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PROGRAMA UFRJ

O objetivo da prova será, basicamente, o de avaliar a capacidade do candidato em compreender textos que apresentem a
complexidade de um fragmento filosófico e de expressar de modo argumentativo e claro.

As questões serão voltadas para a interpretação de textos filosóficos, de modo que os vestibulandos possam demonstrar
capacidade de raciocínio lógico, bem como evidenciar alguma familiaridade com o vocabulário filosófico.

1. Conceituação de Filosofia: 1.1 - A gênese e o conceito de Filosofia. 1.2 - Mito e Filosofia. 1.3 Discurso narrativo, discurso poético
e discurso predicativo. 1.4 - A controvérsia entre filosofia e sofística.
2. Noções de Lógica: 2.1 - Distinção entre premissas e conclusão. 2.2 - Distinção entre raciocínio dedutivo e indutivo.
3. O problema do conhecimento na Filosofia: 3.1 - racionalismo, 3.2 - empirismo e 3.3 - ceticismo. 
4. Estética: 4.1 - A distinção grega entre filosofia e arte (dialética e retórica). 4.2 - O problema da criação contraposto ao do
conhecimento. 4.3 - A questão da problemática universalidade do belo.
5. Filosofia Prática: 5.1 Ética: Liberdade e determinismo. 5.2 - A questão do bem e do mal. 5.3 - Vontade e responsabilidade. 5.4 - O
problema do dever e o princípio da felicidade. 5.5 - Política: Estado, sociedade e poder. Cidadania. Regimes e formas de governo.
Público e Privado.
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Unidade 1

O que é filosofia?

Conteúdo:

A palavra filosofia compõe-se de dois termos gregos: philia, que significa amor, e sophia, que significa sabedoria.
Portanto, etimologicamente filosofia significa amor à sabedoria. Contudo, isso não explica muita coisa. O que, de fato,
é a filosofia?

A filosofia é uma atividade que tem um objetivo determinado. O objetivo da filosofia é resolver problemas filosóficos
por meio da argumentação.

Problemas filosóficos são os problemas a priori (ou seja: independentes da experiência) e conceituais (ou seja: referem-
se aos conceitos que utilizamos em nosso dia a dia e nas ciências).

Diferentemente dos problemas científicos, que são resolvidos por meio da experiência, os problemas filosóficos
somente podem ser resolvidos pelo debate, pelo diálogo, pela controvérsia: o método da filosofia é argumentativo.

A filosofia tem diversos campos de investigação. Entre eles estão:

- Ética: o estudo teórico da moral e das relações entre os indivíduos. Note-se que moral refere-se à ação e à prática da
convivência entre as pessoas; ética é o estudo teórico da moral.

- Estética: o estudo da beleza, principalmente na arte. Também é chamada filosofia da arte .

- Epistemologia: a teoria do conhecimento e da ciência. Quando trata do conhecimento científico, é também chamada
filosofia da ciência .

- Lógica: o estudo das formas corretas do raciocínio.

- Metafísica: o estudo dos fundamentos da realidade, dos pressupostos da linguagem e dos princípios utilizados nas
ciências. Também chamada ontologia .

- Filosofia da mente: o estudo filosófico sobre a mente humana e sobre a inteligência artificial. Essa parte da filosofia é
bastante ligada às neurociências e à computação.

- Filosofia da linguagem: o estudo filosófico sobre o modo como a comunicação ocorre. A filosofia da linguagem é
muitas vezes associada à lógica e/ou à filosofia da mente.

- Filosofia política e filosofia do direito: o estudo teórico das formas de organização social, das leis e dos regimes
políticos.

É importante lembrar que esses campos não são estanques: é possível misturá-los entre si e juntá-los às mais diversas
ciências ou técnicas, como o Direito ou a medicina.

Para que serve, então, a filosofia? A resposta mais imediata é que a filosofia serve para compreender melhor a realidade
em que você está inserido, fazendo com que você fique mais atento a respeito de todas as idéias que as pessoas têm e
eventualmente tentam impor-lhe; a filosofia ajuda a identificar rapidamente essas idéias, e permite escolher se você quer
realmente adotá-las ou não. A filosofia aumenta a sua capacidade de controlar o conteúdo da sua mente.

Além disso, a filosofia desenvolve a sua capacidade argumentativa. Os filósofos são famosos por sua capacidade de
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convencimento; estudando filosofia, você vai notar que o modo como você usa seus argumentos deve mudar: sua
linguagem deve ficar mais eficiente. Isso também tem reflexos nas suas outras disciplinas escolares. Naturalmente, você
vai melhorar seu desempenho nas redações e nas avaliações dissertativas.

Em terceiro lugar, a filosofia é um conhecimento importantíssimo para quem deseja, no futuro, seguir qualquer carreira
acadêmica. É praticamente impossível fazer um bom mestrado ou doutorado sem conhecimentos básicos, pelo menos,
de filosofia.

TEXTO DE APOIO: 

O QUE É A FILOSOFIA?

Quando a filosofia é apresentada no ensino médio, a primeira dificuldade que os alunos têm é relativa à compreensão do
que é a filosofia. Afinal, muitos de vocês, estudantes secundaristas, nunca estudaram a disciplina anteriormente, e
poucos já leram algum livro de iniciação à filosofia.

Um bom modo de introduzir a filosofia na sala de aula é demarcá-la frente a outras disciplinas. É importante que se
perceba, logo de início, as particularidades da filosofia, e em que aspectos a filosofia é diferente das outras matérias. A
partir daí, é possível compreender o que é a filosofia.

Como começar?

Em primeiro lugar, definindo um ponto de partida em comum com as outras disciplinas. Todas as disciplinas têm um
objeto e um método. O objeto da biologia, por exemplo, é o conjunto de fenômenos da vida. O objeto da física é o
conjunto de fenômenos da natureza, de fenômenos do universo. O objeto da história é o conjunto de registros do
homem no tempo passado que se apresentam em nosso tempo.

Todas as disciplinas têm, também, um método. O método da biologia e da física é o método experimental, ou o método
hipotético-dedutivo. O método da história é a análise documental, ou a análise arqueológica, ou o estudo dos registros
de várias espécies que podem ser encontrados no momento em que se faz a história.

A filosofia também tem um objeto e um método. Quais serão eles?

Procuremos um caso de uma ciência a partir do qual podemos demonstrar de que tipo é o objeto filosófico. Peguemos,
por exemplo, uma lei da física. A segunda lei de Newton diz que a força aplicada por um corpo é igual à sua massa
multiplicada pela sua aceleração , ou F = m a. A aceleração é a razão entre uma medida de espaço, que pode ser o
metro, e uma medida de tempo, que pode ser o segundo; a aceleração pode ser medida, portanto, em m/s² . A fórmula da
segunda lei de Newton, assim como o que significa a aceleração, são coisas que os alunos do ensino médio estão
cansados de saber. São assuntos da física.

Você, aluno, usa os metros e os segundos sem pestanejar. Os metros e os segundos não são problemáticos na física. São
pressupostos. O espaço e o tempo são utilizados na física acriticamente. O professor de física jamais perguntará numa
prova: O que é espaço? , O que é tempo? . Esses problemas já não pertencem à física. São problemas filosóficos.

Os problemas filosóficos são relativos aos conceitos utilizados por nós, noções que geralmente passam desapercebidas,
a respeito das quais não nos preocupamos, idéias que não analisamos.

Portanto, o objeto da filosofia é o conceito, é a noção, é a idéia. Quer sejam conceitos, noções e idéias do nosso dia-a-
dia, quer sejam parte de domínios específicos do conhecimento.

O método da filosofia também não é semelhante ao método das ciências físicas ou das ciências humanas. O trabalho
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sobre os conceitos acontece por meio do diálogo, da polêmica, da discussão  seja com filósofos amigos, por meio de
conversas pessoais ou de diálogos de artigos, seja com a obra textual de filósofos que não conhecemos pessoalmente.

Ora, se o objeto da filosofia é o conceito e se o método da filosofia é argumentativo, então a filosofia pode alcançar a
verdade? Não parece que cada um terá sua verdade pessoal? Ou seja: na filosofia, tudo é relativo?

Numa conversa entre um botafoguense e um vascaíno sobre futebol, não se pode afirmar que um dos dois esteja certo.
Cada um defenderá seu time. Cada um acreditará que seu time é melhor, ou mais vibrante, ou mais bacana. A filosofia
não pode fazer nada em relação a discussões como essa.

Contudo, em relação a problemas verdadeiramente filosóficos, a situação não é a mesma. Vamos supor que estamos
diante de dois filósofos: um, ateu; o outro, teísta. O ateu procura argumentar que Deus não existe, o teísta procura
argumentar que Deus existe.

A princípio, poderíamos dizer: cada um com sua verdade. Se um acredita que Deus existe, então para ele Deus existe; se
o outro acredita que não, então para ele Deus não existe, e temos a solução para que eles não briguem.

Olhando mais de perto, essa solução não é boa. Aliás, é péssima, porque é inútil. Não conduz à investigação, mas ao
preconceito e ao obscurantismo teísta ou à cegueira ateísta.

Objetivamente: ou Deus existe, ou Deus não existe. Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Um dos
filósofos está certo, o outro está errado.

Para descobrir quem está certo e quem está errado, os filósofos comparam seus argumentos. A posição que apresentar
os melhores argumentos é considerada a melhor posição naquele momento.

Para que isso funcione, evidentemente, é necessário que ambos os filósofos tenham uma atitude que se chama
honestidade intelectual. A honestidade intelectual, entre outras coisas, exige que, quando uma discussão acontece,
ambas as partes estejam dispostas tanto a convencer quanto a ser convencidas. O filósofo sério aceita a possibilidade de
rejeitar sua posição original e aceitar uma posição diferente, se seus argumentos forem piores do que os do outro.

Novamente surge outro problema: parece que então a filosofia é uma atividade sem objetivo. Se hoje o filósofo aceita
um argumento que prova que Deus existe (e, que, portanto, deve levar a existência de Deus a sério), mas amanhã pode
ser convencido, por um argumento melhor, de que estava enganado, e depois de amanhã pode refutar o argumento
contrário à existência de Deus, então parece que a filosofia não está buscando a verdade, mas é apenas uma brincadeira
literária ou um jogo lógico  e que, portanto, é melhor nem se preocupar com esses assuntos filosóficos.

A filosofia, no entanto, não é uma atividade que visa apenas argumentar por argumentar, nem de argumentar para
vencer o debate. A argumentação, na filosofia, tem um sentido muito claro: chegar à verdade.

Chegar à verdade como, se o que é considerado verdadeiro hoje pode ser considerado falso amanhã?

A filosofia tem o objetivo de alcançar a verdade acerca das noções, dos conceitos e das idéias mais fundamentais. Mas a
verdade não é, necessariamente, absoluta. A verdade é provisória. A verdade é a melhor resposta que se tem atualmente.
Isso não faz a verdade ser relativa; a verdade é uma conseqüência necessária da melhor argumentação possível hoje.

Por isso, é melhor estudar filosofia do que não estudar. Ter a certeza de chegar a uma verdade válida, ainda que
provisória, é melhor do que não chegar à verdade e viver cheio de opiniões frágeis fundamentadas em preconceitos.
Viver com uma verdade provisória, aberta à discussão, é melhor do que viver sem verdade alguma, achando que se tem
todas as verdades do mundo.

A filosofia não é, portanto, mera opinião. Não é, também, qualquer argumentação. É a busca pela melhor argumentação,
é o contrário da opinião  isso quer dizer que o filósofo não é uma pessoa cheia de opiniões sobre tudo, mas uma pessoa
que investiga idéias e noções, utilizando uma técnica (lógica e argumentativa) para estudá-las.

Por esse motivo é importante o estudo da lógica e da técnica argumentativa. Você, aluno, deve saber utilizar os
argumentos com propriedade na construção de ensaios sobre temas filosóficos. Afinal, a primeira função do estudo da
filosofia é tornar os estudantes capazes de filosofar com alguma competência.

O ensaio filosófico é um texto argumentativo crítico no qual o autor expõe um problema filosófico, apresenta sua
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posição, mostra argumentos de posições diferentes e, finalmente, demonstra que a sua posição tem argumentos mais
fortes do que as outras.

Daí se pode compreender a importância que tem o estudo da história da filosofia. Para conhecer o desenvolvimento
mais atual de um problema filosófico, é necessário saber ao menos um pouco da história desse problema. Senão, corre-
se o risco da utilização de um argumento que já foi refutado muitas vezes há muito tempo. Por exemplo: um aluno que
esteja argumentando a favor da existência de Deus, conhecendo um pouco da história desse problema, não utilizará o
argumento ontológico de Descartes, pois saberá que há sérias dificuldades nele. Poderá utilizar, por outro lado, alguma
concepção de Deus apoiada por argumentos mais fortes, com a concepção de Spinoza, ou a concepção de Teilhard de
Chardin, ou a de Alvin Plantinga ou alguma outra  sabendo, também, se proteger dos contra-argumentos com que a sua
argumentação pode ser enfraquecida. Por isso a necessidade de estudar a história da filosofia.

Finalmente, a filosofia é uma atividade que todos praticam em vários momentos de todos os dias. A única diferença
entre o leigo e filósofo profissional é que este último aprendeu a utilizar uma série de técnicas filosóficas que tornam o
filosofar mais eficiente. Aprender algumas dessas técnicas é a primeira tarefa que um aluno de filosofia  quer no
ensino médio, quer na faculdade  deve cumprir. Para estudar o objeto da filosofia é necessário um método filosófico,
método que conduz ao objetivo de encontrar algumas verdades (ainda que provisórias). Em nossa matéria,
aprenderemos justamente as ferramentas mais básicas para que possamos filosofar melhor: a lógica, a técnica
argumentativa crítica e a história da filosofia. Ao final do ano, vocês não saberão a filosofia : pelo contrário,
descobrirão que a filosofia começa pelo filosofar, e que o filosofar é apenas um começo.

Gustavo Bertoche
Disponível online em: www.filosofia.notlong.com

EXERCÍCIOS:

Questão 1 
(UFRJ 2008)

Filosofia é uma palavra de origem grega. Ela é constituída pela reunião de duas outras palavras gregas: philia e
sophia . O termo grego philia pode ser traduzido por amizade , afeição , amor . Já o termo sophia costuma

ser traduzido por sabedoria . A partir dessas considerações:

a) indique o significado da palavra filosofia ;

b) comente o sentido da atividade que ela designa.

Questão 2
A filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ao contrário da ciência, não assenta em experimentações nem na
observação, mas apenas no pensamento. E ao contrário da matemática não tem métodos formais de prova. A filosofia
faz-se colocando questões, argumentando, ensaiando idéias e pensando em argumentos possíveis contra elas, e
procurando saber como funcionam realmente os nossos conceitos.

(NAGEL, Thomas. O que é a filosofia?)

a) A filosofia tem um método que é diferente do método das outras disciplinas. Explique o que é o método filosófico.

b) O objeto da filosofia é diferente do objeto das outras disciplinas. Cite três exemplos de objetos filosóficos.
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Questão 3

Uma vez mais, o melhor é dar exemplos e apontar algumas das características mais salientes dos problemas filosóficos
típicos. Pensemos, por exemplo, em Deus. Os cristãos têm uma dada concepção de Deus, os muçulmanos outra e os
hindus outra ainda. E há muitas mais, tantas quantas as religiões. As religiões partem de certas verdades reveladas pelos
seus profetas e inscritas nos seus livros sagrados; procuram descobrir a verdadeira natureza de Deus e encontrar o
caminho da salvação. Mas nada disso são problemas filosóficos .

Desidério Murcho, O caráter conceitual da filosofia

O texto acima menciona uma abordagem não-filosófica ao problema de Deus. Quais as diferenças entre uma
abordagem não-filosófica e uma abordagem filosófica a respeito de algum problema? 

Questão 4
(UFMG 2005) 

... a filosofia não é a revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais que se fazem
cúmplices em sua mútua submissão à força da razão e não à razão da força.

Fernando Savater, As perguntas da vida

A partir da leitura desse trecho e de outros conhecimentos sobre o assunto, REDIJA um texto destacando duas
características da atitude filosófica.

Questão 5

Leia o texto abaixo e responda às questões:

A filosofia é diferente de muitas outras disciplinas porque para estudar filosofia é necessário fazer filosofia. Para ser um
historiador de arte, não é necessário pintar; para estudar poesia, não é necessário ser um poeta; e podemos estudar
música sem tocar um instrumento. Contudo, para estudar filosofia é necessário que nos entreguemos à argumentação
filosófica (argumentar é apresentar razões ou indícios que conduzem a uma conclusão). Não se trata de operar ao nível
dos grandes filósofos do passado; mas quando se estuda filosofia faz-se o mesmo tipo de coisa que eles fizeram.
Podemos jogar futebol sem chegar ao nível do Pelé, e podemos obter muita satisfação intelectual filosofando sem a
originalidade ou o brilhantismo de Wittgenstein. Mas em ambos os casos será necessário desenvolver algumas das
competências usadas pelos grandes praticantes. Essa é uma das razões pelas quais a filosofia pode ser uma área de
estudos imensamente compensadora. 

A palavra "filosofia" deriva do grego "amor da sabedoria". Mas isto não é particularmente útil para a compreensão do
modo como a palavra é agora usada. A filosofia é um disciplina nuclear relativamente à maior parte dos cursos de
humanidades. Centra-se em questões abstratas como "Será que Deus existe?", "Será o mundo realmente como nos
parece que é?", "Como devemos viver?", "O que é a arte?", "Teremos uma liberdade de escolha genuína?", "O que é a
mente?", e assim por diante.

Estas questões muito abstratas podem surgir na nossa experiência quotidiana. Algumas pessoas fazem uma caricatura da
filosofia como se fosse uma disciplina sem relevância para a vida, uma disciplina para estudar em casa unicamente por
satisfação intelectual, o equivalente acadêmico de fazer palavras cruzadas. Mas isto é uma representação gravemente
errada de grande parte da disciplina. Por exemplo, o caloroso debate sobre se o boxe deve ser proibido só pode
responder-se enfrentando questões abstratas importantes. Quais são os limites aceitáveis da liberdade individual num
país civilizado? Quais são as justificações para o paternalismo, para forçar as pessoas a comportar-se de uma certa
forma para o seu próprio bem? Por outras palavras, este debate não é apenas sobre reações emocionais ao boxe;
depende antes de pressupostos filosóficos fundamentais (um pressuposto é uma afirmação a favor da qual não se avança
qualquer argumento; uma afirmação que se aceita para permitir a argumentação). 

(WARBURTON, Nigel. O que é estudar filosofia?)
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a) A filosofia é uma atividade realizada por meio da análise dos conceitos. De que espécie são os conceitos abordados
pela filosofia?

b) Um conceito abstrato sempre será objeto da filosofia? Por quê?

c) Apresente cinco exemplos de objetos abordados pela filosofia.

d) O método da filosofia é diferente do método das artes. Explique o motivo.

e) A filosofia tem o mesmo objetivo da ciência? Por quê? 

f) Como é possível decidir entre duas teses filosóficas adversárias?

Questão 6

AS COBRAS Veríssimo

O problema Deus existe? pode ser abordado por meio da religião ou por meio da filosofia. Qual a diferença entre a
abordagem religiosa e a abordagem filosófica a algum problema? 
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Unidade 2

Pensamento mítico e pensamento filosófico. 
Características da filosofia antiga. Os pré-socráticos.

Conteúdo:

Antes do século VII a.C., na Grécia, não havia filosofia, não havia uma tentativa de conhecer a realidade de modo
racional e sistemático. O pensamento grego era mítico: tudo era explicado por meio da ação dos deuses.

Por volta do século VII e VI a.C., surgiram em colônias gregas na Ásia Menor alguns pensadores que colocaram em
questão, pela primeira vez, esse pensamento mítico: eram os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos , pois
vieram antes de Sócrates (que foi muito importante para a filosofia, como veremos nas próximas unidades).

A filosofia, portanto, nasce contra a mitologia, num esforço de encontrar o conhecimento verdadeiro a respeito dos
fenômenos naturais e humanos.

Características da filosofia da Grécia Antiga:

- Naturalismo: para os gregos, o ser humano era um ser natural, assim como todas as outras coisas. Até mesmo os
deuses eram seres naturais. Nada havia no Cosmos que não fizesse parte da natureza. Devido a isso, os gregos tinham a
tendência a crer no determinismo: já que tudo era natural, tudo era determinado pela natureza.

- Racionalismo: sendo o homem um ser natural, é também, conseqüentemente, um animal. A diferença entre o homem e
os outros animais é que o homem é um animal racional. O uso livre da razão é extremamente valiosa para os gregos, a
ponto de Aristóteles considerar que nele consiste a felicidade última do homem.

- Valorização da vida pública: a maioria dos pensadores gregos consideravam que o ser humano somente poderia se
realizar em uma vida social completa, tendo amigos, atuando ativamente na política, decidindo em conjunto com outros
homens os destinos da cidade. A vida política seria um aspecto natural da vida dos homens. Aristóteles chegava a dizer
que o ser humano que, por sua própria vontade, deixa a pólis e vai morar sozinho, como um eremita, ou é menos que
um homem (pois não consegue viver em comunidade) ou é mais que um homem (pois não precisa dos outros e basta-se
a si mesmo), mas não é um homem.

Pré-Socráticos: 
Os primeiros filósofos. Os problemas abordados pelos pré-socráticos eram os referentes à natureza, à phisis, ao cosmo:
como surgiu o universo, quais seus componentes, qual a essência da realidade... Os pré-socráticos, contudo, não se
preocupavam com questões conceituais nem com questões relacionadas à vida humana em sociedade. Por este motivo,
não são considerados filósofos no sentido estrito, mas pensadores que abriram caminho para os filósofos que
investigavam os conceitos e o ser humano  ou seja, para os filósofos como Sócrates (daí o nome pré-socráticos).

Sofistas: 
Pensadores independentes gregos que, no século V a.C., viajavam de pólis em pólis ensinando ciências e retórica a
jovens abastados. Tradicionalmente, os sofistas são considerados relativistas, pois consideram que a verdade é relativa à
força da argumentação usada.

