
MITO X FILOSOFIA

Prof. Anderson W.



Mito e Filosofia: Continuidade ou 
Ruptura?

Hegel 1770-1831:
• A Filosofia Oriental alega que a verdade é o

absoluto indeterminável.

John Burnet 1863-1928

• A mitologia nunca fez questão de 
questionar, a F. baseou-se na 
lógica e na razão. 



Continuidade entre Mito e Filosofia

• Warner Jaeger 1888-1961
• “O começo da F. científica não coincide com o 

princípio do pensamento racional nem com o fim 
do pensamento mítico”.

• No próprio mito existe uma semente de razão 
filosófica. 

• Tornar humanos os deuses é um sinal, é o 
momento anterior ao nascimento da F.



(Unioeste 2013) “Não é fácil definir se a ideia dos poemas homéricos, segundo a qual o Oceano é a origem de

todas as coisas, difere da concepção de Tales, que considera a água o princípio original do mundo; seja como for, é
evidente que a representação do mar inesgotável colaborou para a sua expressão. Em todas as partes da Teogonia, de
Hesíodo, reina a vontade expressa de uma compreensão construtiva e uma perfeita coerência na ordem racional e na
formulação dos problemas. Por outro lado, a sua cosmologia ainda apresenta uma irreprimível pujança de criação
mitológica, que, muito mais tarde, ainda age sobre as doutrinas dos “fisiólogos”, nos primórdios da filosofia “científica”, e
sem a qual não se poderia conceber a atividade prodigiosa que se expande na criação das concepções filosóficas do

período mais antigo da ciência.” Werner Jaeger. Considerando o texto acima sobre o
surgimento da filosofia na Grécia, seguem as afirmativas abaixo:

I. O surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento racional.

II. O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico.

III. Tales de Mileto, no século VI a.C., ao propor a água como princípio original do mundo,
rompe, definitivamente, com o pensamento mítico.

IV. Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão (século IV a.C.), como,
por exemplo, o mito do julgamento das almas.

V. Os primeiros filósofos gregos, chamados “pré-socráticos”, em sua reflexão, não se
ocupavam da natureza (Physis).

Das afirmativas feitas acima

a) apenas a afirmação V está correta. b) apenas as afirmações III e V estão corretas.

c) apenas as afirmações II e IV estão corretas. d) apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.



(Unioeste 2013) “Não é fácil definir se a ideia dos poemas homéricos, segundo a qual o Oceano é a origem de

todas as coisas, difere da concepção de Tales, que considera a água o princípio original do mundo; seja como for, é
evidente que a representação do mar inesgotável colaborou para a sua expressão. Em todas as partes da Teogonia, de
Hesíodo, reina a vontade expressa de uma compreensão construtiva e uma perfeita coerência na ordem racional e na
formulação dos problemas. Por outro lado, a sua cosmologia ainda apresenta uma irreprimível pujança de criação
mitológica, que, muito mais tarde, ainda age sobre as doutrinas dos “fisiólogos”, nos primórdios da filosofia “científica”, e
sem a qual não se poderia conceber a atividade prodigiosa que se expande na criação das concepções filosóficas do

período mais antigo da ciência.” Werner Jaeger. Considerando o texto acima sobre o
surgimento da filosofia na Grécia, seguem as afirmativas abaixo:

I. O surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento
racional.

II. O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico.

III. Tales de Mileto, no século VI a.C., ao propor a água como princípio original do mundo,
rompe, definitivamente, com o pensamento mítico.

IV. Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão (século IV a.C.),
como, por exemplo, o mito do julgamento das almas.

V. Os primeiros filósofos gregos, chamados “pré-socráticos”, em sua reflexão, não se
ocupavam da natureza (Physis).

Das afirmativas feitas acima

a) apenas a afirmação V está correta. b) apenas as afirmações III e V estão corretas.

c) apenas as afirmações II e IV estão corretas. d) apenas as afirmações I, II e IV estão
corretas.



