




VITALISMO: IMPULSO VITAL DA NATUREZA IMATERIAL

:O FENÔMENO BIOLÓGICO EM OPOSIÇÃO AO
PESAMENTO MATERIALISTA E MECANICISTA

DEFENDE A CRIATIVIDADE

IRREDUTIBILIDADE DA CONSCIÊNCIA

ESPIRITUALISMO EQUILIBRADO: CORPO E UNIVERSO MATERIAL

É UMA ENERGIA CRIADORA E FINITA



REJEIÇÃO DO PARALELISMO PSICOFÍSICO: teoria segundo a qual
os estados mentais e os estados cerebrais são dois modos
diferentes de falar da mesma coisa ou processo.

REJEIÇÃO DO EPIFENOMENALISMO: teoria segundo a qual os
estados mentais são funções do cérebro.



O PROBLEMA DO TEMPO:

TEMPO DA MECÂNICA: TEMPO ESPACIALIZADO: Sempre
podemos fazer o mesmo experimento

TEMPO DA DURAÇÃO: A consciência capta imediatamente
o tempo presente com a memoria do passado antecipando
o futuro. Fora da consciência o passado não é mais e o
futuro não é.

VIDA DA CONSCIÊNCIA: Não é divisível, é devir, é
personalidade



CONSCIÊNCIA: É MEMÓRIA: Uma consciência que não conserva
nada do seu passado, que esquece de si mesma, renasceria a cada
instante.

RECORDAÇÃO: É o extrair da memória a orientação da vida

PERCEPÇÃO: É a ação orientada do nosso corpo sobre os outros
corpos

MEMÓRIA – vida do espírito

LIBERDADE RECORDAÇÃO: faz essa relação atual Percepção

VIDA DO CORPO – finitude



REJEITA O EVOLUCIONISMO MECANICISTA: Uma vez
estabelecidas as mutações, segue a necessidade (Darwin) –
Determinismo
REJEITA O EVOLUCIONISMO FINALISTA: Uma vez que há uma
meta a alcançar (teleologia), há uma necessidade a seguir
(Spencer) – Determinismo

EVOLUÇÃO CRIADORA

A VIDA: é impulso vital, é criação livre e imprevisível,
multiplicação no espaço e complicação no tempo, criativo e
enriquecedor
A MATÉRIA: momento de parada desse impulso vital, é o impulso
vital degradado, que perdeu a criatividade, é obstáculo para o
próximo impulso (uma onda que volta



UM PRIMEIRO IMPULSO: se bifurca entre animais e plantas

SEGUNDO IMPULSO: os animais se bifurcam entre os
meramente instintos e os que os instintos geram a inteligência

VIDA • DURAÇÃO • ESPÍRITO • AMOR • SOCIEDADE ABERTA • 
RELIGIÃO DINÂMICA • 

MATÉRIA • ESPAÇO • CORPO • OBRIGAÇÃO • SOCIEDADE 
FECHADA • RELIGIÃO ESTÁTICA 

IMPULSO VITAL



MORAL E RELIGIÃO

FONTES DA MORAL

PRESSÃO SOCIAL: baseada nos hábitos de contrair hábitos, obrigações – Sociedade 
Fechada 

IMPULSO DE AMOR: baseada no impulso criador do amor à humanidade, santos, sábios e 
profetas – Sociedade Aberta

TIPOS DE RELIGIÕES

ESTÁTICA: tem por fundamento a função fabuladora (mitos, ritos, crenças, supertições e 
reforço de laços sociais) – tem a função natural de defesa contra a inteligência

DINÂMICA: tem por fundamento a intuição mística (consciência da pertença ao espírito do 
Universo, ou seja, Deus) – tem a função de agir em prol do mund



(Uem 2010) Para Aranha e Martins, o conhecimento é o “... esforço psicológico
pelo qual procuramos nos apropriar intelectualmente dos objetos”. (ARANHA, M. L.
de A; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo:
Moderna, 2003, p. 52). Com base nessa afirmação, assinale o que for correto.

01) Com o passar dos tempos, o que se entende por conhecimento assumiu diversas
definições, dependendo da maneira pela qual os filósofos explicam o modo como se dá o
nosso contato com as coisas.

02) Chama-se de intuição o conhecimento imediato, isto é, o pensamento por insight ou
visão súbita, que aparece ao espírito sem intermediários.

04) Chama-se de conhecimento discursivo aquele que é produzido sem conceitos, isto é,
ideias, predicados e juízos que dispensam a construção lógica da linguagem.

08) Na história da Filosofia, autores, como Henri Bergson, Wilhelm Dilthey e Edmund
Husserl, retomaram a discussão sobre o valor da intuição no processo do conhecimento.