Sócrates: 
Contemporâneo dos sofistas, no século V a.C., era um personagem importante em Atenas. Foi, juntamente com os
sofistas, o primeiro a investigar os conceitos e o ser humano por meio da razão. Contudo, diferentemente dos sofistas,
Sócrates não era relativista: acreditava que era possível atingir a verdade por meio da argumentação  ou seja, por meio
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do método dialético. Sócrates era um racionalista: para ele, a razão (e não a emoção) deveria ser o guia de cada homem
em sua vida. Sócrates, ao morrer, nada deixou escrito; contudo, ao menos dois alunos (Platão e Xenofonte) deixaram
registros escritos do pensamento socrático.

Platão: 
Aluno de Sócrates, seguiu os passos do mestre no sentido em que também era um racionalista. Contudo, Platão foi além
e propôs uma nova teoria sobre a realidade: a Teoria das Idéias. Segundo essa teoria, a realidade é cindida em dois
mundos: o mundo das aparências (falso, é o mundo que apreendemos pelos sentidos) e o mundo das Idéias (verdadeiro,
é o mundo das essências, que apreendemos pela razão). Para Platão, as Idéias, que são perfeitas e imutáveis, são as
causas dos objetos que apreendemos pelos sentidos no mundo das aparências. Vivemos na maior parte do tempo no
mundo das aparências, mas podemos, por meio da dialética, ascender até o mundo das Idéias, onde podemos contemplá-
las.

Aristóteles: 
Aluno de Platão, discorda do seu professor em muitos sentidos. A respeito da Teoria das Idéias, Aristóteles afirma que é
desnecessária a proposição de que existem dois mundos, um sendo causa do outro. Para Aristóteles, é possível explicar
tudo em uma única realidade, por meio da Teoria das Quatro Causas. Todas as coisas teriam uma causa material (a
matéria de que é feita), uma causa formal (a forma da coisa), uma causa eficiente (o que levou a matéria a tomar a
forma, o que levou a coisa a existir como a coisa que é) e uma causa final (a finalidade da coisa). Aristóteles é o
pensador mais importante da História e criou as bases de praticamente todas as regiões de conhecimento ocidentais, da
biologia à lógica, da medicina à física.

TEXTO DE APOIO: 

DO MITO AOS SOFISTAS

Mito e filosofia 

Para compreender o processo intelectual que resulta na filosofia contemporânea é necessário conhecer a origem da
filosofia.

O contexto histórico do surgimento da filosofia é a Grécia do século VII a.C. Naquele tempo, as cidades gregas
conheceram um período de expansão econômica, militar e geográfica. Foram fundadas inúmeras colônias gregas na
Europa e na Ásia Menor.

Até o século VII a.C., o contexto cultural do homem grego era dado pelas grandes narrativas míticas e poéticas de
Homero, nas quais deuses e homens interagiam em confrontos e amores. Embora a idéia da interação de homens com
deuses seja estranha a nós, que vivemos na cultura cristã, na época chamada homérica isso era muito normal. A
explicação é que os gregos tinham então uma concepção naturalista a respeito de todas as coisas do mundo; tanto os
homens quanto os deuses eram seres naturais e, portanto, podiam relacionar-se. (Só para lembrar, a concepção cristã é
diferente: pressupõe um Deus que cria a natureza, mas não faz parte dela).

Talvez muitos de vocês pensem que a mitologia grega seja parte da filosofia. Essa é uma idéia bem difundida, mas que
está errada. Para entender o porquê, é preciso compreender como o mundo grego das narrativas homéricas transformou-
se no mundo grego da filosofia.

A partir da expansão grega, alguns fenômenos intelectuais começaram a acontecer. Nas cidades, instituiu-se a ágora,
que era a praça pública onde os cidadãos encontravam-se para conversar, fazer política e fechar negócios. No campo
político, surgem as primeiras legislações. Na arte, aparece o teatro.

Nas colônias gregas, os homens tinham contato com viajantes de várias partes do mundo conhecido. Assim, muitos
gregos puderam conhecer a matemática, a astronomia, a geometria. E alguns desses gregos começaram a investigar a
natureza. Natureza, aqui, não significa mato, bichinho, floresta: significa a totalidade das coisas físicas. Aliás, a palavra
física vem do grego phisis, que significa exatamente natureza (no sentido bem amplo a que nos referimos).

Mas o que estes primeiros físicos buscavam? Inicialmente, duas coisas: em primeiro lugar, saber a constituição
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fundamental das coisas da natureza; em segundo lugar, saber como a natureza veio a ser o que é  ou, em outras
palavras, como o universo, o cosmo, surgiu.

O ponto de vista tradicional sobre o surgimento da natureza antes desses primeiros físicos era mítico; por isso, eles
fizeram uma verdadeira revolução quando começaram a procurar as respostas para suas questões não nos mitos, mas
naquilo que podiam conhecer a partir da sua própria experiência.

Essa foi a grande revolução da filosofia no século VII a.C.: os primeiros físicos (que eram simultaneamente os
primeiros filósofos , ou, como é comum chamá-los, os filósofos pré-socráticos ) recusaram os mitos na busca pela
explicação a respeito do surgimento e da constituição da natureza. Eles preferiram confiar em sua razão. Por isso,
podemos afirmar que a filosofia e a ciência são a tentativa do ser humano de rejeitar o mito. O mito não é uma parte da
filosofia; pode-se dizer mesmo que a filosofia faz-se contra o mito, que a filosofia é uma recusa do mito.

Filósofos pré-socráticos

Falei no parágrafo acima a respeito de filósofos pré-socráticos . Provavelmente muitos alunos já sabem que os
filósofos pré-socráticos foram aqueles filósofos que nasceram antes de Sócrates. Mas isso não basta. É necessário saber
minimamente quem foi Sócrates e o motivo pelo qual foi tão importante que criou uma divisão na filosofia: antes de
Sócrates / depois de Sócrates.

Eu já disse que os primeiros filósofos (entre o século VII e V a.C.) investigavam dois problemas a respeito da natureza:
em primeiro lugar, investigavam a constituição fundamental das coisas; em segundo lugar, investigavam como a
natureza havia surgido.

Sócrates (que viveu no século V, que é considerado o século de ouro da Grécia e, especialmente, de Atenas, sua cidade)
é um filósofo muito importante porque ele percebeu que, antes de investigar a natureza, era necessário investigar o
próprio ser humano  afinal, a natureza só é investigada porque há alguém para investigá-la, e parece sensato estudar
este alguém antes de partir para a investigação das coisas externas.

A maior preocupação de Sócrates era, de fato, mostrar que o auto-conhecimento é o que há de mais importante na vida
de uma pessoa. E o primeiro conhecimento deve ser a consciência da própria ignorância. É por isso que Sócrates profere
sua mais célebre frase: só sei que nada sei . Reconhecendo sua falta de sabedoria, Sócrates podia dedicar-se a tentar
obtê-la; e o desejo de obter a sabedoria que reconhece não possuir faz dele, paradoxalmente, o homem mais sábio.

A filosofia posterior a Sócrates, incluindo a filosofia praticada em nosso tempo, é socrática porque, à semelhança do
filósofo de Atenas, não se contenta em investigar as coisas como elas são (como faziam os filósofos antes dele, os pré-
socráticos ), mas procura compreender como nós entendemos as coisas do modo que as entendemos. Além disso,
Sócrates foi um dos primeiros a compreender a importância da discussão quando se pretende chegar à verdade  e toda
a filosofia subseqüente aproveitará o método dialético na busca pelo conhecimento. A partir de Sócrates, fica claro que
o conhecimento filosófico não é produto do acordo, mas da polêmica dialogada entre iguais.

Os sofistas

Referi-me ao método dialético no parágrafo acima. Para poder explicar o que é isso, é necessário antes apresentar um
conjunto de sábios que participava da vida de Atenas e de várias outras cidades na época de Sócrates: os sofistas. Eu
disse conjunto de sábios , mas essa expressão pode ser duplamente enganadora. Em primeiro lugar, não era um
verdadeiro conjunto, pois os sofistas eram homens bem diferentes entre si, e seus ensinamentos não eram semelhantes.
Muitas vezes, aliás, eles eram adversários uns dos outros. Em segundo lugar, muitos não considerariam os sofistas
como sábios, pois os filósofos da Antiguidade tinham a tendência de considerar os sofistas como enganadores e
manipuladores.

Por que, então, eu afirmei que eles eram um conjunto de sábios ? Vamos ver primeiro em que sentido os sofistas
podem ser considerados sábios.

Os sofistas eram homens oriundos de várias cidades e colônias gregas que viviam viajando de pólis em pólis oferecendo
o uso e o ensino de suas habilidades. As habilidades dos sofistas eram relacionadas à capacidade de convencer. Os
sofistas, portanto, ofereciam seus serviços na defesa e na acusação em julgamentos, sendo os primeiros advogados
profissionais; e, com a fama que eventualmente ganhavam, podiam cobrar (bem caro, aliás) para ensinar a jovens a arte
de vencer disputas argumentativas, transformando-se assim nos primeiros professores de retórica. Lembre-se de que nas
democracias gregas a capacidade de discursar e de convencer era considerada o melhor meio de ascender social e
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politicamente.

Era devido à habilidade de defender igualmente bem duas teses diferentes e mesmo opostas, independentemente de qual
fosse a tese verdadeira e de qual fosse a falsa, que os sofistas foram desprezados pelos filósofos  que, ao contrário dos
sofistas, procuravam argumentos para encontrar a verdade e escapar ao erro. Por outro lado, justamente a facilidade de
defender qualquer ponto de vista fazia com que os sofistas fossem muitas vezes considerados sábios, e é por isso que eu
afirmei acima que eles o eram.

Finalmente, os sofistas podem ser estudados como um conjunto porque todos eles praticavam, embora cada um a seu
modo, a argumentação como forma de vencer uma disputa, não importando onde estivesse a verdade. Aliás, a própria
noção de verdade era relativa à força da argumentação: em última análise, a posição mais fortemente defendida seria a
posição verdadeira. Eis outro motivo que levava os filósofos, que amavam a verdade (compreendida como algo que é
independente da força dos argumentos, mas que existe independente da vontade das pessoas), a detestarem os sofistas.

A retórica e a dialética

Agora finalmente podemos compreender o que é o método dialético, questão que levantamos mais acima. Dialética é
um método filosófico: é a busca pela verdade por meio da análise cuidadosa dos argumentos. A dialética não era
praticada pelos sofistas, pois a dialética procura pela verdade, e os sofistas apenas defendem uma posição pré-
determinada.

Os sofistas não usavam a dialética: usavam a retórica. A retórica é o bom uso dos argumentos para defender uma
posição. Esses argumentos, inclusive, podem ser maus argumentos, podem ser argumentos que não têm valor lógico
mas que têm capacidade de convencimento; a esses argumentos enganadores, aparentemente sólidos mas na verdade
falhos, os filósofos passaram a chamar sofismas . Isso vem bem a calhar, pois os sofistas não tinham pudores de usar
argumentos falhos, desde que isso os ajudasse a defender seu objetivo.

Percebemos então que dialética e retórica são dois tipos de utilização da argumentação. A dialética é o tipo de
argumentação filosófica, e visa o conhecimento e a verdade. A retórica é o tipo de argumentação dos sofistas (e, por
conseqüência, dos advogados), e visa o convencimento e a vitória no debate. Aliás, a retórica é muitas vezes
considerada uma arte: a arte de convencer.

Podemos dizer então que o que define a filosofia, desde seu início no século VII a.C. com os filósofos pré-socráticos, é
a busca pelo conhecimento  uma busca que não é empreendida a partir de mitos nem é realizada com o objetivo
simplesmente de convencer. O conhecimento almejado pela filosofia é o conhecimento que o ser humano pode alcançar
por meio de seus próprios esforços racionais.

O conhecimento verdadeiro atingido pela razão humana é o objetivo da filosofia desde a Grécia antiga; contudo, os
problemas filosóficos sofreram inúmeras e enormes modificações desde então, os métodos disponíveis hoje são muito
mais poderosos do que eram no tempo de Sócrates, e as respostas são bem mais complexas do que aquelas dadas na
Antiguidade. Ainda assim, a filosofia segue, durante a história, um fio condutor contínuo. Não seria possível
compreender o que é a filosofia hoje e o que os filósofos de hoje fazem sem entender o que os primeiros filósofos
faziam na origem da filosofia.

Gustavo Bertoche
Texto disponível online em www.filosofia.notlong.com

EXERCÍCIOS:

Questão 1

A partir do texto Do mito aos sofistas , responda:

a) Qual a principal diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico?
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b) O que significa a palavra grega phisis?

c) Por que motivo os primeiros filósofos foram chamados pré-socráticos e não pré-platônicos ou pré-
aristotélicos ?

d) Por que razão Aristóteles não considerava os pré-socráticos como filósofos no sentido estrito?

e) Qual a diferença entre retórica e dialética ?

Questão 2
(UEL 2003)

Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram.
Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra, entre os mortais. E
os homens, o que acontece com eles? Quem são eles? 

(VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. 
Trad. de Rosa Freire d Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 56.)

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale
a alternativa correta.

a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de comprovação.
b) O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico para estabelecer suas verdades.
c) As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica.
d) O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas.
e) A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional, tais como a lei de não-contradição.

Questão 3
(UEL 2005)

Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir.

I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características essenciais da compreensão
de mundo grega que, posteriormente, se revelaram importantes para o surgimento da filosofia.
II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se evidencia na própria religiosidade grega, na medida
em que nem homens nem deuses são compreendidos como perfeitos.
III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos similares aos dos homens,
contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e
científico.
IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que os gregos fizeram da
sabedoria dos povos orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer base religiosa.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) II e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, III e IV.

Questão 4
(UEL 2004)

Mais que saber identificar a natureza das contribuições substantivas dos primeiros filósofos é fundamental perceber a
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guinada de atitude que representam. A proliferação de óticas que deixam de ser endossadas acriticamente, por força
da tradição ou da imposição religiosa , é o que mais merece ser destacado entre as propriedades que definem a
filosoficidade.

(OLIVA, Alberto; GUERREIRO, Mario. Présocráticos: a invenção da filosofia. Campinas: Papirus, 2000.p. 24.) 

Assinale a alternativa que apresenta a guinada de atitude que o texto afirma ter sido promovida pelos primeiros
filósofos.

a) A aceitação acrítica das explicações tradicionais relativas aos acontecimentos naturais.
b) A discussão crítica das idéias e posições, que podem ser modificadas ou reformuladas.
c) A busca por uma verdade única e inquestionável, que pudesse substituir a verdade imposta pela religião.
d) A confiança na tradição e na imposição religiosa como fundamentos para o conhecimento. oligarquia.
e) A desconfiança na capacidade da razão em virtude da proliferação de óticas conflitantes entre si.

Questão 5
(UEL 2003)

Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único,
causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é importantíssima...
podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar
civilização ocidental.

(REALE, Giovanni. História da filosofia: Antigüidade e Idade Média. 
São Paulo: Paulus, 1990. p. 29.)

A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. De acordo
com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal problema por eles investigado.

a) A ética, enquanto investigação racional do agir humano.
b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte.
c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos científicos.
d) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo.
e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação.

Questão 6
(UEL 2004)

Entre os físicos da Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a totalidade do ser. Nada existe que não seja natureza,
physis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, homogêneo, todo ele no mesmo plano: são
as partes ou os aspectos de uma só e mesma physis que põem em jogo, por toda parte, as mesmas forças, manifestam
a mesma potência de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, diversificou-se e organizou-se são perfeitamente
acessíveis à inteligência humana: a natureza não operou no começo de maneira diferente de como o faz ainda, cada
dia, quando o fogo seca uma vestimenta molhada ou quando, num crivo agitado pela mão, as partes mais grossas se
isolam e se reúnem.

(VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 
Trad. de Ísis Borges B. da Fonseca. 12.ed. Rio de Janeiro: Difel, 2002. p.110.)

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

a) Para explicar o que acontece no presente é preciso compreender como a natureza agia no começo , ou seja, no
momento original.
b) A explicação para os fenômenos naturais pressupõe a aceitação de elementos sobrenaturais.
c) O nascimento, a diversidade e a organização dos seres naturais têm uma explicação natural e esta pode ser
compreendida racionalmente.
d) A razão é capaz de compreender parte dos fenômenos naturais, mas a explicação da totalidade dos mesmos está além
da capacidade humana.
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e) A diversidade de fenômenos naturais pressupõe uma multiplicidade de explicações e nem todas estas explicações
podem ser racionalmente compreendidas.

Unidade 3

Lógica da Argumentação

Conteúdo:

Lógica: proposições e argumentos; premissas e conclusão

A lógica é o estudo do raciocínio correto e da argumentação.

O objeto da lógica é o argumento.

O QUE É UM ARGUMENTO?

Um argumento é uma sequência de proposições divididas em Premissas e Conclusão.

O QUE É UMA PROPOSIÇÃO?

Uma proposição é uma construção frasal com sentido completo e valor de verdade.

O QUE SÃO PREMISSAS E CONCLUSÃO?

As premissas são as proposições que, num argumento, defendem, justificam, apóiam, explicam a conclusão.

A conclusão é a proposição que, num argumento, é defendida, justificada, apoiada, explicada pelas premissas.

Todo argumento é composto por uma ou mais premissa e uma, e apenas uma, conclusão.

Argumentos dedutivos e argumentos indutivos

Os argumentos podem ser de dois tipos: dedutivos ou indutivos.

Argumentos dedutivos são aqueles que relacionam proposições num plano estritamente racional, sem recorrer
necessariamente a proposições empíricas. Popularmente, diz-se que argumentos dedutivos conduzem o pensamento do
plano do geral ao plano do particular. Essa afirmação não está totalmente correta: o que define o argumento dedutivo é
que ele é um argumento que permanece no plano da lógica, não tem necessidade da experiência. 

Argumentos indutivos são aqueles que relacionam a experiência com a razão. Relacionam proposições universais com
proposições empíricas particulares.

Os argumentos indutivos podem ser construídos por generalização ou por previsão.

Não importa a ordem das proposições: um argumento que só use a lógica é um argumento dedutivo, um argumento que
relacione proposições particulares experimentais com uma proposição geral, por meio da generalização ou da previsão,
é um argumento indutivo.

Proposições podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo da adequação da proposição com a realidade. Proposições

15



nunca são válidas nem invalidas.

Argumentos dedutivos podem ser válidos ou inválidos, dependendo da correção de sua forma lógica. Argumentos
nunca são verdadeiros ou falsos.

Argumentos indutivos podem ser mais prováveis ou menos prováveis, dependendo do grau de possibilidade que se pode
ter a partir da generalização ou da previsão que ocorre por meio da enumeração dos elementos que permitem a
construção da indução. Argumentos indutivos nunca são verdadeiros ou falsos nem válidos ou inválidos.

O problema da indução

David Hume, filósofo do século XVIII, introduziu na filosofia o chamado problema da indução . Hume percebeu que
tanto nossa vida cotidiana quanto a ciência está baseada em induções. Contudo, por não ser um tipo de raciocínio exato,
a indução não permite o grau de certeza que a dedução tem. Portanto, não se pode confiar nos argumentos indutivos, o
que quer dizer que não se pode confiar na ciência ou nos nossos conhecimentos do dia-a-dia.

EXERCÍCIOS:

Questão 1

É decerto possível, aos cidadãos, partilhar crianças, esposas e propriedades, como Platão sugere em A República.
Porque nesse trabalho Platão propõe que as crianças, as esposas e a propriedade devam ser de todos em comum.
Indagamos, portanto: é melhor agir como agimos agora ou devemos adotar a prática recomendada em A República?
A proposta de que as esposas devam ser possuídas em comum apresenta muitas dificuldades, entre as quais as três
mais importantes são: a) Sócrates não deixa claro nenhum motivo pelo qual esse costume deva ser parte do sistema
social; b) quando vista como meio para alcançar um fim (para o qual, diz-se no diálogo, o Estado existe), a proposta é
inviável; c) em nenhum lugar é explicada a maneira como a proposta pode ser posta em prática.

(ARISTÓTELES, Política)

a) Explique o que é um argumento.  

b) O trecho sublinhado é um argumento. Identifique sua(s) premissa(s) e sua conclusão.   

Questão 2

Eu estudei muito para esta prova; conseqüentemente, vou tirar uma boa nota, porque quem estuda bastante tem
resultados bons.

O trecho acima contém um argumento. Identifique sua(s) premissa(s) e sua conclusão.

Questão 3

Uma vez mais, o melhor é dar exemplos e apontar algumas das características mais salientes dos problemas
filosóficos típicos. Pensemos, por exemplo, em Deus. Os cristãos têm uma dada concepção de Deus, os muçulmanos
outra e os hindus outra ainda. E há muitas mais, tantas quantas as religiões. As religiões partem de certas verdades
reveladas pelos seus profetas e inscritas nos seus livros sagrados; procuram descobrir a verdadeira natureza de Deus e
encontrar o caminho da salvação. Mas nada disso são problemas filosóficos .

Desidério Murcho, O caráter conceitual da filosofia

a) O texto acima menciona uma abordagem não-filosófica ao problema de Deus. Quais as diferenças entre uma
abordagem não-filosófica e uma abordagem filosófica a respeito de algum problema?

b) Sabendo que a argumentação é o método da filosofia, o papel da lógica no estudo filosófico dos problemas torna-se
evidente. Um objetivo da lógica é a determinação da validade dos argumentos. Na lógica, qual é a diferença entre a
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verdade e a validade?

Questão 4
A partir da leitura do texto Lógica indutiva versus lógica dedutiva (na apostila de textos), responda às questões abaixo.

Argumento 1: Todos os homens que viveram até hoje são mortais. Portanto, é provável que todos os homens sempre
sejam mortais .

Argumento 2: Todos os homens que viveram até hoje são mortais. Portanto, é provável que alguns homens sejam
imortais no futuro . 

a) Indique se é possível afirmar que algum dos argumentos acima é válido. Justifique sua resposta.

b) A força indutiva não é monotônica . Explique esta afirmação.

Questão 5

Apresente um motivo que justifique a proposição de que é possível afirmar que a lógica indutiva não pode aspirar ao
tipo de sistematização e generalidade atingido pela lógica indutiva.

Questão 6

A filosofia é uma atividade a priori, pois a filosofia investiga a realidade sem recorrer à experiência  e a
investigação da realidade sem o recurso da experiência é uma atividade a priori.

O trecho acima contém um argumento. Identifique sua(s) premissa(s) e sua conclusão.  