(Enem 2017) - A representação de Demócrito é semelhante à de
Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a
origem; mas nele a determinação dos princípios fundamentais
aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi
formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por
exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que,
através de sua concentração, formam aquilo que aparece como
figura. HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.).
Os pré-socrática: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000
(adaptado). - O texto faz uma apresentação crítica acerca do
pensamento de Demócrito, segundo o qual o “princípio
constitutivo das coisas” estava representado pelo(a):

a) número, que fundamenta a criação dos deuses.

b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.

c) água, que expressa a causa material da origem do universo.

d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.

e) átomo, que explica o surgimento dos entes.



(Enem 2017) - A representação de Demócrito é semelhante à de
Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a
origem; mas nele a determinação dos princípios fundamentais
aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi
formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por
exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que,
através de sua concentração, formam aquilo que aparece como
figura. HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.).
Os pré-socrática: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000
(adaptado). - O texto faz uma apresentação crítica acerca do
pensamento de Demócrito, segundo o qual o “princípio
constitutivo das coisas” estava representado pelo(a):

a) número, que fundamenta a criação dos deuses.

b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.

c) água, que expressa a causa material da origem do universo.

d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.

e) átomo, que explica o surgimento dos entes.



PRÉ-SOCRÁTICOS
FILÓSOFOS DO 
COSMO



Características

• Logos: Pensamento, inteligência, razão, argumento..
• Physis: Natureza, natureza do ser, força responsável 

da transformação..
• Arkhé: Princípio de tudo..
• Ontologia: Estudo do SER
• Cosmologia: Universo em si
• Cosmogonia: Explicação mitológica

• Método: Caráter crítico – Racionalidade



Contexto

• Fatores Históricos: 
• Moeda (símbolo abstrato) 
• Escrita 
• Calendário 
• Polis:  Ágora – Democracia (iguais perante a lei)

Guardião da Verdade
X

Discurso Público





Prof. Anderson 

W
(ATENAS = ÉGUA - SÓCRATES = MOSQUITO)



MÉTODO SOCRÁTICO
DIALÉTICA

EXORTAÇÃO

INDAGAÇÃO

IRONIA

MAÊUTICA

ÉTICA DO HOMEM

Só sei que nada sei!

Conhece-te a ti mesmo!





CONCLUINDO...

• A grande contribuição de Sócrates para a filosofia 
foi a

IDENTIFICAÇÃO DO HOMEM COM SUA PSYCHE
(ALMA) 

Racionalidade

Personalidade

Consciência Ética 



(Enem 2017) - Uma conversação de tal natureza transforma o
ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a
refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção
incomum: os temperamentais, como Alcibíades, sabem que
encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas
fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a
se censurarem. E sobretudo a esses jovens, muitos quase
crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. BRÉHIER, E.
História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977. - O texto
evidencia características do modo de vida socrático, que
se baseava na

a) contemplação da tradição mítica.

b) sustentação do método dialético.

c) relativização do saber verdadeiro.

d) valorização da argumentação retórica.

e) investigação dos fundamentos da natureza.



(Enem 2017) - Uma conversação de tal natureza transforma o
ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a
refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção
incomum: os temperamentais, como Alcibíades, sabem que
encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas
fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a
se censurarem. E sobretudo a esses jovens, muitos quase
crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. BRÉHIER, E.
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c) relativização do saber verdadeiro.

d) valorização da argumentação retórica.

e) investigação dos fundamentos da natureza.



Platão
428-348 a. C



Mundo dos Ideias = Espisteme (Ciência)

Mundo Sensível = Doxa = Opinião

MUNDO DAS 
IDÉIAS- IDEALISMO



DIALÉTICA DE PLATÃO



IDEALISMO  O CONHECIMENTO

Doxa(sensível)

Simples Imaginação :

sombras e imagens 

sensíveis das coisas. 

Crença : coisas e objetos 

sensíveis

Episteme (inteligível)

Dianóia : conhecimento 

matemático e 

geométrico.

Noésis: Conhecimento das 

idéias, por hipóteses e 

captação pura.

REMINISCÊNCIA/ ANAMNESE = recordação do conhecido



SOCIEDADE & POLÍTICA

Formas de Governo aceitáveis segundo a Filosofia Platônica.