16) Para Kant, as intuições sensíveis e as intelectuais são a mesma coisa, já que nossas
faculdades de conhecimento são as mesmas para qualquer tipo de objeto.
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Uem 2012) “Na época do assim chamado grande racionalismo (séc. XVII), ocorre uma proliferação de
filosofias que pode ser vista como sintoma de um descompasso entre o evidente aumento do poder
explicativo da ciência moderna e o anseio da filosofia em desvendar os fundamentos últimos dos
processos que tornam possível o conhecimento e, por conseguinte, este progresso. É exemplar,
nesse sentido, a grande quantidade de sofisticadas respostas à questão tida por todos como
fundamental neste momento: como se dá a relação entre matéria e espírito? Apesar de possuírem
naturezas evidentemente distintas estas duas realidades devem poder-se comunicar, caso contrário
não haveria passagem possível da percepção das coisas materiais para a enunciação de discursos
científicos sobre a realidade e nem desta para a produção das tecnologias que a transforma e
domina.” (MARÇAL, J. (Org.) Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p. 102.)
Segundo esse texto, assinale o que for correto.

01) O grande racionalismo é uma forma de debate epistemológico que discute as teses do materialismo
histórico e do espiritualismo de Bergson.

02) A modernidade trouxe ao cenário filosófico a correlação sujeito/objeto, a partir da qual aparece o
problema da representação do mundo para o racionalismo, isto é, das relações das ideias com as coisas e
das ideias entre si.

04) A dualidade entre matéria e espírito está associada a um debate metafísico sobre a constituição do
conhecimento, isto é, a enunciação da realidade passa, no século XVII, pela equação que responde à relação
entre matéria e espírito.

08) O debate em torno do grande racionalismo decorre de uma teoria positivista, a partir da qual o
conhecimento científico recebe o papel de elucidar a relação entre matéria e espírito.

16) O propósito do grande racionalismo não é perguntar como é possível o conhecimento racional do mundo,
mas permanecer em sua contingência fática, onde nada é estável e seguro.
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"Como as próprias palavras indicam, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes 

tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações 

para a conduta de seus membros." CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, 

Ática. 2010. - Muitos filósofos construíram e debateram os conceitos de ética e moral, 

estabelecendo proximidades e divergências de pensamento. Dentre eles, o filósofo 

francês Henri Bergson (1859 - 1941), desenvolveu uma perspectiva que busca 

compreender a relação entre dever e cultura ou entre dever e história.

Assinale a alternativa que apresenta a compreensão bergsoniana sobre ética e 

moral.

A)Para Bergson, a moral aberta é moral social, sendo fixa, repetitiva, habitual e 

respeitada quase automaticamente por todos. 

B)Bergson afirma que o dever, a obrigação e a moral não dizem respeito a uma razão 

prática, uma vez que a ordem moral depende antes da ordem social, que se apresenta 

em diferentes formas. 

C)Bergson defende que a lógica tem força suficiente para suplantar a emoção e o 

hábito, servindo como base principal de uma formulação da ética. 

D) Bergson defende a razão como o simples fator de obediência e de ação moral. 

E)Bergson apresenta a ideia de uma moral fechada, em que novos valores e novas 

condutas são criadas, instaurando uma nova ética. 
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Pa ra e s te f ilósofo , a co n cep ção de tem po é fu ndamen ta l e sua f
i loso fia ap re sen ta cla ramen te essa q ues tão ao ve r o tempo
como um e lem en to fun damen tal em s ua co ns t ru ção f ilo sóf i ca
. Sua crítica de co rre do fa to de que mu itos des co ns ide ram o tem
po real, a que le rea lmen te vivido e pa ss í vel de aná li se. Em s ua o
b ra , es te f ilóso fo ana l isa que o tem po não é pa ssíve l de se r
calcu lado , po r isso sua visão a ce rca de le é dife re nte de ou t ras .
O tem po viv ido é in comp reens íve l, d ife re n te do tem po a nalisa
do pela ciên cia , q ue é pass í ve l de cá l cu lo e aná l ise . O f ilósof o
vê uma mu l tipli cida de de momen tos ligado s uns aos o u tros po r
uma un idade que os a tra ves sa como um f io, um a rep rese nta ção
que exp rime a mu ltip licidade e a un idade como con cep ções an ta
gôn icas onde a d i fe ren ça e s tá na poss ib ili dade de ên fase em
um o u o u t ro dos aspe ctos já men ciona dos. Ass im , ass ina le a a
lte rna tiva que co rre tam en te ap rese n ta o nom e do pe nsado r q
ue é au to r da teó rica men ciona da ne s te en un ciado :

a) Ba che la rd.

b) Marx.

c) Husse rl.

d) Comte.