Questão 7 

Como todos os outros estudos, a filosofia aspira essencialmente ao conhecimento. O conhecimento a que aspira é o
que unifica e sistematiza o corpo das ciências e o que resulta de um exame crítico dos fundamentos das nossas
convicções, dos nossos preconceitos e das nossas crenças. Mas não se pode dizer que a filosofia tenha tido grande
sucesso ao tentar dar respostas exatas às suas questões. Se perguntarmos a um matemático, a um mineralogista, a um
historiador ou a qualquer outro homem de saber, que corpo exato de verdades a sua ciência descobriu, a sua resposta
durará o tempo que estivermos dispostos a escutá-lo. Contudo, se colocarmos a mesma questão a um filósofo, se for
sincero terá de confessar que o seu estudo não chegou a resultados positivos como aqueles a que chegaram outras
ciências. É verdade que isto se explica em parte pelo fato de que assim que se torna possível um conhecimento exato
acerca de qualquer assunto, este assunto deixa de se chamar filosofia e passa a ser uma ciência separada. A totalidade
do estudo dos céus, que pertence atualmente à astronomia, esteve em tempos incluído na filosofia; a grande obra de
Newton chamava-se "os princípios matemáticos da filosofia natural". Analogamente, o estudo da mente humana, que
fazia parte da filosofia, foi agora separado da filosofia e deu origem à ciência da psicologia. Assim, a incerteza da
filosofia é em larga medida mais aparente do que real: as questões às quais já é possível dar uma resposta exata são
colocadas nas ciências, e apenas aquelas às quais não é possível, no presente, dar uma resposta exata, formam o
resíduo a que se chama filosofia.

(RUSSEL, Bertrand. O valor da filosofia.)

a) A oração em itálico é um argumento. Identifique a(s) sua(s) premissa(s) e a sua conclusão. 

b) O texto de Bertrand Russel trata da diferença entre a filosofia e a ciência. A filosofia tem um método diferente do
método científico. Explique a diferença entre o método filosófico e o científico.  
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c) O objeto da filosofia é diferente do objeto da ciência. Cite três exemplos de objetos filosóficos.

Questão 8

A observação nos mostra que cada Estado é uma comunidade estabelecida com alguma boa finalidade, uma vez que
todos sempre agem de modo a obter o que acham bom. Mas, se todas as comunidades almejam o bem, o Estado ou
comunidade política, que é a forma mais elevada de comunidade e engloba tudo o mais, objetiva o bem nas maiores
proporções e excelência possíveis.

(ARISTÓTELES, Política)

a) Explique o que é um argumento. 

b) A oração em itálico é um argumento. Identifique sua(s) premissa(s) e sua conclusão. 
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Unidade 4

Racionalismo, Empirismo, Ceticismo

Conteúdo:

A modernidade filosófica começa no século XVII ao colocar em questão o problema da fundamentação do
conhecimento: como o conhecimento comum, científico, filosófico e teológico podem ser justificados? Podemos dizer
que conhecemos alguma coisa com certeza? Se podemos dizer isso, como podemos ter essa certeza? Se não podemos
dizer isso, qual é o limite da certeza que podemos ter?

A essas perguntas foram dadas três respostas básicas: o racionalismo, o empirismo e o ceticismo.

O RACIONALISMO: 

Filosofia que afirma que a razão (aí incluído o pensamento, a lógica, a matemática) é a maior garantia que temos em
relação ao conhecimento, visto que não podemos confiar na nossa experiência, que é muito falível.

O maior expoente do racionalismo foi René Descartes (1596-1650), que tentou provar, por meio da lógica, que o ser
humano pode confiar nas ciências. Seu raciocínio, bastante complexo, foi o seguinte:

Questão fundamental: Posso confiar no meu conhecimento?

1o passo: a dúvida hiperbólica
Para obter o conhecimento mais fundamental, é necessário levar a dúvida ao grau máximo, duvidando de tudo o que é
possível e, assim, investigando se resta algo de que não se pode absolutamente duvidar.

1o grau da dúvida hiperbólica: o argumento do erro dos sentidos
Se os meus sentidos podem me enganar, vou tomar como se me enganassem sempre. Não posso confiar nos sentidos.
(Ainda assim, posso confiar na idéia que tenho de que estou aqui agora).

2o grau da dúvida hiperbólica: o argumento do sonho
Se eu às vezes, em sonho, acredito estar acordado, é possível que eu esteja sonhando agora. Por isso, não posso mais
confiar na idéia de que estou aqui agora, pois posso estar dormindo. (Mas ainda restam as certezas matemáticas).

3o grau da dúvida hiperbólica: o argumento do Gênio Maligno
É possível que exista uma espécie de diabo com poderes como os de Deus que dedique-se a me enganar o tempo todo,
inclusive a respeito da matemática. Se isso é possível, e a própria capacidade que tenho de imaginar algo assim mostra
que é possível, então vou assumir que isso é verdadeiro, e que não posso assumir nada como certo. Não posso nem
mesmo confiar na minha existência, pois posso não existir e achar que existo.

2o passo: a conquista da primeira certeza

Se eu posso duvidar de tudo, inclusive da minha própria existência, eu devo poder duvidar do próprio fato de que estou
duvidando. Contudo, isso é logicamente impossível. Se eu duvido do fato de que duvido, eu continuo duvidando. Ora,
isso é uma prova de que algo existe.

A dúvida é um pensamento. Se há um pensamento, há necessariamente um ser que pensa. Se eu duvido, se eu penso,
então eu necessariamente existo. Daí, se eu penso, eu tenho a garantia lógica de que, pelo menos no momento em que
estou pensando, eu existo. Penso, logo existo , cogito ergo sum . A certeza da minha existência é a primeira e mais
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fundamental certeza, que Descartes utiliza para construir o resto do edifício do conhecimento.

3o passo: a conquista das outras certezas

Mesmo tendo a certeza de que eu existo enquanto penso, Descartes não venceu ainda a figura do Gênio Maligno. Para
derrubar esse momento máximo da dúvida, Descartes apelará para as provas da existência de Deus. Afinal, se Deus
existe, e Deus é sumamente bom, então Ele não quer que nós erremos e não pode deixar existir tal Gênio diabólico.
Assim, podemos confiar que o Gênio Maligno não existe de verdade.

Mas como Descartes prova a existência de Deus?

A partir de dois argumentos: 

1. O argumento da causa pelos efeitos
As idéias que tenho são de três tipos: (a) as idéias que vêm da experiência, (b) as idéias que vêm da imaginação e (c) as
idéias que não vêm da experiência nem da imaginação e que são, portanto, inatas.

Dentre todas as idéias, as idéias de eternidade, infinitude, perfeição, etc. não podem ter origem na experiência, pois não
é possível ter a experiência da eternidade, da infinitude, da perfeição, etc. Também não podem ter sido geradas pela
imaginação, pois a imaginação só pode criar imagens juntando imagens que existam anteriormente. Portanto, as idéias
de eternidade, infinitude, perfeição, etc. devem ter origem inata. Contudo, como é possível ter idéias como essas, se
ninguém é eterno, ninguém é infinito, ninguém é perfeito? A única explicação possível é que essas idéias devem ter sido
colocadas em nós por Deus, que é tudo isso. Assim, se temos as idéias de eternidade, infinitude, perfeição, etc. (ou seja,
se temos os efeitos), necessariamente Deus existe (pois é necessária uma causa para esses efeitos).

2. O argumento ontológico
A definição de Deus é ser perfeito . A perfeição engloba uma série de atributos: a eternidade, a infinitude, a
onisciência, a onipotência, a bondade absoluta, a justiça absoluta... e também a existência. Por que a perfeição
necessariamente engloba a existência?

Simples: porque se algo é perfeito mas não existe, então não é perfeito  pois não existe! Um ser cuja definição seja ser
perfeito , portanto, deve ter todos os atributos da perfeição, inclusive a existência. Ora, se Deus é o ser perfeito, então
necessariamente Deus existe.

Assim, provando a existência de Deus, Descartes derruba o maior grau da dúvida e pode garantir a veracidade do
conhecimento da ciência e do senso comum. Note que o argumento de Descartes é totalmente racionalista: baseia-se na
razão, na lógica, e não tem nenhum componente empírico. É possível desenvolver todo esse argumento dentro de um
quarto, sobre uma cama, por exemplo.

O EMPIRISMO:

Filosofia que, ao contrário do racionalismo, afirma que o melhor meio para se conhecer algo é a experiência. Para o
empirismo, não há idéias inatas, e mesmo a nossa razão é consequência das nossas experiências.

Três figuras centrais para o empirismo foram Thomas Hobbes, John Locke e David Hume (que também foi o principal
representante do ceticismo moderno).

Hobbes, que é mais conhecido por sua teoria do estado de natureza em que o homem está em guerra de todos contra
todos, é importante para a epistemologia pela ênfase que depositou no papel dos costumes para a organização da
sociedade e do conhecimento.

Locke, também muito conhecido pela sua contribuição à filosofia política, tendo proposto uma teoria do contrato social
e defendido a valorização do governo representativo e das liberdades civis, é importante aqui por sua teoria de que todas
as idéias têm origem na experiência sensível. Para Locke, ao nascer a mente do homem é como uma folha em branco,
uma tabula rasa .

O EMPIRISMO / O CETICISMO:
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Hume é o mais radical dos três. Além de afirmar que todo conhecimento tem origem na experiência sensível, coloca em
xeque o conhecimento científico, apresentando o problema da indução (veja o capítulo 3). O problema da indução
consiste na compreensão de que as ciências e o senso comum funcionam baseados na generalização e na previsão a
partir de um conjunto limitado de observações. Para Hume, esse tipo de raciocínio utilizado na ciência e no senso
comum não é válido, pois pressupõe um princípio de uniformidade da natureza (a idéia de que o universo inteiro é
totalmente uniforme no espaço e no tempo), e é impossível provar esse princípio. Logo, a indução é baseada em um
princípio que ninguém pode verificar. Assim, a indução é um raciocínio ruim.

Por não confiar na ciência, devido ao fato dela se basear na indução, Hume é considerado um cético (cético é o homem
que põe seu juízo em suspensão, não querendo se comprometer em afirmar que algo é verdadeiro ou falso).

TEXTOS DE APOIO

O DISCURSO DO MÉTODO

(Primeira Parte, parágrafos 1 a 5)

INEXISTE NO MUNDO coisa mais bem distribuída que o bom senso, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem
provido dele que mesmo os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam desejar possuí-lo mais do que já
possuem. E é improvável que todos se enganem a esse respeito; mas isso é antes uma prova de que o poder de julgar de forma correta
e discernir entre o verdadeiro e o falso, que é justamente o que é denominado bom senso ou razão, é igual em todos os homens; e,
assim sendo, de que a diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de serem alguns mais racionais que outros, mas apenas
de dirigirmos nossos pensamentos por caminhos diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. Pois é insuficiente ter o espírito
bom, o mais importante é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, como também das maiores virtudes, e os
que só andam muito devagar podem avançar bem mais, se continuarem sempre pelo caminho reto, do que aqueles que correm e dele
se afastam.

Quanto a mim, nunca supus que meu espírito fosse em nada mais perfeito do que os dos outros; com freqüência
desejei ter o pensamento tão rápido, ou a imaginação tão clara e diferente, ou a memória tão abrangente ou tão pronta, quanto alguns
outros. E desconheço quaisquer outras qualidades, afora as que servem para o aperfeiçoamento do espírito; pois, quanto à razão ou ao
senso, posto que é a única coisa que nos torna homens e nos diferencia dos animais, acredito que existe totalmente em cada um,
acompanhando nisso a opinião geral dos filósofos, que afirmam não existir mais nem menos senão entre os acidentes, e não entre as
formas ou naturezas dos indivíduos de uma mesma espécie.

Mas não recearei dizer que julgo ter tido muita felicidade de me haver encontrado, a partir da juventude, em
determinados caminhos, que me levaram a considerações e máximas, das quais formei um método, pelo qual me parece que eu
consiga aumentar de forma gradativa meu conhecimento, e de elevá-lo, pouco a pouco, ao mais alto nível, a que a mediocridade de
meu espírito e a breve duração de minha vida lhe permitam alcançar. Pois já colhi dele tais frutos que, apesar de no juízo que faço de
mim próprio eu procure inclinar-me mais para o lado da desconfiança do que para o da presunção, e que, observando com um olhar
de filósofo as variadas ações e empreendimentos de todos os homens, não exista quase nenhum que não me pareça fútil e inútil, não
deixo de lograr extraordinária satisfação do progresso que creio já ter feito na procura da verdade e de conceber tais esperanças para
o futuro que, se entre as ocupações dos homens puramente homens existe alguma que seja solidamente boa e importante, atrevo-me a
acreditar que é aquela que escolhi.

Contudo, pode ocorrer que me engane, e talvez não seja mais do que um pouco de cobre e vidro o que eu tomo por
ouro e diamantes. Sei como estamos sujeitos a nos enganar no que nos diz respeito, e como também nos devem ser suspeitos os
juízos de nossos amigos, quando são a nosso favor. Mas apreciaria muito mostrar, neste discurso, quais os caminhos que segui, e
representar nele a minha vida como num quadro, para que cada um possa julgá-la e que, informado pelo comentário geral das
opiniões emitidas a respeito dela, seja este uma nova forma de me instruir, que acrescentarei àquelas de que tenho o hábito de me
utilizar.

Portanto, meu propósito não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas
somente mostrar de que modo me esforcei por conduzir a minha. Os que se aventuram a fornecer normas devem considerar-se mais
hábeis do que aqueles a quem as dão; e, se falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Mas, não propondo este escrito senão
como uma história, ou, se o preferirdes, como uma fábula, na qual, entre alguns exemplos que se podem imitar, encontrar-se-ão
talvez também muitos outros que se terá razão de não seguir, espero que ele será útil a alguns, sem ser danoso a ninguém, e que todos
me serão gratos por minha franqueza.

(...)

(Segunda Parte, parágrafos 6 a 11)

Quando era mais jovem, eu estudara um pouco de filosofia, de lógica, e, das matemáticas, a analise dos geômetras e a
álgebra, três artes ou ciências que pareciam poder contribuir com algo para o meu propósito. No entanto, analisando-as, percebi que,
quanto à lógica, seus silogismos e a maior parte de seus outros preceitos servem mais para explicar aos outros as coisas já
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conhecidas, ou mesmo, como a arte de Lúlio, para falar, sem formar juízo, daquelas que são ignoradas, do que para aprendê-las. E
apesar de ela conter, realmente, uma porção de preceitos muito verdadeiros e muito bons, existem contudo tantos outros misturados
no meio que são ou danosos, ou supérfluos, que é quase tão difícil separá-los quanto tirar uma Diana ou uma Minerva de um bloco de
mármore que nem ao menos está delineado. Depois, no que concerne à análise dos antigos e à álgebra dos modernos, além de se
estenderem apenas a assuntos muito abstratos, e de não parecerem de utilidade alguma, a primeira permanece sempre tão ligada à
consideração das figuras que não pode propiciar a compreensão sem cansar muito a imaginação; e, na segunda, esteve-se de tal
maneira sujeito a determinadas regras e cifras que se fez dela uma arte confusa e obscura que atrapalha o espírito, em vez de uma
ciência que o cultiva. Por este motivo, considerei ser necessário buscar algum outro método que, contendo as vantagens desses três,
estivesse desembaraçado de seus defeitos. E, como a grande quantidade de leis fornece com freqüência justificativas aos vícios, de
forma que um Estado é mais bem dirigido quando, apesar de possuir muito poucas delas, são estritamente cumpridas; portanto, em
lugar desse grande número de preceitos de que se compõe a lógica, achei que me seriam suficientes os quatro seguintes, uma vez que
tornasse a firme e inalterável resolução de não deixar uma só vez de observá-los.

O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse claramente como tal; ou seja, de evitar
cuidadosamente a pressa e a prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente a
meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele.

O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e
necessárias a fim de melhor solucioná-las.

O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de
conhecer, para elevar-me, pouco a pouco, como galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo
uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros.

E o último, o de efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse a
certeza de nada omitir.

Essas longas séries de razões, todas simples e fáceis, que os geômetras costumam utilizar para chegar às suas mais
difíceis demonstrações, tinham-me dado a oportunidade de imaginar que todas as coisas com a possibilidade de serem conhecidas
pelos homens seguem-se umas às outras do mesmo modo e que, uma vez que nos abstenhamos apenas de aceitar por verdadeira
qualquer uma que não o seja, e que observemos sempre a ordem necessária para deduzi-las umas das outras, não pode existir
nenhuma delas tão afastada a que não se chegue no final, nem tão escondida que não se descubra.

(...)

(Quarta Parte, integral)

NÃO ESTOU SEGURO se deva falar-vos a respeito das primeiras meditações que aí realizei; já que por serem tão
metafísicas e tão incomuns, é possível que não serão apreciadas por todos. Contudo, para que seja possível julgar se os fundamentos
que escolhi são suficientemente firmes, vejo-me, de alguma forma, obrigado a falar-vos delas. Havia bastante tempo observara que,
no que concerne aos costumes, é às vezes preciso seguir opiniões, que sabemos serem muito duvidosas, como se não admitissem
dúvidas, conforme já foi dito acima; porém, por desejar então dedicar-me apenas a pesquisa da verdade, achei que deveria agir
exatamente ao contrário, e rejeitar como totalmente falso tudo aquilo em que pudesse supor a menor dúvida, com o intuito de ver se,
depois disso, não restaria algo em meu crédito que fosse completamente incontestável. Ao considerar que os nossos sentidos às vezes
nos enganam, quis presumir que não existia nada que fosse tal como eles nos fazem imaginar. E, por existirem homens que se
enganam ao raciocinar, mesmo no que se refere às mais simples noções de geometria, e cometem paralogismos, rejeitei como falsas,
achando que estava sujeito a me enganar como qualquer outro, todas as razões que eu tomara até então por demonstrações. E, enfim,
considerando que quaisquer pensamentos que nos ocorrem quando estamos acordados nos podem também ocorrer enquanto
dormimos, sem que exista nenhum, nesse caso, que seja correto, decidi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam
entrado no meu espírito não eram mais corretas do que as ilusões de meus sonhos. Porém, logo em seguida, percebi que, ao mesmo
tempo que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, ao notar que esta
verdade: eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de
lhe causar abalo, julguei que podia considerá-la, sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava.

Mais tarde, ao analisar com atenção o que eu era, e vendo que podia presumir que não possuía corpo algum e que não
havia mundo algum, ou lugar onde eu existisse, mas que nem por isso podia supor que não existia; e que, ao contrário, pelo fato
mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, resultava com bastante evidência e certeza que eu existia; ao passo
que, se somente tivesse parado de pensar, apesar de que tudo o mais que alguma vez imaginara fosse verdadeiro, já não teria razão
alguma de acreditar que eu tivesse existido; compreendi, então, que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas
no pensar, e que, para ser, não necessita de lugar algum, nem depende de qualquer coisa material. De maneira que esse eu, ou seja, a
alma, por causa da qual sou o que sou, é completamente distinta do corpo e, também, que é mais fácil de conhecer do que ele, e,
mesmo que este nada fosse, ela não deixaria de ser tudo o que é.

Depois disso, considerei o que é necessário a uma proposição para ser verdadeira e correta; pois, já que encontrara
uma que eu sabia ser exatamente assim, pensei que devia saber também em que consiste essa certeza. E, ao perceber que nada há no
eu penso, logo existo, que me dê a certeza de que digo a verdade, salvo que vejo muito claramente que, para pensar, é preciso existir,
concluí que poderia tomar por regra geral que as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras, havendo
somente alguma dificuldade em notar bem quais são as que concebemos distintamente.

Depois, havendo refletido a respeito daquilo que eu duvidava, e que, por conseguinte, meu ser não era totalmente
perfeito, pois via claramente que o conhecer é perfeição maior do que o duvidar, decidi procurar de onde aprendera a pensar em algo
mais perfeito do que eu era; e descobri, com evidência, que devia ser de alguma natureza que fosse realmente mais perfeita. No que
se refere aos pensamentos que eu formulava sobre muitas outras coisas fora de mim, como a respeito do céu, da Terra, da luz, do
calor e de mil outras, não me era tão difícil saber de onde vinham, porque, não notando neles nada que me parecesse torná-los
superiores a mim, podia julgar que, se fossem verdadeiros, seriam dependências de minha natureza, na medida em que esta possuía
alguma perfeição; e se não o eram, que eu os formulava a partir do nada, ou seja, que existiam em mim pelo que eu possuía de falho.
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Mas não podia ocorrer o mesmo com a idéia de um ser mais perfeito do que o meu; pois fazê-la sair do nada era evidentemente
impossível; e, visto que não é menos repulsiva a idéia de que o mais perfeito seja uma conseqüência e uma dependência do menos
perfeito do que a de admitir que do nada se origina alguma coisa, eu não podia tirá-la tampouco de mim próprio. De maneira que
restava somente que tivesse sido colocada em mim por uma natureza que fosse de fato perfeita do que a minha, e que possuísse todas
as perfeições de que eu poderia ter alguma idéia, ou seja, para dizê-lo numa única palavra, que fosse Deus. A isso acrescentei que,
admitido que conhecia algumas perfeições que eu não tinha, não era o único ser que existia (usarei aqui livremente, se vos aprouver,
alguns termos da Escola); mas que devia necessariamente haver algum outro mais perfeito, do qual eu dependesse e de quem tivesse
recebido tudo o que possuía. Pois, se eu fosse sozinho e independente de qualquer outro, de maneira que tivesse recebido, de mim
próprio, todo esse pouco mediante o qual participava do Ser perfeito, poderia receber de mim, pelo mesmo motivo, todo o restante
que sabia faltar-me, e ser assim eu próprio infinito, eterno, imutável, onisciente, todo-poderoso, e enfim ter todas as perfeições que
podia perceber existirem em Deus. Pois, de acordo com os raciocínios que acabo de fazer, para conhecer a natureza de Deus, tanto
quanto a minha o era capaz, era suficiente considerar, a respeito de todas as coisas de que encontrava em mim qualquer idéia, se era
ou não perfeição possuí-las, e tinha certeza de que nenhuma das que eram marcadas por alguma imperfeição existia nele, mas que
todas as outras existiam. Dessa forma, eu notava que a dúvida, a inconstância, a tristeza e coisas parecidas não podiam existir nele,
porque eu mesmo apreciaria muito ser desprovido delas. Ademais, eu tinha idéias acerca de muitas coisas sensíveis e corporais; pois,
apesar de presumir que estava sonhando e que tudo quanto via e imaginava era falso, não podia negar, não obstante, que as idéias a
respeito não existissem verdadeiramente em meu pensamento; porém, por já haver reconhecido em mim com bastante clareza que a
natureza inteligente é distinta da corporal, considerando que toda a composição testemunha dependência, e que a dependência é
evidentemente uma falha, julguei a partir disso que não podia ser uma perfeição em Deus o ser composto dessas duas naturezas, e
que, em conseqüência, Ele não o era, mas que, se existiam alguns corpos no mundo, ou então algumas inteligências, ou outras
naturezas, que não fossem totalmente perfeitos, seu ser deveria depender do poder de Deus, de tal maneira que não pudessem
subsistir sem Ele por um único instante.

