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RACIONALISMO
A RAZÃO COMO NORMA

PARA A CONSTRUÇÃO
DA VERDADE.

EMPIRISMO
EXPERIÊNCIA COMO

NORMA PARA A CONSTRUÇÃO
DA VERDADE





ANTES DE
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ESTE SLIDE?
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AGENDA
CANETA
ÓCULOS
CANECA

NOTEBOOK
MESA




QUANDO OLHAMOS
PARA UMA CANETA,

DIZEMOS: ISTO É
UMA CANETA.

DEFINIMOS O QUE
AQUELE OBJETO É.





PORÉM, KANT NÃO ESTÁ
INTERESSADO NA DEFINIÇÃO

DE CANETA E SIM COMO
NÓS CONSTRUÍMOS O
CONCEITO DE CANETA.




SURGE A QUESTÃO:

O QUE
PODEMOS

APRENDER?



REVOLUÇÃO COPERNICANA





Obs. Uma das principais características dessa transformação foi uma maior preocupação com o 
homem e sua vida terrena e com o estudo da natureza. 









• Foi acusado de heresia e perseguido pela Igreja Católica

• Sua condenação foi o confinamento por ter um bom relacionamento com o 
Papa Urbano VIII

• Mas para revogar a sentença de morte teve que negar toda sua obra

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Galileo_facing_the_Roman_Inquisition.jpg


PROJETO FILOSÓFICO
FILOSOFIA CRÍTICA



INTUIÇÕES APRIORÍSTICAS PURAS



NA OBRA DE 1781: CRÍTICA DA RAZÃO PURA

Investiga até onde pode ir o conhecimento 
humano, o que podemos e o que não 

podemos conhecer e o que recebemos da 
experiência sensível e o que conhecemos 

sem precisar dela.



CONHECIMENTOS
A PRIORI E A POSTERIORI

JUIZO ANALÍTICO A PRIORI
SÃO CONHECIMENTOS 

ADQUIRIDOS 
INDEPENDENTEMENTE 

EXPERIÊNCIA.

SENSIBILIDADE (ESPAÇO E TEMPO) = Perceber objetos mediante as impressões. 
ENTENDIMENTO (CATEGORIAS) = Unificamos e ordenamos os dados recebidos da sensibilidade

JUÍZO SINTÉTICO A POSTERIORI
SÃO CONHECIMENTOS 

ADQUIRIDOS PELA EXPERIÊNCIA.

JUIZO SINTÉTICO A PRIORI

RAZÃO 
UNIDADE AO CONHECER – NÃO SOBRE O CONHECIMENTO 

SENSORIAL – MAS SOBRE OS JUÍZOS





“A PRIORI”
RAZÃO PURA

(UNIVERSAL E NECESSÁRIO)

“A POSTERIORI”
EXPERIÊNCIA

(CONTINGENTE)

SENSIBILIDADE
ESPAÇO x TEMPO

ENTENDIMENTO
CATEGORIAS

FORMAS PURAS
DA RAZÃO

O CONCEITO DE LÂMPADA FORMA-SE COM A PARTE “A 
POSTERIORI” + “A PRIORI”, LEMBRANDO QUE O “A PRIORI” VEM 

DA EXPERIÊNCIA , MAS NÃO DEPENDE DELA.

OBSERVAÇÃO: ESSA CONCEITUAÇÃO ESTÁ NO ÂMBITO DA FÍSICA E NÃO DA METAFÍSICA.
FONTE: http://oficinakantiana.blogspot.com.br/





NÃO PODEMOS 
CONHECER AS COISAS 

COMO SÃO EM SI, MAS 
APENAS COMO 

APARECEM PARA NÓS.
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ÉTICA DO DEVER
É DERIVADA DA

RACIONALIDADE HUMANA, SÃO 
LEIS UNIVERSAIS E SE APLICAM 
A TODOS OS INDIVIDUOS EM 
QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.



ÉTICA DO DEVER
É DERIVADA DA 

RACIONALIDADE HUMANA, SÃO 
LEIS UNIVERSAIS E SE APLICAM 
A TODOS OS INDIVIDUOS EM 
QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.



ÉTICA DO DEVER
É DERIVADA DA 

RACIONALIDADE HUMANA, SÃO 
LEIS UNIVERSAIS E SE APLICAM 
A TODOS OS INDIVIDUOS EM 
QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.



IMPERATIVO CATEGÓRICO

“AGE DE TAL FORMA QUE SUA 
AÇÃO POSSA SER CONSIDERADA 

COMO NORMA UNIVERSAL.”



IMPERAT. HIPOTÉTICOS
TEM CARÁTER PRÁTICO.

EXEMPLO: “SE VOCÊ QUISER TER 
CREDIBILIDADE, CUMPRA SUAS 

PROMESSAS.”





PROJETO FILOSÓFICO
A BELEZA

A BELEZA
É DEFINIDA COMO “UMA 

FINALIDADE SEM FIM”.

O JUIZO ESTÉTICO
TEM COMO OBJETO ALGO DE 

PARTICULAR, CONSIDERADO EM SI 
MESMO, SEM NENHUM INTERESSE 
ESPECÍFICO POR PARTE DO SUJEITO 

ALÉM DA CONSIDERAÇÃO DO 
PRÓPRIO PARTICULAR.



EXERCÍCIO



(Enem 2012) Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele
próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado
dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas
na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem.
Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do
esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande
parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição
estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida.
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985
(adaptado). Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para
a compreensão do contexto filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no
sentido empregado por Kant, representa

a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da
maioridade.

b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades
eternas.

c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma
heterônoma.

d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de
entendimento.

e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria
razão.



(Enem 2012) Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele
próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado
dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas
na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem.
Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do
esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande
parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição
estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida.
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985
(adaptado). Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para
a compreensão do contexto filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no
sentido empregado por Kant, representa

a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da
maioridade.

b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades
eternas.

c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma
heterônoma.

d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de
entendimento.

e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria
razão.



(Enem 2013) Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular
pelos objetos; porém todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos,
algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse
pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão
melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular
pelo nosso conhecimento. KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-
Gulbenkian, 1994 (adaptado). - O trecho em questão é uma referência ao que
ficou conhecido como revolução copernicana na filosofia. Nele, confrontam-
se duas posições filosóficas que:

•

a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento.

b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o
ceticismo.

c) revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a
reflexão filosófica.

d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias
em relação aos objetos.

e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são
ambas recusadas por Kant.



(Enem 2013) Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular
pelos objetos; porém todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos,
algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse
pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão
melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular
pelo nosso conhecimento. KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-
Gulbenkian, 1994 (adaptado). - O trecho em questão é uma referência ao que
ficou conhecido como revolução copernicana na filosofia. Nele, confrontam-
se duas posições filosóficas que:

•

a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento.

b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o
ceticismo.

c) revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a
reflexão filosófica.

d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias
em relação aos objetos.

e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são
ambas recusadas por Kant.



(Enem 2017) - Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro
emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe
emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado.
Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para
perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros
desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria:
quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo
pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá.KANT, I. Fundamentação da
metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980. - De acordo com a moral
kantiana, a “falsa promessa de pagamento” representada no texto:

a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão
participativa.

b) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na
terra.

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma
universal.

d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar
os meios.

e) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas
envolvidas.



(Enem 2017) - Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro
emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe
emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado.
Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para
perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros
desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria:
quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo
pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá.KANT, I. Fundamentação da
metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980. - De acordo com a moral
kantiana, a “falsa promessa de pagamento” representada no texto:

a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão
participativa.

b) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na
terra.

