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A METAFÍSICA 

 A existência de Deus é provada, a priori:

 No espírito humano haveria a presença de Deus.

 Deus é: PODER RACIONAL INFINITO 

Eterno – Imutável – Simples – Saber - Amor.

 Conceito de Tempo: Deus não é no tempo

Tempo começa com a criação.

Antes da criação não há tempo











(Uem 2010) A Filosofia patrística, representada principalmente por Santo

Agostinho, inicia no séc. I d.C. e termina no séc. VIII d.C., quando teve

início a Filosofia medieval. Com base na afirmação acima, assinale o que

for correto.

1) Um dos motivos pelo qual Santo Agostinho escreve A cidade de Deus foi para eximir o
cristianismo, depois da tomada de Roma por Alarico, das acusações de ser a causa da
decadência do Império Romano.

02) A patrística introduziu, no pensamento filosófico, ideias desconhecidas pelos filósofos greco-
romanos, como a ideia de criação do mundo a partir do nada, a escatologia do fim dos tempos
e a ressurreição dos mortos.

04) A patrística é um esforço para conciliar o cristianismo com o pensamento filosófico dos
gregos e romanos, pois acreditava que somente com tal conciliação seria possível a conversão
dos pagãos.

08) Um dos principais temas da Filosofia patrística é o da possibilidade ou impossibilidade de
conciliar razão e fé. Santo Agostinho considerava que a razão e a fé são conciliáveis, mas
subordinava a razão à fé.

16) A Filosofia medieval conserva e discute problemas da patrística e acrescenta outros, como o
problema dos universais. A partir do séc. XII, a Filosofia medieval passa a ser chamada de
escolástica.
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TODAS CORRETAS



(Uem 2010) A patrística surge no séc. II d.C. e estende-se por todo o período medieval
conhecido como alta Idade Média. É considerada a filosofia dos Padres da Igreja. Entre

seus objetivos encontramos a conversão dos pagãos, o combate às heresias e a

consolidação da doutrina cristã. Sobre a patrística, assinale o que for correto.

01) A patrística deixa de ser predominante como doutrina do cristianismo quando, a partir

do séc. IX, surge uma nova corrente filosófica denominada escolástica, que atinge o

apogeu no séc XIII.

02) Fundador da patrística, o apóstolo São Paulo escreveu o livro Confissões, razão pela

qual é considerado o primeiro filósofo cristão.

04) Vários pensadores da patrística, entre eles Santo Agostinho, tomam ideias da filosofia

clássica grega, particularmente de Platão, que são adaptadas às necessidades das

verdades expressas pela teologia cristã.

08) A aliança que a patrística estabelece entre fé e razão caracteriza-se por um

predomínio da fé sobre a razão; em Santo Agostinho, a razão é auxiliar da fé e a ela

subordinada.

16) A leitura dos filósofos árabes, entre eles Averrois, ajudou Santo Agostinho a

compreender os princípios da filosofia de Aristóteles, sem a qual Santo Agostinho não

poderia construir seu próprio sistema filosófico.
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Ondas do mar de Vigo

se vistes meu amigo!

E ai Deus, se verrá cedo!

Ondas do mar levado,

se vistes meu amado!

E ai deus, se verrá cedo!

Sevistes meu amigo,

o porquê eu sospiro!

E ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amado,

por que hei gran cuidado!

E ai Deus, se verrá cedo!



(UNIOESTE 2016) - “Os reis possuem bens temporais em abundância e Deus prepara-lhes

um grau sublime de felicidade. Já os tiranos são frequentemente frustrados dos bens

temporais que almejam, estão sujeitos a muitos perigos e, acima de tudo, são privados

dos bens eternos, sendo-lhes reservadas as mais graves penas. Por isso, aquele que

recebe a função de governar deve realmente considerar bem todas essas coisas e se

apresentar como rei e não como tirano para os seus súditos” (TOMÁS DE AQUINO. A

realeza: dedicado ao rei de Chipre. In: SEED-PR. Antologia de textos filosóficos: 683).

Considerando o excerto do texto acima e o pensamento de Santo Tomás de Aquino,

NÃO é correto afirmar que:

A. a concepção política de Tomás de Aquino compreende a submissão do poder 

temporal do Estado ao poder espiritual da Igreja.

B. Considera-se a Monarquia uma forma legítima de governo, desde que essa não 

descambe para a tirania.

C. o homem não vive apenas para a polis, mas para o aperfeiçoamento da própria 

natureza humana, o que só pode ocorrer na medida em que se dirigir ao ser supremo: 

Deus.

D. a vida humana deve estar voltada ao acúmulo de bens, considerado central para o 

alcance da virtude.