Em seguida a isso, eu quis procurar outras verdades, e tendo-me estabelecido o objeto dos geômetras, que eu concebia
como um corpo contínuo, ou um espaço infinitamente extenso em comprimento, largura e altura ou profundidade, divisível em
diversas partes que podiam ter diferentes figuras e grandezas, e ser movidas ou transpostas de todas as maneiras, pois os geômetras
conjeturam tudo isto em seu objeto, examinava algumas de suas demonstrações mais simples. E, ao perceber que essa grande certeza,
que todos lhes atribuem, se alicerça somente no fato de serem concebidas com evidência, segundo a regra que há pouco manifestei,
notei também que nada existia nelas que me garantisse a existência de seu objeto. Pois, por exemplo, eu percebia muito bem que, ao
imaginar um triângulo, fazia-se necessário que seus três ângulos fossem iguais a dois retos; porém, malgrado isso, nada via que
garantisse existir no mundo qualquer triângulo. Enquanto, ao voltar a examinar a idéia que eu tinha de um Ser perfeito, verificava que
a existência estava aí inclusa, da mesma maneira que na de um triângulo está incluso serem seus três ângulos iguais a dois retos, ou
na de uma esfera serem todas as suas partes igualmente distantes do seu centro, ou ainda mais evidentemente; e que, por conseguinte,
é pelo menos tão certo que Deus, que é esse Ser perfeito, é ou existe quanto seria qualquer demonstração de geometria.

Mas o que leva muitas pessoas a se convencerem de que é difícil conhecê-lo, e também em conhecer o que é sua
alma, é o fato de nunca alçarem o espírito além das coisas sensíveis e de estarem de tal forma habituadas a nada considerar exceto na
imaginação, que é uma maneira de pensar particular às coisas materiais, que tudo quanto não é imaginável lhes parece não ser
inteligível. E isto é bastante evidente pelo fato de os próprios filósofos terem por máxima, nas escolas, que nada existe no
entendimento que não haja estado primeiramente nos sentidos, onde, contudo, é certo que as idéias de Deus e da alma nunca
estiveram. E me parece que todos aqueles que querem usar a imaginação para compreendê-las se comportam da mesma maneira que
se, para ouvir os sons ou sentir os odores, quisessem utilizar-se dos olhos; salvo com esta diferença: que o sentido da visão não nos
assegura menos a verdade de seus objetos do que os do olfato ou da audição; enquanto a nossa imaginação ou os nossos sentidos
jamais poderiam garantir-nos coisa alguma, se o nosso juízo não interviesse.

Afinal, se ainda há homens que não estejam totalmente convencidos da existência de Deus e da alma, com as razões
que apresentei, quero que saibam que todas as outras coisas, a respeito das quais se consideram talvez certificados, como a de
possuírem um corpo, existirem astros e a Terra, e coisas parecidas, são ainda menos certas. Pois, apesar de se ter dessas coisas uma
certeza moral, que é de tal ordem que, salvo sendo-se extravagante, parece impossível colocá-la em dúvida; contudo, ao que concerne
à certeza metafísica, não se pode negar, a não ser que não tenhamos bom senso, que é motivo suficiente para não possuirmos total
segurança a respeito, o fato de observarmos que podemos da mesma maneira imaginar, ao estarmos dormindo, que temos outro
corpo, que vemos outros astros e outra Terra, sem que isso seja verdade. Pois, de onde sabemos que os pensamentos que nos surgem
em sonhos são menos verdadeiros do que os outros, se muitos, com freqüência, não são menos vivos e nítidos? E, mesmo que os
melhores espíritos estudem o caso tanto quanto lhes agradar, não acredito que possam oferecer alguma razão que seja suficiente para
dirimir essa dúvida, se não presumirem a existência de Deus. Pois, em princípio, aquilo mesmo que há pouco tomei como regra, ou
seja, que as coisas que concebemos bastante evidente e distintamente são todas verdadeiras, não é correto a não ser porque Deus é ou
existe, e é um ser perfeito, e porque tudo o que existe em nós se origina dele. De onde se conclui que as nossas idéias ou noções, por
serem coisas reais e oriundas de Deus em tudo em que são evidentes e distintas, só podem por isso ser verdadeiras. De maneira que,
se temos muitas vezes outras que contêm falsidade, só podem ser as que possuem algo de confuso e obscuro, porque nisso participam
do nada, ou seja, são assim confusas em nós porque nós não somos totalmente perfeitos. E é evidente que não causa menos aversão
admitir que a falsidade ou a imperfeição se originam de Deus, como tal, do que admitir que a verdade ou a perfeição se originem do
nada. Porém, se não soubéssemos de maneira alguma que tudo quanto existe em nós de real e verdadeiro provém de um ser perfeito e
infinito, por claras e distintas que fossem nossas idéias, não teríamos razão alguma que nos garantisse que elas possuem a perfeição
de serem verdadeiras.

Depois que o conhecimento de Deus e da alma nos tenha dado a certeza dessa regra, é muito fácil compreender que os
sonhos que imaginamos quando dormimos não devem, de forma alguma, levar-nos a duvidar da verdade dos pensamentos que nos
ocorrem quando despertos. Pois, se sucedesse que, mesmo dormindo, tivéssemos alguma idéia muito distinta, como, por exemplo,
que um geômetra criasse qualquer nova demonstração, o sono deste não a impediria de ser verdadeira. E, quanto ao equívoco mais
recorrente de nossos sonhos, que consiste em nos representarem vários objetos tal como fazem nossos sentidos exteriores, não
importa que ele nos dê a oportunidade de desconfiar da verdade de tais idéias, porque estas também podem nos enganar repetidas
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vezes, sem que estejamos dormindo, como ocorre quando os que têm icterícia vêem tudo da cor amarela, ou quando os astros ou
outros corpos extremamente distantes de nós se nos afiguram muito menores do que são. Pois, enfim, quer estejamos despertos, quer
dormindo, jamais devemos nos deixar convencer exceto pela evidência de nossa razão. E deve-se observar que eu digo de nossa
razão, de maneira alguma de nossa imaginação ou de nossos sentidos. Porque, apesar de enxergarmos o sol bastante claramente, não
devemos julgar por isso que ele seja do tamanho que o vemos; e bem podemos imaginar distintamente uma cabeça de leão enxertada
no corpo de uma cabra, sem que tenhamos de concluir, por isso, que no mundo existe uma quimera; pois a razão não nos sugere que
tudo quanto vemos ou imaginamos seja verdadeiro, mas nos sugere realmente que todas as nossas idéias ou noções devem conter
algum fundamento de verdade; pois não seria possível que Deus, que é todo perfeito e verídico, as tivesse colocado em nós sem isso.
E, pelo fato de nossos raciocínios nunca serem tão evidentes nem tão completos durante o sono como durante a vigília, apesar de que
às vezes nossas imaginações sejam tanto ou mais vivas e patentes, ela nos sugere também que, não podendo nossos pensamentos
serem totalmente verdadeiros, porque não somos totalmente perfeitos, tudo o que eles contêm de verdade deve encontrar-se
inevitavelmente naquele que temos quando despertos, mais do que em nossos sonhos.

(...)

(Quinta Parte, parágrafo 1)

SERIA DE MUITO meu agrado continuar e expor aqui toda a cadeia de outras verdades que deduzi dessas primeiras.
Porém, suposto que, para tal realização, seria agora necessário que abordasse muitas questões controvertidas entre os eruditos, dos
quais não desejo atrair a inimizade, acredito que será melhor que eu me abstenha e apenas diga, em geral, quais elas são, para deixar
que os mais sábios julguem se seria útil que o público fosse mais especificamente informado a esse respeito. Continuava sempre
firme na decisão que tomara de não presumir nenhum outro princípio, salvo aquele de que acabo de me servir para provar a
existência de Deus e da alma, e de não aceitar coisa alguma por verdadeira que não se me afigurasse mais clara e mais correta do que
se me haviam afigurado anteriormente as demonstrações dos geômetras. Contudo, atrevo-me a afirmar que não apenas encontrei
modo de me satisfazer em pouco tempo no tocante a todas as mais importantes dificuldades que costumam ser enfrentadas na
filosofia, mas também que percebi certas leis que Deus estabeleceu de tal modo na natureza, e das quais imprimiu tais noções em
nossas almas que, após meditar bastante acerca delas, não poderíamos pôr em dúvida que não fossem exatamente observadas em tudo
o que existe ou se faz no mundo. Em seguida, atentando para a seqüência dessas leis, creio haver descoberto muitas verdades mais
úteis e mais importantes do que tudo quanto aprendera até então, ou mesmo esperava aprender.

René Descartes
Tradução: Enrico Corvisieri
Texto disponível online em:

http://www.humanas.unisinos.br/info/filoweb/descartes/metodo.doc

ENSAIO ACERCA DO CONHECIMENTO HUMANO

SEÇÃO II
DA ORIGEM DAS IDÉIAS

Cada um admitirá prontamente que há uma diferença considerável entre as percepções do espírito, quando uma
pessoa sente a dor do calor excessivo ou o prazer do calor moderado, e quando depois recorda em sua memória esta sensação ou a
antecipa por meio de sua imaginação. Estas faculdades podem imitar ou copiar as percepções dos sentidos, porém nunca podem
alcançar integralmente a força e a vivacidade da sensação original. O máximo que podemos dizer delas, mesmo quando atuam com
seu maior vigor, é que representam seu objeto de um modo tão vivo que quase podemos dizer que o vemos ou que o sentimos. Mas, a
menos que o espírito esteja perturbado por doença ou loucura, nunca chegam a tal grau de vivacidade que não seja possível discernir
as percepções dos objetos. Todas as cores da poesia, apesar de esplêndidas, nunca podem pintar os objetos naturais de tal modo que
se tome a descrição pela paisagem real. O pensamento mais vivo é sempre inferior à sensação mais embaçada.

Podemos observar uma distinção semelhante em todas as outras percepções do espírito. Um homem à mercê dum
ataque de cólera é estimulado de maneira muito diferente da de um outro que apenas pensa nessa emoção. Se vós me dizeis que certa
pessoa está amando, compreendo facilmente o que quereis dizer-me e formo uma concepção precisa de sua situação, porém nunca
posso confundir esta idéia com as desordens e as agitações reais da paixão. Quando refletimos sobre nossas sensações e impressões
passadas, nosso pensamento é um reflexo fiel e copia seus objetos com veracidade, porém as cores que emprega são fracas e
embaçadas em comparação com aquelas que revestiam nossas percepções originais. Não é necessário possuir discernimento sutil
nem predisposição metafísica para assinalar a diferença que há entre elas. Podemos, por conseguinte, dividir todas as percepções do
espírito em duas classes ou espécies, que se distinguem por seus diferentes graus de força e de vivacidade. As menos fortes e menos
vivas são geralmente denominadas pensamentos ou idéias. A outra espécie não possui um nome em nosso idioma e na maioria dos
outros, porque, suponho, somente com fins filosóficos era necessário compreendê-las sob um termo ou nomenclatura geral. Deixe-
nos, portanto, usar um pouco de liberdade e denominá-las impressões, empregando esta palavra num sentido de algum modo
diferente do usual. Pelo termo impressão entendo, pois, todas as nossas percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, sentimos,
amamos, odiamos, desejamos ou queremos. E as impressões diferenciam-se das idéias, que são as percepções menos vivas, das quais
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temos consciência, quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou dos movimentos acima mencionados.
A primeira vista, nada pode parecer mais ilimitado do que o pensamento humano, que não apenas escapa a toda

autoridade e a todo poder do homem, mas também nem sempre é reprimido dentro dos limites da natureza e da realidade. Formar
monstros e juntar formas e aparências incongruentes não causam à imaginação mais embaraço do que conceber os objetos mais
naturais e mais familiares. Apesar de o corpo confinar-se num só planeta, sobre o qual se arrasta com sofrimento e dificuldade, o
pensamento pode transportar-nos num instante às regiões mais distantes do Universo, ou mesmo, além do Universo, para o caos
indeterminado, onde se supõe que a Natureza se encontra em total confusão. Pode-se conceber o que ainda não foi visto ou ouvido,
porque não há nada que esteja fora do poder do pensamento, exceto o que implica absoluta contradição.

Entretanto, embora nosso pensamento pareça possuir esta liberdade ilimitada, verificaremos, através de um exame
mais minucioso, que ele está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo poder criador do espírito não
ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela
experiência. Quando pensamos numa montanha de ouro, apenas unimos duas idéias compatíveis, ouro e montanha, que outrora
conhecêramos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, pois o sentimento que temos de nós mesmos nos permite conceber a virtude e
podemos uni-la à figura e forma de um cavalo, que é um animal bem conhecido. Em resumo, todos os materiais do pensamento
derivam de nossas sensações externas ou internas; mas a mistura e composição deles dependem do espírito e da vontade. Ou melhor,
para expressar-me em linguagem filosófica: todas as nossas idéias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou
percepções mais vivas.

Para prová-lo, espero que serão suficientes os dois argumentos seguintes. Primeiro, se analisamos nossos
pensamentos ou idéias, por mais compostos ou sublimes que sejam, sempre verificamos que se reduzem a idéias tão simples como
eram as cópias de sensações precedentes. Mesmo as idéias que, à primeira vista, parecem mais distantes desta origem mostram-se,
sob um escrutínio minucioso, derivadas dela. A idéia de Deus, significando o Ser infinitamente inteligente, sábio e bom, nasce da
reflexão sobre as operações de nosso próprio espírito, quando aumentamos indefinidamente as qualidades de bondade e de sabedoria.
Podemos continuar esta investigação até a extensão que quisermos, e acharemos sempre que cada idéia que examinamos é cópia de
uma impressão semelhante. Aqueles que dizem que esta afirmação não é universalmente verdadeira, nem sem exceção, têm apenas
um método, e em verdade fácil, para refutá-la: mostrar uma idéia que, em sua opinião, não deriva desta fonte. Incumbir-nos-ia então,
se quiséssemos preservar nossa doutrina, de mostrar a impressão ou percepção mais viva que lhe corresponde.

Segundo, se ocorre que o defeito de um órgão prive uma pessoa de uma classe de sensação, notamos que ela tem a
mesma incapacidade para formar idéias correspondentes. Assim, um cego não pode ter noção das cores nem um surdo dos sons.
Restaurai a um deles um dos sentidos de que carecem: ao abrirdes as portas às sensações, possibilitais também a entrada das idéias, e
a pessoa não terá mais dificuldade para conceber aqueles objetos. O mesmo fenômeno ocorre quando o objeto apropriado para
estimular qualquer sensação nunca foi aplicado ao órgão do sentido. Um lapão ou um negro, por exemplo, não têm nenhuma noção
do sabor do vinho. Apesar de haver poucos ou nenhum caso de semelhante deficiência no espírito, em que uma pessoa nunca sentiu
ou que é completamente incapaz de um sentimento ou paixão próprios de sua espécie, constatamos, todavia, que a mesma observação
ocorre em menor grau. Um homem de modos brandos não pode formar uma idéia de vingança ou de crueldade obstinada, nem um
coração egoísta pode conceber facilmente os ápices da amizade e da generosidade. Em verdade, admitimos que outros seres podem
possuir muitos sentidos dos quais não temos noção, porque as idéias destes sentidos nunca nos foram apresentadas pela única
maneira por que uma idéia pode ter acesso ao espírito, isto é, mediante o sentimento e a sensação reais.

Há, no entanto, um fenômeno contraditório que pode provar que não é absolutamente impossível que as idéias
nasçam independentes de suas impressões correspondentes. Acredito que se concordaria facilmente que as várias idéias de cores
diferentes que penetram pelos olhos, ou aquelas de sons conduzidas pelo ouvido, são realmente diferentes umas das outras, embora,
ao mesmo tempo, parecidas. Ora, se isto é verdadeiro a respeito das diferentes cores, deve sê-lo igualmente para os diversos matizes
da mesma cor; e cada matiz produz uma idéia diversa, independente das outras. Pois, se se negasse isto, seria possível, por contínua
gradação dos matizes, passar insensivelmente de uma cor a outra completamente distante de série; se vós não admitis a distinção
entre os intermediários, não podeis, sem absurdo, negar a identidade dos extremos. Suponde, então, uma pessoa que gozou do uso de
sua visão durante trinta anos e se tornou perfeitamente familiarizada com cores de todos os gêneros, exceto com um matiz particular
do azul, por exemplo, que nunca teve a sorte de ver. Colocai todos os diferentes matizes daquela cor, exceto aquele único, defronte
daquela pessoa, decrescendo gradualmente do mais escuro ao mais claro. Certamente, ela perceberá um vazio onde falta este matiz,
terá o sentimento de que há uma grande distância naquele lugar, entre as cores contíguas, mais do que em qualquer outro. Ora,
pergunto se lhe seria possível, através de sua imaginação, preencher este vazio e dar nascimento à idéia deste matiz particular que,
todavia, seus sentidos nunca lhe forneceram? Poucos leitores, creio eu, serão de opinião que ela não pode; e isto pode servir de prova
que as idéias simples nem sempre derivam das impressões correspondentes, mas esse caso tão singular é apenas digno de observação
e não merece que, unicamente por ele, modifiquemos nossa máxima geral.

Eis, portanto, uma proposição que não apenas parece simples e inteligível em si mesma, mas que, se se fizer dela o
uso apropriado, pode tornar toda discussão igualmente inteligível e eliminar todo jargão, que há muito tempo se apossou dos
raciocínios metafísicos e os desacreditou. Todas as idéias, especialmente as abstratas, são naturalmente fracas e obscuras; o espírito
tem sobre elas um escasso controle; elas são apropriadas para serem confundidas com outras idéias semelhantes, e somos levados a
imaginar que uma idéia determinada está aí anexada se, o que ocorre com freqüência, empregamos qualquer termo sem lhe dar
significado exato. Pelo contrário, todas as impressões, isto é, todas as sensações, externas ou internas, são fortes e vivas; seus limites
são determinados com mais exatidão e não é tão fácil confundi-las e equivocar-nos. Portanto, quando suspeitamos que um termo
filosófico está sendo empregado sem nenhum significado ou idéia  o que é muito freqüente  devemos apenas perguntar: de que
impressão é derivada aquela suposta idéia? E, se for, impossível designar urna, isto servirá para confirmar nossa suspeita. E
razoável, portanto, esperar que, ao trazer as idéias a uma luz tão clara, removeremos toda discussão que pode surgir sobre sua
natureza e realidade.

David Hume
Tradução de Anoar Aiex

Texto disponível online em:
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EXERCÍCIOS:

Questão 1

Mais tarde, ao analisar com atenção o que eu era, e vendo que podia presumir que não possuía corpo algum e que não
havia mundo algum, ou lugar onde eu existisse, mas que nem por isso podia supor que não existia; e que, ao
contrário, pelo fato mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, resultava com bastante evidência e
certeza que eu existia; ao passo que, se somente tivesse parado de pensar, apesar de que tudo o mais que alguma vez
imaginara fosse verdadeiro, já não teria razão alguma de acreditar que eu tivesse existido; compreendi, então, que eu
era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que, para ser, não necessita de lugar algum,
nem depende de qualquer coisa material. De maneira que esse eu, ou seja, a alma, por causa da qual sou o que sou, é
completamente distinta do corpo e, também, que é mais fácil de conhecer do que ele, e, mesmo que este nada fosse,
ela não deixaria de ser tudo o que é.

René Descartes, Meditações, parte V

Responda às questões abaixo.

a) Caracterize a posição de Descartes em relação ao conhecimento do homem sobre o próprio homem.

b) Relacione o texto acima à atitude cética.

c) O trecho selecionado constitui um argumento. Identifique sua(s) premissa(s) e sua conclusão.

d) O trecho selecionado constitui um argumento dedutivo ou indutivo? Responda e justifique.

Questão 2

Texto 1

SERIA DE MUITO meu agrado continuar e expor aqui toda a cadeia de outras verdades que deduzi dessas primeiras.
Porém, suposto que, para tal realização, seria agora necessário que abordasse muitas questões controvertidas entre os
eruditos, dos quais não desejo atrair a inimizade, acredito que será melhor que eu me abstenha e apenas diga, em
geral, quais elas são, para deixar que os mais sábios julguem se seria útil que o público fosse mais especificamente
informado a esse respeito. Continuava sempre firme na decisão que tomara de não presumir nenhum outro princípio,
salvo aquele de que acabo de me servir para provar a existência de Deus e da alma, e de não aceitar coisa alguma por
verdadeira que não se me afigurasse mais clara e mais correta do que se me haviam afigurado anteriormente as
demonstrações dos geômetras. Contudo, atrevo-me a afirmar que não apenas encontrei modo de me satisfazer em
pouco tempo no tocante a todas as mais importantes dificuldades que costumam ser enfrentadas na filosofia, mas
também que percebi certas leis que Deus estabeleceu de tal modo na natureza, e das quais imprimiu tais noções em
nossas almas que, após meditar bastante acerca delas, não poderíamos pôr em dúvida que não fossem exatamente
observadas em tudo o que existe ou se faz no mundo. Em seguida, atentando para a seqüência dessas leis, creio
haver descoberto muitas verdades mais úteis e mais importantes do que tudo quanto aprendera até então, ou
mesmo esperava aprender.

DESCARTES, René. Meditações Metafísicas, parte V.