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma
universal.

d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar
os meios.

e) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas
envolvidas.



(Unioeste 2018) - O filósofo ALEMÃO IMMANUEL KANT FORMULOU, NA CRÍTICA DA RAZÃO
PURA, uma divisão do conhecimento e acesso da razão aos fenômenos. Fenômenos não são
coisas; eles nomeiam aquilo que podemos conhecer das coisas, através das formas da
sensibilidade (Espaço e Tempo) e das categorias do entendimento (tais como Substância,
Relação, Necessidade etc.). Assim, Kant afirma que o conhecimento humano é finito (limitado
por suas formas e categorias). Como poderia haver, então, algum conhecimento universalmente
válido? Ele afirma que tal conhecimento se formula num “juízo sintético a priori”. Juízos são
afirmações; o adjetivo “sintéticos” significa que essas afirmações reúnem conceitos diferentes;
“a priori”, por sua vez, indica aquilo que é obtido sem acesso à experiência dos fenômenos,
antes deles e para que os fenômenos possam ser reunidos em um conhecimento que tenha
unidade e sentido. Com base nisso, indique a alternativa CORRETA:

A.Para Kant, o conhecimento humano é diretamente dado pela experiência das coisas, 
acessíveis pelos sentidos (visão, audição, etc.).

B.Juízos sintéticos a priori são afirmações de conhecimento cuja natureza é particular e que se 
altera caso a caso.

C.Se a Metafísica é o conhecimento da essência das coisas elas mesmas, Kant é, na Crítica da 
Razão Pura, um defensor da Metafísica, e não um defensor da finitude do conhecimento.

D.Para Kant, Espaço e Tempo são categorias do entendimento mediante as quais conhecemos os 
fenômenos.

E.Juízos sintéticos a priori permitem organizar o conhecimento, dando a ele validade universal e 
unicidade.



(Unioeste 2018) - O filósofo ALEMÃO IMMANUEL KANT FORMULOU, NA CRÍTICA DA RAZÃO
PURA, uma divisão do conhecimento e acesso da razão aos fenômenos. Fenômenos não são
coisas; eles nomeiam aquilo que podemos conhecer das coisas, através das formas da
sensibilidade (Espaço e Tempo) e das categorias do entendimento (tais como Substância,
Relação, Necessidade etc.). Assim, Kant afirma que o conhecimento humano é finito (limitado
por suas formas e categorias). Como poderia haver, então, algum conhecimento universalmente
válido? Ele afirma que tal conhecimento se formula num “juízo sintético a priori”. Juízos são
afirmações; o adjetivo “sintéticos” significa que essas afirmações reúnem conceitos diferentes;
“a priori”, por sua vez, indica aquilo que é obtido sem acesso à experiência dos fenômenos,
antes deles e para que os fenômenos possam ser reunidos em um conhecimento que tenha
unidade e sentido. Com base nisso, indique a alternativa CORRETA:

A.Para Kant, o conhecimento humano é diretamente dado pela experiência das coisas, 
acessíveis pelos sentidos (visão, audição, etc.).

B.Juízos sintéticos a priori são afirmações de conhecimento cuja natureza é particular e que se 
altera caso a caso.

C.Se a Metafísica é o conhecimento da essência das coisas elas mesmas, Kant é, na Crítica da 
Razão Pura, um defensor da Metafísica, e não um defensor da finitude do conhecimento.

D.Para Kant, Espaço e Tempo são categorias do entendimento mediante as quais conhecemos os 
fenômenos.

E.Juízos sintéticos a priori permitem organizar o conhecimento, dando a ele validade universal 
e unicidade.



(UNIOESTE 2009 – FILOSOFIA) - “Até agora se supôs que todo nosso
conhecimento tinha que se regular pelos objetos; porém, todas as tentativas
de mediante conceitos estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do
que o nosso conhecimento seria ampliado, fracassaram sob esta
pressuposição. Por isso tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas
tarefas da Metafísica admitindo que os objetos têm que se regular pelo
nosso conhecimento a priori, o que assim já concorda melhor com a
requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos mesmos que deve
estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem dados”. (Kant) De
ACORDO COM O PENSAMENTO DE KANT, É CORRETO AFIRMAR QUE;

(A) o conhecimento resulta da ação dos objetos sobre nossa capacidade
perceptiva, de modo que todo conhecimento deriva da experiência.

(B) nada pode ser estabelecido sobre os objetos que não seja dado por eles ou
por meio deles.

(C) nosso conhecimento é regulado por princípios que se encontram em nossa
mente; como tais, são anteriores e independentes de toda experiência.

(D) é dispensável fazer uma crítica da Razão e dos limites e possibilidade do
conhecimento.

(E) a Metafísica se constituiu há muito tempo como disciplina que “encetou o
caminho seguro de uma ciência” (Kant).



(UNIOESTE 2009 – FILOSOFIA) - “Até agora se supôs que todo nosso
conhecimento tinha que se regular pelos objetos; porém, todas as tentativas
de mediante conceitos estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do
que o nosso conhecimento seria ampliado, fracassaram sob esta
pressuposição. Por isso tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas
tarefas da Metafísica admitindo que os objetos têm que se regular pelo
nosso conhecimento a priori, o que assim já concorda melhor com a
requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos mesmos que deve
estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem dados”. (Kant) De
ACORDO COM O PENSAMENTO DE KANT, É CORRETO AFIRMAR QUE;

(A) o conhecimento resulta da ação dos objetos sobre nossa capacidade
perceptiva, de modo que todo conhecimento deriva da experiência.

(B) nada pode ser estabelecido sobre os objetos que não seja dado por eles ou
por meio deles.

(C) nosso conhecimento é regulado por princípios que se encontram em
nossa mente; como tais, são anteriores e independentes de toda experiência.

(D) é dispensável fazer uma crítica da Razão e dos limites e possibilidade do
conhecimento.

(E) a Metafísica se constituiu há muito tempo como disciplina que “encetou o
caminho seguro de uma ciência” (Kant).



(UNIOESTE 2010 FILOSOFIA) - “Como toda lei prática representa uma ação possível
como boa e por isso como necessária para um sujeito praticamente determinável
pela razão, todos os imperativos são fórmulas de determinação da ação que é
necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso
de a ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é
hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como
necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade,
então o imperativo é categórico.” (KANT) - A PARTIR DO TEXTO FORNECIDO ACIMA,
SEGUEM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:

I – Os imperativos hipotéticos, como também o imperativo categórico, são fórmulas
que expressam mandamentos, como princípios subjetivos da vontade.

II – Só o imperativo categórico, contrariamente ao imperativo hipotético, expressa o
mandamento moral, como princípio objetivo da razão determinante da vontade como
boa em si mesma.
III – Os imperativos hipotéticos, da mesma forma que o imperativo categórico, são a expressão de
princípios subjetivos da razão, para a determinação de uma ação que é boa de qualquer modo, na
realização de fins absolutamente necessários e determinantes da razão pura, no seu interesse
especulativo.

IV – A diferença entre os imperativos hipotéticos e o imperativo categórico é a de que os primeiros,
como princípios subjetivos da vontade, expressam os fundamentos absolutamente necessários do
conhecimento objetivo e verdadeiro, não sendo necessários para o direcionamento do agir prático.

V– O imperativo categórico é um princípio da razão que determina a vontade com vistas à realização
de um fim qualquer, e em conformidade com as inclinações e desejos determinantes das ações do
sujeito agente.



