
 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UNESP 2013 
Filosofia 

Professor: Larissa Rocha 
 

 UNESP 2013 – 2ª Fase (Questões 9 a 12) 
 
1. (Questão 9) Ninguém pode deixar de reconhecer a influência da teoria do bom selvagem na 
consciência contemporânea. Ela é vista no presente respeito por tudo o que é natural (alimentos 
naturais, remédios naturais, parto natural) e na desconfiança diante do que é feito pelo homem, 
no desuso dos estilos autoritários de criação de filhos e na concepção dos problemas sociais 
como defeitos reparáveis em nossas instituições, e não como tragédias inerentes à condição 
humana. 

(Steven Pinker. Tábula rasa – a negação contemporânea da natureza humana, 2004. Adaptado.) 
 
Explique a origem e o conteúdo da “teoria do bom selvagem” na história da Filosofia e comente 
sua implicação na análise dos problemas sociais. 
 
 
2. (Questão 10) Preguiça e covardia são as causas que explicam por que uma grande parte dos 
seres humanos, mesmo muito após a natureza tê-los declarado livres da orientação alheia, ainda 
permanecem, com gosto, e por toda a vida, na condição de menoridade. É tão confortável ser 
menor! Tenho à disposição um livro que entende por mim, um pastor que tem consciência por 
mim, um médico que prescreve uma dieta etc.: então não preciso me esforçar. A maioria da 
humanidade vê como muito perigoso, além de bastante difícil, o passo a ser dado rumo à 
maioridade, uma vez que tutores já tomaram para si de bom grado a sua supervisão. Após terem 
previamente embrutecido e cuidadosamente protegido seu gado, para que estas pacatas criaturas 
não ousem dar qualquer passo fora dos trilhos nos quais devem andar, os tutores lhes mostram o 
perigo que as ameaça caso queiram andar por conta própria. Tal perigo, porém, não é assim tão 
grande, pois, após algumas quedas, aprenderiam finalmente a andar; basta, entretanto, o perigo 
de um tombo para intimidá-las e aterrorizá-las por completo para que não façam novas tentativas. 

(Immanuel Kant, apud Danilo Marcondes. Textos básicos de ética – de Platão a Foucault, 2009. 
Adaptado.) 

 
O texto refere-se à resposta dada pelo filósofo Kant à pergunta sobre “O que é o Iluminismo?”. 
Explique o significado da oposição por ele estabelecida entre “menoridade” e “autonomia 
intelectual”. 
 
 
3. (Questão 11) Texto 1 
Para santo Tomás de Aquino, o poder político, por ser uma instituição divina, além dos fins 
temporais que justificam a ação política, visa outros fins superiores, de natureza espiritual. O 
Estado deve dar condições para a realização eterna e sobrenatural do homem. Ao discutir a 
relação Estado-Igreja, admite a supremacia desta sobre aquele. Considera a Monarquia a melhor 
forma de governo, por ser o governo de um só, escolhido pela sua virtude, desde que seja 
bloqueado o caminho da tirania. 
 
Texto 2 
Maquiavel rejeita a política normativa dos gregos, a qual, ao explicar “como o homem deve agir”, 
cria sistemas utópicos. A nova política, ao contrário, deve procurar a verdade efetiva, ou seja, 
“como o homem age de fato”. O método de Maquiavel estipula a observação dos fatos, o que 
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 denota uma tendência comum aos pensadores do Renascimento, preocupados em superar, 
através da experiência, os esquemas meramente dedutivos da Idade Média. Seus estudos levam 
à constatação de que os homens sempre agiram pelas formas da corrupção e da violência. 

(Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins. Filosofando, 1986. Adaptado.) 
 
Explique as diferentes concepções de política expressadas nos dois textos. 
 
 
4. (Questão 12) Do lado oposto da caverna, Platão situa uma fogueira – fonte da luz de onde se 
projetam as sombras – e alguns homens que carregam objetos por cima de um muro, como num 
teatro de fantoches, e são desses objetos as sombras que se projetam no fundo da caverna e as 
vozes desses homens que os prisioneiros atribuem às sombras. Temos um efeito como num 
cinema em que olhamos para a tela e não prestamos atenção ao projetor nem às caixas de som, 
mas percebemos o som como proveniente das figuras na tela. 

(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2001.) 
 
Explique o significado filosófico da Alegoria da Caverna de Platão, comentando sua importância 
para a distinção entre aparência e essência. 


