questões com textos do cotidiano que devem ser interpretados a partir de uma análise filosófica 
mínima, muitas vezes relacionada a algum tema do cotidiano.  
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Plano de aulas  

Considerando o conteúdo que é pedido na VUNESP e a quantidade de questões que caem no 
vestibular da UNESP, o material não deve ter a mesma abrangência de outras áreas do 
conhecimento como Português, por exemplo.  

Sendo assim, preparei um curso com 3 aulas. Serão bastante informativas e longas, mas 
darão conta do recado.  Elas estão organizadas de acordo com as áreas da filosofia.  

Áreas da Filosofia 

Para começar falar das áreas da filosofia é preciso entender o básico dessa área de conhecimento 
ou melhor do desconhecimento.  Lembre-se, apesar de todos os sistemas filosóficos criados, 
FILOSOFIA É QUESTIONAMENTO. 

Ao explicar o que isso significa, Marilena Chauí em Convite 
à Filosofia dá um exemplo que acho esclarecedor. No dia a dia 
questionamos as coisas, mas não fazemos isso de forma radical 
até porque estamos inseridos num cotidiano prático, no qual a 
dúvida é pontual, e as respostas requeridas têm uma finalidade 
prática e definida. Por exemplo, para que você possa organizar 
suas tarefas num dia, é preciso que tenha consciência dos horários 
a cumprir.  Eventualmente, você vai perguntar para alguém: Que 
horas são? O pensamento filosófico vai além. Há equivalência 
entre essa convenção em horas, minutos e segundo e a passagem 
de tempo? A preocupação com o tempo sempre existiu? Por que 
perguntar sobre o tempo? Afinal, o que é o tempo? Ele existe?1 

A serventia disso veremos mais à frente.  

                                                   
1 O quadro de Salvador Dali retrata justamente o tempo sob a perspectiva da subjetividade,que tem outra lógica. Imagem disponível em 

https://www.culturagenial.com/a-persistencia-da-memoria-de-salvador-dali/, acessado em 08.05.2019. 

 

Detalhe do quadro de Salvador Dali  

“A persistência da memória”.  

https://www.culturagenial.com/a-persistencia-da-memoria-de-salvador-dali/
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O que interessa agora é que há 4 campos da filosofia e, para cada um, os filósofos faziam 
perguntas radicais. 

 

O curso está dividido nessas áreas e conforme o peso dessas áreas no Vestibular da Unesp. 
A maioria das questões gira em torno de Epistemologia (teoria do conhecimento) e Ética. Por isso, 
esses temas serão trabalhados mais extensivamente.  

Além disso, é importante ressaltar que um pensador normalmente desenvolve um sistema 
filosófico que contempla dois, três ou até mesmo todos esses campos. Como dividi em áreas para o 
estudo, serei obrigado a discutir um pensador mais de uma vez. Tome como exemplo Aristóteles. 
Vou falar de Aristóteles em Teoria do Conhecimento, em Ética, em Estética.  É muito Aristóteles, 
não é verdade? Mas você verá que serão abordagens diferentes.  

 

A parte de Política tem uma interface considerável com Sociologia.  Essa área do 
conhecimento se desenvolveu no século XIX e elaborou metodologias próprias para a abordagem 
do tema. Contudo, o fundamento da Política sob essa perspectiva tem a ver com várias discussões 
filosóficas feitas anteriormente. Por conta disso, a parte de Política será tratada no livro digital de 
Sociologia como Teoria Política, sem qualquer prejuízo para seus estudos.  

 

 

 

 

• O que é o falso e o verdadeiro?
• Como reconhecer a verdade? O que  é o real?Epistemologia

• O que é o bem e o mal? Como viver? Existe o 
bem absoluto? O mal existe?Ética 

• O que é o belo e o feio? Exisem critérios 
universais para o belo? Por que o homem 
precisa do belo?

Estética 

• O que é o poder? Por que nos submentemos ao 
poder? Quem tem o direito de exercer o poder?Política
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Programação 

 

TEMA CONTEÚDO 

AULA 01 – Teoria do Conhecimento I Área da Filosofia. Teoria do Conhecimento (definição). Razão. Mito. 
Pré-socráticos. Sócrates. Sofistas. Platão. Aristóteles. Filosofia 
helenística (Ceticismo). Filosofia medieval: Santo Agostinho e São 
Tomás de Aquino. Filosofia no Renascimento.  

AULA 2 – Teoria do Conhecimento II  Filosofia Moderna: Bacon, Descartes, Hume e Kant.  Noções Gerais 
do Iluminismo segundo Kant. Filosofia Contemporânea. A crise da 
racionalidade: Schopenhauer, Nietzsche e Freud. A racionalidade na 
História: Hegel e Marx. Filosofia do Século XX: Escola de Frankfurt. 

AULA 3 – Ética, Estética. Ética: Platão. Aristóteles. Helenistas. Santo Agostinho. Montaigne 
(ceticismo ético). Kant. Mill. O liberalismo como ética (Iluminismo). 
Freud. Relativismo.  
Estética. Platão e Aristóteles. A arte no Iluminismo. Schopenhauer e 
Nietzsche. Escola de Frankfurt.  