E. é injusto o regime quando aquele que governa se despreocupa em relação ao bem 

comum e tende a governar apenas visando ao benefício de si mesmo.
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(Enem PPL 2016) Enquanto o pensamento de Santo Agostinho

representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em

Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles –

até então vista sob suspeita pela Igreja –, mostrando ser possível

desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã.

O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra

aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um

dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse

período.MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro:

Zahar, 2005. A Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da

obra de Aristóteles pelo fato de a obra aristotélica:

a) valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas

religiosos

b) declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral

religiosa.

c) criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições

religiosas.

d) evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do

cristianismo.

e) contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos,

seguindo sua teoria política.
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LITERATURA MEDIEVAL

 No século XII, o trovadorismo chegou para realizar

algumas mudanças na literatura. Foi quando os

galanteios e o amor entraram em cena. Autores

escreviam sobre romances, e aos poucos o foco deixava

de ser os temas religiosos. O trovadorismo foi marcado

pelas cantigas de amor, eram cantigas idealizando a

mulher amada; de escárnio, eram sátiras com duplo
sentido falando mal sobre alguém; de maldizer, também

eram sátiras, porém eram diretas, não tinham duplo

sentido; e de amigo, era escrito por homens, mas o eu-

lírico era uma mulher, onde cantava sobre seu amigo,

que significava seu namorado.



Quando a vejo reconheço-me

Nos olhos, no rosto, na cor,

Pois tremo de medo como a folha ao vento

Uma criança tem mais juízo que eu

De tal modo me sinto possuído pelo amor

E de um homem vencido desta forma
Bem poderia uma dama ter grande piedade



“Senhora minha, desde que vos vi,

lutei para ocultar essa paixão

que me tomou inteiro o coração;

mas não o posso mais e decidi

que saibam todos meu grande amor,

a tristeza que tenho, a imensa dor

que sofro desde o dia em que vos vi.”



Martim jogral, que defeita,

sempre convosco se deita

vossa mulher!

Vedes-me andar suspirando;

e vós deitado, gozando

vossa mulher!

Do meu mal não vos doeis;
morro eu e vós fodeis

vossa mulher!



(MACKENZIE)

“Ai dona fea! foste-vos queixar

porque vos nunca louv’em meu trobar
mais ora quero fazer um cantar

em que vos loarei toda via

e vedes como vos quero loar:

dona fea, velha e sandia!”

Assinale a informação correta a respeito do trecho da cantiga

de João Garcia de Guilhade:

a) é cantiga satírica, crítica e burlesca

b) É cantiga lírica, sentimental
c) trata-se de cantiga de amigo, com eu-lírico feminino

d) foi escrita durante o Renascimento.

e) faz parte das cantigas religiosas da Idade Média



(UNESP) Leia e observe com atenção a composição seguinte:

"Ay flores, ay flores do verde pinho,
se sabedes novas do meu amigo!

ay Deus, e hu é?
Ay flores, ay flores do verde ramo,
se sabedes novas do meu amado!

ay Deus, e hu é?
Se sabedes novas do meu amigo,
aquel que mentiu no que pôs comigo!

ay Deus, e hu é?
Se sabedes novas do meu amado,
aquel que mentiu no que me há jurado!

ay Deus, e hu é?”

A composição anterior, parcialmente transcrita, pertence à lírica medieval da Península Ibérica. Ela tem autor

desconhecido, arte poética própria e características definidas do lirismo trovadoresco, podendo-se ainda

descobrir o nome pelo qual composições idênticas são conhecidas.

Em uma das alternativas indicadas acham-se todos os elementos que correspondem a essas afirmações.

a) Destacam-se o paralelismo das estrofes, a alternância vocálica e o refrão. O poeta pergunta pelo seu

amigo/colega.

b) O autor é medieval. Destaca-se o refrão como interpelação à natureza. Trata-se de uma cantiga de amor.

c) O autor é el-rei D.Dinis. Destacam-se o paralelismo das estrofes e o refrão. O poeta canta na voz de uma mulher

e pergunta pelo amado, porque é uma cantiga de amigo.

d) O autor é Fernando Pessoa. Destaca-se a alternância vocálica. Trata-se da teoria do fingimento, que já existia

no lirismo medieval.

e) O autor é Martim Codax. Destaca-se o ambiente campestre. O poeta satiriza e critica a sociedaede, por isso

uma cantiga de escárnio.





 Classicismo, ou Quinhentismo (século XV) é o nome dado

ao período literário que surgiu na época

do Renascimento (Europa séc. XV a XVI). Um período de

grandes transformações culturais, políticas e econômicas.

 Vários foram os fatores que levaram a tais transformações,

dentre eles a crise religiosa (era a época da Reforma

Protestante, liderada por Lutero), as grandes navegações

(onde o homem foi além dos limites da sua terra) e a
invenção da Imprensa que contribuiu muito para a

divulgação das obras de vários autores gregos e latinos

(cultura clássica) proporcionando mais conhecimento para

todos.