Texto 2
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À primeira vista, nada pode parecer mais ilimitado do que o pensamento humano, que não apenas escapa a toda
autoridade e a todo poder do homem, mas também nem sempre é reprimido dentro dos limites da natureza e da
realidade. Formar monstros e juntar formas e aparências incongruentes não causam à imaginação mais embaraço do
que conceber os objetos mais naturais e mais familiares. Apesar de o corpo confinar-se num só planeta, sobre o qual
se arrasta com sofrimento e dificuldade, o pensamento pode transportar-nos num instante às regiões mais distantes do
Universo, ou mesmo, além do Universo, para o caos indeterminado, onde se supõe que a Natureza se encontra em
total confusão. Pode-se conceber o que ainda não foi visto ou ouvido, porque não há nada que esteja fora do poder do
pensamento, exceto o que implica absoluta contradição.
Entretanto, embora nosso pensamento pareça possuir esta liberdade ilimitada, verificaremos, através de um exame
mais minucioso, que ele está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo poder criador do
espírito não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos foram
fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Quando pensamos numa montanha de ouro, apenas unimos duas idéias
compatíveis, ouro e montanha, que outrora conhecêramos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, pois o sentimento
que temos de nós mesmos nos permite conceber a virtude e podemos uni-la à figura e forma de um cavalo, que é um
animal bem conhecido. Em resumo, todos os materiais do pensamento derivam de nossas sensações externas ou
internas; mas a mistura e composição deles dependem do espírito e da vontade. Ou melhor, para expressar-me em
linguagem filosófica: todas as nossas idéias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções
mais vivas.

David Hume, Ensaio acerca do Entendimento Humano, seção II.

Utilize os textos acima para responder às questões.

a) Compare o texto 2 ao texto 3.

b) Relacione o texto 3 à atitude cética.

Questão 3 
(UEL 2003)

Mas logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que
eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade eu penso, logo existo era tão firme e tão certa que
todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que poderia aceitá-la, sem
escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que procurava.

(DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 
São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 92. Coleção Os Pensadores.)

De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta.

a) Para Descartes, não podemos conhecer nada com certeza, pois tudo quanto pensamos está sujeito à falsidade.
b) O eu penso, logo existo expressa uma verdade instável e incerta, o que fez Descartes ser vencido pelos céticos.
c) A expressão eu penso, logo existo representa a verdade firme e certa com a qual Descartes fundamenta o
conhecimento e a ciência.
d) As extravagantes suposições dos céticos impediram Descartes de encontrar uma verdade que servisse como
princípio para a filosofia.
e) Descartes, ao acreditar que tudo era falso, colocava em dúvida sua própria existência.

Questão 4
(UFRJ 2008)

A disputa entre racionalismo e empirismo se dá no ramo da filosofia destinado ao estudo da natureza, das fontes e dos
limites do conhecimento. Essa disputa diz respeito à questão sobre se e em que medida somos dependentes da
experiência sensível para alcançar o conhecimento. Os racionalistas afirmam que nossos conhecimentos têm sua origem
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independentemente da experiência sensível, isto é, independentemente de qualquer acesso imediato a coisas externas a
nós. Os empiristas, por sua vez, consideram que a experiência sensível é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Em
relação ao tema, considere a seguinte afirmativa:

Primeiramente, considero haver em nós certas noções primitivas, as quais são como originais, sob cujo padrão
formamos todos os nossos outros conhecimentos .
(DESCARTES, R. Carta a Elizabeth de 21 de maio de 1743. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978)

Com base no que foi exposto acerca da oposição entre racionalismo e empirismo, responda: a frase de Descartes
é mais representativa da posição racionalista ou da posição empirista? Justifique sua resposta, indicando o(s)
elemento(s) da frase que a sustenta(m).

Questão 5
(UEL 2003)

Embora nosso pensamento pareça possuir esta liberdade ilimitada, verificaremos, através de um exame mais
minucioso, que ele está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo poder criador do espírito
não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos foram fornecidos
pelos sentidos e pela experiência.
(HUME, David. Investigação acerca do entendimento humano. Trad. de Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

p. 36. Coleção Os Pensadores.)

De acordo com o texto, é correto afirmar que, para Hume:

a) Os sentidos e a experiência estão confinados dentro de limites muito reduzidos.
b) Todo conhecimento depende dos materiais fornecidos pelos sentidos e pela experiência.
c) O espírito pode conhecer as coisas sem a colaboração dos sentidos e da experiência.
d) A possibilidade de conhecimento é determinada pela liberdade ilimitada do pensamento.
e) Para formar as idéias, o pensamento descarta os materiais fornecidos pelos sentidos

Questão 6
(UFMG 2004)

Leia estes trechos:

TRECHO 1

Senhora,
Algumas vezes eu coloquei a mim mesmo uma dúvida: saber se é melhor estar alegre e contente, imaginando que os
bens que possuímos são maiores e mais estimáveis do que eles são e ignorando os que nos faltam, ou não parando
para considerá-los, ou se é melhor ter mais consideração e saber, para conhecer o justo valor de uns e de outros, e
com isto tornar-se mais triste. Se eu pensasse que o soberano bem fosse a alegria, eu nunca duvidaria de que
deveríamos dedicar-nos a tornarmo-nos alegres a qualquer preço, e eu aprovaria a brutalidade daqueles que afogam
suas mágoas no vinho ou as atordoam com o fumo. Mas eu distingo entre o soberano bem, que consiste no exercício
da virtude[...] e a satisfação do espírito que acompanha esta posse. É por isto que é uma maior perfeição conhecer a
verdade, mesmo que desvantajosa a nós, que ignorá-la, e eu confesso que é melhor estar menos alegre e ter mais
conhecimento. 

DESCARTES, R. Carta a Elizabeth, de 6 de outubro de 1645.

TRECHO 2

Uma senhora vitoriana, mulher de um bispo, ficou famosa devido a um comentário que fez sobre a evolução. Não era
tanto a respeito da circunspecta A origem das espécies (1859), de Darwin, mas sobre o beligerante livro de T. H.
Huxley, O lugar do homem na natureza (1863). O jovem defensor de Darwin afirmara que o homem não está
separado dos animais por barreiras estruturais maiores do que aquelas que separam os animais uns dos outros . Ao
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ouvir isso, a referida senhora mostrou-se perfeitamente integrada na cultura: Descender de macacos! Meu caro,
esperamos que não seja verdade, mas se for, rezemos para que não se fique sabendo!  

SHATTUCK, Roger. Conhecimento proibido. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, p.16-17.

IDENTIFIQUE e ANALISE a posição expressa, em cada um desses trechos, com relação à busca da verdade.

Questão 7
(UFMG 2007)

Leia estes trechos:

Podemos, por conseguinte, dividir todas as percepções do espírito em duas classes ou espécies, que se distinguem
por seus diferentes graus de força e de vivacidade. As menos fortes e menos vivas são geralmente denominadas
pensamentos ou idéias. A outra espécie não possui um nome em nosso idioma e na maioria dos outros, porque,
suponho, somente com fins filosóficos era necessário compreendê-las sob um termo ou nomenclatura geral. Deixe-
nos, portanto, usar um pouco de liberdade de denominá-las impressões, empregando essa palavra num sentido de
algum modo diferente do usual. Pelo termo impressão, entendo, pois, todas as nossas percepções mais vivas, quando
ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos.

... todas as nossas idéias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções mais vivas.

HUME, David. Investigação acerca do entendimento humano. 
5. ed. Tradução de Anoar Aiex. São Paulo: Abril Cultural, 1992. p.69-70. (Os Pensadores)

Com base na leitura desses trechos e considerando outras informações presentes na obra citada, EXPLIQUE, segundo
Hume, a origem da idéia de Deus.

Questão 8
(UFMG 2004)

Leia este trecho:

Dependendo das condições anteriores, o mesmo vinho parece azedo para aqueles que acabaram de comer tâmaras ou
figos, mas parece ser doce para aqueles que consumiram nozes ou grão-de-bico. E o vestíbulo da casa de banhos
esquenta os que entram, mas esfria os que saem, se ficam esperando nele. Dependendo de se estar com medo ou
confiante, o mesmo objeto parece temível ou terrível ao covarde, mas de forma alguma a alguém mais corajoso.
Dependendo de se estar em sofrimento ou em situação agradável, as mesmas coisas são irritantes para os que sofrem,
e agradáveis para os que estão bem.
......................................................................................................................................................
Se, então, não se pode preferir uma aparência à outra, com ou sem uma demonstração ou um critério, as diferentes
aparências que ocorrerem, em diferentes condições, serão indecidíveis. De modo que a suspensão do juízo com
relação à natureza dos existentes externos é introduzida também desse modo.

SEXTO EMPÍRICO. Hipotiposes pirrônicas I, 110-117.

Com base na leitura desse trecho, REDIJA um texto caracterizando a corrente filosófica que defende as afirmações nele
contidas.
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Unidade 5

Filosofia Política

Conteúdo:

FILOSOFIA POLÍTICA NA ANTIGUIDADE

A filosofia política praticada na Antiguidade era feita, geralmente, de dois diferentes modos: 

1. O primeiro tipo de filosofia política antiga era a discussão sobre a formação de um Estado ideal. Um exemplo
evidente é a República de Platão, em que o filósofo propõe o melhor Estado possível.

2. O segundo tipo de filosofia política antiga era a exposição das características da organização de um Estado, ou de
vários Estados comparando-se uns aos outros. Um exemplo evidente é a Política de Aristóteles; outro exemplo é a
coleção comentada das constituições feita também por Aristóteles.

Uma propriedade comum a todos os estudos de filosofia política da Antiguidade era a preocupação com a virtude das
organizações políticas. Os filósofos que detinham-se neste tema sempre procuravam discutir ou expor qual regime era
superior aos outros, qual regime permitia a vida mais virtuosa aos cidadãos.

Sócrates (650/649  399 a.C.)

A interpretação mais comum da filosofia política de Sócrates é que, da mesma forma que Platão, considerava que os
filósofos seriam os governantes ideais, pois teriam acesso ao mundo das Idéias, ao qual somente os sábios teriam
acesso. Assim, Sócrates rejeitaria a democracia. 

Essa interpretação é, contudo, às vezes rejeitada por alguns estudiosos, que consideram que o Sócrates exposto na
Repúbica  de Platão não representa realmente as idéias socráticas, mas as platônicas. Sócrates seria, então, mais
condescendente com a democracia, o que seria demonstrado pela sua rejeição em colaborar com o governo dos Trinta
Tiranos (dentre os quais havia alguns alunos seus) e pela aceitação da sua pena de morte imposta pelo Senado
democrático.

Platão (428/427  348/347 a.C.)

Platão era um aristocrata: considerava que apenas os melhores homens deveriam governar o Estado. Ele representava as
diferentes castas sociais fazendo uma analogia com as partes do corpo e da alma:

a casta produtiva, equivalente ao abdômen no corpo, corresponde à parte da alma responsável pelos apetites, e é
composta pelos trabalhadores, carpinteiros, artesãos, fazendeiros, mercadores...
a casta protetora, equivalente ao peito no corpo, corresponde à parte da alma responsável pelo espírito , pela
coragem, e é composta pelos militares.
a casta governante (legisladores ou Rei Filósofo), equivalente à cabeça, corresponde à parte da alma responsável
pela razão, e é composta pelos cidadãos inteligentes, racionais, auto-controlados, que amam a sabedoria... 

Segundo esse modelo, a democracia ateniense não é adequada, pois todos os homens livres governam, quando na
verdade apenas poucos estão aptos a governar. Platão diz que os governantes, numa democracia, são os que têm maior
capacidade retórica, mas deveriam ser os que têm maior sabedoria.

Para Platão, um Estado governado por diferentes tipos de alma declina da aristocracia (governo dos melhores) para a
timocracia (governo dos honráveis), e então para a oligarquia (governo de poucos), para a democracia (governo do
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povo) e, finalmente, para a tirania (governo de um tirano). De qualquer modo, o pior governo é a democracia. Uma
democracia ruim é ainda pior que uma tirania ruim, pois, em uma tirania ruim, há apenas uma pessoa praticando o mau
governo; em uma democracia ruim, todo o povo pratica o mau governo, e, portanto, todo o povo é culpado.

Aristóteles (384  322 a.C.)

A concepção aristotélica da cidade é bastante orgânica: a política é considerada em termos de organismo , e não em
termos de  Aristóteles considerava o homem um animal político , e a cidade era uma comunidade natural. A cidade é
mais importante que a família, que por sua vez é mais importante que o indivíduo. Contudo, os três precisam uns dos
outros, não podem existir isolados.

A comunidade política, para Aristóteles, é a cidade-Estado. A cidade-Estado é uma parceria política que visa propiciar
aos cidadãos uma boa vida.

FILOSOFIA POLÍTICA MEDIEVAL

Agostinho de Hipona (354  430)

A filosofia política de Agostinho baseia-se na distinção entre a Cidade dos Homens, que é a vida social e política
existente em qualquer cidade de sua época, uma vida social e política cheia de pecados  egoísmo, luxúria, mentira  e a
Cidade de Deus, o ideal utópico de uma cidade governada pela lei divina,  na qual todos os esforços estariam voltados
para glorificação de Deus. A utopia agostiniana é uma utopia religiosa cristã. 

FILOSOFIA POLÍTICA MODERNA

A filosofia política moderna começa com a obra de Maquiavel (1469  1527), que, no Renascimento, rompe com as
filosofias políticas utópicas.

O realismo político de Maquiavel

Maquiavel viveu num período em que os primeiros Estados Nacionais se organizavam na Europa; o filósofo percebeu
que era desejável que a Itália se unificasse em um Estado. Para que isso acontecesse, imaginou que seria necessário que
um príncipe de alguma cidade italiana subjugasse pela argumentação, pelo dinheiro ou pela força as outras cidades,
tornando-se um déspota absolutista da Itália.

Seu livro mais conhecido, O Príncipe, é o conjunto de recomendações para que tal governante ascenda ao poder e
mantenha-se como líder.

Suas recomendações podem ser resumidas na máxima os fins justificam os meios , que significa que todos os recursos
honráveis ou não devem ser utilizados para a conquista e a manutenção do poder. Contudo, Maquiavel não queria dizer
que a manutenção do poder deveria ser o objetivo último das ações do governante: o objetivo último deveria ser o bem
do Estado como organização política, ou seja, a integridade, a unidade e a força da nação. Para chegar a este objetivo,
tudo era válido, inclusive mentir, enganar, trair e matar.

O governante deveria ter virtù para aproveitar a fortuna. A fortuna, nos escritos de Maquiavel, significa a sorte, o acaso,
as circunstâncias que se apresentam como crises que podem e devem ser aproveitadas pelos homens de virtù. A virtù,
por sua vez, significa a malandragem, a astúcia, a capacidade de se adaptar às situações que se apresentam  a
capacidade de utilizar a fortuna para seu próprio interesse. O governante que possui a virtù é capaz de usar tanto a
inteligência quanto a força bruta se necessário.

A principal contribuição de O Príncipe é a ruptura fundamental entre o realismo e o idealismo na filosofia política.
Antes de Maquiavel, os filósofos escreviam sobre o governo ideal, sobre a organização política ideal; depois dele, os
filósofos começaram a escrever sobre a política ideal, sobre como a política era de fato praticada.
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A defesa do absolutismo

A partir do Renascimento, surgiu a defesa das monarquias absolutistas como melhor meio de realizar a unificação
política das cidades européias em Estados Nacionais Além disso, o absolutismo é caracterizado pelo fim do regime
feudal, pela consolidação do poder do monarca e diminuição da influência da nobreza, ao mesmo tempo em que a
burguesia ganhava força. Os monarcas absolutos são associados com o desenvolvimento dos exércitos nacionais
profissionais, burocracia estatal, confecção de leis escritas e com a proliferação da filosofia política que justificava a
monarquia absoluta. Os monarcas absolutos geralmente eram considerados, no início da Modernidade, como tendo
direito ao trono garantido pela lei divina.

Uma questão fundamental da filosofia política do início da Modernidade é a origem do Estado e sua conseqüente
justificação. Para resolver essa questão, surge na Modernidade a teoria contratualista.

O contratualismo é uma teoria que pretende apresentar a origem do Estado por meio do seguinte processo:

1. Originalmente, os indivíduos vivem num estado de natureza sem qualquer tipo de Estado ou de sociedade
organizada. No estado de natureza, todos os indivíduos têm um máximo de liberdade. Hobbes e Locke vêem o estado de
natureza como uma situação de egoísmo humano; Hobbes, além disso, considera que o estado de natureza é uma
situação de guerra de todos contra todos; Rouseau, por sua vez, vê o estado de natureza como uma situação de
felicidade ingênua e de igualdade absoluta entre os homens.

2. Posteriormente, por interesse individual, os indivíduos organizam-se e concordam em abrir mão de toda a sua
liberdade (no caso da concepção de Hobbes e de Rousseau) ou de parte de sua liberdade (no caso da concepção de
Locke) para ingressar na sociedade civil. Este ingresso se dá por meio de uma espécie de contrato social , que define
os direitos e as obrigações de governantes e governados.

Uma concepção relacionada ao contratualismo é o jusnaturalismo, ou seja, a concepção de que existe uma lei natural, ou
seja, os seres humanos têm direitos naturais.

Thomas Hobbes (1588  1679)

Em sua obra mais conhecida, Leviatã, Hobbes procura justificar a fundação dos Estados e a legitimação dos governos.
Hobbes parte da teoria do contrato social. No estado de natureza, todos os indivíduos teriam todos os direitos. Essa
situação inevitavelmente levaria ao conflito: uma guerra de todos contra todos. Portanto, a vida em estado de natureza é
indesejável, pois ninguém pode confiar em ninguém. 

Para sair dessa situação, o indivíduo estabelece uma sociedade civil por meio do contrato social. De acordo com
Hobbes, a sociedade é uma população sob uma autoridade soberana, para a qual todos os indivíduos na sociedade
cedem os seus direitos naturais em troca de proteção contra os outros indivíduos. Os abusos do governo são o preço
pago pela paz e tranquilidade. 

A teoria de Hobbes é absolutista. O soberano detém todos os poderes do Estado e deve ser obedecido pelos indivíduos,
embora seja de se esperar que haja rebeliões caso o soberano use sua força contra o povo. 

John Locke (1632  1704) 

Locke, do mesmo modo que Hobbes, fundamenta sua teoria política no contrato social. Também seguindo Hobbes,
considera que a natureza humana é egoísta. Contudo, diferentemente de Hobbes, para Locke o homem em estado de
natureza não está em situação de guerra de todo contra todos, pois é dotado de razão. 

Para Locke, no estado de natureza todos os indivíduos são iguais e independentes. Todos os seres humanos têm o
direito natural à propriedade e à defesa da propriedade. Propriedade, aqui, engloba, além dos bens, também a vida e a
liberdade. Como não é possível defender bem a propriedade (ou seja, os bens, a liberdade e a própria vida) no estado de
natureza, os homens decidem, racionalmente, criar uma associação para a mútua proteção: o contrato social que institui
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a sociedade civil. 

Com o contrato social, os indivíduos não cedem todos os seus direitos para o Estado: cedem apenas o direito de fazer
justiça com as próprias mãos, ou seja, cedem apenas o direito à defesa da propriedade, que passa a ser função do
governo. Assim, o direito à propriedade propriamente dita permanece; isso significa que os homens mantêm o direito à
liberdade, aos bens e à vida. 

Segundo Locke, de modo diferente do que Hobbes propunha, o governante não deve ser absoluto: Locke defende a
separação dos poderes e o direito à revolução.

Locke é um pensador essencial para compreender o liberalismo. Sua teoria política foi importante para a Revolução
Francesa e fundamental para a Independência Americana, tendo influenciado profundamente a Constituição dos Estados
Unidos.

Jean-Jacques Rousseau (1712  1778)

Rousseau também é contratualista. No estado de natureza, o homem era livre, sem qualquer tipo de restrição moral ou
legal. Pela necessidade de desenvolvimento, os homens começaram a cooperar entre si. Conforme a sociedade se
desenvolvia, a divisão do trabalho e a propriedade privada fizeram com que os homens começassem a competir entre si
ao mesmo tempo em que tornavam-se dependentes uns dos outros. Essa situação ameaçou a liberdade e a sobrevivência
dos indivíduos. Contudo, a participação da sociedade civil por meio de um contrato social, que exigia que os indivíduos
abrissem mão de todos os seus direitos naturais, possibilitou que os indivíduos preservassem a si mesmos. Além disso,
quando quando os indivíduos abrem mão de sua liberdade em função do contrato social, eles tornam-se livres, pois
subordinam-se à vontade coletiva, que é a autora da lei  os indivíduos, em última análise, obedecem a si mesmos.

Para Rousseau, há uma diferença entre soberania e governo . A soberania deve ficar nas mãos do povo em geral,
enquanto o governo deve ser baseado na vontade geral, mas deve ser composto de um grupo pequeno de cidadãos.
Embora o povo não deva governar diretamente, é por meio de votação direta que ele deveria fazer as leis. Isso significa
que o povo deve obedecer completamente à legislação; para Rousseau, essa obediência significa liberdade.

EXERCÍCIOS

Questão 1

Na obra A República, escrita por Platão, Sócrates aparece como um dos interlocutores de um diálogo que pretende
demonstrar os princípios para a fundação de um Estado perfeito. Leia uma passagem do Livro IV da República.

Sócrates  Há, porventura, na cidade que acabamos de fundar, uma ciência que reside em certos cidadãos, pela qual
essa cidade delibera não sobre uma das partes que a compõem, mas sobre o seu próprio conjunto, para conhecer a
melhor maneira de se comportar em relação a si mesma e às outras cidades?
Glauco  Sem dúvida que há.
Sócrates  Qual é a ciência? E em que cidadãos se encontra?
Glauco  É a que tem por objeto a conservação do Estado e encontra-se nos magistrados a que há pouco chamávamos
de guardiães perfeitos.
Sócrates  E, em virtude dessa ciência, como consideras a cidade?
Glauco  Considero-a prudente nas suas deliberações e verdadeiramente sábia.
Sócrates  Mas quais são os que, na tua opinião, se encontram em maior número na cidade: os ferreiros ou os
verdadeiros guardiães?
Glauco  Os ferreiros.
Sócrates  Logo, de todos os organismos que tiram o nome da profissão que exercem, o dos magistrados será o menos
numeroso?
Glauco  Sim.
Sócrates  Por isso, é na classe menos numerosa e na ciência que nela reside, é naqueles que estão à cabeça e
governam que toda a cidade, fundada segundo a natureza, deve ser sábia; e os homens desta raça são naturalmente
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muito raros e a eles compete participar na ciência que, única entre as ciências,
merece o nome de sabedoria.
Glauco  Não há dúvida.

(PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.)

Justifique a afirmação platônica de que são necessários os verdadeiros guardiães , os magistrados , para
governar a cidade ideal.

