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• Russell, a filosofia não pode ser fecunda se está 
afastada da ciência: 

• “isto é, que a imaginação do filósofo deveria estar 
impregnada de concepções científicas e que ele 
deveria estar convencido de que a ciência nos pôs 
diante de um mundo novo, com conceitos novos e 
novos métodos, não conhecidos em outras épocas, 
que a experiência mostrou serem frutíferos lá onde 
os velhos conceitos e os velhos métodos se 
demonstraram estéreis”



• ATOMISMO LÓGICO 

• os átomos aos quais desejo chegar como 
resíduos últimos da análise são átomos lógicos e 
não átomos físicos ”. 

• Proposição Atômica: 

• Descreve um fato, afirma que uma coisa tem 
certa qualidade ou que determinadas coisas têm 
certas relações. 

• Fato Atômico: É o que torna verdadeira ou 
falsa uma proposição atômica. Observação: 
Critério de verdade: Princípio de “Verificação”.



• Segundo Russell, ‘ para ter algum valor, uma 
filosofia deve se construir sobre amplos e sólidos 
fundamentos de conhecimento não 
especificamente filosóficos ”. 

• Atomismo Lógico: Filosofia emergente da 
simbiose: Empirismo radical: 

•

• Oferece premissas, que são proposições 
atômicas ou proposições complexas, construídas 
a partir das primeiras. 

• Lógica perspicaz:  Oferece as formas-padrão do 
raciocínio correto



• Exemplos de proposições atômicas e fatos 
atômicos 

• Proposição complexa ou molecular: 

• Sócrates é ateniense e marido de Santipa. 
Proposição atômica: Sócrates é ateniense 

• Fato atômico: Expressa o fato de Sócrates ser 
cidadão ateniense



• Para Russell, o único resultado certo que a 
filosofia alcançou em seu caminho secular é 
justamente o solipsismo, ou “a teoria segundo a 
qual somente eu existo”. 



• Qual é, pois, a tarefa que resta à filosofia no 
âmbito do conhecimento humano? Ela deve 
lançar uma ponte entre o mundo dos sentidos e 
o mundo da ciência. O filósofo deve tomar os 
resultados mais atualizados das várias ciências, 
tanto da física quanto da biologia, da astronomia 
e da psicologia, da lingüística e da matemática, e, 
despindo tais resultados de suas superestruturas 
técnicas, construir com eles um modo novo de 
olhar o mundo, que possa adequadamente 
substituir o modo próprio do senso comum, do 
qual conservará a clareza e a simplicidade, mas 
não os erros e as confusões.



• Tal filosofia não buscará respostas imutáveis a 
verdades eternas, mas permanecerá a caminho, 
sempre pronta à atualização e à revisão, 
provisória e fragmentária como a ciência; Tal 
filosofia não buscará respostas imutáveis a 
verdades eternas, mas permanecerá a caminho, 
sempre pronta à atualização e à revisão, 
provisória e fragmentária como a ciência; Seu 
âmbito de interesse será o mundo e o homem 
enquanto parte deste. Seu âmbito de interesse 
será o mundo e o homem enquanto parte deste.



• Para ter valor uma filosofia deve se construir 
sobre amplos e sólidos fundamentos de 
conhecimentos não especificamente filosóficos: 
Tais como: A física A fisiologia A Psicologia A 
lógica matemática