 

1. Teoria do Conhecimento 

 Vamos falar de conhecimento? O que é conhecer? Observe duas  

explicações sobre o mesmo fenômeno:  o dia e a noite.  

 

 

1ª Explicação 

 

 

2ª Explicação  

Há muito tempo atrás, só havia dia. A filha da deusa Boiúna, apesar de casada, não 
conseguia dormir com seu  esposo, pois ela estava aguardando a noite. Então, o 
indiozinho pediu a 3 amigos que buscassem a noite.  Eles foram até o reino da Boiúna, 
invocaram-na, e ela lhes entregou a noite num coco de tucumã com ordens expressas 
de que eles não deveriam abrir o coco. No retorno, o mais jovem deles, ouvindo os 
barulhos do coco, abriu e dexou escapar a noite. A noite foi transformando toda a 
realidade, trazendo para o mundo o barulho da noite e os perigos dos animais 
noturnos. (Lenda dos Karajás)
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Qual dos dois manifestam “conhecimento” do fenômeno? Os dois. 

  

 

  Essa arte mostra como se dá o processo de conhecimento. Os olhos (ou os sentidos) captam 
os fenômenos que são absorvidos pela mente como imagem do real. Basta você imaginar que a 
imagem captada pelo olho fica invertida no fundo do olho, fato que exige um trabalho mental para 
inverter novamente a imagem. Ou seja, a percepção que temos do real é medida por um jogo 
corporal que altera a sensação que temos do real.   

 

 

 

 Pois é... Corujinha assustada, é impossível que tenhamos percepção do real tal como ele é. 
Lembre-se de que algo que é corporal, como a temperatura do corpo, altera toda sua compreensão 
do que ocorre a sua volta. Já percebeu que o mundo fica diferente quando você está com febre? 

 Mas é por isso que entra em jogo a elaboração mental da realidade. As observações de 
fenômenos que se repetem levam os homens a produzirem explicações, hipóteses ou teorias.  Uma 
lenda como a do índio é uma explicação baseada em observações.  

 A premissa do povo que inventou a lenda é de que tudo o que se modifica é provocado por 
algo. Ora, provocações intencionais só podem ser realizadas por seres com consciência. Se a 

Como a terra é redonda, a parte voltada para o sol está iluminada (dia), enquanto a 
parte de trás fica nas sombras (noite). A passagem de um estado para outro ocorre por 
causa do movimento de rotação da terra. No espaço de 24 horas, o que estava 
iluminado fica escuro e vice-versa. 

Então, a gente não conhece o real do jeito como ele é ?
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alternância entre o dia e a noite é um fenômeno de mudança, ele ocorreu motivado por alguém com 
poder superior: um deus.  

 Qual o problema dessa hipótese? É que ao aplicá-la para prever mudanças, por exemplo, ela 
falha. Então, pode-se começar a desconfiar de que essa explicação não descreve o real como deveria. 
Ela é uma ilusão.  

 Como seria o processo de explicação da teoria da rotação da Terra? 

 

  

 

Claro, é o mesmo processo.  A diferença é que a nova teoria parece prever fenômenos 
como mais eficácia, sendo assim deve ser mais verdadeira. Por isso eu disse que tanto 

o mito como a explicação da física são conhecimento, no sentido de que ambas proposições são 
explicações da realidade. É lógico que o primeiro é um conhecimento ilusório, e o outro um 
conhecimento mais “verdadeiro”.  
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 Só porque o mito tem seres humanos e deuses 
para explicar o universo, corujinha inconformada? 
 Bem, Aristóteles também elaborou uma teoria 
sem deuses e homens. E nem por isso essa teoria era 
mais verdadeira.  Por meio de um modelo lógico, ele 
supunha uma explicação geocêntrica, no qual haveria 
um mundo sublunar (abaixo da lua) e outro supralunar 
(acima da lua). O céu (universo) seria composto por 
esferas celestes e o éter preencheria o vazio entre a 
Terra e os outros corpos celestes.  

 Esse modelo influenciou a astronomia medieval 
e só foi alterado no Renascimento. O que determinou 
que esse modelo seria ilusório?  

 De novo, a falha nas previsões.  Ou seja, dizer 
que alguém conhece (sem ilusões) algo é dizer que essa 
pessoa formulou linguisticamente uma ideia que deve 
ser adequada à realidade. Se for adequada, essa2 
formulação será considerada verdadeira; se não for adequada (se a teoria falhar nas suas previsões), 
a formulação será falsa. Por isso se diz que a questão principal da Teoria do Conhecimento é 
descobrir como determinar o verdadeiro e o falso. 

 

 

Parabéns. Você começou a fazer Epistemologia e ou Teoria do Conhecimento. 
Epistemologia, segundo o dicionário Houaiss, significa “reflexão geral em torno da natureza, 
etapas e limites do conhecimento humano, e nas relações que se estabelecem entre o 

sujeito indagativo e o objeto inerte”. Ou seja, a Teoria do Conhecimento é a parte da Filosofia que 
faz exatamente essa pergunta que você acabou de fazer. 