(UNIOESTE 2010 FILOSOFIA) - “Como toda lei prática representa uma ação possível
como boa e por isso como necessária para um sujeito praticamente determinável
pela razão, todos os imperativos são fórmulas de determinação da ação que é
necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso
de a ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é
hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como
necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade,
então o imperativo é categórico.” (KANT) - A PARTIR DO TEXTO FORNECIDO ACIMA,
SEGUEM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:

I – Os imperativos hipotéticos, como também o imperativo categórico, são fórmulas
que expressam mandamentos, como princípios subjetivos da vontade.

II – Só o imperativo categórico, contrariamente ao imperativo hipotético, expressa o
mandamento moral, como princípio objetivo da razão determinante da vontade
como boa em si mesma.
III – Os imperativos hipotéticos, da mesma forma que o imperativo categórico, são a expressão de
princípios subjetivos da razão, para a determinação de uma ação que é boa de qualquer modo, na
realização de fins absolutamente necessários e determinantes da razão pura, no seu interesse
especulativo.

IV – A diferença entre os imperativos hipotéticos e o imperativo categórico é a de que os primeiros,
como princípios subjetivos da vontade, expressam os fundamentos absolutamente necessários do
conhecimento objetivo e verdadeiro, não sendo necessários para o direcionamento do agir prático.

V– O imperativo categórico é um princípio da razão que determina a vontade com vistas à realização
de um fim qualquer, e em conformidade com as inclinações e desejos determinantes das ações do
sujeito agente.



(UNIOESTE – 2015) - “Esclarecimento é a saída do homem da menoridade, pela
qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio
entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por esta
incapacidade, quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de
resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Sapere
aude! Ousa fazer uso de teu próprio entendimento! Eis o lema do Esclarecimento.”
Immanuel Kant, “Resposta à pergunta: ‘Que é Esclarecimento?’” Considerando-se
o texto acima, para o filósofo Immanuel Kant, NÃO corresponde ao significado de
esclarecimento:

A. a compreensão de que esclarecimento trata-se de um processo de emancipação 
intelectual. 

B. a partir do esclarecimento, o homem deve se sentir mais humano, ou seja, mais 
emancipado. 

C. a necessidade de vincular-se permanentemente às verdades religiosas que 
levam o homem a se libertar da falta de entendimento. 

D. o uso livre do próprio entendimento, raciocinando e refletindo sobre as regras
que a própria razão humana apresenta.

E. o uso da razão, somado à liberdade, pode levar o homem a fugir da condição de 
tutelado e constituir a sua situação de sujeito autônomo. 



(UNIOESTE – 2015) - “Esclarecimento é a saída do homem da menoridade, pela
qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio
entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por esta
incapacidade, quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de
resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Sapere
aude! Ousa fazer uso de teu próprio entendimento! Eis o lema do Esclarecimento.”
Immanuel Kant, “Resposta à pergunta: ‘Que é Esclarecimento?’” Considerando-se
o texto acima, para o filósofo Immanuel Kant, NÃO corresponde ao significado de
esclarecimento:

A. a compreensão de que esclarecimento trata-se de um processo de emancipação 
intelectual. 

B. a partir do esclarecimento, o homem deve se sentir mais humano, ou seja, mais 
emancipado. 

C. a necessidade de vincular-se permanentemente às verdades religiosas que 
levam o homem a se libertar da falta de entendimento. 

D. o uso livre do próprio entendimento, raciocinando e refletindo sobre as regras
que a própria razão humana apresenta.

E. o uso da razão, somado à liberdade, pode levar o homem a fugir da condição de 
tutelado e constituir a sua situação de sujeito autônomo. 



(UNIOESTE 2017 – FILOSOFIA) - “Será preciso ter saudade do tempo em que os
filósofos eram ao mesmo tempo cientistas? Seria ingenuidade. Se hoje os cientistas
não têm mais necessidade dos filósofos nem, sobretudo, de se fazer filósofos, é na
medida em que seus métodos estão em ordem, seus conceitos são universalmente
admitidos e as querelas científicas rareiam. Que apareçam contradições (…), que
nasçam controvérsias (…), e bem depressa o cientista volta a tornar-se filósofo.”
(Gérard Lebrun, O papel do espaço na elaboração do pensamento kantiano) - Dentre
as diversas formas de se caracterizar a relação entre o saber científico e o filosófico
elencadas abaixo, indique a que NÃO se coaduna com a apresentada no trecho
acima.

a)A filosofia esteve presente nas formulações pioneiras que conferiram
estabilidade a diversos campos da investigação científica.

b)A filosofia e a ciência se separam desde a Revolução Científica, mas isso não
quer dizer que sejam atividades sem relação alguma.

c)A partir do instante em que os cientistas se tornam confiantes em seus
métodos e conceitos, a reflexão filosófica acerca desse domínio deixa de lhes
interessar.

d)Os problemas filosóficos associados às ciências têm maior interesse quanto
menor for a segurança dos cientistas em suas descrições da realidade

e)As contradições e controvérsias na ciência são o resultado de reflexões
tipicamente filosóficas, conduzidas seja por filósofos, seja por cientistas que se
fazem filósofos.
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(UNIOESTE 2017 – FILOSOFIA) - Na obra Fundamentação da Metafísica
dos Costumes, Kant apresenta uma formulação do imperativo
categórico: “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. São Paulo: Abril Cultural,
1980. p. 129) - EM RELAÇÃO AO PENSAMENTO DE KANT, É CORRETO
AFIRMAR.

a)O propósito do imperativo categórico é o de permitir que o indivíduo
decida suas ações sem que tenha que se preocupar com os demais.

b)O imperativo categórico tem por objetivo desfazer o conflito entre a
providência divina, relacionada à cidade de Deus, e o espaço terreno.

c)O imperativo categórico vincula a conduta moral a uma norma 
universal.

d)Para Kant, não é possível que o indivíduo constitua um fim em si 
mesmo. Por isso mesmo, ele precisa espelhar-se na ação dos demais 
para a sua ação.

e)O imperativo categórico corresponde à condição do estado de 
natureza, que é anterior à instituição do Estado civil.
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(UNIOESTE – 2012) – “Como toda lei prática representa uma ação possível como
boa e por isso como necessária para um sujeito praticamente determinável pela
razão, todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação que é
necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso
da ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é
hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como
necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade,
então o imperativo é categórico”. Kant. Considerando o pensamento ÉTICO de

KANT e o texto acima, é CORRETO AFIRMAR:

A. o imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação como
subjetivamente necessária para um ser determinável pelas inclinações.

B. o imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação como
meio para se atingir um fim possível ou real.

C. os imperativos (hipotético e categórico) são fórmulas de determinação
necessária, segundo o princípio de uma vontade que é boa em si mesma.

D. o imperativo categórico representa a ação como boa em si mesma e como
necessária para uma vontade em si conforme a razão.

E. o imperativo hipotético declara a ação como objetivamente necessária
independentemente de qualquer intenção ou finalidade da ação.
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necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso
da ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é
hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como
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(Uem 2012) O filósofo Immanuel Kant (1724-1804) estabelece uma íntima relação
entre a liberdade humana e sua capacidade de pensar autonomamente, ao
afirmar: “Esclarecimento é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio
culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem
direção alheia. [...] É tão cômodo ser menor. Possuo um livro que faz as vezes do
meu entendimento; um guru espiritual, que faz às vezes de minha consciência; um
médico, que decide por mim a dieta etc.; assim não preciso eu mesmo dispensar
nenhum esforço. Não preciso necessariamente pensar, se posso apenas pagar.”
(KANT, I. Resposta à questão: o que é esclarecimento? In: Antologia de textos
filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009. p. 407). - A partir do texto de Kant, é correto
afirmar que

01) liberdade é não precisar de ninguém para nada.

02) riqueza não é sinônimo de liberdade, como pobreza não é sinônimo de
escravidão.