Questão 2

Leia o texto a seguir:

Imagina, pois, que acontece uma coisa deste gênero, ou em vários navios ou num só: o capitão, superior em tamanho
e em força a todos os que se encontram na embarcação [...]; os marinheiros em luta uns contra os outros, por causa
do leme, entendendo cada um deles que deve ser o piloto, sem ter jamais aprendido a arte de navegar nem poder
indicar o nome do mestre nem a data do seu aprendizado, e ainda por cima asseverando que não é arte que se
aprenda, e estando prontos a reduzir a bocados quem declarar sequer que se pode aprender; estão sempre a assediar
o capitão, a pedir-lhe o leme e a fazer tudo para que este lhes seja entregue; [...] reduzem à impotência o honesto
capitão com drogas, a embriaguez ou qualquer outro meio; tomam conta do navio, apoderam-se da sua carga, bebem
e regalam-se a comer, navegando como é natural que o faça gente dessa espécie; ainda por cima, elogiam e chamam
marinheiros, pilotos e peritos na arte de navegar a quem tiver a habilidade de os ajudar a obter o comando,
persuadindo ou forçando o capitão; a quem assim não fizer, apodam-no de inútil [...]. Quando se originam tais
acontecimentos nos navios, não te parece que o verdadeiro piloto será apodado de palrador, lunático e inútil pelos
navegantes de embarcações assim aparelhadas?

(PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.)

Com a analogia do capitão no navio, Platão pretende expor um aspecto de sua filosofia política. Explique a
analogia utilizada por Platão.

Questão 3
(UFMA 2003)

A política é, para Platão, a condição indispensável à realização da própria filosofia. Isto porque:

a) a finalidade da política não é o exercício do poder, mas a realização da justiça.
b) o filósofo, ao contemplar o bem, não sabe como retornar ao mundo da caverna.
c) dentre as formas de governo, a democracia degenera em anarquia.
d) a política é a arte de gerir os destinos da cidade.
e) a política é um jogo de ser e parecer, com uma lógica própria.

Questão 4
(UFMA 2003)

Escreva V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações baseadas nos diálogos dos livros VI e VII de A
República , de Platão. 

( ) O processo educacional deve estar estreitamente relacionado com a estrutura política da cidade. 
( ) Somente o poder sendo exercido pelos filósofos possibilitará que os males dos cidadãos e do Estado sejam extintos.
( ) Os filósofos são inúteis à maioria das sociedades, justificando-se assim a morte de Sócrates.
( ) Depois da morte, aquele que leva uma vida feliz é coroado no outro mundo pela vida que tivera vivido, com um
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destino digno dela.

De acordo com suas respostas, assinale abaixo a seqüência correta.

a) F, F, V, V
b) F, V, V, F
c) V, F, V, V
d) V, V, F, F
e) V, V, F, V

Questão 5
(UEL 2003)

Leia o texto, que se refere à idéia de cidade justa de Platão.

Como a temperança, também a justiça é uma virtude comum a toda a cidade. Quando cada uma das classes exerce a
sua função própria, aquela para a qual a sua natureza é a mais adequada , a cidade é justa. Esta distribuição de tarefas
e competências resulta do fato de que cada um de nós não nasceu igual ao outro e, assim, cada um contribui com a
sua parte para a satisfação das necessidades da vida individual e coletiva. (...) Justiça é, portanto, no indivíduo, a
harmonia das partes da alma sob o domínio superior da razão; no estado, é a harmonia e a concórdia das classes da
cidade. 

(PIRES, Celestino. Convivência política e noção tradicional de justiça. 
In: BRITO, Adriano N. de; HECK, José N. (Orgs.). Ética e política. 

Goiânia: Editora da UFG, 1997. p. 23.)

Sobre a cidade justa na concepção de Platão, é correto afirmar:

a) Nela todos satisfazem suas necessidades mínimas, e inexistem funções como as de governantes, legisladores e juízes.
b) É governada pelos filósofos, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores econômicos, todos cumprindo sua
função própria.
c) Seus habitantes desejam a posse ilimitada de riquezas, como terras e metais preciosos.
d) Ela tem como principal objetivo fazer a guerra com seus vizinhos para ampliar suas posses através da conquista.
e) Ela ambiciona o luxo desmedido e está cheia de objetos supérfluos, tais como perfumes, incensos, iguarias,
guloseimas, ouro, marfim, etc.

Questão 6
(UEL 2005)

- - Mas a cidade pareceu-nos justa, quando existiam dentro dela três espécies de naturezas, que executavam cada uma
a tarefa que lhe era própria; e, por sua vez, temperante, corajosa e sábia, devido a outras disposições e qualidades
dessas mesmas espécies.
- É verdade.
- Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo, que tiver na sua alma estas mesmas espécies, merece bem, devido
a essas mesmas qualidades, ser tratado pelos mesmos nomes que a cidade . 

(PLATÃO. A república. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 190.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a justiça em Platão, é correto afirmar:

a) As pessoas justas agem movidas por interesses ou por benefícios pessoais, havendo a possibilidade de ficarem
invisíveis aos olhos dos outros.
b) A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito, conforme o princípio universal de igualdade
entre todos os seres humanos, homens e mulheres.
c) A verdadeira justiça corresponde ao poder do mais forte, o qual, quando ocupa cargos políticos, faz as leis de acordo
com os seus interesses e pune a quem lhe desobedece.
d) A justiça deve ser vista como uma virtude que tem sua origem na alma, isto é, deve habitar o interior do homem,
sendo independente das circunstâncias externas.
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e) Ser justo equivale a pagar dívidas contraídas e restituir aos demais aquilo que se tomou emprestado, atitudes que
garantem uma velhice feliz.

Questão 7
(UFMG 2003)

Leia estes trechos:

À parte a questão da honra, senhores, não me parece justo pedir e obter dos juízes minha absolvição, em vez de
informá-los e convencê-los.
...............................................
Pode alguém perguntar: "Mas não serás capaz, ó Sócrates, de nos deixar e viver calado e quieto?" De nada eu
convenceria alguns dentre vós mais dificilmente do que disso. Se vos disser que assim desobedeceria ao deus e, por
isso, impossível é a vida quieta, não me dareis fé, pensando que é ironia; doutro lado, se vos disser que para o homem
nenhum bem supera o discorrer cada dia sobre a virtude e outros temas de que me ouvistes praticar quando
examinava a mim mesmo e a outros, e que vida sem exame não é digna de um ser humano, acreditareis ainda menos
em minhas palavras. Digo a pura verdade, senhores, mas convencer-vos dela não me é fácil. Acresce que não estou
habituado a julgar-me merecedor de mal nenhum.
..............................................
Perdi-me por falta, não de discursos, mas de atrevimento e descaro, por me recusar a proferir o que mais gostais de
ouvir, lamentos e gemidos, fazendo e dizendo uma multidão de coisas que declaro indignas de mim, tais como
costumais ouvir dos outros. [...] Quer no tribunal, quer na guerra, não devo eu, não deve ninguém lançar mão de todo
e qualquer recurso para escapar à morte.

PLATÃO. Defesa de Sócrates. (35c-38e). São Paulo: Abril Cultural, 1972. p. 26-31.

Com base na leitura desses trechos e em outras informações presentes nesta obra de Platão, REDIJA um texto sobre o
caminho escolhido por Sócrates para a elaboração de sua defesa.

Questão 8
(UEL 2003)

- Toda cidade [pólis], portanto, existe naturalmente, da mesma forma que as primeiras comunidades; aquela é o
estágio final destas, pois a natureza de uma coisa é seu estágio final. (...) Estas considerações deixam claro que a
cidade é uma criação natural, e que o homem é por natureza um animal social, e um homem que por natureza, e não
por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade. 

(ARISTÓTELES. Política. 3. ed. Trad. de Mário da Gama Kuri. 
Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997. p. 15.)

De acordo com o texto de Aristóteles, é correto afirmar que a pólis:

a) É instituída por uma convenção entre os homens.
b) Existe por natureza e é da natureza humana buscar a vida em sociedade.
c) Passa a existir por um ato de vontade dos deuses, alheia à vontade humana.
d) É estabelecida pela vontade arbitrária de um déspota.
e) É fundada na razão, que estabelece as leis que a ordenam.

Questão 9
(UFMG 2004)

Leia este trecho:
... aquele que não faz parte de cidade alguma [ápolis], por natureza e não por acaso, é inferior ou superior a um
homem.
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ARISTÓTELES. Política. 1253a.

Com base na leitura desse trecho e em outras informações presentes nesta obra de  Aristóteles, REDIJA um texto,
justificando, do ponto de vista do autor, essa afirmação.

Questão 10
(FUVEST 1998)

"Assim, pois, a cidade de Deus que é tomada como una, na realidade tripla. Alguns rezam, outros lutam, outros
trabalham. As três ordens vivem juntas e não podem ser separadas. Os serviços de cada uma dessas ordens permitem
os trabalhos das outras duas e cada uma por sua vez presta apoio às demais". 

O trecho acima, escrito em 998 d.C., representa

a) um ataque à representação do Deus uno, defendida pelos monofisistas. 
b) uma justificativa funcional das diferenças sociais no mundo medieval.
c) um retorno às concepções de Santo Agostinho, que opunha à cidade de Deus a cidade dos homens.
d) uma descrição da estrutura social de Roma, sede do papado e considerada a cidade de Deus.
e) uma crítica à desigualdade entre os homens, pois estes são considerados iguais perante Deus.

Questão 11
(FUVEST 2001)

"Em verdade é maravilho refletir sobre a grandeza que Atenas alcançou no espaço de cem anos depois de se livrar da
tirania ... Mas acima de tudo é ainda mais maravilhoso observar a grandeza a que Roma chegou depois de se livrar de
seus reis."

(Maquiavel, Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio)

Nesta afirmação, o autor:

a) critica a liberdade política e a participação dos cidadãos no governo.
b) celebra a democracia ateniense e a República romana.
c) condena as aristocracias atenienses e romanas.
d) expressa uma concepção populista sobre a antigüidade clássica.
e) defende a pólis grega e o império romano.

Questão 12
(UEL 2005)

A escolha dos ministros por parte de um príncipe não é coisa de pouca importância: os ministros serão bons ou
maus, de acordo com a prudência que o príncipe demonstrar. A primeira impressão que se tem de um governante e da
sua inteligência, é dada pelos homens que o cercam. Quando estes são eficientes e fiéis, pode-se sempre considerar o
príncipe sábio, pois foi capaz de reconhecer a capacidade e manter fidelidade. Mas quando a situação é oposta, pode-
se sempre dele fazer mau juízo, porque seu primeiro erro terá sido cometido ao escolher os assessores . 

(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Trad. de Pietro Nassetti. 
São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 136.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Maquiavel, é correto afirmar:

a) As atitudes do príncipe são livres da influência dos ministros que ele escolhe para governar.
b) Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para queseu governo obtenha pleno êxito e seja reconhecido pelo povo.
c) O povo distingue e julga, separadamente, as atitudes do príncipe daquelas de seus ministros.
d) A escolha dos ministros é irrelevante para garantir um bom governo, desde que o príncipe tenha um projeto político
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perfeito.
e) Um príncipe e seu governo são avaliados também pela escolha dos ministros.

Questão 13
(UEL 2004)

O maquiavelismo é uma interpretação de O Príncipe de Maquiavel, em particular a interpretação segundo a qual a
ação política, ou seja, a ação voltada para a conquista e conservação do Estado, é uma ação que não possui um fim
próprio de utilidade e não deve ser julgada por meio de critérios diferentes dos de conveniência e oportunidade.

(BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. 
Trad. de Alfredo Fait. 3.ed. Brasília: Editora da UNB, 1984. p. 14.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, para Maquiavel o poder político é:

a) Independente da moral e da religião, devendo ser conduzido por critérios restritos ao âmbito político.
b) Independente da conveniência e oportunidade, pois estas dizem respeito à esfera privada da vida em sociedade.
c) Dependente da religião, devendo ser conduzido por parâmetros ditados pela Igreja.
d) Dependente da ética, devendo ser orientado por princípios morais válidos universal e necessariamente.
e) Independente das pretensões dos governantes de realizar os interesses do Estado.

Questão 14
(UFPR 2007)

Leia o seguinte trecho, retirado de O Príncipe, de Maquiavel:

Porque o nosso arbítrio não desapareça, penso poder ser verdade que a fortuna seja árbitra de metade de nossas
ações, mas que, ainda assim, ela nos deixe governar quase a outra metade. Comparo-a a um desses rios impetuosos
que, quando se encolerizam, alagam as planícies, destroem as árvores, os edifícios, arrastam montes de terra de um
lugar para outro: tudo foge diante dele, tudo cede ao seu ímpeto, sem poder obstar-lhe e, se bem que as coisas passem
assim, não é menos verdade que os homens, quando volta a calma, podem fazer reparos e barragens, de modo que,
em outra cheia, aqueles rios correrão por um canal e o seu ímpeto não será tão livre nem tão danoso. Do mesmo modo
acontece com a fortuna; o seu poder é manifesto onde não existe resistência organizada, dirigindo ela a sua violência
só para onde não se fizerem diques e reparos para contê-la.

(Maquiavel, O Príncipe. São Paulo : Abril Cultural, 
Col. Os Pensadores, 1979, cap. XXV, p. 103.)

Com base no trecho acima e em outras informações presentes nessa obra, explique as duas imagens usadas por
Maquiavel:

a) o rio impetuoso

b) as barragens

Questão 15
(UFPR 2007)

Em 1740, Frederico II, rei da Prússia, publicou uma obra intitulada O Anti-Maquiavel, na qual critica e refuta O
Príncipe, como fizeram tantos outros, que, como ele, pensaram haver algo de errado com os ensinamentos de
Maquiavel.
Leia o trecho a seguir, no qual Frederico II expõe o que pretendeu fazer em sua obra.

Nessa obra, vimos a falsidade dos raciocínios com os quais Maquiavel pretendeu nos confundir, apresentando-nos
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criminosos com a máscara de grandes homens. Eu me esforcei para arrancar do crime o véu da virtude com o qual
Maquiavel o encobriu e para denunciar ao mundo o erro em que muitos incorreram sobre a política dos príncipes. Eu
disse aos reis que sua verdadeira política consiste em ultrapassar seus súditos em virtudes, a fim de que não se vejam
obrigados a condenar nos outros o que autorizam em sua própria pessoa. Eu disse a eles que ações brilhantes não são
suficientes para estabelecer sua reputação, mas que para tanto requerem-se ações que tendam à felicidade do gênero
humano.

(Frédéric II, L anti-Machiavel. Oeuvres philosophiques. Paris: Fayard, 1985, p. 125.)

Com base na leitura desse trecho e em conhecimentos de O Príncipe, de Maquiavel, explique por que Frederico II
considera ser necessário refutar Maquiavel.

Questão 16
(UERJ 1997)

No meio de pestes terríveis, de repetidas guerras e de aflitivas lutas civis, numa Europa Ocidental e Central abalada
por brutais reviravoltas da conjuntura econômica, a Igreja de Cristo parecia navegar à deriva para o abismo. Mas o
século XVI viu-a recuperar-se e, ao mesmo tempo, quebrar-se e mostrar à luz do dia o escandaloso espetáculo de ódio
entre os seus filhos.

(DELUMEAU, J. A Civilização do Renascimento. Lisboa, Estampa, 1984.)

O texto acima refere-se à conjuntura do seguinte processo histórico:

a) Iluminismo
b) Liberalismo
c) Reforma Religiosa
d) Revolução Filosófica e Científica

Questão 17
(UERJ 2007)

A ilustração acima está estampada na folha de rosto da obra Leviatã, de Hobbes, publicada em 1651, na Inglaterra. A
figura do Leviatã é proveniente de mitologias antigas, sendo empregada para personificar o Estado Absolutista europeu.
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Descreva a conjuntura política da Inglaterra em meados do século XVII e aponte duas características da teoria de
Estado formulada por Hobbes.

Questão 19
(UEL 2003)

Sabemos que Hobbes é um contratualista, quer dizer, um daqueles filósofos que, entre o século XVI e o XVIII
(basicamente), afirmaram que a origem do Estado e/ou da sociedade está num contrato: os homens viveriam,
naturalmente, sem poder e sem organização  que somente surgiriam depois de um pacto firmado por eles,
estabelecendo as regras de comércio social e de subordinação política. (RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes: o medo e a
esperança. In: WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 2000. p. 53.)

Com base no texto, que se refere ao contratualismo de Hobbes, considere as seguintes afirmativas:

I. A soberania decorrente do contrato é absoluta.
II. A noção de estado de natureza é imprescindível para essa teoria.
III. O contrato ocorre por meio da passagem do estado social para o estado político.
IV. O cumprimento do contrato independe da subordinação política dos indivíduos.

Quais das afirmativas representam o pensamento de Hobbes?

a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas II e III.
d) Apenas as afirmativas II e IV.
e) Apenas as afirmativas III e IV.

Questão 20
(UEL 2005)

- Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes por natureza, ninguém pode ser retirado
deste estado e se sujeitar ao poder político de outro sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual
alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das limitações da sociedade civil é através do acordo
com outros homens para se associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida confortável, segura e pacífica
uns com os outros, desfrutando com segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra aqueles que não são
daquela comunidade . 

(LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. 
Trad. de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1994. p.139.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o contrato social em Locke, considere as afirmativas a seguir.

I. O direito à liberdade e à propriedade são dependentes da instituição do poder político.
II. O poder político tem limites, sendo legítima a resistência aos atos do governo se estes violarem as condições do
pacto político.
III. Todos os homens nascem sob um governo e, por isso, devem a ele submeter-se ilimitadamente.
IV. Se o homem é naturalmente livre, a sua subordinação a qualquer poder dependerá sempre de seu consentimento.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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Questão 21
(UEL 2005)

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é
meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e
horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a
seus semelhantes: Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e
que a terra não pertence a ninguém! . 

(ROUSSEAU, Jean- Jacques. Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens. Trad. de Lourdes 

Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 87.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento político de Rousseau, é correto afirmar:

a) A desigualdade é um fato natural, autorizada pela lei natural, independentemente das condições sociais decorrentes
da evolução histórica da humanidade.
b) A finalidade da instituição da sociedade e do governo é a preservação da individualidade e das diferenças sociais.
c) A sociabilidade tira o homem do estado de natureza onde vive em guerra constante com os outros homens.
d) Rousseau faz uma crítica ao processo de socialização, por ter corrompido o homem, tornando-o egoísta e mesquinho
para com os seus semelhantes.
e) Rousseau valoriza a fundação da sociedade civil, que tem como objetivo principal a garantia da posse privada da
terra.

Questão 22
(UEL 2005)

Poder-se-ia [...] acrescentar à aquisição do estado civil a liberdade moral, única a tornar o homem verdadeiramente
senhor de si mesmo, porque o impulso do puro apetite é escravidão, e a obediência à lei que se estatui a si mesma é
liberdade . 

(ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. 
Trad. de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 37.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a liberdade em Rousseau, é correto afirmar:

a) As leis condizentes com a liberdade moral dos homens devem atender aos seus apetites.
b) A liberdade adquire sentido para os homens na medida em que eles podem desobedecer às leis.
c) O homem livre obedece a princípios, independentemente de eles também valerem para a sociedade.
d) O homem afirma sua liberdade quando obedece a uma lei que prescreve para si mesmo.
e) É no estado de natureza que o homem pode atingir sua verdadeira liberdade.

Questão 23
(UFRJ 2008)

De acordo com o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, o contrato social estabelece entre os cidadãos uma tal
igualdade que eles se comprometem todos nas mesmas condições e devem gozar dos mesmos direitos. (...) sua situação
[dos indivíduos], por efeito desse contrato, se torna realmente preferível à que antes existia, e em vez de uma
alienação, não fizeram senão uma troca vantajosa de um modo de vida incerto e precário por um outro melhor e mais
seguro, da independência natural pela liberdade, do poder de prejudicar a outrem pela segurança própria, e de sua
força, que outras podiam dominar, por um direito que a união social torna invencível.

(ROUSSEAU, J-J. Do Contrato Social. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978)

Considerando as trocas a que se refere o trecho acima:
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a) identifique, com base no texto, dois elementos que são substituídos e dois que são conquistados
pelos indivíduos que se comprometem com o contrato social ;

b) discuta em que medida essa substituição pode ser considerada vantajosa.

Unidade 6

Liberdade e determinismo

Conteúdo:

Geralmente, não nos perguntamos sobre se somos livres ou não. Intuitivamente temos certeza de nossa liberdade. Mas e
se essa certeza for determinada por nossa formação cultural ou pelo modo como nossa mente funciona?

A pergunta sobre se somos livres ou não constitui o cerne do problema da liberdade e do determinismo. 

A formulação desse problema pode ser melhor compreendida se expormos o paradoxo da liberdade e do determinismo:

PARADOXO DA LIBERDADE E DO DETERMINISMO

Minhas ações são livres. O que causa minhas ações? Minhas crenças e meus desejos  ou seja, minha mente. Ora,
minha mente é constituída por: (1) meu cérebro, isto é, meu corpo; (2) todas as experiências que já tive. Meu cérebro e
meu corpo são determinados pela minha genética e pelos alimentos que consumi em toda a minha vida. As
experiências que tive são determinadas pela cultura em que vivo, pela família em que fui criado, pelas cidades em que
vivi, pelas pessoas com quem conversei, pelos livros que li... Posso notar, portanto, que minha mente, que determina
minhas ações (que imagino serem livres) não é realmente livre: é determinada por fatos sobre os quais não tem
controle, que são a minha carga genética e as circunstâncias da minha vida. Ou seja: se minha mente orienta minhas
ações, e se ela não é livre, mas determinada por coisas além de meu controle, então minhas ações são determinadas
por coisas além do meu controle. Portanto, não sou realmente livre.

Contudo, como posso não ser livre, se tenho consciência da liberdade? Os filósofos e cientistas que defendem a posição
de que não há liberdade, posição chamada determinista, afirmam que a consciência da liberdade não é mais do que uma
ilusão cultural. Eu penso que sou livre porque vivo numa cultura na qual existe o conceito de liberdade. Contudo, para
os deterministas, a liberdade não é mais do que uma palavra que define um tipo de comportamento determinado
indiretamente por coisas que não estão imediatamente aparentes (coisas como a genética e as circunstâncias históricas).