 O desenvolvimento da Epistemologia (Teoria do Conhecimento) foi lento. Os filósofos a 
formaram paulatinamente, propondo perguntas e métodos ao longo dos séculos.  
Cronologicamente, as fases estão descritas abaixo. 

                                                   

2 Disponível em https://filosofiaefilosofiasnorenascimento.wordpress.com/2013/12/21/galileu-filosofia-e-ciencia-parte-ib/, 

acessado em 08.05.2019 

 

Então, como a gente tem certeza de que aquilo que conhece 
é verdadeiro?

https://filosofiaefilosofiasnorenascimento.wordpress.com/2013/12/21/galileu-filosofia-e-ciencia-parte-ib/
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 Então o que vamos estudar em Epistemologia?  

✓ Racionalidade 
✓ Nascimento da Epistemologia (e da filosofia)  
✓ Os primeiros métodos reconhecidos como sendo aceitáveis para explicar o real: 

Idealismo e Realismo 
✓ Inatismo, Dogmatismo, Empirismo 
✓ Conhecimento científico 

 

1.1. Razão 

 Na verdade, quando você respondeu que a teoria da rotação da terra seria mais verdadeira, 
você deve ter mencionado como motivo para tal afirmação que ela era mais lógica, ou mais racional.  

 Bom, vamos para a pergunta que qualquer filósofo adora fazer... O que é razão ou lógica? 

 O senso comum diria que pensar é refletir, pensar. Então passemos para a seção... 

Duvida radical: os pensadores duvidaram da realidade e das teorias que 
existiam sobre a  realidade

Criação de métodos:  começa-se a discutir que método poderia diminuir 
a chance de errar.

Verificação do procedimento metodológico:  os filósofos passam a ter 
como tarefa verificar se as teorias propostas seguem os protocolos 

Dúvida do próprio método
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 “Pensar” envolve toda a atividade mental e, portanto, está muito além da razão. Segundo 
Marilena Chauí, a Razão foi uma invenção dos gregos. O que ela quer dizer com isso? 

 Bom, podemos definir quais são as habilidades mentais, no mínimo, em 6: intuição, emoção, 
sensações (os 5 sentidos), imaginação, memória, razão etc. 

 As cinco primeiras são naturais e as exercemos a 
todo momento, mas e a razão? A palavra vem do latim e 
significa cálculo. Isso aponta para um tipo de habilidade 
que o homem adquiriu a partir da união entre intuição, 
imaginação e memória. 

    Percebemos que há fenômenos regulares (como as 
estações do ano) devido à memória e a algo próprio da 
mente humana (intuição), que compara momentos 
diferentes e consegue perceber repetições. Isso permite 
que alguém imagine que na próxima primavera, por 
exemplo, as plantas irão florir.  

   As previsões, um tanto quanto intuitivas, em alguns 
momentos da história, foram sendo sistematizadas de forma mais abstrata, na forma de 
matemática.  

 Quando a matemática surge timidamente no Egito, ela tem uma finalidade prática: a 
contabilidade de grãos e a distribuição dessa riqueza. Os gregos irão mais longe. Perceberão na 
matemática uma linguagem à parte. Pitágoras vai dizer que tudo é número, acreditando que tudo 
no universo exala proporção e poderia ser expresso em fórmula matemática.  
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 Mas acima de tudo, o que mais impressionou os pensadores é o fato de que tal área do 
conhecimento se vale de uma linguagem perfeita que não admite ambiguidades e que leva a uma 
conclusão exata e incontestável.  

 E se... a linguagem do cotidiano se aproximasse da 
matemática? Isso seria perfeito, pois as conclusões 
sobre a realidade seriam inequívocas e, finalmente, o 
problema da epistemologia estaria resolvido.  A razão, 
portanto, é esse discurso desnatural. É um método 
aprendido com muito custo e esforço, mas capaz de 
produzir um tipo de discurso que permite aos 
indivíduos estarem certos de que aquilo que foi 
expresso linguisticamente é adequado ao fenômeno 
da realidade.  

 Por que se diz que os gregos inventaram a razão? Óbvio que esse processo mental pode ser 
realizado por qualquer ser humano; se não fosse assim, só alguns aprenderiam matemática.  Em 
outras civilizações, as pessoas também fizeram cálculos ou previsões. Contudo, esse tipo de 
atividade era espontâneo, de acordo com a exigência do cotidiano.  

 Os gregos vão eleger essa habilidade mental como a mais importante e vão postular a 
primazia da razão diante de todas as outras habilidades. Isso leva a uma pedagogia da razão: ela 
deve ser ensinada. Além disso, a boa ordem social seria aquela que mais se aproximasse do cálculo 
lógico da razão.  