Monarquia

Aristcracia

Formas detestáveis:

Democracia

Distinta da tirania, governo do Rei-Filósofo.

SOFOCRACIA

Distinta da Oligarquia, governo de Filósofos.

A divisão do poder causaria dano ao

exercício da virtude da prudência –

excelência exclusiva dos Filósofos.



SOCIEDADE & POLÍTICA

Constrói um modelo de sociedade Justa.

CONCEITO DE JUSTIÇA: “a cada um faça o que lhe compete fazer”

A justiça só existe exteriormente se existir antes interiormente na alma.



SOCIEDADE & POLÍTICA

Modelo da Sociedade Justa, onde cada um deveria desempenhar 

uma função social.

Filósofos: mente do Estado. Deveriam possuir a 

virtude da sabedoria.

Guerreiros : o peito, o coração da sociedade; 

encarregados da defesa; não teriam direitos 

políticos. Deveriam possuir a virtude da 

fortaleza

Trabalhadores ou operários: 

encarregados da subsistência, não teriam 

nenhum direito político. Exercitariam a 

virtude da temperança.



BELEZA E ARTE EM 
PLATÃO

• A Beleza tem valor em si, pois pertence ao 
mundo das Ideias e é Absoluta.

• Já a Arte: é a Imitação da Imitação do belo.

Retrata o mundo sensível que 

é cópia do mundo absoluto.

Pode servir ao verdadeiro ou 

ao falso, não tem valor em sí.

Arte

Mimética



MAPA CONCEITUAL



(Enem 2012) - Para Platão, o que havia de verdadeiro em
Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de
razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação
entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o
primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a
Doutrina das Ideias formava-se em sua mente.ZINGANO, M. Platão
e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012
(adaptado). - O texto faz referência à relação entre razão e
sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de Platão
(427–346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa
diante dessa relação?

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são
inseparáveis.

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a
sensação não.

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é
superior à razão.



(Enem 2012) - Para Platão, o que havia de verdadeiro em
Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de
razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação
entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o
primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a
Doutrina das Ideias formava-se em sua mente.ZINGANO, M. Platão
e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012
(adaptado). - O texto faz referência à relação entre razão e
sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de Platão
(427–346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa
diante dessa relação?

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são
inseparáveis.

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a
sensação não.

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é
superior à razão.



ARISTÓTELES
1



• O verdadeiro conhecimento é o 
conhecimento das causas, 

• Noção de Substância como o suporte de 
todos os atributos, como “aquilo que é em 
si mesmo”.

• Substância pode ser:

• A) aquilo que é ESSENCIAL; Racional

• B) aquilo que é ACIDENTAL; Altura, 
peso, tudo que é variável



• Mas e a questão do DEVIR (transformação)

movimento, da mutação dos seres?

MATÉRIA e FORMA.

• Matéria (hylé, em grego): o princípio indeterminado dos 
seres, mas que determinável pela forma.

• Forma (Morphé, em grego): o princípio determinado em si 
próprio, mas que é determinado em relação à matéria.



• Sobre Devir = ATO e POTÊNCIA.

• Potência: possibilidades do ser (capacidade de ser), 
aquilo que ainda não é mas que pode vir a ser (por 
exemplo: a semente é, em potencia, a árvore).

ATO constitui cada uma das etapas pelas quais a potência vai 

se atualizando

MOVIMENTO é a passagem da potência para o ato.