04) a justificativa para a falta de liberdade é a pouca idade dos seres humanos.

08) a liberdade é, primeiramente, liberdade de pensamento.

16) a liberdade é resultado de um esforço pessoal incômodo para libertar-se das
amarras do pensamento.
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16) a liberdade é resultado de um esforço pessoal incômodo para libertar-se das
amarras do pensamento.



(UNIOESTE – 2012) -“Em todos os juízos em que for pensada a relação de um
sujeito com o predicado (se considero apenas os juízos afirmativos (…)), essa
relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A como
algo contido (ocultamente) nesse conceito A, ou B jaz completamente fora do
conceito A, embora esteja em conexão com o mesmo”. Kant. Considerando o texto
acima e A TEORIA DO CONHECIMENTO DE Kant, é INCORRETO afirmar:

A. os juízos sintéticos a posteriori são os mais importantes para a teoria do
conhecimento de Kant, pois são contingentes e particulares, estando ligados a
casos empíricos singulares.

B. Kant denomina o primeiro modo de relacionar sujeito e predicado de juízo
analítico e o segundo, de juízo sintético.

C. o problema do conhecimento para Kant envolve responder “como são
possíveis os juízos sintéticos a priori?”.

D. os juízos analíticos, embora universais e necessários, não fazem progredir o
conhecimento, pois são tautológicos (não diz nada).

E. o juízo “Todos os corpos são extensos” é analítico, pois não há como pensar o
conceito de corpo sem o conceito de extensão.
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conceito de corpo sem o conceito de extensão.



(UNIOESTE – 2013) -“A necessidade prática de agir segundo este princípio, isto é, o dever, não assenta em sentimentos,
impulsos e inclinações, mas sim somente na relação dos seres racionais entre si, relação essa em que a vontade de um ser
racional tem de ser considerada sempre e simultaneamente como legisladora, porque de outra forma não podia pensar-se
como fim em si mesmo. A razão relaciona, pois, cada máxima da vontade concebida como legisladora universal com todas
as outras vontades e com todas as ações para conosco mesmos, e isto não em virtude de qualquer outro móbil prático ou
de qualquer vantagem futura, mas em virtude da ideia da dignidade de um ser racional que não obedece a outra lei senão
àquela que ele mesmo simultaneamente dá a si mesmo. [...] O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do
homem tem um preço venal [...] aquilo porém que constitui a condição só graças a qual qualquer coisa pode ser um fim em
si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor íntimo, isto é, dignidade”. Kant. Considerando
o texto citado e o PENSAMENTO ÉTICO DE KANT, SEGUEM AS AFIRMATIVAS ABAIXO:

I. Para Kant, existe moral porque o ser humano e, em geral, todo o ser racional, fim em si mesmo e valor
absoluto, não deve ser tomado simplesmente como meio ou instrumento para o uso arbitrário de qualquer
vontade.

II. Fim em si mesmo e valor absoluto, o ser humano é pessoa e tem dignidade, mas uma dignidade que é,
apenas, relativamente valiosa por se encontrar em dependência das condições psico-sociais e
políticoeconômicas nas quais vive.

III. A moralidade, única condição que pode fazer de um ser racional fim em si mesmo e valor absoluto, pelo
princípio da autonomia da vontade, e a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas
que têm dignidade.

IV. As pessoas têm dignidade porque são seres livres e autônomos, isto é, seres que se submetem às leis que
se dão a si mesmos atendendo imediatamente aos apelos de suas inclinações, sentimentos, impulsos e
necessidades.

V. A autonomia da vontade é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda natureza racional e,
por esta razão, a vontade não está simplesmente submetida à lei, mas submetida à lei por ser concebida
como vontade legisladora universal, ou seja, se submete à lei na exata medida em que ela é a autora da lei
(moral).

Das afirmativas feitas acima

A. somente a afirmação I está incorreta. B. somente a afirmação III está incorreta. C. as afirmações II e IV
estão incorretas. D. as afirmações II e III estão incorretas. E. as afirmações II, III e V estão incorretas.
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(Unioeste 2009) “Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se 
regular pelos objetos; porém, todas as tentativas de mediante conceitos 
estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que o nosso conhecimento 
seria ampliado, fracassaram sob esta pressuposição. Por isso tente-se ver uma vez 
se não progredimos melhor nas tarefas da Metafísica admitindo que os objetos 
têm que se regular pelo nosso conhecimento a priori, o que assim já concorda 
melhor com a requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos mesmos 
que deve estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem dados”. (Kant) 

De acordo com o pensamento de Kant, é correto afirmar que 

a) o conhecimento resulta da ação dos objetos sobre nossa capacidade perceptiva, 
de modo que todo conhecimento deriva da experiência.   

b) nada pode ser estabelecido sobre os objetos que não seja dado por eles ou por 
meio deles.   

c) nosso conhecimento é regulado por princípios que se encontram em nossa 
mente; como tais, são anteriores e independentes de toda experiência.   

d) é dispensável fazer uma crítica da Razão e dos limites e possibilidade do 
conhecimento.   

e) a Metafísica se constituiu há muito tempo como disciplina que “encetou o 
caminho seguro de uma ciência” (Kant).   
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(Unioeste 2011) “Já desde os tempos mais antigos da filosofia, os estudiosos da razão
pura conceberam, além dos seres sensíveis ou fenômenos, que constituem o mundo
dos sentidos, seres inteligíveis particulares, que constituiriam um mundo inteligível, e,
visto que confundiam (o que era de desculpar a uma época ainda inculta) fenômeno e
aparência, atribuíram realidade unicamente aos seres inteligíveis. De fato, se, como
convém, considerarmos os objetos dos sentidos como simples fenômenos, admitimos
assim que lhes está subjacente uma coisa em si, embora não saibamos como ela é
constituída em si mesma, mas apenas conheçamos o seu fenômeno, isto é, a maneira
como os nossos sentidos são afetados por este algo desconhecido”.Kant. SOBRE A
TEORIA DO CONHECIMENTO KANTIANA, CONFORME O TEXTO ACIMA, SEGUEM AS
SEGUINTES AFIRMATIVAS:
•

I. Desde sempre, os filósofos atribuíram realidade tanto aos seres sensíveis quanto aos
seres inteligíveis.
II. Podemos conhecer, em relação às coisas em si mesmas, apenas seu fenômeno, ou
seja, a maneira como elas afetam nossos sentidos.
III. Porque podemos conhecer apenas seus fenômenos, as coisas em si mesmas não
têm realidade.
IV. Os filósofos anteriores a Kant não diferenciavam fenômeno de aparência, e, assim,
consideravam que o fenômeno não era real.
V. As intuições puras da sensibilidade e os conceitos puros do entendimento incidem
apenas em objetos de uma experiência possível; sem as primeiras, os segundos não
têm significação.
Das afirmativas feitas acima 
a) apenas II e IV estão corretas.   b) apenas II, IV e V estão corretas.   c) apenas II, III, IV 
e V estão corretas.   d) todas as afirmativas estão corretas.   e) todas as afirmativas 
estão incorretas.   
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IV. Os filósofos anteriores a Kant não diferenciavam fenômeno de aparência, e,
assim, consideravam que o fenômeno não era real.
V. As intuições puras da sensibilidade e os conceitos puros do entendimento incidem
apenas em objetos de uma experiência possível; sem as primeiras, os segundos não
têm significação.
Das afirmativas feitas acima 
a) apenas II e IV estão corretas.   b) apenas II, IV e V estão corretas.   c) apenas II, III, IV 
e V estão corretas.   d) todas as afirmativas estão corretas.   e) todas as afirmativas 
estão incorretas.   