1.2. Características do Discurso Racional 

Quais as características do discurso racional? A finalidade 
desse tipo de pensamento é chegar a uma generalização que 
possa servir para explicar e prever qualquer situação particular. 
Quando alguém afirma que um objeto cai a uma velocidade 
constante, essa é uma afirmação racional, pois isso vale tanto para 
uma pena quanto para uma bigorna. Em outras palavras, o 
discurso próprio da razão se vale de abstrações e 
conceitualizações. 

 Para tanto, há um método.  Devem-se observar os fatos 
concretos, pensando-os em termos de conjuntos de evidências. 
Consideram-se as semelhanças entre os fatos, expressando a 
observação em termos linguísticos. A partir daí, devem-se 
encadear as observações segundo a relação de causa e efeito para chegar a uma conclusão que, pela 
construção rigorosa dos motivos, deve nos convencer da veracidade do que se é afirmado.  

 A descrição acima parece cair como uma luva para o que chamamos de método científico. 
Contudo, os gregos não se restringiam a defender a razão simplesmente como método para 
entender a natureza.  A preocupação dos pós-socráticos era com a felicidade do homem.   
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1.3. Razão e Felicidade 

Filósofos como Platão acreditavam que as paixões (emoções e sensibilidade) eram como 
cavalos que, se deixados livres e desembestados, fariam grandes estragos, daí a necessidade do 
condutor, ou seja, da razão.  O homem, aprendendo a pensar segundo pressupostos racionais, 
chegaria a verdades tão claras que seria quase natural que ele deixasse de lado suas vontades e 
desejos para abraçar o melhor caminho. Isso valeria para os indivíduos em particular e para a 
sociedade em geral.  

Essa visão otimista da razão vai reverberar por muito tempo no que se considera filosofia 
ocidental. Somente no século XIX, a razão começa a ser questionada seriamente.  

Aliás, por conta dessa identidade entre Teoria do Conhecimento e História da Filosofia, essa 
área do conhecimento tornou-se basicamente sinônimo da discussão sobre a razão.  

1.4. Filosofia Ocidental versus Filosofia de outras civilizações 

 Então esse conhecimento tão reverenciado no mundo moderno foi inventado pelos gregos e 
desenvolvido pelos europeus? Seria esse tipo de conhecimento um sinal da superioridade dos 
europeus em relação ao resto do mundo? 

 Pensar dessa maneira significaria ter uma concepção eurocêntrica da realidade. A definição 
da Wikipédia é muito boa, segundo o site, “o eurocentrismo é uma visão de mundo que tende a 

colocar a Europa como o elemento 
fundamental na constituição da sociedade 
moderna, sendo necessariamente a 
protagonista da história do homem. 
Resumidamente, trata-se da ideia de que a 
Europa é o centro da cultura do mundo.” 
3Qual é o problema dessa ideia? Pense um 
pouco na charge ao lado.  

O tema principal da charge obviamente 
é educação. Mas há outro tema, o da 
concorrência.  Nesse caso, percebe-se que há 
uma disputa absurda segundo critérios aos 

quais só um animal poderia atender.  

 Aplicando isso à nossa discussão, fica mais fácil entender por que o Eurocentrismo é 
complicado. Os europeus estenderam sua forma de vida para o planeta inteiro, estilo fundado nos 
parâmetros racionais de avaliação. Pedir que se julguem as outras civilizações por essa régua, que é 
europeia, significa trapacear no jogo.  

 A questão do eurocentrismo contamina a filosofia. O que se estuda no ensino médio é a 
Filosofia ocidental, desprezando totalmente o pensamento desenvolvido por outras civilizações.  
Então, a Filosofia ocidental é melhor?  

                                                   

3 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo, acessado em 09.05.2019).  

http://entrelinhas23.blogspot.com/2015/06/charges.html
http://entrelinhas23.blogspot.com/2015/06/charges.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo
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 Que enrascada! Para entender melhor a questão, seria interessante entender os 
pressupostos de outras filosofias. Há duas grandes vertentes filosóficas na antiguidade: a indiana 
(Sidarta Gautama) e a chinesa (Tao de Lao-Tsé, as ideias de Confúcio). Essas vertentes têm como 
ponto comum a preocupação ética ou política.  

 As outras Filosofias da Antiguidade estão misturadas à Religião e subordinadas ao 
pensamento voltado para o sagrado.  

 É nesse ponto que a Filosofia grega se distancia de qualquer outra aventura do pensamento. 
Os gregos, inicialmente, ousaram questionar a Religião oficial; depois ousaram questionar tudo o 
que sabiam e cultuaram a dúvida acima de tudo. Além disso, elaboraram toda uma discussão sobre 
o próprio conhecimento, que não encontramos paralelo em qualquer outra civilização ou filosofia.  

 O desenvolvimento da sociedade do conhecimento, assim como a proeminência de um estilo 
de vida baseado nesse pressuposto, leva-nos a considerar a Filosofia ocidental como o campo por 
excelência capaz de discutir os dilemas do mundo contemporâneo, pois é a própria régua criada pelo 
mundo contemporâneo. Dentro da filosofia ocidental, cultua-se a dúvida, a separação entre a 
religião e a razão e a própria crítica da razão. 