QUESTÕES



Texto para as quatro próximas questões

O valor da filosofia, na realidade, deve ser buscado, em grande medida, na sua própria incerteza. O
homem que não tem umas tintas de filosofia caminha pela vida afora preso a preconceitos derivados do
senso comum, das crenças habituais de sua época e do seu país, e das convicções que cresceram no seu
espírito sem a cooperação ou o consentimento de uma razão deliberada. Para tal homem o mundo tende a
tornar-se finito, definido, óbvio; para ele os objetos habituais não levantam problemas e as possibilidades
não familiares são desdenhosamente rejeitadas. Quando começamos a filosofar, pelo contrário,
imediatamente nos damos conta (como vimos nos primeiros capítulos deste livro) de que até as coisas
mais ordinárias conduzem a problemas para os quais somente respostas incompletas podem ser dadas. A
filosofia, apesar de incapaz de nos dizer com certeza qual é a verdadeira resposta para as dúvidas que ela
própria levanta, é capaz de sugerir numerosas possibilidades que ampliam nossos pensamentos, livrando-
os da tirania do hábito. Desta maneira, embora diminua nosso sentimento de certeza com relação ao que
as coisas são, aumenta em muito nosso conhecimento a respeito do que as coisas podem ser; ela remove
o dogmatismo um tanto arrogante daqueles que nunca chegaram a empreender viagens nas regiões da
dúvida libertadora; e vivifica nosso sentimento de admiração, ao mostrar as coisas familiares num
determinado aspecto não familiar. (…) Uma válvula de escape é pela contemplação filosófica. A
contemplação filosófica não divide, em suas investigações mais amplas, o universo em dois campos hostis:
amigos e inimigos, aliados e adversários, bons e maus; ela encara o todo imparcialmente. A contemplação
filosófica, quando é pura, não visa provar que o restante do universo é semelhante ao homem. Toda
aquisição de conhecimento é um alargamento do Eu, mas este alargamento é melhor alcançado quando
não é procurado diretamente. Este alargamento é obtido quando o desejo de conhecimento é somente
operativo, por um estudo que não deseja previamente que seus objetos tenham este ou aquele caráter,
mas adapte o Eu aos caracteres que ele encontra em seus objetos. Esse alargamento do Eu não é obtido
quando, tomando o Eu como ele é, tentamos mostrar que o mundo é tão similar a este Eu que seu
conhecimento é possível sem qualquer aceitação do que parece estranho. O desejo para provar isto é uma
forma de egotismo, é um obstáculo para o crescimento do Eu que ele deseja, e do qual o Eu sabe que é
capaz. O egotismo, na especulação filosófica como em tudo o mais, vê o mundo como um meio para seus
próprios fins; assim, ele faz do mundo menos caso do que faz do Eu, e o Eu coloca limites para a grandeza
de seus bens. Na contemplação, pelo contrário, partimos do não-Eu, e por meio de sua grandeza os limites
do Eu são ampliados; através da infinidade do universo, a mente que o contempla participa um pouco da
infinidade.

Fonte: RUSSELL, Bertrand. Os Problemas da Filosofia, Oxford University Press, 1959.



1) De acordo com o texto a dúvida é libertadora,
porque:

a) toda filosofia começa com a dúvida. Aquele que duvida
é dogmático e arrogante.

b) o egotismo isola o indivíduo numa reflexão autêntica e
filosófica.

c) quem duvida pensa. Penso, logo existo.

d) quem duvida encontrará, certamente, uma resposta
que lhe proporcionará sentidos para a vida.

e) retira dos homens a pretensão de possuir uma verdade
absoluta sobre todas as coisas.
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2) De acordo com o texto, pode-se considerar que a
contemplação filosófica:

a) é amiga daqueles que pensam e inimiga daqueles que
não pensam.

b) é uma válvula de escape para fugir de si próprio e do
mundo que é apresentado repleto de certezas e verdades.

c) divide o mundo em dois lados antagônicos, opostos.

d) gera o alargamento do eu pelo entendimento do não
eu.

e) comprova sinais de semelhanças entre o universo e o
eu.
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3) De acordo com o texto e nossas aulas de filosofia, o
“não eu” se caracteriza:

a) como inimigo que necessita ser eliminado, pois o
mesmo pode ocorrer com o “eu”.

b) como amigo do conhecimento e senhor da filosofia e
da não filosofia.

c) pela alteridade, pelo outro, que se manifesta para o Eu
como possibilidade de crescimento e desenvolvimento.

d) como aquilo que já sou em estado inconsciente.

e) pela identidade do eu, que se manifesta mais
claramente quando o eu é encontrado
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4) De acordo com o texto, a filosofia:

a) é dogmática e apresenta respostas conclusivas sobre o
mundo e o homem.

b) nos retira da tirania do hábito, pois amplia nossa mente
ao trazer várias respostas possíveis para a mesma
pergunta.

c) analisa o eu, para que o não eu, não seja mais um eu.

d) nos dá a certeza de que em tudo a dúvida é a única
certeza que temos. A dúvida é uma certeza, que se
manifesta enquanto pensamento e que nos possibilita a
existência.

e) é a única fonte de certeza e resposta para os problemas
do mundo.
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5) A ideologia apresentada em seu sentido crítico pode
ser definida da seguinte forma:

a) conjunto de ideias, que apresenta o real de modo
parcial ou mascarado, com o objetivo de dominar e
controlar.

b) conjunto de ideias, que pode estar presente em
qualquer pessoa, livro, filme etc.

c) conjunto de ideias, que se manifestam enquanto
verdades para todas as pessoas, sem o objetivo de
controlar.

d) conjunto de ideias, que mostram o real tal como ele é.

e) conjunto de ideias, que apresentam a verdade e dão
um sentido para viver.
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• (Uem 2010) O que caracteriza a modernidade, segundo Marilena Chauí, é a descoberta da
consciência reflexiva do sujeito que conhece sua faculdade de conhecer, e, aliada a isso,
a tese de que a Natureza pode ser completamente conhecida enquanto objeto das
representações do sujeito transcendental.(CHAUI, M. Convite à filosofia. 13ª ed. São
Paulo: Ática, 2005, p.49). Sobre a filosofia moderna, assinale o que for correto.