• Exemplo 1: A ESTÁTUA

- A causa formal é a forma da estátua, seus contornos, 
sua aparência (aquilo que a coisa vai ser)

• A causa material é o mármore (isto é, do que a coisa é 
feita);

- A causa eficiente é o próprio escultor (aquilo com que
a coisa é feita);

- A causa final envolve a finalidade da estátua (aquilo 
para o qual a coisa é feita)



(UNIOESTE 2010) - “Nós estimamos possuir a ciência de uma coisa de maneira absoluta – e
não, ao modo dos Sofistas, de uma maneira puramente acidental, quando acreditamos que
conhecemos a causa pela qual a coisa é, que sabemos que essa causa é a da coisa e que,
além disso, não é possível que a coisa seja algo distinto do que ela o é. É evidente que tal é
a natureza do conhecimento científico. […] Mas o que chamamos aqui saber é o conhecer
por meio da demonstração. Por demonstração entendo o silogismo científico e chamo
científico um silogismo cuja posse em si mesma constitui para nós a ciência” (Aristóteles).
Tendo em conta a TEORIA ARISTOTÉLICA DA CIÊNCIA, é INCORRETO afirmar que:

A. o conhecimento científico não trata apenas da causalidade e do que é necessário, mas 
também do contingente, do provável e do individual.

B. o conhecimento científico é um tipo de conhecimento que adquirimos exclusivamente por meio 
da demonstração, o silogismo científico.

C. os primeiros princípios não são conhecidos por demonstração; caso contrário, teríamos uma 
regressão ao infinito.

D. o silogismo científico, por fornecer explicações causais, não trata do “quê” das coisas, mas do 
seu “porquê”.

E. na ciência demonstrativa, as premissas, além de tratarem da causa, devem ser verdadeiras, 
primeiras, imediatas e mais conhecidas que a conclusão



Uel 2015 - Leia o texto a seguir. É pois manifesto que a ciência a adquirir
é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa
somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa
diz-se em quatro sentidos: no primeiro, entendemos por causa a
substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, e o
primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a matéria e o
sujeito; a terceira é a de onde vem o início do movimento; a quarta causa,
que se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este é, com
efeito, o fim de toda a geração e movimento). Adaptado de:
ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São Paulo: Abril S.
A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.) Com base no texto e
nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica,
corretamente, a ordem em que Aristóteles apresentou as causas
primeiras.

a) Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal. 

b) Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. 

c) Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. 

d) Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. 



(UEM-2008) Elaborando a teoria das quatro causas e a
distinção entre ato e potência, Aristóteles busca explicar a
realidade do devir e da mudança a que estão submetidas
às coisas causadas. Assinale o que for correto.

01) Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato; o
ato é o estado de plena realização de uma coisa; a potência, a capacidade que
algo tem para assumir uma determinação.
02) Segundo Aristóteles, tudo que acontece tem suas causas, essas são a
explicação ou o porque de certa coisa ser o que é.
04) Causa material, causa formal, causa política e causa final são os quatro
sentidos que Aristóteles distingue no termo causa
08) Segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa são,
respectivamente, aquilo de que a coisa é feita e aquilo que ela essencialmente

é.
16) Segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa são,
respectivamente, o agente que atua sobre essa coisa e o fim que ela se
destina.

Soma:________



(Ufu 2012) - Em primeiro lugar, é claro que, com a
expressão “ser segundo a potência e o ato”, indicam-se
dois modos de ser muito diferentes e, em certo sentido,
opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até
mesmo de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-
em-ato, o ser-em-potência é não-ser-em-ato. A partir da
leitura do trecho acima e em conformidade com a Teoria do
Ato e Potência de Aristóteles, assinale a alternativa
correta.
a) Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser-em-ato. Isto ocorre
porque o movimento verificado no mundo material é apenas ilusório, e o que
existe é sempre imutável e imóvel.
b) Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento
percebido no mundo sensível. Tudo o que possui matéria possui
potencialidade (capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de
si), que tende a se atualizar (assumindo ou recebendo aquela forma).
c) Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível (das coisas
materiais) e a potência se encontra tão-somente no mundo inteligível,
apreendido apenas com o intelecto.



(UFU – 2008) Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C), apesar de ter sido
discípulo de Platão, criou sua própria filosofia. Uma das diferenças
marcantes entre os dois é a importância dada aos fenômenos
naturais do chamado mundo sensível. No mundo sensível, a
mudança é constante, característica que Aristóteles procura
explicar a partir das concepções de matéria, forma, potência e ato.
Com base nos seus conhecimentos e no texto acima, assinale a
alternativa que define corretamente a concepção aristotélica de
ato e potência.