 Em outras palavras, ela não é melhor que as outras, mas é a mais adequada para esse mundo 
que está aí. 

Q.UNESP/ 2015 

Seja como termo, seja como conceito, a filosofia é considerada pela quase totalidade dos estudiosos 
como criação própria do gênio dos gregos. Sendo assim, a superioridade dos gregos em relação aos 
outros povos nesse ponto específico é de caráter não puramente quantitativo, mas qualitativo, 
porque o que eles criaram, instituindo a filosofia, constitui novidade que, em certo sentido, é 
absoluta. Com efeito, não é em qualquer cultura que a ciência é possível. Há ideias que tornam 
estruturalmente impossível o nascimento e o desenvolvimento de determinadas concepções – e, 
até mesmo, ideias que interditam toda a ciência em seu conjunto, pelo menos a ciência como hoje 
a conhecemos. Pois bem, em função de suas categorias racionais, foi a filosofia que possibilitou o 
nascimento da ciência, e, em certo sentido, a gerou. E reconhecer isso significa também reconhecer 
aos gregos o mérito de terem dado uma contribuição verdadeiramente excepcional à história da 
civilização. 

 

(Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da filosofia, vol. 1, 1990. Adaptado.) 

 

Baseando-se no texto, explique por que a definição apresentada de “filosofia” pode ser considerada 
eurocêntrica. Explique também que tipo de ideias apresentaria a característica de impedir o 
desenvolvimento do conhecimento científico.  

Comentário:  Essa questão da segunda fase seria muito fácil para quem entendeu o que discutimos 
acima. A Filosofia que pode ser considerada eurocêntrica é a filosofia grega, que se desenvolveu 
tendo como objeto principal a razão. No texto, essa referência aparece no fragmento “com efeito, 
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não é em qualquer cultura que a ciência é possível”.  Só a Filosofia grega, fundada na dúvida e na 
preocupação com o método, poderia dar a luz à Ciência. O tipo de ideia que tem o potencial de 
ameaçar tanto a Filosofia quanto a Ciência deve ter características contrárias à Filosofia grega: ideias 
baseadas em certeza e que se pautam na fé.  

 

1.5. A importância da Razão 

 Afinal, por que tanta discussão e por que tantos homens gastaram tantas páginas para discutir 
essa tal de razão? 

 Nada melhor do que uma história para isso.  

 Conta o tio Hesíodo4, que no princípio das eras, Zeus teria dado 
aos irmãos Epimeteu e Prometeu a tarefa de criar os seres que 
habitariam Gaia (a Terra). Epimeteu reuniu todos os animais para 
distribuir dons que os distinguissem: velocidade, coragem, força, asas, 

dureza etc. Contudo, Epimeteu não conseguiu distribui-los 
com equanimidade e faltaram aos homens atributos que 
pudessem assegurar a esse ser amado por Prometeu a 
possibilidade mínima de sobrevivência.  

 Prometeu, então, subiu ao Olimpo e roubou dos 
deuses o fogo e entregou-o aos homens.  O fogo permitiu ao 
homem se aquecer, mudar o sabor dos alimentos, afastar os 
predadores, construir armas e instrumentos, cunhar moedas 
etc. O ser humano, por fim, tornou-se o senhor acima dos animais. Esse é o mito grego de 
Prometeus. Ele tem continuidade, mas por ora, até aqui basta. Curtiu? 

 

  

 Pense na história substituindo “fogo” por “razão”, corujinha atenta.  O que Prometeu 
realmente deu aos homens foi a capacidade de criar e construir instrumentos com os quais ele 
poderia modificar o mundo a seu favor. Nesse sentido, o conhecimento da realidade é fundamental 
para o homem.  

 Acho o mito incrível, pois ele descreve a fragilidade do homem sem a razão. A espécie humana 
é a mais fraca e desprezível entre todos os animais. O homem não tem nenhuma qualidade física 
que garanta sua sobrevivência e proeminência entre os seres na Terra.  A racionalidade faz a 
diferença. Por quê? 

                                                   
4 Hesíodo, aedo (poeta e uma espécie de profeta) grego que teria vivido entre 750 e 650 a. C. Na obra escrita 

posteriormente, Teogonia, ele conta de forma poética as epopeias dos deuses gregos a partir da perspectiva da 
Grécia arcaica e rural.  

O que isso tem a a ver com razão?
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 Se o homem é capaz de perceber a realidade, ele consegue avaliá-la, prever o que vai 
acontecer e se preparar de forma reativa (proteção) ou de forma ativa controlando as forças da 
natureza a seu favor.  Pense em todas as grandes conquistas humanas de domesticação da natureza, 
por exemplo, o controle das infecções. Somente com a invenção do microscópio foi possível 
descobrir que várias doenças poderiam ser provocadas por esses microrganismos e, a partir desse 
conhecimento, foi possível combatê-los.  Observe o gráfico abaixo.  

 O Eixo vertical é o do número populacional e o eixo vertical das eras históricas. Ele apresenta 
a evolução da população mundial. A datação começa em 1.000.000 a.C. (estimativas) até 2010 d.C. 
Observa-se claramente que a partir de 1750 há um crescimento exponencial da população humana.  