 As grandes navegações alargaram a visão de mundo do

europeu, que entrou em contato com culturas diferentes. A

matemática se desenvolveu, bem como o estudo das
línguas, surgindo as primeiras gramáticas de língua

portuguesa.

 Todo esse contexto fez nascer uma visão antropocêntrica

de mundo. Ou seja, o homem é visto como centro do

universo. O cristianismo continua imperando, mas o homem

renascentista já não é tão angustiado com as questões

religiosas como o era o homem medieval.







 Foi na arte renascentista que o antropocentrismo atingiu a 

sua plenitude, agora, era o homem que passava a ser 

evidenciado, e não mais Deus.

 A arte renascentista se inspirava no mundo greco-

romano (Antiguidade Clássica) já que estes também eram 

antropocêntricos.

 Os pensamentos religiosos e medievais não foram postos 

de lado, apenas eram segundo plano.



 NA LITERATURA:

 Perfeição formal: métrica, rima, correção gramatical, tudo

isso passa a ser motivo de atenção e preocupação.

 Presença da mitologia greco-latina



 Características do Classicismo:

 Valorização dos aspectos culturais e filosóficos da cultura 

das antigas Grécia e Roma;

 Influência do pensamento humanista;

 Antropocentrismo: o homem como o centro do Universo;

 Críticas as explicações e a visão de mundo pautada pela 

religião;

 Racionalismo: valorização das explicações baseadas na 

ciência;

 Busca do equilíbrio, rigor e pureza formal.





Leonardo da Vinci (15 de abril de 1452 —

2 de maio de 1519), foi um nascido na 

atual Itália. Uma das figuras mais 

importantes do Alto Renascimento, que se 

destacou como:

cientista, matemático, engenheiro,

inventor, anatomista, pintor, escultor,

arquiteto, botânico, poeta e músico. 

É ainda conhecido como o percursor 

da aviação e da balística







 O Homem Vitruviano (Leonrdo Da Vinci) - 1490 



Da Vinci, Milão, 1495-1498







A escola de Atenas (Rafael Sanzio)- 1509



Michelangelo Buonarroti, 1504







Buonarotti Michelangelo, 1511, Teto da Capela Sistina.





MONTE CASTELO

RENATO RUSSO

Ainda que eu falasse

A língua dos homens

E falasse a língua dos anjos

Sem amor eu nada seria

É só o amor! É só o amor

Que conhece o que é verdade

O amor é bom, não quer o mal

Não sente inveja ou se envaidece

O amor é o fogo que arde sem se ver

É ferida que dói e não se sente

É um contentamento descontente

É dor que desatina sem doer

É um não querer mais que bem querer

É solitário andar por entre a gente

É um não contentar-se de contente

É cuidar que se ganha em se perder

É um estar-se preso por vontade

É servir a quem vence, o vencedor

É um ter com quem nos mata a lealdade

Tão contrário a si é o mesmo amor

Estou acordado e todos dormem

Todos dormem, todos dormem

Agora vejo em parte

Mas então veremos face a face

É só o amor! É só o amor

Que conhece o que é verdade

Ainda que eu falasse

A língua dos homens

E falasse a língua dos anjos

Sem amor eu nada seria



Dom Quixote

Engenheiros do Hawaii

Muito prazer, meu nome é otário

Vindo de outros tempos, mas sempre 

no horário

Peixe fora d'água, borboletas no 

aquário

Muito prazer, meu nome é otário

Na ponta dos cascos e fora do páreo

Puro sangue, puxando carroça

Um prazer cada vez mais raro

Aerodinâmica num tanque de guerra

Vaidades que a terra um dia há de 

comer

Ás de Espadas fora do baralho

Grandes negócios, pequeno 

empresário

Muito prazer, me chamam de otário

Por amor às causas perdidas

Tudo bem, até pode ser

Que os dragões sejam moinhos de 

vento

Tudo bem, seja o que for

Seja por amor às causas perdidas

Por amor às causas perdidas

Tudo bem, até pode ser

Que os dragões sejam moinhos de 

vento

Muito prazer, ao seu dispor

Se for por amor às causas perdidas

Por amor às causas perdidas



SONETO LXXVIII (Camões)

Leda serenidade deleitosa,

Que representa em terra um paraíso;

Entre rubis e perlas doce riso;

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa;

Presença moderada e graciosa,

Onde ensinando estão despejo e siso

Que se pode por arte e por aviso,

Como por natureza, ser fermosa;

Fala de quem a morte e a vida pende,

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa;

Repouso nela alegre e comedido:

Estas as armas são com que me rende

E me cativa Amor; mas não que possa

Despojar-me da glória de rendido.
(LUIS VAZ DE CAMÕES)

RAFAEL SANZIO. A mulher com o unicórnio.