(Unioeste 2012) “Em todos os juízos em que for pensada a relação de 
um sujeito com o predicado (se considero apenas os juízos afirmativos 
(…)), essa relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence 
ao sujeito A como algo contido (ocultamente) nesse conceito A, ou B jaz 
completamente fora do conceito A, embora esteja em conexão com o 
mesmo”.Kant. CONSIDERANDO O TEXTO ACIMA E A TEORIA DO 
CONHECIMENTO DE KANT, É INCORRETO AFIRMAR QUE 

a) os juízos sintéticos a posteriori são os mais importantes para a teoria 
do conhecimento de Kant, pois são contingentes e particulares, estando 
ligados a casos empíricos singulares.   

b) Kant denomina o primeiro modo de relacionar sujeito e predicado de 
juízo analítico e o segundo, de juízo sintético.   

c) o problema do conhecimento para Kant envolve responder “como são 
possíveis os juízos sintéticos a priori?”.   

d) os juízos analíticos, embora universais e necessários, não fazem 
progredir o conhecimento, pois são tautológicos.   

e) o juízo “Todos os corpos são extensos” é analítico, pois não há como 
pensar o conceito de corpo sem o conceito de extensão.   



(Unioeste 2012) “Em todos os juízos em que for pensada a relação de 
um sujeito com o predicado (se considero apenas os juízos afirmativos 
(…)), essa relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence 
ao sujeito A como algo contido (ocultamente) nesse conceito A, ou B jaz 
completamente fora do conceito A, embora esteja em conexão com o 
mesmo”.Kant. CONSIDERANDO O TEXTO ACIMA E A TEORIA DO 
CONHECIMENTO DE KANT, É INCORRETO AFIRMAR QUE 

a) os juízos sintéticos a posteriori são os mais importantes para a 
teoria do conhecimento de Kant, pois são contingentes e particulares, 
estando ligados a casos empíricos singulares.   

b) Kant denomina o primeiro modo de relacionar sujeito e predicado de 
juízo analítico e o segundo, de juízo sintético.   

c) o problema do conhecimento para Kant envolve responder “como são 
possíveis os juízos sintéticos a priori?”.   

d) os juízos analíticos, embora universais e necessários, não fazem 
progredir o conhecimento, pois são tautológicos.   

e) o juízo “Todos os corpos são extensos” é analítico, pois não há como 
pensar o conceito de corpo sem o conceito de extensão.   



(Unioeste 2010) “Como toda lei prática representa uma ação possível como boa e por isso 
como necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão, todos os imperativos 
são fórmulas de determinação da ação que é necessária segundo o princípio de uma vontade 
boa de qualquer maneira. No caso de a ação ser apenas boa como meio para qualquer outra 
coisa, o imperativo é hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, 
como necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade, então o 
imperativo é categórico.” (Kant) - A partir do texto fornecido acima, seguem as seguintes 
afirmações:

I. Os imperativos hipotéticos, como também o imperativo categórico, são fórmulas que 
expressam mandamentos, como princípios subjetivos da vontade.

II. Só o imperativo categórico, contrariamente ao imperativo hipotético, expressa o 
mandamento moral, como princípio objetivo da razão determinante da vontade como boa em si 
mesma.

III. Os imperativos hipotéticos, da mesma forma que o imperativo categórico, são a expressão de 
princípios subjetivos da razão, para a determinação de uma ação que é boa de qualquer modo, 
na realização de fins absolutamente necessários e determinantes da razão pura, no seu 
interesse especulativo.

IV. A diferença entre os imperativos hipotéticos e o imperativo categórico é a de que os 
primeiros, como princípios subjetivos da vontade, expressam os fundamentos absolutamente 
necessários do conhecimento objetivo e verdadeiro, não sendo necessários para o 
direcionamento do agir prático.

V. O imperativo categórico é um princípio da razão que determina a vontade com vistas à 
realização de um fim qualquer, e em conformidade com as inclinações e desejos determinantes 
das ações do sujeito agente.

Das afirmações feitas acima 

a) apenas a afirmativa I está correta.   b) apenas a afirmativa II está correta.   c) apenas as 
afirmativas II e IV estão corretas.   d) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.   

e) todas as afirmativas estão incorretas.   



(Unioeste 2010) “Como toda lei prática representa uma ação possível como boa e por isso 
como necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão, todos os imperativos 
são fórmulas de determinação da ação que é necessária segundo o princípio de uma vontade 
boa de qualquer maneira. No caso de a ação ser apenas boa como meio para qualquer outra 
coisa, o imperativo é hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, 
como necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade, então o 
imperativo é categórico.” (Kant) - A partir do texto fornecido acima, seguem as seguintes 
afirmações:

I. Os imperativos hipotéticos, como também o imperativo categórico, são fórmulas que 
expressam mandamentos, como princípios subjetivos da vontade.

II. Só o imperativo categórico, contrariamente ao imperativo hipotético, expressa o 
mandamento moral, como princípio objetivo da razão determinante da vontade como boa em 
si mesma.

III. Os imperativos hipotéticos, da mesma forma que o imperativo categórico, são a expressão de 
princípios subjetivos da razão, para a determinação de uma ação que é boa de qualquer modo, 
na realização de fins absolutamente necessários e determinantes da razão pura, no seu 
interesse especulativo.

IV. A diferença entre os imperativos hipotéticos e o imperativo categórico é a de que os 
primeiros, como princípios subjetivos da vontade, expressam os fundamentos absolutamente 
necessários do conhecimento objetivo e verdadeiro, não sendo necessários para o 
direcionamento do agir prático.

V. O imperativo categórico é um princípio da razão que determina a vontade com vistas à 
realização de um fim qualquer, e em conformidade com as inclinações e desejos determinantes 
das ações do sujeito agente.

Das afirmações feitas acima 

a) apenas a afirmativa I está correta.   b) apenas a afirmativa II está correta.   c) apenas as 
afirmativas II e IV estão corretas.   d) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.   

e) todas as afirmativas estão incorretas.   



(Unioeste 2012) “Como toda lei prática representa uma ação possível como boa e
por isso como necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão,
todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação que é necessária
segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso da ação
ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético; se
a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa
vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade, então o imperativo
é categórico”.Kant - CONSIDERANDO O PENSAMENTO ÉTICO DE KANT E O TEXTO
ACIMA, É CORRETO AFIRMAR QUE:

a) o imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação como
subjetivamente necessária para um ser determinável pelas inclinações.
b) o imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação como
meio para se atingir um fim possível ou real.
c) os imperativos (hipotético e categórico) são fórmulas de determinação
necessária, segundo o princípio de uma vontade que é boa em si mesma.
d) o imperativo categórico representa a ação como boa em si mesma e como
necessária para uma vontade em si conforme a razão.
e) o imperativo hipotético declara a ação como objetivamente necessária
independentemente de qualquer intenção ou finalidade da ação.



(Unioeste 2012) “Como toda lei prática representa uma ação possível como boa e
por isso como necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão,
todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação que é necessária
segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso da ação
ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético; se
a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa
vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade, então o imperativo
é categórico”.Kant - CONSIDERANDO O PENSAMENTO ÉTICO DE KANT E O TEXTO
ACIMA, É CORRETO AFIRMAR QUE:

a) o imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação como
subjetivamente necessária para um ser determinável pelas inclinações.
b) o imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação como
meio para se atingir um fim possível ou real.
c) os imperativos (hipotético e categórico) são fórmulas de determinação
necessária, segundo o princípio de uma vontade que é boa em si mesma.
d) o imperativo categórico representa a ação como boa em si mesma e como
necessária para uma vontade em si conforme a razão.
e) o imperativo hipotético declara a ação como objetivamente necessária
independentemente de qualquer intenção ou finalidade da ação.