   As causas para isso têm a ver com a revolução científica que toma o século XVIII e XIX (observe 
que a partir de 1750, a população começa a crescer de forma exponencial. Esse é o período das 
descobertas na área da biologia e de ações da engenharia na área de saneamento básico, que vão 
modificar a expectativa de vida.  

 Pode-se dizer que somente quando o conhecimento fundado na razão se tornou onipresente 
na vida do homem, ele consegue se sobrepor aos seus predadores, sejam eles visíveis e invisíveis. É 
a partir do século XIX que a equação se inverte e o homem passa a ser a grande ameaça a todas as 
espécies animais, por conta da Razão.  

 

Disponível em http://miningtext.blogspot.com/2014/07/a-evolucao-da-populacao-mundial-desde.html, acessado em 09.05.2019)  

http://miningtext.blogspot.com/2014/07/a-evolucao-da-populacao-mundial-desde.html
http://4.bp.blogspot.com/-66noGQeonNA/U9E8Z4_9B_I/AAAAAAAAAJQ/9b3K4ojW5jY/s1600/gr%C3%A1fico+geral.png
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Q.UNESP/ 2015 

À medida que a ciência se mostrou capaz de compreender a realidade de forma mais rigorosa, 
tornando possível fazer previsões e transformar o mundo, houve a tendência a desprezar outras 
abordagens da realidade, como o mito, a religião, o bom senso da vida cotidiana, a vida afetiva, a 
arte e a filosofia. A confiança total na ciência valoriza apenas a racionalidade científica, como se ela 
fosse a única forma de resposta às perguntas que o homem se faz e a única capaz de resolver os 
problemas humanos. (Maria L. de A. Aranha e Maria H.P. Martins. Temas de filosofia, 1992.)  

 

Com base na ideia de “verdade absoluta”, explique a diferença entre mito e ciência. Considerando a 
expressão “confiança total na ciência”, explique como o próprio conhecimento científico pode se 
transformar em mito.  

 

Comentário:  A principal diferença entre mito e ciência decorre do posicionamento desses tipos de 
pensamento em relação à verdade.  O mito depende da crença e se apoia em verdades absolutas. A 
Ciência, por outro lado, funda-se na dúvida e no método que a todo momento deve ser verificado.  
A confiança total na ciência tem como resultado o descarte do contraditório e a cristalização das 
ditas verdades científicas como verdade absoluta. Esse movimento pode fazer com a Ciência se torne 
a nova mitologia do mundo contemporâneo.  

 

Questões comentadas 

 

Q. VUNESP/2019 

A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerado meramente como um 
ser moral (a humanidade em sua própria pessoa), é o contrário da veracidade, a mentira […]. A 
mentira pode ser externa […] ou, inclusive, interna. Através de uma mentira externa, um ser humano 
faz de si mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros; através de uma mentira interna, ele 
realiza o que é ainda pior: torna a si mesmo desprezível aos seus próprios olhos e viola a dignidade 
da humanidade em sua própria pessoa […]. Pela mentira um ser humano descarta e, por assim dizer, 
aniquila sua dignidade como ser humano. […] É possível que [a mentira] seja praticada meramente 
por frivolidade ou mesmo por bondade; aquele que fala pode, até mesmo, pretender atingir um fim 
realmente benéfico por meio dela. Mas esta maneira de perseguir este fim é, por sua simples forma, 
um crime de um ser humano contra sua própria pessoa e uma indignidade que deve torná-lo 
desprezível aos seus próprios olhos. 
(Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010.) 

 

Em sua sentença dirigida à mentira, Kant 
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a) considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto. 

b) assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade. 

c) apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas. 

d) demonstra um juízo condenatório, com justificação em motivações religiosas. 

e) assume o pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões. 

Comentário:  Quem conhece filosofia nem precisa ler o texto de apoio. Kant (1724-1804) era 
racionalista e defendia a ideia de que cada ser humano tinha capacidade racional, apesar das 
variações de qualidade, ou seja, ele era universalista. Em ética, isso significa que todos os homens 
têm valores comuns, que permitem a discussão sobre justiça. Como todo indivíduo tem uma base 
comum à humanidade, cada indivíduo representa o humano em si.  

Isso aparece no fragmento no primeiro período “a maior violação do dever de um ser humano 
consigo mesmo, considerado meramente como um ser moral (a humanidade em sua própria 
pessoa)”. Óbvio que, para alguém com pouca experiência na leitura de textos filosóficos (que são 
chatos e complicados) ou com pouco conhecimento filosófico, a questão parece um grande enigma.  
Esse não será o seu caso, corujinha. Terminadas as aulas, você não terá problema com esse tipo de 
questão.  

Alternativa a, falsa. Kant acredita que há uma moral universal que deve estar acima das 
circunstâncias, portanto sua mora não seria “de acordo com o contexto”.  

Alternativa b, verdadeira.  A ideia de que “cada ser humano em particular representa toda a 
humanidade” aparece no seguinte excerto do texto dado. “a humanidade em sua própria pessoa”.  