A) A potência e o ato são conceitos que não se referem, de fato, às coisas 
materiais sujeitas à transformação.
B) A potência é o momento presente, atual da matéria; ato é o que ela poderá 
vir a fazer.
C) A potência e o ato não se relacionam com a matéria.
D) A potência é o que a matéria virá a ser, seu devir, o princípio do 
movimento; ato é aquilo que ela é no presente.



• Ato Puro: Deus o Primeiro Motor Imóvel
• Sem ser movido, não cria a matéria (universo), 

somente move. 

Geocentrismo

Plotolomeu



ÉTICA A NICÔMACO

• Virtude Moral: Não é inata

• Ética Deontológica: É construída sobre o 
princípio do dever

• Bem: Todas as pessoas tendem em função de 
um fim.

• Felicidade: Fantasia para si mesmo

• Eudemonia: Felicidade (Prazer, Honra Política, 
Recompensa da Contemplação= Filosofia)



AS ESCOLAS 

FILOSÓFICAS 

DA ERA HELENÍSTICA



AS PRINCIPAIS ESCOLAS 
FILOSÓFICAS

• . 

ATARAXIA

Dirigir a vida de cada um e, através da ausência do 

sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar.



OS CÍNICOS

Ecléticos





CETICISMO



Pirro (365/360 - 275/270 a.C.)



EPICURISMO



EPICURO (341 –270 a.C.)



ESTOICISMO



Zenão de Cítio (334 –262 a.C.)



ÉTICA ESTOICA

Constrói uma física da causalidade necessária (as 

leis da natureza são necessárias e de certo evento 

ocorrerá uma consequência inevitável), a ética lida 

com a ideia de destino e, por conseguinte, não há 

contingência caso um evento seja, e se faça, 

sempre verdadeiro. 



Filosofia na Antiguidade
Santo Agostinho
& São Tomás de Aquino







O HOMEM NÃO É BOM NEM MAU, MAS TENDE AS 
MALDADES





MANTENDO O PODER

CONSELHOS PARA MATAR

Matar  todos de uma só vez;

Cometer o belo crime;

Não confiscar bens dos familiares. 

Possuir um Exército Nacional

Ter bons conselheiros, mas decidir sozinho

Dar a palavra, mas só manter se ela o beneficiar

Dividir para governar, semeando a discórdia 

entre os  grandes   com  o  objetivo  de 

enfraquece-los 

Praticar a guerra mesmo em tempo de paz ...           



TEÓRICOS DO 
ABSOLUTISMO





















HOMEM ARTIFICIAL

ESTADO - LEVIATHÃ - REI

LEIS   E

REGRAS

SOCIEDADE  

CIVIL
PACTO SOCIAL

OS HOMENS NÃO TEM DIREITO  A   REBELIÃO,   NEM   MESMO   

QUANDO   O  LÍDER   TORNA-SE UM TIRANO, 



Filosofia Moderna 
(Racionalismo)



CRITÉRIOS PARA ANÁLISE TEÓRICA:

Ontologia

Epistemologia

Lógica 

Ética;

Individualidade;



ONTOLOGIA

A alma não é mais entendida nos termos de Aristóteles e dos escolásticos, como forma do corpo ou
princípio de vida. Trata-se do pensamento da substância consciente.

Mente é redefinida como consciência e não conserva mais semelhança com o corpo, pois o corpo é

divisível e a mente não. "Cogito ergo sum"

Dualismo

RES COGITANS - espírito como substância não extensa

RES EXTENSA - corpo como substância material.

Obs. O PENSAMENTO É ALGO MAIS CERTO QUE A PRÓPRIA MATÉRIA CORPORAL. 



EPISTEMOLOGIA

• Conhecimento - o poder de conhecer um 
todo indivisível funcionando de modo 
simples, idêntico e absoluto.

• - idéias adventícias (da experiência)

• - idéias factícias ou combinatórias 
(inventadas)

• - idéias inatas (colocadas por Deus)

• "eu pensante imperfeito e infinito é 
dotado da idéia de perfeição e infinitude." 
Em "Meditações" (1641)

• Prova a existência de Deus como 
fundamento da objetividade.