(Unioeste 2013) “A necessidade prática de agir segundo este princípio, isto é, o dever, não assenta em 
sentimentos, impulsos e inclinações, mas, sim, somente na relação dos seres racionais entre si, relação essa 
em que a vontade de um ser racional tem de ser considerada sempre e simultaneamente como legisladora, 
porque de outra forma não podia pensar-se como fim em si mesmo. A razão relaciona, pois, cada máxima da 
vontade concebida como legisladora universal com todas as outras vontades e com todas as ações para 
conosco mesmos, e isto não em virtude de qualquer outro móbil prático ou de qualquer vantagem futura, 
mas em virtude da ideia da dignidade de um ser racional que não obedece à outra lei senão àquela que ele 
mesmo simultaneamente dá a si mesmo. [...] O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do 
homem tem um preço venal [...], aquilo, porém, que constitui a condição só graças a qual qualquer coisa 
pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor íntimo, 
isto é, dignidade”.Kant.

Considerando o texto citado e o pensamento ético de Kant, seguem as afirmativas abaixo:

I. Para Kant, existe moral porque o ser humano e, em geral, todo o ser racional, fim em si mesmo e valor 
absoluto, não deve ser tomado simplesmente como meio ou instrumento para o uso arbitrário de qualquer 
vontade.

II. Fim em si mesmo e valor absoluto, o ser humano é pessoa e tem dignidade, mas uma dignidade que é, 
apenas, relativamente valiosa, por se encontrar em dependência das condições psicossociais e político-
econômicas nas quais vive.

III. A moralidade, única condição que pode fazer de um ser racional fim em si mesmo e valor absoluto, pelo 
princípio da autonomia da vontade, e a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas 
que têm dignidade.

IV. As pessoas têm dignidade porque são seres livres e autônomos, isto é, seres que se submetem às leis que 
se dão a si mesmos, atendendo imediatamente aos apelos de suas inclinações, sentimentos, impulsos e 
necessidades.

V. A autonomia da vontade é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda natureza racional e, 
por esta razão, a vontade não está simplesmente submetida à lei, mas submetida à lei por ser concebida 
como vontade legisladora universal, ou seja, se submete à lei na exata medida em que ela é a autora da lei 
(moral).

Das afirmativas feitas acima 

a) somente a afirmação I está incorreta.   b) somente a afirmação III está incorreta.   

c) as afirmações II e IV estão incorretas.   d) as afirmações II e III estão incorretas.   

e) as afirmações II, III e V estão incorretas.   



(Unioeste 2013) “A necessidade prática de agir segundo este princípio, isto é, o dever, não assenta em 
sentimentos, impulsos e inclinações, mas, sim, somente na relação dos seres racionais entre si, relação essa 
em que a vontade de um ser racional tem de ser considerada sempre e simultaneamente como legisladora, 
porque de outra forma não podia pensar-se como fim em si mesmo. A razão relaciona, pois, cada máxima da 
vontade concebida como legisladora universal com todas as outras vontades e com todas as ações para 
conosco mesmos, e isto não em virtude de qualquer outro móbil prático ou de qualquer vantagem futura, 
mas em virtude da ideia da dignidade de um ser racional que não obedece à outra lei senão àquela que ele 
mesmo simultaneamente dá a si mesmo. [...] O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do 
homem tem um preço venal [...], aquilo, porém, que constitui a condição só graças a qual qualquer coisa 
pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor íntimo, 
isto é, dignidade”.Kant.

Considerando o texto citado e o pensamento ético de Kant, seguem as afirmativas abaixo:

I. Para Kant, existe moral porque o ser humano e, em geral, todo o ser racional, fim em si mesmo e valor 
absoluto, não deve ser tomado simplesmente como meio ou instrumento para o uso arbitrário de qualquer 
vontade.

II. Fim em si mesmo e valor absoluto, o ser humano é pessoa e tem dignidade, mas uma dignidade que é, 
apenas, relativamente valiosa, por se encontrar em dependência das condições psicossociais e político-
econômicas nas quais vive.

III. A moralidade, única condição que pode fazer de um ser racional fim em si mesmo e valor absoluto, pelo 
princípio da autonomia da vontade, e a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas 
que têm dignidade.

IV. As pessoas têm dignidade porque são seres livres e autônomos, isto é, seres que se submetem às leis 
que se dão a si mesmos, atendendo imediatamente aos apelos de suas inclinações, sentimentos, impulsos 
e necessidades.

V. A autonomia da vontade é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda natureza racional e, 
por esta razão, a vontade não está simplesmente submetida à lei, mas submetida à lei por ser concebida 
como vontade legisladora universal, ou seja, se submete à lei na exata medida em que ela é a autora da lei 
(moral).

Das afirmativas feitas acima 

a) somente a afirmação I está incorreta.   b) somente a afirmação III está incorreta.   

c) as afirmações II e IV estão incorretas.   d) as afirmações II e III estão incorretas.   

e) as afirmações II, III e V estão incorretas.   



(Uem 2009) “(...) a própria experiência é um modo de conhecimento que requer 
entendimento, cuja regra tenho que pressupor a priori em mim ainda antes de me 
serem dados objetos e que é expressa em conceitos a priori, pelos quais, portanto 
todos os objetos da experiência têm necessariamente que se regular e com eles 
concordar.”  (KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 
1983, p.13). COM BASE NA FILOSOFIA DE KANT, ASSINALE O QUE 
FOR CORRETO.  

01) O método de Kant é chamado criticismo, pois consiste na crítica ou na análise 
reflexiva da razão, a qual, antes de partir ao conhecimento das coisas, deve 
conhecer a si mesma, fixando as condições de possibilidade do conhecimento, 
aquilo que pode legitimamente ser conhecido e o que não.   

02) Para Kant, uma vez que os limites do conhecimento científico são os limites da 
experiência, as coisas que não são dadas à intuição sensível (a coisa em si, as 
entidades metafísicas como Deus, alma e liberdade) não podem ser conhecidas.   

04) Kant mantém-se na posição dogmática herdada de Hume. Para os dois 
filósofos, o conhecimento é um fato que não põe problema. O resultado da crítica 
da razão é a constatação do poder ilimitado da razão para conhecer.   

08) O sentido da revolução copernicana operada por Kant na filosofia é que são os 
objetos que se regulam pelo nosso conhecimento, não o inverso. Ou seja, o 
conhecimento não reflete o objeto exterior, mas o sujeito cognoscente constrói o 
objeto do seu saber.   

16) Com a sua explicação da natureza do conhecimento, Kant supera a dicotomia 
racionalismo-empirismo. O conhecimento, que tem por objeto o fenômeno, é o 
resultado da síntese entre os dados da experiência e as intuições e os conceitos a 
priori da razão.   



(Uem 2009) “(...) a própria experiência é um modo de conhecimento que requer 
entendimento, cuja regra tenho que pressupor a priori em mim ainda antes de me 
serem dados objetos e que é expressa em conceitos a priori, pelos quais, portanto 
todos os objetos da experiência têm necessariamente que se regular e com eles 
concordar.”  (KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 
1983, p.13). COM BASE NA FILOSOFIA DE KANT, ASSINALE O QUE 
FOR CORRETO.  

01) O método de Kant é chamado criticismo, pois consiste na crítica ou na 
análise reflexiva da razão, a qual, antes de partir ao conhecimento das coisas, 
deve conhecer a si mesma, fixando as condições de possibilidade do 
conhecimento, aquilo que pode legitimamente ser conhecido e o que não.   

02) Para Kant, uma vez que os limites do conhecimento científico são os limites 
da experiência, as coisas que não são dadas à intuição sensível (a coisa em si, as 
entidades metafísicas como Deus, alma e liberdade) não podem ser conhecidas.   

