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Iluminismo 
 
1. (Enem 2013) Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento 
tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa 
de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em 
programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, 
não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de 
libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. 
(CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 

2, n. 4, 2004 (adaptado)). 
Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a 
ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. 
Nesse contexto, a investigação científica consiste em  

a) Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda 
existentes.    

b) Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi 
da filosofia.    

c) Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o 
progresso.    

d) Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e 
religiosos.    

e) Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates 
acadêmicos.    

   
 
2. (Uncisal 2011) No século XVIII, ocorreu na Europa um movimento filosófico denominado 
Iluminismo, que se caracterizou pela confiança no poder da razão para a resolução dos 
problemas sociais. Alguns filósofos iluministas eram céticos e materialistas, e por isso opunham-
se à tradição representada pela Igreja Católica. A Revolução Francesa e movimentos de 
independência, como a Inconfidência Mineira, foram acontecimentos históricos fortemente 
influenciados pelo Iluminismo.  
Assinale a alternativa que caracteriza, corretamente, esse importante movimento filosófico.  

a) O Iluminismo foi um movimento filosófico despolitizado.    
b) O termo “Iluminismo” justifica-se pela confiança na luz da razão em oposição às trevas da 

ignorância.    
c) Esse movimento intelectual não apresentou repercussões no Brasil.    
d) Os filósofos iluministas eram dogmáticos.    
e) A filosofia iluminista caracterizou-se pela crítica a ideais universalistas como liberdade, 

igualdade e fraternidade.    
   
 
3. (Uff 2010) O escritor e filósofo francês Voltaire, que viveu no século XVIII, é considerado um 
dos grandes pensadores do Iluminismo ou Século das Luzes. Ele afirma o seguinte sobre a 
importância de manter acesa a chama da razão: 
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 “Vejo que hoje, neste século que é a aurora da razão, ainda renascem algumas cabeças da hidra 
do fanatismo. Parece que seu veneno é menos mortífero e que suas goelas são menos 
devoradoras. Mas o monstro ainda subsiste e todo aquele que buscar a verdade arriscar-se-á a 
ser perseguido. Deve-se permanecer ocioso nas trevas? Ou deve-se acender um archote onde a 
inveja e a calúnia reacenderão suas tochas? No que me tange, acredito que a verdade não deve 
mais se esconder diante dos monstros e que não devemos abster-nos do alimento com medo de 
sermos envenenados”. 
Identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Voltaire.  
a) Aquele que se pauta pela razão e pela verdade não é um sábio, pois corre um risco 
desnecessário.    

a) b) A razão é impotente diante do fanatismo, pois esse sempre se impõe sobre os seres 
humanos.    

b) Aquele que se orienta pela razão e pela verdade deve munir-se da coragem para enfrentar 
o obscurantismo e o fanatismo.    

c) O fanatismo e o obscurantismo são coisas do passado e por isso a razão não precisa mais 
estar alerta.    

d) A razão envenena o espírito humano com o fanatismo.    
   
 
4. (Ufsm 2009) A afirmação “Os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade, quando de 
nenhum modo se procura intencionalmente nela os conservar” foi usada por Immanuel Kant, em 
1784, para expressar uma importante reivindicação do iluminismo. 

(KANT, I. Resposta à pergunta: que é o iluminismo?) 
A citação se refere à passagem 
I. Da superstição à religião. 
II. Do mito ao conceito. 
III. Da heteronomia à autonomia. 
 
Está(ao) correta(s)  

a) I apenas.    
b) II apenas.    
c) III apenas.    
d) I e III apenas.    
e) II e III apenas.    

   
 
5. (Uel 2006)  “O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar 
completamente sobre ela e sobre os homens. Fora isso, nada conta. [...] O que importa não é 
aquela satisfação que os homens chamam de verdade, o que importa é a operation, o 
procedimento eficaz. [...] A partir de agora, a matéria deverá finalmente ser dominada, sem apelo 
a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades ocultas. O que 
não se ajusta às medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo [...] O 
iluminismo se relaciona com as coisas assim como o ditador se relaciona com os homens. Ele os 
conhece, na medida em que os pode manipular. O homem de ciência conhece as coisas, na 
medida em que as pode produzir.” 

 (ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Conceito de Iluminismo. Trad. Zeljko Loparic e 
Andréa M. A . C. Loparic. 2. ed. São Paulo: Victor Civita, 1983. p. 90-93.) 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental em Adorno e 
Horkheimer, é correto afirmar:  

a) A razão iluminista proporcionou ao homem a saída da menoridade da qual ele era culpado 
e permitiu o pleno uso da razão, dispensando a necessidade de tutores para guiar as suas 
ações.    

b) O procedimento eficaz, aplicado segundo as regras da calculabilidade e da utilidade, está 
desvinculado da esfera das relações humanas, pois sua lógica se restringe aos objetos da 
natureza.    

c) A racionalidade instrumental gera de forma equânime conforto e bem estar para as 
pessoas na esfera privada e confere um maior grau de liberdade na esfera social.    

d) A visão dos autores sobre a racionalidade instrumental guarda um reconhecimento positivo 
para setores específicos da alta tecnologia, sobretudo aqueles vinculados à informática.    

e) Contrariando a tese do projeto iluminista que opõe mito e iluminismo, os autores entendem 
que há uma dialética entre essas duas dimensões que resulta no domínio perpetrado pela 
razão instrumental.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
 

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

Material de Apoio para Monitoria 

Filosofia 
Monitora: Leidiane Oliveira 

27 e 29/08/2015 
 

Gabarito 
1. C 

2. B 

3. C 

4. C 

5. E 