Alternativa c, falsa. Kant é racionalista e universalista.  

Alternativa d, falsa. Não há qualquer referência à condenação religiosa, mesmo quando o autor fala 
sobre a “mentira” tema próprio da moral religiosa.  

Alternativa e, falsa. Kant condena a mentira valendo-se de um raciocínio, apela portanto para a razão 
e não à paixão.   

Gabarito: B 

 

 

Kant já foi abordado de alguma forma na FUVEST.  Observe a tema de  

 

FUVEST/ 2017 

Examine o texto* abaixo, para fazer sua redação.  

 

Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento?  
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Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A 
menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O 
homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento 
mas, sim, por falta de determinação e de coragem para servirse de seu próprio entendimento sem 
a tutela de um outro. Sapere aude!** Ousa fazer uso de teu próprio entendimento! Eis o lema do 
Esclarecimento.  

A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a 
natureza já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na menoridade. 
É por essas mesmas causas que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores. 
É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tenho um 
diretor espiritual que assume o lugar de minha consciência, um médico que por mim escolhe minha 
dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar, se é suficiente pagar. Outros 
se encarregarão, em meu lugar, dessas ocupações aborrecidas.  

A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, perigosa, 
porque aqueles tutores de bom grado tomaram-na sob sua supervisão. Depois de terem, 
primeiramente, emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente essas dóceis 
criaturas de darem um passo sequer fora do andador de crianças em que os colocaram, seus tutores 
mostram-lhes, em seguida, o perigo que é tentarem andar sozinhos. Ora, esse perigo não é assim 
tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Basta uma 
lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso de fazer novas tentativas.  

Immanuel Kant  

* Para o excerto aqui apresentado, foram utilizadas as traduções de Floriano de Sousa Fernandes, 
Luiz Paulo Rouanet e Vinicius de Figueiredo.  

** Sapere aude: cit. lat. de Horácio, que significa “Ousa saber”.  

 

Estes são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define o 
Esclarecimento como a saída do homem de sua menoridade, o que este alcançaria ao tornar-se 
capaz de pensar de modo livre e autônomo, sem a tutela de um outro. Publicado em um periódico, 
no ano de 1784, o texto dirigia-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas.  

Em perspectiva histórica, o Esclarecimento, também chamado de Iluminismo ou de Ilustração, 
consiste em um amplo movimento de ideias, de alcance internacional, que, firmando-se a partir do 
século XVIII, procurou estender o uso da razão, como guia e como crítica, a todos os campos da 
atividade humana. Passados mais de dois séculos desde o início desse movimento, são muitas as 
interrogações quanto ao sentido e à atualidade do Esclarecimento.  

Com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima apresentado, e valendo-se tanto de outras 
informações que você julgue pertinentes quanto dos dados de sua própria observação da realidade, 
redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema: O homem 
saiu de sua menoridade? 

 

No material de Redação da FUVEST, você encontrará comentários sobre encaminhamentos possíveis 
que misturam filosofia e sociologia. Confira. 
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 (Unesp 2010)   

Questão com os mesmos textos da anterior 

Texto 1 

Porque morrer é uma ou outra destas duas coisas: ou o morto não tem absolutamente 
nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é 
precisamente uma mudança de existência e, para a alma, uma migração deste lugar para um outro. 
Se, de fato, não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. 
[…] Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e, se é verdade o que se 
diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que 
este? Porque, se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam serem juízes, 
havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diria que fazem justiça acolá: Minos e 
Radamante, Éaco e Triptolemo, e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida; seria 
então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso? Que preço não seríeis capazes de pagar, 
para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? 

 

(Platão. Apologia de Sócrates, 2000.) 

 

Texto 2 

 

Ninguém sabe quando será seu último passeio, mas agora é possível se despedir em grande 
estilo. Uma 300C Touring, a versão perua do sedã de luxo da Chrysler, foi transformada no primeiro 
carro funerário customizado da América Latina. A mudança levou sete meses, custou R$ 160 mil e 
deixou o carro com oito metros de comprimento e 2 340 kg, três metros e 540 kg além da original. 

O Funeral Car 300C tem luzes piscantes na já imponente dianteira e enormes rodas, de aro 
22, com direito a pequenos caixões estilizados nos raios. Bandeiras nas pontas do capô, como nos 
carros de diplomatas, dão um toque refinado. Com o chassi mais longo, o banco traseiro foi mantido 
para familiares acompanharem o cortejo dentro do carro. No encosto dos dianteiros, telas exibem 
mensagens de conforto. O carro faz parte de um pacote de cerimonial fúnebre que inclui, além do 
cortejo no Funeral Car 300C, serviços como violinistas e revoada de pombas brancas no enterro. 

 

(Funeral tunado. Folha de S.Paulo, 28.02.2010.)  