(ENEM) A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do

mesmo contexto social e cultural de produção (Renascimento) pelo fato de ambos:

a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados

no poema.

b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher,

evidenciadas pelos adjetivos do poema.

c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela

postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema

d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística,

evidenciado pelos adjetivos usados no poema.

e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela

expressão da moça e pelos adjetivos do poema.



Leia o texto com atenção o fragmento de “Os Lusíadas” de Camões:

Cessem do sábio Grego e do Troiano 

As navegações grandes que fizeram; 

Cale-se de Alexandre e de Trajano 

A fama das vitórias que tiveram.

Que eu canto o peito ilustre lusitano 

A quem Netuno e Marte obedeceram. 

Cesse tudo que a antiga Musa canta 

Que outro valor mais alto se alevanta! 

(Camões, Os Lusíadas, Canto I, estrofe IV) 

Assinale a alternativa INCORRETA acerca do texto acima: 

a) a estrofe acima corresponde à 1ª parte do poema (Proposição) e apresenta o herói épico de “Os 
Lusíadas”: Vasco da Gama. 

b) o verso empregado na estrofe acima é o decassílabo (ou verso de medida nova), verso tipicamente usado 
no Classicismo (Renascimento). 

c) a estrofe acima recebe o nome de oitava rima ou oitava real (8 versos decassílabos com esquema de rima 
ab/ab/ab/cc). 

d) o subjetivismo do texto fica no emprego da 1ª pessoa (que caracteriza a função emotiva e pessoal da 
linguagem, típica do Classicismo). 

e) Netuno e Marte são figuras mitológicas, entre outras na obra, que indicam que o maravilhoso presente no 
texto é o maravilhoso pagão (mitologia greco-latina), índice do Classicismo do trecho.



Uns lindos olhos, vivos, bem rasgados, 

Um garbo senhoril, nevada alvura; 

Metal de voz que enleva de doçura, 

Dentes de aljôfar, em rubi cravados: 

Fios de ouro, que enredam meus cuidados, 

Alvo peito, que cega de candura; 

Mil prendas; e (o que é mais que formosura) 

Uma graça, que rouba mil agrados. 

Mil extremos de preço mais subido 

Encerra a linda Márcia, a quem of'reço 

Um culto, que nem dela inda é sabido:

Tão pouco de mim julgo que a mereço, 

Que enojá-la não quero de atrevido 

Co' as penas, que por ela em vão padeço. 

(Camões)



(Unifesp) Considere as informações:

I – O poeta mantém certo distanciamento amoroso, pois a mulher é vista como um ser 
superior e inalcançável a ele.

II – O soneto distancia-se dos padrões renascentistas, pois não representa a figura 
feminina típica do período.

III – A forma do poema – um soneto – e sua metrificação permitem considerá-lo uma 
produção literária do período clássico.

IV – Estão explícitos no soneto a sensualidade, a ousadia do poeta, e o carpe diem.

Estão corretas:

a) I e II.                 

b) I e III.                

c) II e III.                

d) II e IV.               

e) todas.



 Luís de Camões

Quem diz que Amor é falso ou enganoso
ligeiro, ingrato, vão, desconhecido
Sem falta lhe terá bem merecido
Que lhe seja cruel ou rigoroso

Amor é brando, é doce e é piedoso
Quem o contrário diz não seja crido
Seja por cego e apaixonado tido
E aos homens e inda aos deuses odioso

Se males faz Amor, em mi se vêem
Em mim mostrando todo o seu rigor
Ao mundo quis mostrar quanto podia

Mas todas suas iras são de amor
Todos estes seus males são um bem
Que eu por todo outro bem não trocaria





O HOMEM NÃO É BOM NEM MAU, MAS TENDE AS 

MALDADES





MANTENDO O PODER

CONSELHOS

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 ...           



(Enem 2013) - Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido
ou temido que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de
desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido
que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens
se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis,
simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem
são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos,
quando, como acima disse, o perigo está longe; mas quando ele
chega, revoltam-se. MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand,
1991. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas
relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser:

a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos
outros.

b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na
política.

c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e
inconstantes.

d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando
seus direitos naturais.

e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.



(Enem 2013) - Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido
que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las,
é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos
homens se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e
ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os
bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; mas quando ele

chega, revoltam-se. MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. A partir da
análise histórica do comportamento humano em suas
relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem
como um ser:

a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o
bem a si e aos outros.

b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para
alcançar êxito na política.

c) guiado por interesses, de modo que suas ações são
imprevisíveis e inconstantes.

d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-
social e portando seus direitos naturais.

e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas
com seus pares.