•

• 01) A modernidade é o período histórico marcado por avanços tecnológicos e inovações
constantes. Só o que é novo e original pode-se dizer moderno, fator que o deixa em estado de
transformação e novidade permanente.

• 02) Sujeito transcendental é o conceito da modernidade utilizado na intenção de objetivar o
transcendente. Uma vez que o mundo em si não é acessível, mas apenas os fenômenos, o
sujeito transcendental cumpre a função de estabelecer a ponte entre o sensível e o inteligível,
atingindo, nesse processo, o suprassensível.

• 04) O filósofo René Descartes, no final da era moderna, reformulou a tese empirista e
racionalista de David Hume e de Immanuel Kant, respectivamente, fazendo uma síntese das
doutrinas que representam as teorias do conhecimento do período moderno.

• 08) Chama-se fenomenologia a corrente filosófica da modernidade que estuda as aparências,
tendo por fundadores Roger Moore e Bertrand Russell.

• 16) Para René Descartes, no início da era moderna, o pensamento, também chamado de cogito,
conduzido pelo método da dúvida metódica, fundamenta a certeza e a possibilidade do
conhecimento verdadeiro e apodítico.
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(Ufmg 2013) No texto “Verdade e falsidade”, capítulo 12 de Problemas da filosofia, de Bertrand
Russell, o autor afirma que “muitos filósofos têm sido levados a tentar encontrar uma definição
de verdade que não consista em uma relação com algo completamente exterior à crença” – isto
é, os filósofos têm procurado uma alternativa à teoria clássica da verdade como
correspondência com a realidade. Russell prossegue: “A mais importante tentativa para uma
definição desta espécie é a teoria segundo a qual verdade consiste na coerência.”
Considerando o texto de Russell, e também outros conhecimentos sobre o assunto:

a) APRESENTE a ideia central da noção de verdade como coerência.

b) EXPLIQUE pelo menos um dos argumentos apresentados por Russell contra a noção de
verdade como coerência.

Resposta:A ideia central da teoria coerentista da verdade diz que uma proposição P é verdadeira se,
e somente se, ela fizer parte de um, específico e coerente, conjunto C de proposições. Isto é, a
verdade não provém de algo exterior ao conjunto de crenças, mas sim de dentro a partir de uma
relação coerente entre as proposições específicas do conjunto determinado.

A crítica de Russell à teoria coerentista da verdade consiste em dizer que não dispomos de
mecanismos para identificar qual o conjunto de crenças poderia conter a proposição verdadeira se
houvesse um caso no qual dois conjuntos distintos de proposições que estabelecem duas
proposições verdadeiras, porém não coerentes entre si. Quando um fato está sendo debatido e duas
teorias distintas e incompatíveis conseguem dar conta de explicá-lo bem, então como identificar qual
dessas duas teorias possui a proposição verdadeira?



"O exemplo clássico de subjetividade é Dom 
Quixote. Da primeira vez que fez um elmo, ele 
experimentou sua capacidade de resistir a golpes, e 
viu que não prestava; na segunda vez, já não 
experimentou, mas "supôs" que se tratava de um 
bom elmo. Esse hábito de "admitir" coisas dominou-
o por toda a vida. Qualquer recusa a reconhecer 
fatos desagradáveis tem a mesma origem. (...) Leva-
nos a admitir que temos um bom elmo, quando, de 
fato, qualquer espada poderia abri-lo de alto a baixo. 
Nesse sentido, somos conduzidos à preguiça mental 
e, finalmente, ao desastre." (Bertrand Russell, Da 
Educação) - Do ponto de vista de Russell, 
semelhante hábito mental deve ser substituído por 
meio
(A) dos interesses da moral.
(B) da educação estética.
(C) da investigação lógica da linguagem.
(D) da atitude científica.
(E) do engajamento político.
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Sobre o método de análise linguística analise as 
afirmações abaixo:

I- Parte do princípio de que o instrumento utilizado 
atualmente para filosofar, isto é, as línguas correntes, é 
totalmente deficiente e inadequado.
II- Principais nomes: Wittgenstein; Russell; Carnap; Ryle 
dentre outros.
III- O objeto da filosofia é a linguagem;
IV- O método da filosofia é a análise lógica

Após análise das afirmações acima podemos concluir 
que:
A) Apenas I, II e III estão corretas
B) Apenas I, III e IV estão corretas
C) I, II, III e IV estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas
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