 

Confrontando o conteúdo dos dois textos, pode-se afirmar que:  

a) embora os dois textos transmitam concepções divergentes acerca da morte, eles tratam de visões 
concernentes à mesma época, a saber, a sociedade atual.    

b) sob o ponto de vista filosófico, não há diferenças qualitativas entre uma e outra concepção sobre 
a morte.    
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c) os comentários do texto grego sobre a morte são coerentes com uma filosofia de forte valorização 
do corpo em detrimento da alma, e do mundo sensível sobre o mundo inteligível.    

d) o texto de Platão evidencia uma cultura monoteísta, enquanto que o segundo é politeísta.    

e) enquanto no primeiro texto transparece a dignidade metafísica da morte, no segundo sugere-se 
a conversão do funeral em espetáculo da sociedade de consumo.    

Comentário: 

Alternativa a falsa. O primeiro texto foi escrito por Platão e reflete uma perspectiva própria da Grécia 
clássica; o segundo texto reflete uma perspectiva da sociedade atual. 

Alternativa b, falsa. Há diferença entre qualidade da morte comparando os 2 textos; no primeiro, o 
valor do caráter de Sócrates é avaliado no momento em que ele está para morrer; no segundo caso, 
o valor da morte é comercializado e, portanto, avaliado segundo o consumo.  

Alternativa c, falsa.  No fragmento 1, Sócrates discute a vida após a morte, logo sua preocupação é 
com a alma. 

Alternativa d, falsa. Não há traço de defesa do politeísmo no segundo texto. 

Alternativa e, verdadeira. Sócrates está tentando convencer seus discípulos de que há dignidade em 
morrer lutando por seus valores e apela para argumentos pós-morte, ou seja, metafísicos; o segundo 
trata a morte como produto a ser comercializado na sociedade de consumo. 

Gabarito E 

 

 

(Unesp 2018)   

Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que têm das coisas e não com as 
coisas em si. Seria grande passo, em alívio da nossa miserável condição, se se provasse que isso é 
uma verdade absoluta. Pois se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que 
estaria em nosso poder não o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Por que atribuir à 
doença, à indigência, ao desprezo um gosto ácido e mau se o podemos modificar? Pois o destino 
apenas suscita o incidente; a nós é que cabe determinar a qualidade de seus efeitos. 

 

(Michel de Montaigne. Ensaios, 2000. Adaptado.) 

 

De acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o mal  

a) representa uma oposição de natureza metafísica, que não está sujeita a relativismos existenciais.    

b) relaciona-se com uma esfera sagrada cujo conhecimento é autorizado somente a sacerdotes 
religiosos.     

c) resulta da queda humana de um estado original de bem-aventurança e harmonia geral do 
Universo.     
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d) depende do conhecimento do mundo como realidade em si mesma, independente dos 
julgamentos humanos.     

e) depende sobretudo da qualidade valorativa estabelecida por cada indivíduo diante de sua vida.     

Comentário: 

 O texto de  Montaigne investe contra a mania que temos de sofrer não pelo fato em si, mas pelo 
julgamento que fazemos do fato; a doença nos aflige não porque ela provoca mal estar, mas por 
despertar em nós fantasias de morte ou de impotência que nos fazem sofrer; isso é o que se afirma 
na alternativa “e”.  

Alternativa a, falsa. Ele está dizendo justamente o contrário, que o sofrimento é relativo dependendo 
da concepção que temos dele. 

Alternativa b, falsa. O texto menciona somente a palavra “destino”, não fala em deuses e tampouco 
em sacerdotes. 

Alternativa c, falsa. O texto não fala de uma causa externa como queda de um estado original, a 
perspectiva que o homem tem de seus problemas é causa interna do sofrimento. 

Alternativa d, falsa. Ele deixa claro que o bem depende do julgamento subjetivo no trecho “Pois o 
destino apenas suscita o incidente; a nós é que cabe determinar a qualidade de seus efeitos.” 

Gabarito: E 
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Considerações Finais 

Neste material, apresentei para você uma amostra do que será o curso de Filosofia para 
UNESP.  

O recorte apresentado permite que você avalie a didática, a linguagem e a escolha dos 
exercícios.  O material é completo com um número de questões suficientes para você se preparar 
para o Vestibular. O lema do grupo Estratégia, que vem desde a época em que a empresa se voltava 
só para concursos, é oferecer o maior número possível de questões.  

No caso específico do Intensivo, sabemos que uma quantidade exagerada de exercícios pode 
deixá-lo desesperado. Nesse caso, o trabalho foi um pouco diferente. Escolhi e elaborei uma 
quantidade menor de questões, mas que servissem para fixação e treinamento (entre 15 a 20 
questões por pdf). 

Não é pouco. Trata-se de um material mais específico.  Mas isso não significa que você não 
terá mais nada.  O que oferecemos não é só o material, mas a plataforma, que inclui outros suportes 
de apoio. Você terá acesso à simulados com muito mais questões, ao fórum de dúvidas e ao Blog.  

A qualquer momento, dependendo da sua necessidade, poderei fornecer mais exercícios ou 
explicação extra.  

Aprovou? Então, veja o material completo. Obrigado pela companhia.  

Nos encontramos logo, mais.  

Saudações.  
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