e) Bergson
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Uma das p rin cipa is ca ra cte rís ti cas do pe nsam en to f ilo sóf
ico fo rm u lado po r Hen ri Be rgso n fo i a críti ca ao ra cio
nalismo , que é uma t rad i ção m u i to impo rtan te pa ra a filoso
f ia o ciden tal . En t re as op çõe s aba ixo , ass i nale aque la que
melho r de f ine a crít ica de Be rgson ao ra ciona l ismo.

a) Ao pensa r o tempo tam bém como um a cons tru ção ps i co lóg ica
e ind ividua l , Be rgson cri ti cou um dos p rin cipa is con ce itos do ra
ciona li smo mode rno.

b) Ao defin i r a m a temá ti ca como a ciên cia mai s impo rtan te , Be
rgson p ropôs o re baix amen to ep is tem o lóg i co da fi lo sof ia.

c) Ao criti ca r a trad ição do so fisma g rego , Be rgso n de fe nde u as
ide ias dos f iló sofo s ra cio nalis ta s, com o,

po r exe mp lo, P la tão e Aris tó tele s.

d) Ao fu ndamen ta r sua ref le xão f i losó fica no co n cei to de ve
rdade . He n ri Be rgso n criti co u o ce ti cism o

ep is tem o lóg i co ca ra cte rís ti co da t rad i ção ra ciona lis ta .

e) Ao defen de r que a ra zão é o p rin cipa l a trib u to da na tu reza
humana , Be rgso n ne gou a trad ição

f ilosó f ica fu ndada na a n ti gu idade po r Só cra tes .
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A lógica do humor: Piada racista termina com polícia em casa de shows. É engraçado gozar de minorias? Até onde se pode chegar 

para fazer os outros rirem? Aliás, do que rimos? De um modo geral, achamos graça quando percebemos um choque entre dois 

códigos de regras ou de contextos, todos consistentes, mas incompatíveis entre si. Um exemplo: "O masoquista é a pessoa 

que gosta de um banho frio pelas manhãs e, por isso, toma uma ducha quente". - Cometo agora a heresia de explicar a piada. Aqui,

o fato de o sujeito da anedota ser um masoquista subverte a lógica normal: ele faz o contrário do que gosta, porque gosta de sofrer. 

É claro que a lógica normal não coexiste com seu reverso, daí a graça da pilhéria. Uma variante no mesmo padrão é: "O sádico é a

pessoa que é gentil com o masoquista". - Essa "gramática" dá conta da estrutura intelectual das piadas, mas há também dinâmicas 

emocionais. - Kant, na "Crítica do Juízo", diz que o riso é o resultado da "súbita transformação de uma expectativa tensa em nada". 

Rimos porque nos sentimos aliviados. Torna-se plausível rir de desgraças alheias. Em alemão, há até uma palavra para isso: 

"Schadenfreude", que é o sentimento de alegria provocado pelo sofrimento de terceiros. Não necessariamente estamos felizes pelo 

infortúnio do outro, mas sentimo-nos aliviados com o fato de não sermos nós a vítima. Mais ou menos na mesma linha vai o filósofo 

francês Henri Bergson. Em "O Riso", ele observa que muitas piadas exigem "uma anestesia momentânea do coração". Ou seja, pelo 

menos as partes mais primitivas de nosso eu acham graça em troçar dos outros. Daí os inevitáveis choques entre humor 

e adequação social. Como não podemos dispensar o riso nem o combate à discriminação, o conflito é inevitável. Resta torcer para 

que seja autolimitado. Não deixaremos de rir de piadas racistas, mas não podemos esquecer que elas colocam um problema moral. 

(Hélio Schwartsman, Folha de São Paulo, 16/03/2012) - “Em suma: toda declaração (ou juízo) que expresse opinião pessoal 

ou pretenda estabelecer a verdade só terá validade se devidamente demonstrada, isto é, se apoiada ou fundamentada na 

evidência dos fatos, quer dizer, se acompanhada de prova.” (GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de 

Janeiro: FGV, 1999.)

a) “... achamos graça quando percebemos um choque entre dois códigos de regras ou 

de contextos, todos consistentes, mas incompatíveis entre si”.

b) “Em alemão, há até uma palavra para isso: ‘Schadenfreude’, que é o sentimento de 

alegria provocado pelo sofrimento de terceiros”.

c) “Não necessariamente estamos felizes pelo infortúnio do outro, mas sentimo-nos 

aliviados com o fato de não sermos nós a vítima”.

d) “Ou seja, pelo menos as partes mais primitivas de nosso eu acham graça em troçar 

dos outros”.

e) “Não deixaremos de rir de piadas racistas, mas não podemos esquecer que elas 

colocam um problema moral”.
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