LÓGICA

Diferenciação entre ideias e objetos através 
do método:

Novo racionalismo

Baseado na matemática e na geometria.

A ciência deve ser quantitativa e matemática.



CONE DA DÚVIDA METÓDICA



ÉTICA

• Livre arbítrio como regulador das paixões pela

sabedoria do desenvolvimento racional.

• “Tende a demonstrar que o pensamento e a vontade

podem assegurar a libertação interior do homem, cuja

capacidade de formar juízos constitui o mais alto sinal

de liberdade. Exercê-la,... sinal de sabedoria e juízo.”



(Enem 2016) Nunca nos tornaremos matemáticos, por
exemplo, embora nossa memória possua todas as
demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for
capaz de resolver toda espécie de problemas; não nos
tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão
e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que
nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido,
não ciências, mas histórias. DESCARTES. R. Regras para a
orientação do espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Em
sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o
conhecimento, de modo crítico, como resultado da

a) investigação de natureza empírica.

b) retomada da tradição intelectual.

c) imposição de valores ortodoxos.

d) autonomia do sujeito pensante.

e) liberdade do agente moral.
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(UNIOESTE 2016) - Para Francis Bacon, os ídolos da tribo,
que “têm sua origem na uniformidade da substância espiritual
do homem, ou nos seus preconceitos, ou bem nas suas
limitações, ou na sua contínua instabilidade; ou ainda na
interferência dos sentimentos ou na incompetência dos
sentidos ou no modo de receber impressões” ( Novum
Organum, aforismo LII), são um dentre os quatro tipos de
obstáculos que dificultam o acesso à verdade. SOBRE OS
ÍDOLOS DA TRIBO, NA CONCEPÇÃO DE BACON, É
CORRETO AFIRMAR QUE:

A.são invariavelmente inerentes à natureza humana.

B.são oriundos dos preconceitos adquiridos na formação de 
cada ser humano.

C.sempre estão ligados ao fanatismo religioso.

D.são minorados em comunidades onde impera o pluralismo 
religioso.

E.inexistem em regimes democráticos estáveis
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TÁBULA RASA





- Considerava que os objetivos do 

homem eram o conhecimento, a 

liberdade e a felicidade

substituição da idéia de um deus como princípio 

ordenador da natureza = Ateísmo

rejeitou o ensino teológico e filosófico ministrado nos 

Conventos;



Define  o direito natural como direito a vida, a 

liberdade e a propriedade;







Vendo vantagem em se 
associarem, estabelecem um 

contrato social
(sociedade organizada)



(Unioeste 2011) John Locke afirma em Ensaio acerca do entendimento: “é de
grande utilidade para o marinheiro saber a extensão de sua linha, embora não
possa com ela sondar toda a profundidade do oceano. É conveniente que
saiba que ela é suficientemente longa para alcançar o fundo dos lugares
necessários para orientar sua viagem, e preveni-lo de esbarrar contra escolhos
que podem destruí-lo. Não nos diz respeito conhecer todas as coisas, mas
apenas as que se referem à nossa conduta. Se pudermos descobrir aquelas
medidas por meio das quais uma criatura racional, posta nesta situação do
homem no mundo, pode e deve dirigir suas opiniões e ações delas
dependentes, não devemos nos molestar por que outras coisas escapam ao
nosso conhecimento”. - Tendo em conta o texto acima e a teoria do
conhecimento de Locke, é INCORRETO AFIRMAR que

a) o homem deve saber os limites da razão para ter conhecimento certo
daquilo que é possível conhecer.

b) os homens, utilizando suas faculdades racionais, podem conhecer tudo
sobre todas as coisas do mundo.

c) há certas coisas que a razão do homem não pode conhecer.

d) assim como o marinheiro guia sua viagem por uma sonda de tamanho
conhecido, o homem deve orientar sua conduta por aquilo que conhece.

e) o conhecimento, para Locke, só é certo se houver conformidade entre
nossas ideias e a realidade das coisas.
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