04) Kant mantém-se na posição dogmática herdada de Hume. Para os dois 
filósofos, o conhecimento é um fato que não põe problema. O resultado da crítica 
da razão é a constatação do poder ilimitado da razão para conhecer.   

08) O sentido da revolução copernicana operada por Kant na filosofia é que 
são os objetos que se regulam pelo nosso conhecimento, não o inverso. Ou seja, 
o conhecimento não reflete o objeto exterior, mas o sujeito cognoscente
constrói o objeto do seu saber.   

16) Com a sua explicação da natureza do conhecimento, Kant supera a 
dicotomia racionalismo-empirismo. O conhecimento, que tem por objeto o 
fenômeno, é o resultado da síntese entre os dados da experiência e as intuições 
e os conceitos a priori da razão.   



(UFU 1998) Na sua obra "Crítica da Razão Pura", Kant 
formulou uma síntese entre sujeito e objeto, 
mostrando que, ao conhecermos a realidade do 
mundo, participamos da sua construção mental. 
Segundo Kant, esta valorização do sujeito (possuidor 
de categorias apriorísticas) no ato de conhecimento 
representou, na Filosofia, algo comparável à
a) previsão da órbita do Cometa Halley no sistema 

solar.
b) revolução de Copérnico na Física.
c) invenção do telescópio por Galileu Galilei.
d) Revolução francesa que derrubou o Ancien

Régime.
e) invenção da máquina a vapor.



(UFU 1998) Na sua obra "Crítica da Razão Pura", Kant 
formulou uma síntese entre sujeito e objeto, 
mostrando que, ao conhecermos a realidade do 
mundo, participamos da sua construção mental. 
Segundo Kant, esta valorização do sujeito (possuidor 
de categorias apriorísticas) no ato de conhecimento 
representou, na Filosofia, algo comparável à
a) previsão da órbita do Cometa Halley no sistema 

solar.
b) revolução de Copérnico na Física.
c) invenção do telescópio por Galileu Galilei.
d) Revolução francesa que derrubou o Ancien

Régime.
e) invenção da máquina a vapor.



DISSERTATIVAS



(Ufpr 2018) “Aqui as coisas humanas revelam um curso estranho e não esperado, como também, quando o
consideramos em larga escala, quase tudo nele é paradoxal. Um grau maior de liberdade civil parece
vantajoso à liberdade de espírito do povo, e lhe coloca, entretanto, barreiras instransponíveis; um grau
menor da mesma, em contrapartida, proporciona a este o espaço para expandir-se conforme todas as suas
capacidades”.(KANT, Immanuel. Resposta à questão: O que é esclarecimento? Trad. Vinicius de Figueiredo.
In: MARÇAL, J.; CABARRÃO, M.; FANTIN, M. E. (Orgs). Antologia de Textos Filosóficos. Curitiba: SEED-PR,
2009, p. 415.) - Tendo em vista essa passagem e o conjunto do texto, responda: Qual o paradoxo
identificado por Kant? É correto afirmar que, segundo Kant, quanto maior o grau de liberdade de um povo,
maior o grau de esclarecimento que ele atinge? Explique. Em que sentido essa parte final do texto volta a se
relacionar com Frederico II?

Resposta:Para Kant, é desejável que o Estado reconheça como sadio que os cidadãos exerçam o uso público
da própria razão, haja vista que o pensamento crítico autônomo é fundamental para o processo de
esclarecimento. No entanto, o Estado também pode ser limitador em relação a essa liberdade, uma vez que
busca evitar que, no uso dessa liberdade, comprometa-se o funcionamento do próprio Estado e da ordem
pública, o que leva à uma situação paradoxal. Kant entende, porém, que cada indivíduo só pode exercer a
liberdade que reconhece igualmente a todos os outros, de modo que o exercício da razão e da liberdade,
quando entendidos adequadamente e livremente exercidos, é ele mesmo uma solução para os excessos,
favorecendo o pleno funcionamento da unidade da República. Os cidadãos levariam em sua natureza o germe
do esclarecimento e a liberdade civil levaria à tendência do uso do pensamento livre, com o qual o povo se
torna cada vez mais capaz de agir livremente, condições necessárias para atingir um maior grau de
esclarecimento. Assim, um governante verdadeiramente esclarecido reconheceria o uso público da razão dos
cidadãos como não prejudicial às normas legais. Nesse sentido, Kant considerava Frederico II um governante
esclarecido, uma vez que sua atitude de conceder a liberdade de pensamento e expressão seria um exemplo
do exercício desse pensamento.



(Ufpr 2018) Apresente três argumentos que permitiriam afirmar que Sócrates seria o
exemplo de um homem esclarecido no sentido pensado por Kant?

Resposta:Segundo o pensamento kantiano, o esclarecimento seria uma condição na qual o
indivíduo faz uso da sua razão de forma autônoma, ou seja, sem seguir a razão de outrem.
Para isso, Kant reconhece a liberdade como necessária para a efetivação da autonomia de
pensamento que permitiria ao homem atingir o esclarecimento. A comodidade de evitar o
uso da própria razão para seguir a tutela de outro indivíduo levaria, para Kant, a um estado
de menoridade, no qual o indivíduo permaneceria estagnado e escravizado pelas limitações
dessa condição. Nesse sentido, pode-se considerar que o método da ironia e da maiêutica
proposto por Sócrates está de acordo com a ideia de esclarecimento de Kant, uma vez que,
através dele, Sócrates levava o indivíduo a refletir de forma autônoma sobre suas ideias e
sobre a sociedade em que vivia, ou seja, para ele, o indivíduo chegaria ao conhecimento
pensando por si mesmo. Ademais, esse método pressupunha o uso da liberdade para que
os homens expressassem seus questionamentos e suas dúvidas, acerca do homem, da
sociedade e do próprio ato de conhecer, em público. Sócrates também converge com o
pensamento kantiano ao entender que os indivíduos que evitam o esforço de servirem-se
de seu próprio entendimento racional permanecem em um estado intelectual inferior, o
que o impediria de progredir. Partindo-se desses três aspectos, pode-se considerar que
Sócrates seria um exemplo de indivíduo esclarecido na perspectiva de Kant.



(Ufpr 2018) “Para este esclarecimento, não é exigido nada mais senão liberdade; e, aliás, a mais inofensiva de todas
as espécies, a saber, aquela de fazer em todas as circunstâncias uso público da sua razão. Só que ouço clamarem de
todos os lados: não raciocineis! O oficial diz: não raciocineis, mas exercitai! O conselheiro fiscal diz: não raciocineis,
mas pagai! O sacerdote: não raciocineis, mas crede! (Somente um único senhor no mundo diz: raciocinai tanto
quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes; mas obedecei!). Por toda parte, o que se vê é limitação da liberdade.
Porém, qual limitação à liberdade é contrária ao esclarecimento? Qual não o é, sendo-lhe, antes, favorável?”. (KANT,
Immanuel. Resposta à questão: O que é esclarecimento? Trad. Vinicius de Figueiredo. In: MARÇAL, J.; CABARRÃO,
M.; FANTIN, M. E. (Orgs.). Antologia de Textos Filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p. 408-409.) Considerando a
passagem acima e o conjunto do texto citado, responda: O que é esclarecimento? Qual a condição básica para se
atingir o esclarecimento? Qual o ponto em comum na ação do oficial, do conselheiro fiscal e do sacerdote que
obstrui o esclarecimento? Por que Frederico II destoa dessas vozes? Qual o uso da razão que pode ser limitada sem
que isso “prejudique sensivelmente o progresso do esclarecimento”?