Assim, uma ação nunca seria livre: por mais que achemos que agimos livremente, na verdade somos sempre
determinados por fatores independentes de nossa vontade, e nossas ações são as únicas possíveis, dada a mente que
temos.

Por exemplo: tenho desejo de comer um chocolate. Tenho dinheiro no bolso da calça. Vou à cantina, compro um
chocolate e como. Para os deterministas, o desejo de comer chocolate já é determinado por minha genética e por minha
cultura; não é de minha livre vontade gostar de chocolate. A minha decisão de ir à cantina ou não também está
determinada previamente. Se sou preguiçoso, não irei à cantina. Se sou ativo, irei à cantina. Ou seja: para o
determinismo, por mais que eu pareça livre, minha liberdade está determinada por fatores prévios.

Note que a posição determinista elimina a responsabilidade individual. Se o determinismo é verdadeiro, no fundo
ninguém tem responsabilidade por suas ações, já que elas são determinadas por fatores independentes das escolhas das
pessoas.

A posição oposta ao determinismo é chamada libertismo. O libertismo afirma que, independentemente do fato de
termos a mente em algum grau determinado por fatores externos ou independentes de nossa vontade, podemos escolher
nossa ação no momento em que surge qualquer possibilidade de escolha.

42



Para os libertistas, portanto, a liberdade é inseparável de todas as ações dos homens, pois uma pessoa pode decidir entre
praticar uma ação, praticar uma outra ação ou não praticar ação alguma.

A posição libertista enfatiza a responsabilidade individual sobre todas as ações  e também sobre as omissões. Assim,
as pessoas têm responsabilidade quando agem e também quando não agem. Por exemplo: para o libertista, alguém que
vê uma pessoa na rua passando por alguma dificuldade e decide não fazer nada é responsável pela pessoa em apuros,
tanto quanto seria responsável se decidisse ajudá-la.

TEXTO DE APOIO

LIBERDADE, CAUSALIDADE E DETERMINISMO

O problema da liberdade

O problema acerca da existência da liberdade humana pode ser apresentado numa formulação preliminar. As nossas
crenças e desejos, e portanto, o nosso comportamento, são causados por coisas fora do nosso controlo. Não escolhemos
livremente os nossos genes nem a sequência de ambientes em que crescemos. Se não os escolhemos livremente, porquê
dizer que o nosso comportamento é o resultado de uma escolha livre da nossa parte? Como podemos ser responsáveis
por ações causadas por acontecimentos (que tiveram lugar há muito tempo) sobre os quais não exercemos qualquer
controlo? Aparentemente, somos tão livres como um computador: um computador comporta-se como o faz porque foi
programado para isso.

Outra maneira de ver o problema consiste em considerar uma característica diferente do quadro causal acima indicado.
Suponhamos que o nosso comportamento é o resultado das nossas crenças e desejos, tal como o comportamento de um
computador é o resultado do seu programa. Há um aspecto na situação em que se encontra o computador que parece
caracterizar também a nossa. Dado o programa nele instalado, o computador não pode agir de modo diferente do que
age. Suponhamos que um computador foi programado para calcular a soma de dois números. Isto significa que se os
dados de entrada são 7 e 5, o computador não pode deixar de fornecer 12 como dado de saída. O computador não pode
agir de forma diferente.

Seremos neste aspecto como os computadores? Dados os desejos e crenças que presentemente temos, fazer o que
fazemos não será inevitável? Os nossos desejos e crenças deixam tão em aberto o que faremos como o programa do
computador deixa em aberto o que o computador fará. Este facto a respeito do computador, e a respeito de nós próprios
se formos como o computador, parece implicar que não somos livres. A razão é que se uma ação for praticada
livremente, então deve ter sido possível ao agente agir de outra maneira. Se foi livremente que levei aos lábios a
chávena, deve ter sido possível abster-me de levar aos lábios a chávena. Mas, dados os desejos e crenças que tinha, eu
não podia deixar de levar a chávena aos lábios. As nossas ações são a consequência inevitável das mentes que temos, tal
como os dados de saída do computador são a consequência inevitável do seu programa. 

Acabo de indicar duas características das relações causais representadas no diagrama precedente. Cada uma sugere o
seu próprio argumento a favor da tese de que nenhuma ação humana é livre. Ao primeiro argumento chamarei
Argumento da Causalidade à Distância; está centrado na idéia de que o nosso comportamento é causado por factores (os
nossos genes e o ambiente em que crescemos) fora do nosso controlo. Ao segundo argumento chamarei Argumento da
Inevitabilidade; centra-se na idéia de que não podemos agir de maneira diferente daquela que os nossos desejos e
crenças nos fazem agir. Ambos os argumentos serão mais tarde clarificados. Por agora, basta ter presente que se
pensamos que por vezes agimos livremente, temos de encontrar uma falha em cada um deles.  

Exemplos de ações não livres

Consideremos dois tipos de comportamento que ninguém pensa que sejam livres. O primeiro é o comportamento
resultante de uma lavagem ao cérebro. Vejamos o caso de Patty Hearst. Herdeira de uma fortuna conseguida com
jornais, Hearst foi raptada e violentada mental e fisicamente pelos seus raptores durante vários meses em 1974. Em
seguida, participou com eles no assalto a um banco. Foi apanhada e levada a julgamento.

Nunca houve qualquer dúvida quanto a Hearst ter ajudado a assaltar o banco. A questão era saber se o tinha feito de
livre vontade. Os advogados de defesa tentaram estabelecer que Hearst não tinha livre-arbítrio no momento em que o
fez. Argumentaram que os seus raptores tinham de tal modo distorcido as suas faculdades mentais que ela se tornara um
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simples joguete nas suas mãos. As suas ações eram a expressão dos desejos deles, não dos seus, segundo defenderam. A
acusação tentou mostrar que Hearst era um agente livre, argumentado que embora tenha sido violentada, participara de
livre vontade no assalto ao banco.

A acusação ganhou o caso, e Patty Hearst foi presa. Independentemente de saber se esta foi a conclusão correta, gostaria
de chamar a atenção para uma idéia com a qual a acusação e a defesa estavam de acordo. As pessoas que agem em
consequência de uma lavagem ao cérebro não agem de livre vontade. Eis, pois, um comportamento que penso podermos
considerar não livre. 

A segunda categoria de comportamento não livre foi descrita por Freud. Freud descreve um homem que obsessivamente
lavava as mãos. Tinha sido apanhado nas malhas de uma compulsão. Mesmo depois de qualquer pessoa normal
reconhecer ter as mãos limpas, o lavador de mãos compulsivo continua a esfregar. Por vezes, a compulsão é de tal modo
extrema que a carne é consumida e o osso fica exposto. "Não conseguem evitá-lo", poder-se-á dizer.

Outro exemplo deste gênero é a cleptomania. Um cleptomaníaco é alguém dominado pela compulsão de roubar. Mesmo
quando reconhecem que roubar está a arruinar as suas vidas, os cleptomaníacos vêem-se impotentes para alterar o seu
comportamento. Talvez algumas pessoas roubem por sua livre vontade; não parece ser este o caso dos cleptomaníacos. 

Até os filósofos que pensam que por vezes agimos livremente, em geral concedem que a lavagem ao cérebro e a
compulsão nos privam de livre-arbítrio. A questão é saber se há outras categorias de comportamento genuinamente
livres. Já descrevi dois argumentos  o Argumento da Causalidade à Distância e o Argumento da Inevitabilidade 
que respondem a esta questão negativamente.

Serão todos os comportamentos como os produzidos por lavagens ao cérebro ou por compulsões?

Para decidir se alguma vez agimos livremente é preciso decidir se algum dos nossos comportamentos difere
significativamente dos comportamentos não livres que acabam de ser descritos. Se a lavagem ao cérebro nos rouba o
livre-arbítrio, que dizer do modo como uma educação normal modela o tipo de pessoas que somos? Se a doutrinação
priva as pessoas do seu livre-arbítrio, que efeitos tem a educação no que respeita à possibilidade de agir livremente? Se
uma vítima de lavagem ao cérebro não é responsável por aquilo que faz, como poderemos dizer que os indivíduos
"normais" são responsáveis por aquilo que fazem?

Mudando agora para exemplos de comportamento compulsivo, podemos perguntar, se o comportamento compulsivo
não é livre, o que dizer dos casos normais de deliberação racional em que as pessoas agem com base na sua vontade?
Talvez a única diferença entre alguém ter uma compulsão e uma pessoa "normal" é quererem diferentes coisas. Não é
usual querer lavar as mãos 200 vezes por dia, mas já não é assim tão raro querer lavá-las quando ficam cobertas de
sujidade. Mas se isto é tudo o que distingue os ditos comportamento compulsivo e comportamento normal, porquê
afirmar que um é menos livre que o outro? Para compreender o que a liberdade é, teremos que responder a questões
como estas.

Um choque entre concepções plausíveis

O problema da liberdade envolve um choque aparente entre duas das formas mais fundamentais que temos de nos
conceber a nós próprios. Em primeiro lugar, há a idéia de que fazemos parte da rede causal. As nossas ações não
surgem do nada; pelo contrário, podem ser reconduzidas às crenças, desejos e outras características mentais que
possuímos. Estas características mentais também não surgiram do nada; têm os seus antecedentes causais nos nossos
genes e meio ambiente. Em segundo lugar, há a idéia de que (pelo menos algumas vezes) praticamos ações livres.
Existirá um choque entre estas idéias, ou podem ser conciliadas?

Os argumentos acima mencionados referem-se a estágios diferentes do processo causal representado no diagrama. O
Argumento da Causalidade à Distância diz respeito à relação das nossas ações com os nossos genes e meio ambiente. O
Argumento da Inevitabilidade diz respeito à relação das nossas ações com as nossas crenças e desejos. Apesar desta
diferença, os dois argumentos têm algo em comum. Ambos afirmam que as nossas ações são causadas. E ambos
afirmam que há algo acerca do modo com as nossas ações são causadas que mostra que essas ações não são livres.
Como ficou claro antes, se pensarmos que algumas das nossas ações são livres, temos de rejeitar uma ou outra destas
premissas.

SOBER, Elliot. Core Questions in Philosophy. Trad. Paulo Ruas.
Disponível online em: http://criticanarede.com/eti_livrearbitrio.html
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EXERCÍCIOS

Questão 1

Imputabilidade é definida como a aptidão do ser humano compreender que determinado fato não é lícito e de agir em
conformidade com esse entendimento. É imputável a pessoa capaz de entender o caráter ilícito de um fato e
determinar-se de acordo com tal entendimento. Segundo Damásio Evangelista de Jesus , imputável "é o sujeito
mentalmente são e desenvolvido, capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse
entendimento".

Dita o art. 26 do Código Penal brasileiro ser isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

[...]

Questão que inquieta os operadores do direito é a relacionada com a imputabilidade penal dos índios. No sítio
eletrônico da FUNAI consta estimativa de existirem no Brasil entre 100 e 190 mil índios vivendo fora das terras
indígenas, inclusive em áreas urbanas. Não é rara na rotina forense, pois, a ocorrência de ações penais relacionadas
com crimes praticados por índios em suas relações com a sociedade não índia envolvente, ou em suas próprias
comunidades. 

Roberto Lemos dos Santos Filho
Disponível online em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8924

Juridicamente, os índios são considerados inimputáveis. Qual a explicação para isso?

Questão 2

Hodiernamente, as causas da criminalidade violenta vêm sendo discutidas sob dois aspectos principais: penas
insuficientes e falta de oportunidade social.

Para alguns, os crimes violentos, dentre os quais o roubo, a extorsão mediante seqüestro, o homicídio etc., dar-se-iam
em razão das "pequenas" penas previstas em nossa legislação. Apregoam uma reforma legislativa e, por conseqüência,
uma exasperação das penas naqueles crimes tidos como violentos, insinuando que tal providencia seria a panacéia de
todos os males. Para estes sempre bem intencionados - políticos muitas vezes - os "direitos humanos são para os
humanos direitos".

Outros entendem que esse não é o caminho; defendem a posição segundo a qual o delinqüente comete crimes em razão
da falta de oportunidades oferecidas a ele e que as dificuldades encontradas estão acima do tolerado por qualquer um.
Apregoam que os delinqüentes só se tornam criminosos porquanto teriam sido abandonados pelo Estado e pela
sociedade. Para estes - outros políticos bem intencionados - correto é afirmar: - "coitado do ladrão"!

Juliana Pantaleão e Marcelo Marcochi
Disponível online em: http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=271

O texto acima apresenta duas teses que procuram explicar as causas dos crimes violentos. 
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a) Caracterize e justifique filosoficamente a primeira tese.

b) Caracterize e justifique filosoficamente a segunda tese.

Questão 3
(UFRJ 2008)

Uma das questões importantes que ocuparam a filosofia ocidental desde seu surgimento diz respeito às nossas decisões
e ações. De um lado, alguns filósofos sustentaram que todos os acontecimentos do mundo, inclusive as nossas decisões
por realizar ou não uma ação, são inteiramente determinados por leis da natureza diante das quais a vontade humana
nada pode. Essa posição é muitas vezes chamada de determinismo. 

De outro lado, outros filósofos rejeitaram essa concepção determinista por a considerarem incompatível com a tese de
que a liberdade é um traço característico das decisões humanas, defendendo que, por sermos livres, está sempre em
nosso poder, isto é, sob o poder da nossa vontade, a decisão por realizar ou não uma ação. 

Considerando que uma decisão imputável é aquela que pode ser legitimamente atribuída a alguém como seu
autor responsável, isto é, alguém capaz de responder por ela, identifique qual das duas doutrinas, a do
determinismo ou a da liberdade, tais como acima descritas, é mais compatível com o princípio da
imputabilidade. Justifique sua resposta.

46



Unidade 7

Ética e Moral

Conteúdo

A diferença entre ética e moral é sutil. Moral é o conjunto de normas que orientam o comportamento humano a partir
dos valores de uma dada comunidade ou cultura. A moral é, portanto, de ordem prática. Já a ética é o estudo teórico dos
diversos sistemas morais elaborados pelos homens. Ou seja: a moral é prática, a ética é teórica.

CONCEPÇÕES ÉTICAS NA HISTÓRIA DA FILOSOFIA

A ANTIGUIDADE GREGA

O pensamento ético dos gregos tem alguns componentes presentes de modo quase universal:

O RACIONALISMO: A vida virtuosa consiste em agir em conformidade com a razão, pois é a razão que diferencia os
homens dos outros animais.
O NATURALISMO: A vida virtuosa consiste em agir de acordo com a Natureza (o Cosmos) e com a nossa natureza,
que é parte do todo natural. 

OS SOFISTAS (séc. V a.C.)

Para os sofistas, não existem critérios morais universalmente válidos. Sua concepção é relativista.

SÓCRATES (470/469  399 a.C.)

A ação virtuosa é a ação racional. É necessário investigar racionalmente o que é a virtude para que se possa agir de
acordo com ela. Isso significa que Sócrates foi o primeiro filósofo a fazer uma investigação ética no sentido estrito, ou
seja, foi o primeiro filósofo que tentou conceitualizar a virtude para que se pudesse agir de acordo com um princípio
estabelecido racionalmente.

PLATÃO (428/427  348/347 a.C.)

A partir da consideração de que o Bem existe no mundo das Idéias, é necessário conhecer as Idéias para conhecer o
Bem e, consequentemente, agir bem. Como são os filósofos que conhecem o mundo das Idéias, são justamente eles que
devem fornecer ao povo os princípios morais.

ARISTÓTELES (384  322 a.C.)
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A vida virtuosa é a vida em conformidade com o fim último do ser humano. A finalidade do ser humano é a felicidade.
Então, a vida virtuosa é a vida feliz. Em que consiste essa felicidade para Aristóteles? Consiste no uso das qualidades
que definem o ser humano. Como o ser humano é um animal racional, a felicidade consiste no uso livre e pleno da
razão. Como o ser humano é um animal político, a felicidade só pode ser realizada na pólis, entre seus iguais.
Além disso, a razão indica um caminho para a satisfação dos apetites: é o caminho do meio-termo, da justa medida. A
virtude consiste em agir segundo o princípio de não exagerar nem deixar faltar nada. Tudo o que é excessivo ou falta
torna-se um mal; portanto, é necessário tudo ter com parcimônia, com razoabilidade.

ESTOICISMO (séc. IV a.C.)

Para os estóicos, os maiores bens são a paz interior e o autocontrole. Isso é a apathéia, a aceitação de tudo o que
acontece. Os estóicos eram deterministas naturais. A virtude, para os estóicos, é manter uma vontade de acordo com a
natureza, aceitando os fatos da vida, inclusive todos os tipos de dor e prazer (que, aliás, o homem não deve buscar), sem
alteração de espírito. 

EPICURISMO (séc. III a.C.)

Para os estóicos, a boa vida consiste na ausência de sofrimento e na existência do prazer espiritual. O ideal estóico é a
ataraxia, ou seja, o estado de não preocupação. Eram naturalistas: consideravam, como a maioria dos gregos, que tudo
era parte da natureza, inclusive os seres humanos, e que a vida boa só poderia ser alcançada se se vivesse conforme a
natureza. Praticavam o ascetismo e evitavam a vida política (o que não é normal entre os gregos).

A ÉTICA NO PENSAMENTO MEDIEVAL

Na época medieval, os filósofos abandonam o naturalismo e o racionalismo característicos da filosofia grega. Os
medievais introduzem, como idéia central de todo o pensamento, o Deus cristão. Portanto, agir eticamente é agir de
acordo com a Lei de Deus. 

SANTO AGOSTINHO (354 - 430)

Agostinho introduz a idéia de liberdade como livre-arbítrio. Os homens podem escolher aproximar-se de Deus (o bem,
a Graça) ou afastar-se de Deus (o mal, o pecado). Agostinho é importante também por ter introduzido a noção de
subjetividade do ser humano. 

A ÉTICA NA MODERNIDADE

No Renascimento, o humanismo aparece com força. O humanismo renascentista não é semelhante ao humanismo do
século XX, que consiste na defesa intransigente dos direitos humanos; o humanismo renascentista nada mais é que um
antropocentrismo, ou seja, a consideração de que o ser humano é um fenômeno essencial no mundo, que por sua vez só
pode ser compreendido caso se compreenda o ser humano em primeiro lugar. O humanismo renascentista enfatiza o
papel da autonomia humana e busca compreender a natureza do ser humano. O antropocentrismo toma o lugar, no
Renascimento, do teocentrismo medieval.

KANT (1724  1804)

Para Kant, a razão humana é uma razão legisladora, capaz de elaborar normas universais. As normas morais teriam
origem na razão. 

As normas morais devem ser obedecidas como deveres. A obediência a um dever é uma ação livre. Por sinal, só pode
ser considerado um ato moral aquele praticado de forma autônoma (livre), consciente e por dever (ou seja,
desinteressadamente).
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O imperativo categórico de Kant é o único princípio ético: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo
tempo querer que ela se torne uma lei universal .

A ética de Kant, assim, é formalista, pois postula um dever ético universal sem se preocupar com as condições
individuais das ações concretas. Kant diz qual a forma da ação moralmente correta (ou seja, indica seu imperativo
categórico), mas não diz nada sobre o conteúdo da ação moralmente correta.

EXERCÍCIOS

Questão 1
(UFMA 2003)

Em Platão, podemos dizer que a ética é: 

I. Conjunto de regras que se deve impor à natureza humana. 
II. Caminho a seguir para vir-a-ser. 
III. Vida de acordo com o prazer para alcançar o bem. 
IV. Felicidade possibilitada pelo mundo sensível. 
V. Contemplação do bem, de acordo com a razão, a verdade e a justiça

Marque a opção correta.

a) I e V estão corretas
b) III e IV estão corretas
c) II e V estão corretas
d) I e IV estão corretas
e) I e III estão corretas

Questão 2

Leia uma passagem do Livro IV da República.

Então nos é lícito admitir que se trata de duas coisas diferentes uma da outra, chamando àquilo com que o homem
raciociona o princípio racional da alma, e àquilo com que deseja, sente fome ou sede e é perturbada pelos demais
apetites, o irracional ou apetitivo, afeiçoado a toda sorte de prazeres e excessos.

(PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.)

Explique a característica da ética platônica exposta no texto acima.

Questão 3

A associação de muitas famílias forma um Estado completo, que chega a bastar-se absolutamente a si mesmo, tendo
por origem as necessidades da vida, e devendo sua subsistência ao fato de serem elas satisfeitas.
Assim, o Estado procede sempre da natureza, o mesmo que as primeiras associações [a família, por exemplo], cujo fim
último é o Estado [...]. De onde se conclui evidentemente que o Estado é um fato natural, que o homem é um ser
naturalmente sociável, e que o ser que vive fora da sociedade por sua vontade, e não por força do acaso, é certamente
um ser degradado ou um ser superior à espécie humana.

(ARISTÓTELES, Política. São Paulo: Abril Cultural, 1979.)
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Cite uma característica da filosofia grega que pode ser apreendida no texto acima.

Questão 4

Aristóteles, na obra Ética a Nicômaco, expõe sua teoria ética. Leia o texto abaixo, no qual o filósofo identifica o bem a
que tende toda ação humana:

Ora, parece que a felicidade, acima de qualquer outra coisa, é considerada como um bem. Ela é buscada sempre por si
mesma e nunca no interesse de uma outra coisa; enquanto a honra, o prazer, a razão, e todas as demais virtudes, ainda
que as escolhamos por si mesmas (visto que as escolheríamos mesmo que nada delas resultasse), fazemos isso no
interesse da felicidade, pensando que por meio dela seremos felizes. [...] Assim, a felicidade é algo absoluto e auto-
suficiente, e a finalidade da ação. 

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1978.)

A partir dos seus conhecimentos da filosofia de Aristóteles, explique em que consiste a felicidade exposta no
trecho acima.

Questão 5
(UEL 2003)

A virtude é pois uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania... 
(ARISTÓTELES. Ética àn Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e 

Gerd Bornheim. 4 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 33.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a virtude em Aristóteles, assinale a alternativa correta.

a) A virtude é o governo das paixões para cumprir uma tarefa ou uma função.
b) A virtude realiza-se no mundo das idéias.
c) A virtude é a obediência aos preceitos divinos.
d) A virtude é a justa medida de equilíbrio entre o excesso e a falta.
e) A virtude tem como fundamento a utilidade da ação.

Questão 6

Leia o texto abaixo e responda à questão.

Comecemos por considerar, pois, que está na natureza das virtudes o serem destruídas pela deficiência e pelo excesso,
tal como se observa no vigor e na saúde; tanto a prática excessiva de exercício quanto a deficiente destroem o vigor; e,
da mesma maneira destroem a saúde o alimento ou a bebida que ultrapassem certos limites, tanto para mais como
para menos, enquanto seu uso nas devidas proporções, produzem, aumentam e preservam a saúde e o vigor. E o
mesmo acontece com a temperança, a coragem e as outras virtudes. O homem que tem medo de tudo e de tudo foge,
não enfrentando nada, torna-se um covarde; e de outro lado, o homem que não teme absolutamente nada e enfrenta
todos os perigos, torna-se temerário. De modo análogo, homem que se entrega a todos os prazeres e não se abstém de
nenhum torna-se intemperante, ao passo que o homem que evita todos os prazeres, como fazem os rústicos, torna-se de
certo modo insensível. A temperança e a coragem, portanto, são destruídas pelo acesso e pela deficiência, e
preservadas pela mediania. 
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(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1978.)

A ética aristotélica expõe o critério de excelência moral indispensável para o bom exercício das virtudes. Qual é o
critério de excelência moral da ética de Aristóteles?

Questão 7

Leia o texto abaixo:

Segundo essa concepção filosófica, devemos adquirir a sabedoria prática para atingir a vida agradável, que consiste
nos prazeres intelectuais. Essa concepção exige a compreensão dos limites da vida, a supressão do medo da morte, o
cultivo da amizade e a eliminação dos desejos desnecessários. Contudo, o objetivo da vida humana não deve ser evitar
qualquer tipo de perturbação; deve ser evitar as perturbações ruins. O prazer intelectual é valorizado, mas os prazeres
sensoriais não são completamente desvalorizados.

Qual é a concepção filosófica da Grécia Antiga a que o texto acima faz referência?

Questão 8

Leia o texto abaixo:

Na vida do homem individual, a virtude é o único bem; coisas como saúde, felicidade, posses, não contam. A partir do
fato de que a virtude reside na vontade, tudo bom ou mau na vida de um homem depende unicamente de si mesmo. Ele
pode se tornar pobre, mas e daí? Ele ainda pode ser virtuoso. Um tirano pode colocá-lo na prisão, mas ele pode ainda
perseverar na vida em harmonia com a Natureza. Ele pode ser sentenciado à morte, mas pode morrer nobremente,
como Sócrates. Portanto todo homem tem a perfeita liberdade, dado que pode emancipar a si mesmo dos desejos
mundanos.

(RUSSEL, Bertrand. A History of Western Philosophy.)

Qual é a concepção filosófica da Grécia Antiga a que Bertrand Russel refere-se no texto citado?

Questão 9
(UEL 2003)

O imperativo categórico é portanto só um único, que é este: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao
mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. 

(KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. 
Trad. de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 1995. p. 59.)

Segundo essa formulação do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética quando:

a) Privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valham universal e necessariamente.
b) Ajusta os interesses egoístas de uns ao egoísmo dos outros, satisfazendo as exigências individuais de prazer e
felicidade.
c) É determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o princípio de autoconservação.
d) Está subordinada à vontade de Deus, que preestabelece o caminho seguro para a ação humana.
e) A máxima que rege a ação pode ser universalizada, ou seja, quando a ação pode ser praticada por todos, sem prejuízo
da humanidade.

Questão 10
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Kant é conhecido por sua teoria de que há uma única obrigação moral, que ele chamou Imperativo Categórico:

Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer-te sempre como princípio de uma legislação universal.

(KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. São Paulo: Edições e Publicações Brasil Editora, 1959.)

Apresente um exemplo prático da utilização do Imperativo Categórico.

Questão 11

Leia o texto abaixo.

Um preceito prático que implique uma condição material (por conseguinte, empírica), nunca deve ser tido em conta de
lei prática. Realmente, a lei da vontade pura, que é livre, situa esta em esfera totalmente diversa da empírica, sendo
que a necessidade que expressa, embora não deva ser nenhuma necessidade natural, consistirá simplesmente nas
condições formais da possibilidade de uma lei em geral. Toda a matéria de regras práticas assenta sempre em
condições subjetivas, as quais não proporcionam aos seres racionais nenhuma universalidade além da universalidade
condicionada (no caso de eu desejar isto ou aquilo, o que deva fazer para obtê-lo), girando todas elas ao redor do
princípio da felicidade própria. Agora convenhamos: se é inegável que todo o querer deve também ter um objeto, por
conseqüência uma matéria, nem por isso constitui o mesmo o fundamento preciso de determinação e a condição da
máxima, porque, se tal ocorresse, não admite exposição na forma legisladora universal, resultando, nesse caso, a
esperança da existência do objeto como causa determinante do livre-arbítrio, devendo, ainda, colocar-se a faculdade
de desejar, já por si dependente, na dependência de alguma outra coisa, colocando-se então como base do querer,
dependência essa que só pode ser buscada em condições empíricas, não podendo, por isso, proporcionar fundamento a
uma regra necessária e universal.

(KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. São Paulo: Edições e Publicações Brasil Editora, 1959.)

A partir dos seus conhecimentos da filosofia de Kant, explique por que a ética kantiana é considerada uma ética
formal.
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Unidade 8

Estética e Filosofia da Arte

CRIAÇÃO ARTÍSTICA X CONHECIMENTO 

A arte e a ciência são diferentes, mas têm algo em comum. 

Diferença entre a arte e a ciência: a arte parte da subjetividade, usa primariamente a imaginação, pode ser livremente
interpretada, pode ter qualquer método (inclusive pode não ter método algum). A ciência, por outro lado, é objetiva, usa
primariamente a razão, os resultados de seus experimentos têm uma interpretação partilhada pelos cientistas de
determinada área, e, finalmente, a ciência usa métodos claros e definidos (como o método hipotético-dedutivo, por
exemplo).

Semelhança entre a arte e a ciência: ambas pretendem esclarecer, cada uma a seu modo, a existência humana no mundo.
Ambas fornecem elementos para que o ser humano compreenda melhor o meio em que vive e a si mesmo.

A QUESTÃO DA UNIVERSALIDADE DA BELEZA

O que faz com que algumas coisas sejam consideradas belas? Esta pergunta é respondida de diferentes modos por duas
teorias: o subjetivismo estético e a teoria objetivista da beleza. 

O SUBJETIVISMO ESTÉTICO

Para o subjetivismo estético, o belo é o que cada um gosta subjetivamente. A beleza seria uma propriedade totalmente
subjetiva. Esta teoria permite explicar as diferenças entre o que é considerado belo de época para época e de lugar
para lugar. Neste sentido, a beleza é relativa, e não é possível falar de universalidade da beleza.

Contudo, se a teoria subjetivista está correta, então não seria possível a discussão acerca da beleza, pois cada um
deveria simplesmente afirmar que gosta ou que não gosta de tal objeto. Ora, a discussão sobre a beleza não só existe
como constitui uma profissão. Se a crítica de arte existe, então há algum problema com o subjetivismo estético.

A TEORIA OBJETIVISTA DA BELEZA

A teoria objetivista da beleza afirma que as coisas belas têm propriedades objetivas (isto é, independentes da
subjetividade das pessoas) que fazem com que elas sejam compreendidas como coisas belas . A beleza seria um
conjunto de atributos, ou uma relação entre determinados atributos, que uma coisa teria. Por exemplo, poderíamos falar
que as coisas belas têm certas proporções, têm equilíbrio, têm certas relações de cores ou de sons, determinadas formas,
etc. Coisas que não tivessem essas qualidades não seriam vistas como belas. Isso significa que a beleza seria
reconhecida por todos os indivíduos que estivessem diante da coisa bela  ou seja, a beleza seria universal. 

Todavia, há um problema com a teoria objetivista da beleza. Se ela está correta, então as pessoas não deveriam divergir
em seus juízos estéticos  mas essa divergência acontece repetidamente. Se vemos um objeto de arte, é possível que
alguns de nós considerem tal objeto como feio e outros de nós o considerem belo . Então, há algum problema com a
teoria objetivista da beleza.
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Portanto, percebemos que ambas as teorias sobre a beleza têm dificuldades sérias. Uma das tarefas da filosofia da arte é
tentar encontrar a solução para este problema.

TEXTOS DE APOIO

O QUE É A ESTÉTICA?

O ramo da filosofia a que se dá o nome de «estética» inclui um conjunto de conceitos e de problemas tão variado que,
aos olhos daquele que se inicia no seu estudo, pode parecer uma matéria demasiado dispersa e inacessível. Essa
primeira impressão é compreensível, mas ultrapassável. Uma maneira de desfazer tal impressão é começar por
esclarecer que a estética é a disciplina filosófica que se ocupa dos problemas, teorias e argumentos acerca da arte. A
estética é, portanto, o mesmo que filosofia da arte. 

Mas há um problema com esta forma de apresentar a estética: o termo «estética» não tem sido sempre utilizado nesse
sentido. E isso não ocorre apenas em relação ao uso comum da palavra «estética»; ocorre também no interior da
própria tradição filosófica.

Na tentativa de desfazer essa dificuldade, a estética é muitas vezes apresentada como a disciplina filosófica que se
ocupa dos problemas e dos conceitos que utilizamos quando nos referimos a objectos estéticos. Só que isso pouco
adianta se não soubermos antes o que se entende por «objectos estéticos». Podemos, contudo, acrescentar que os
objectos estéticos são os objectos que provocam em nós uma experiência estética. Mas, uma vez mais, ficamos
insatisfeitos, pois teremos agora de saber o que é uma experiência estética. Resta-nos insistir e perguntar: «O que é
uma experiência estética?» Uma resposta possível, mas sem ser circular  sem voltar ao princípio e afirmar que uma
experiência estética é o que resulta da contemplação de objectos estéticos , é apresentar alguns exemplos daquilo
que consideramos ser juízos estéticos, isto é, juízos acerca de objectos estéticos e que, portanto, exprimem
experiências estéticas.

[...]

Estamos, assim, em condições de concluir que a estética pode ser  o que de resto é mostrado pela sua história 
uma de três coisas: teoria do belo, teoria do gosto ou filosofia da arte. 

Aires Almeida
Disponível online em: criticanarede.com/fil_tresteoriasdaarte.html

ARTE E CONHECIMENTO

Apesar de existirem diferenças evidentes entre arte, por um lado, e ciência ou história, por outro, a primeira, tal como
estas últimas, pode ser considerada como um contributo significativo para o entendimento humano. Ao apreciarmos
como o faz, é essencial perceber que as obras de arte não expõem teorias nem consistem em sumários de factos. Tomam
a forma de criações imaginativas que podem ser trazidas para a experiência quotidiana como modo de a ordenar e
esclarecer.

O cognitivismo estético pode explicar, com mais sucesso do que outras teorias, por que é que atribuímos a grandes
obras de arte o valor que atribuímos. Embora se obtenha prazer das artes e da beleza que possuem, e apesar de serem
muitas vezes comoventes, estas características só por si não podem explicar o valor da arte no seu melhor. A ideia de
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que obtemos da arte um melhor entendimento da experiência humana é capaz de a dar sentido a isto, mas não é claro
que esta explicação do valor possa ser aplicada a todas as artes. 

Gordon Graham
Tradução de Carlos Leone

Filosofia das Artes: Introdução à Estética, Edições 70, Lisboa, 2001, pp. 99-100
Disponível online em: http://efac-recado.blogspot.com/2008/07/um-texto-para-pensarmos-sobre-nossa.html

O GOSTO E A BELEZA

As teorias baseadas na subjectividade do gosto

1. Algumas explicações caracterizam-se por definir as noções de "bom" (esteticamente) e de "valor estético" em termos
dos estados psicológicos dos sujeitos. [...] Daí que o valor estético não seja uma qualidade perceptível nos objectos,
como a cor ou a dimensão, mas sim uma relação que consiste no facto de alguém tomar uma atitude determinada a
respeito deles. A tarefa da avaliação da arte reduz-se inteiramente à manifestação dos nossos gostos e preferências a
respeito das obras de arte.

A forma mais simples e mais divulgada deste ponto de vista é o subjectivismo pessoal, para o qual "bom" é definido em
termos de uma referência directa ou indirecta ao emissor. "X é esteticamente bom" ou "X tem valor estético" significa
"Eu gosto de X". Há no entanto tantas formas de subjectivismo quantas as formas de classificar pessoas. Por exemplo,
"X é esteticamente bom" significa "Todos os indivíduos da espécie humana gostam de X" ou "Os mais conceituados
críticos de arte gostam de X". Mas como o subjectivismo pessoal é o mais vulgarizado, limitar-nos-emos a ele.

O subjectivismo tem uma certa plausibilidade, dado que há efectivamente uma relação frequente, embora não necessária
[...], entre as qualidades que reconhecemos a um objecto e e o facto de gostarmos dele e, a ser correcto, teria algumas
vantagens manifestas. [...] Permitiria explicar um fenómeno embaraçoso para as teorias filosóficas do valor que é a
variabilidade, de época para época, do que é considerado esteticamente bom. Se o subjectivismo tem razão, este
fenómeno é facilmente explicável, uma vez que é admitido que os gostos estão sujeitos a amplas variações.

2. Tem sido frequentemente observado que, do ponto de vista lógico, as teorias baseadas na subjectividade trazem como
consequência que as discussões críticas não têm significado. Se dois críticos discordam acerca do valor de uma pintura,
[...] esse desacordo não diz realmente respeito às propriedades da pintura, mas sim aos diferentes gostos dos críticos. O
que diz que é boa diz efectivamente que gosta dela e o que diz que é má diz apenas que não gosta dela. Como as duas
afirmações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, não há de facto desacordo e, uma vez que os gostos não se
discutem, a disputa não tem sentido. O único argumento que B poderia usar para refutar o juízo estético de A seria o de
mostrar que A estava enganado, ou de que mentia [...]. Na prática é raro que os críticos subscrevam esta versão extrema
de subjectivismo. 

[Mas] esta consequência conduz à principal objecção que tem sido colocada às teorias baseadas na subjectividade e que
decorre da prática efectiva da linguagem crítica. [...]

As teorias da beleza

1. Ao contrário das teorias subjectivistas e emotivistas, a definição de valor estético das teorias da beleza é uma
definição objectiva, isto é, não faz referência às atitudes psicológicas dos seres humanos. É de inspiração platónica e
supõe que as avaliações críticas são absolutas, ou seja, verdadeiras independentemente destas atitudes. [...] 
Segundo o ponto de vista destas teorias, as obras de arte além de possuírem propriedades empíricas, tais como as cores,
os sons ou as formas, possuem uma propriedade não empírica à qual nos referimos com o termo "beleza". A tese central
dos platonistas é a de que o valor estético consiste na posse da beleza e que o grau de valor estético depende da
intensidade desta propriedade. O valor estético é, assim, definido como valor que um objecto tem devido à sua beleza.
[...]

2. A primeira e mais óbvia dificuldade destas teorias é a de que a beleza é uma noção vaga. Se a usarmos num sentido
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estrito, obviamente algumas grandes obras de arte não são belas: os Goyas do período sombrio ou dos Desastres da
Guerra, obras de Picasso e de Francis Bacon. A beleza não é, então, uma característica necessária da boa arte e não
pode ser o único critério de valor. Se usamos a noção num sentido amplo, então temos de admitir que na arte, o feio
pode ser belo, mas neste caso "beleza" é apenas um outro nome para o conceito de "valor estético". 

3. Em terceiro lugar, as teorias da beleza não podem explicar a discussão crítica. Aparentemente a sua vantagem seria o
facto de, em princípio, nos oferecerem uma forma objectiva para analisarmos o valor das obras de arte. Uma vez que a
beleza é uma propriedade objectiva das obras de arte, se há desacordo apenas uma das partes em litígio tem razão,
porque uma obra de arte tem de ter ou não ter a propriedade da beleza. [...] Ora, não é possível dar razões para mostar
que um objecto é belo. Vejamos porquê. 

Grande parte dos platonistas aceita que a beleza depende de propriedades empíricas dos objectos, dos seus elementos e
das relações entre esses elementos. Tem, por isso, cabimento averiguar se existem condições perceptuais que
determinem que um objecto possui a propriedade da beleza, ou seja, se existem quaisquer condições que sejam
necessárias e suficientes para que um objecto seja belo. A resposta é negativa. [...] Não há qualquer propriedade
empírica que seja comum a todas as coisas belas. Uma obra de arte é bela porque é delicada e luminosa, outra porque é
forte e sombria. Sendo assim, como não há nada que esteja necessariamente correlacionado com a beleza, a capacidade
de intuir a beleza é sempre indispensável para saber se uma obra de arte é bela e, por isso, uma pessoa que não tem essa
capacidade não dispõe de quaisquer meios para saber se uma determinada obra de arte tem valor estético. Este torna-se
um mistério ao qual apenas uns poucos têm acesso. Segue-se daqui que, de acordo com o platonismo, dar razões para
justificar uma avaliação é uma actividade sem significado e que a solução dos diferendos pela discussão crítica das
propriedades perceptíveis das obras d arte é impossível.

Carmo D'Orey, A Exemplificação na Arte, pp. 567 584.
Disponível online em: aartedepensar.com/leit_gosto.html

EXERCÍCIOS

Questão 1

Platão (428/27  347 a.C.) criou a Teoria das Idéias, que explicava todas as coisas apreensíveis pelos sentidos como
cópias ou imitações imperfeitas de Idéias eternas e perfeitas; ou seja, o conhecimento sensível não seria confiável como
o conhecimento das Idéias. Leia o texto abaixo, no qual Platão propõe um tratamento especial aos artistas da cidade
perfeita que imagina no diálogo A República:

Se chegasse à nossa cidade um homem aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar todas as formas e imitar
todas as coisas, ansioso por se exibir juntamente com os seus poemas, prosternávamo-nos diante dele, como de um
ser sagrado, maravilhoso, encantador, mas dir-lhe-íamos que na nossa cidade não há homens dessa espécie, nem
sequer é lícito que existam, e mandá-lo-íamos embora para outra cidade, depois de lhe termos derramado mirra
sobre a cabeça e de o termos coroado de grinaldas.

(PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.)

Qual é o motivo pelo qual Platão propõe tal tratamento aos artistas?

Questão 2

Leia o texto abaixo, retirado do Capítulo I da Poética de Aristóteles (384 - 322 a.C.).

A epopéia e a poesia trágica, assim como a comédia, a poesia ditirâmbica, a maior parte da aulética e da citarística,
consideradas em geral, todas se enquadram nas artes de imitação.
Contudo há entre estes gêneros três diferenças: seus meios não são os mesmos, nem os objetos que imitam, nem a
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maneira de os imitar.
Assim como alguns fazem imitações em modelo de cores e atitudes  uns com arte, outros levados pela rotina, outros
com a voz , assim também, nas artes acima indicadas, a imitação é produzida por meio do ritmo, da linguagem e da
harmonia, empregados separadamente ou em conjunto.

(ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1979.)

Qual é a teoria da arte explícita no trecho em questão?

Questão 3

O filósofo alemão Immanuel Kant (1784  1804) escreveu em 1790 a Crítica da Faculdade do Juízo, livro no qual
pretende esclarecer o que são juízos estéticos. A respeito da arte, Kant afirma:

A rigor dever-se-ia chamar de arte somente a produção mediante liberdade, isto é, mediante um arbítrio que põe a
razão como fundamento de suas ações. Pois embora agrade denominar o produto das abelhas (os favos de cera
construídos regularmente) uma obra de arte, isto contudo ocorre somente devido à analogia com a arte; tão logo nos
recordemos que elas não fundam seu trabalho sobre nenhuma ponderação racional própria, dizemos imediatamente
que se trata de um produto de sua natureza (do instinto) [...].

(KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002) 

A partir do texto acima, apresente a condição para que um objeto possa ser considerado arte.

Questão 4

De fato o juízo de gosto é sempre proferido como um juízo singular sobre o objeto. O entendimento pode, pela
comparação do objeto sob o aspecto da complacência com o juízo dos outros, formar um juízo universal: por exemplo,

todas as tulipas são belas , mas este então não é nenhum juízo de gosto e sim um juízo lógico, que faz da relação de
um objeto ao gosto o predicado das coisas de uma certa espécie em geral. Unicamente aquilo, porém, pelo qual
considero uma dada tulipa singular bela, isto é, considero minha complacência nela válida universalmente, é um juízo
de gosto. Sua peculiaridade, porém, consiste em que, embora ele tenha validade meramente subjetiva, ele contudo
estende a sua pretensão a todos os sujeitos, como se ele pudesse ocorrer sempre caso fosse um juízo objetivo, que
assenta sobre fundamentos cognitivos, e pudesse ser imposto mediante uma prova.

(KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002)

A partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre a teoria do gosto de Kant, responda:

Para Kant, o juízo estético é objetivo ou subjetivo? Justifique sua resposta.

A partir da leitura dos textos 

  

O gosto e a beleza   e 

  

O que é arte?  , responda às questões abaixo.  

Questão 5

Explique a teoria da subjetividade do gosto.
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Questão 6

O subjetivismo tem uma certa plausibilidade, dado que há efetivamente uma relação freqüente, embora não
necessária [...], entre as qualidades que reconhecemos a um objeto e o fato de gostarmos dele [...]. Permitiria explicar
um fenômeno embaraçoso para as teorias filosóficas do valor que é a variabilidade, de época para época, do que é
considerado esteticamente bom .

Comente o trecho reproduzido acima.

Questão 7

Apresente uma crítica à teoria subjetivista do gosto estético.

Questão 8

A definição de valor estético das teorias da beleza é uma definição objetiva, isto é, não faz referência às atitudes
psicológicas dos seres humanos.

Explique a teoria da beleza.

Questão 9

A primeira e mais óbvia dificuldade destas teorias é a de que a beleza é uma noção vaga. Se a usarmos num sentido
estrito, obviamente algumas grandes obras de arte não são belas .

Explique o trecho acima.

Questão 10

Grande parte dos platonistas aceita que a beleza depende de propriedades empíricas dos objetos, dos seus elementos
e das relações entre esses elementos. Tem, por isso, cabimento averiguar se existem condições perceptuais que
determinem que um objeto possuía propriedade da beleza, ou seja, se existem quaisquer condições que sejam
necessárias e suficientes para que um objeto seja belo. A resposta é negativa. Não há qualquer propriedade empírica
comum a todas as coisas belas .

Comente a crítica à teoria da beleza exposta acima.
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