Resposta: Para Kant, esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, estado em que o indivíduo não faz uso
de seu próprio entendimento, mas segue a razão de outrem. Para se atingir o esclarecimento, seria necessário ao
indivíduo o ato de buscar o saber através do exercício autônomo da sua própria razão, a partir da sua liberdade. Em
relação à ação do oficial, do conselheiro fiscal e do sacerdote, observa-se que o ponto comum consiste na limitação ao
uso público da razão, uma vez que todos proferem o “não raciocineis”, o que seria um empecilho para o alcance do
esclarecimento, haja vista que a liberdade de raciocínio é entendida por Kant como condição básica para atingir esse
estado. Assim, ao acatar a liberdade de pensamento e de expressão dos seus súditos, Kant entende que Frederico II
destoaria da ação do oficial, do conselheiro e do sacerdote, demonstrando uma postura esclarecida, como se observa
no trecho “Somente um único senhor no mundo diz: raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes; mas
obedecei!”. No entanto, na organização da vida em sociedade, o indivíduo tem a sua liberdade limitada pela ação
reguladora e pelo aparato jurídico do Estado, exercida através das suas instituições. Para Kant, é dentro dessas
condições que a liberdade dos indivíduos deve ser exercida de forma esclarecida, de modo que se possa raciocinar
sobre o que se quiser, ainda que dentro dos limites dos deveres coletivos. Com efeito, o esclarecimento é limitado
pela autoridade estatal instituída, não se confundindo, entretanto, com a obediência alienada e inquestionável, mas
sim com a possibilidade de reflexão crítica em conformidade com o poder normativo.



(Ufpr 2009) “Para este esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar
liberdade, a saber: a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões. (...) Que limitação, porém, impede o esclarecimento? Qual não o
impede, e até mesmo o favorece? Respondo: o uso público de sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os
homens. O uso privado da razão pode, porém, muitas vezes ser muito estreitamente limitado, sem contudo por isso impedir notavelmente o
progresso do esclarecimento. Entendo contudo sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que qualquer homem, enquanto sábio, faz
dela diante do grande público do mundo letrado. Denomino uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em um certo cargo público ou
função a ele confiado. Ora, para muitas profissões que se exercem no interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo, em virtude do
qual alguns membros da comunidade devem comportar-se de modo exclusivamente passivo para serem conduzidos pelo governo, mediante uma
unanimidade artificial, para finalidades públicas, ou pelo menos devem ser contidos para não destruir essa finalidade. Em casos tais, não é sem
dúvida permitido raciocinar, mas deve-se obedecer. Na medida, porém, em que esta parte da máquina se considera ao mesmo tempo membro de
uma comunidade total, chegando até à sociedade constituída pelos cidadãos de todo o mundo, portanto na qualidade de sábio que se dirige a um
público, por meio de obras escritas de acordo com seu próprio entendimento, pode certamente raciocinar, sem que por isso sofram os negócios a
que ele está sujeito em parte como membro passivo. Assim, seria muito prejudicial se um oficial, a quem seu superior desse uma ordem, quisesse
pôr-se a raciocinar em voz alta no serviço a respeito da conveniência ou da utilidade dessa ordem. Deve obedecer. Mas, razoavelmente, não se lhe
pode impedir, enquanto homem versado no assunto, fazer observações sobre os erros no serviço militar, e expor essas observações ao público,
para que as julgue. (...) Do mesmo modo também o sacerdote está obrigado a fazer seu sermão aos discípulos do catecismo ou à comunidade, de
conformidade com o credo da Igreja a que serve, pois foi admitido com esta condição. Mas, enquanto sábio, tem completa liberdade, e até mesmo
o dever, de dar conhecimento ao público de todas as suas ideias, cuidadosamente examinadas e bem-intencionadas, sobre o que há de errôneo
naquele credo, e expor suas propostas no sentido da melhor instituição da essência da religião e da Igreja. (...) Por conseguinte, o uso que um
professor empregado faz de sua razão diante de sua comunidade é unicamente um uso privado, porque é sempre um uso doméstico, por grande
que seja a assembleia. Com relação a esse uso ele, enquanto padre, não é livre nem tem o direito de sê-lo, porque executa uma incumbência
estranha. Já como sábio, ao contrário, que por meio de suas obras fala para o verdadeiro público, isto é, o mundo, o sacerdote, no uso público de
sua razão, goza de ilimitada liberdade de fazer uso de sua razão e de falar em seu próprio nome.”(KANT, I. “Resposta à pergunta: Que é
‘Esclarecimento’?”.) Como Kant concilia liberdade e obediência a regras na passagem acima?

Resposta: Kant concilia liberdade e obediência a regras na passagem em questão mediante a distinção entre uso público e uso privado da razão. Um
indivíduo faz uso privado de sua razão na qualidade de executor de certo cargo ou função pública (a qual possui como finalidade o interesse da
comunidade), obedecendo às regras cujo cumprimento é condição para a execução adequada de sua função. Por outro lado, na qualidade de alguém
que reflete acerca do assunto com que trabalha, o mesmo indivíduo pode fazer um uso público de sua razão. O uso público da razão é aquele
mediante o qual o indivíduo versado em certo assunto tem a liberdade de dirigir-se aos cidadãos de todo o mundo, expondo suas considerações e
reflexões. O uso público e o uso privado da razão realizam-se em contextos diferentes, de acordo com os distintos papéis que um mesmo ser humano
pode assumir na sociedade. Assim, um mesmo indivíduo pode obedecer às regras em um contexto e ser um livre examinador das mesmas regras em
outro contexto. Não há, portanto, contradição real entre o uso público e o uso privado da razão Um sinal disso é que uso privado da razão não impede
o progresso do esclarecimento, enquanto o uso público da razão é condição necessária de sua realização.





(UEL 2013) A visão de Kant sobre o Iluminismo articula-se com sua filosofia moral da seguinte forma: o
propósito iluminista é abandonar a menoridade intelectual para
se pensar autonomamente. Além disso, pensar por si mesmo não significa a rigor ceder aos impulsos
particulares. Portanto, o iluminista não defende uma anarquia de princípios e de ação; trata-se, sim, de
elevar a moral ao nível da razão, como uma legisladora universal que decide sobre máximas que se
aplicam a todos indistintamente. BORGES, M. L. et al. Ética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002 (adaptado).

a)De acordo com a filosofia moral kantiana, explique a diferenciação entre autonomia e heteronomia.
b)Explicite o significado do imperativo categórico de Kant e orelacione com a tirinha.
RESPOSTA ESPERADA (COPS – UEL)
a)Enquanto a autonomia refere-se à capacidade de autodeterminação da vontade com o propósito de 
realizar uma ação sem influência externa ou de qualquer impulso subjetivo, mas tão somente pela imposição 
do dever de cumprir aquilo que foi previamente designado pela razão, a heteronomia refere-se a ações 
realizadas sob a influência de elementos externos à própria razão. Trata-se de casos em que a determinação 
da vontade humana se dá mediante influência externa à própria razão, como o cumprimento de 
mandamentos divinos, ou elementos outros que afetam o desejo ou a dimensão da sensibilidade humana, 
determinando e influenciando a sua escolha.
b)O imperativo categórico é um procedimento formal dado, segundo Kant, pela própria razão e dispõe das 
condi- ções de discriminar máximas subjetivas de ação com a pretensão de fazer valer aquelas que se 
enquadram numa possível legislação universal. No caso da tirinha, o Imperativo Categórico é demonstrado 
na medida em que o personagem, diante de um conflito de ação, pondera racionalmente o aspecto 
intencional subjetivo e as consequências do ato, além de, notadamente, considerar a forma justa de agir 
baseada em princípios de validade universal




