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01. O texto Resposta à Pergunta: Que é Esclarecimento? foi escrito pelo filósofo alemão Immanuel Kant em 1783, seis anos antes da 
Revolução Francesa, movimento inspirado pelos ideais iluministas e que alterou o quadro político e social da época. Com o lema 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, a Revolução aboliu o regime absolutista e consolidou o poder econômico da burguesia.

 Testemunha dos acontecimentos revolucionários do período. Kant defende a instauração do domínio da razão e da liberdade. No 
início de seu ensaio, o filósofo define o que chama de imaturidade e expõe o conceito de aufklaureen, termo alemão que pode ser 
traduzido por “iluminismo”, “esclarecimento” ou “ilustração”.

 Kant vai dizer que o iluminismo é a saída do ser humano da sua imaturidade (menoridade intelectual) e essa imaturidade, para ele, 
significa a incapacidade de a pessoa servir-se do próprio entendimento. O esclarecimento ocorre quando a pessoa tem a coragem de 
ser crítica, isto é, de servir-se do próprio entendimento na procura do conhecimento e de sempre examinar o que lhe é transmitido.

 Segundo Kant, o próprio homem é culpado por sua imaturidade, porque, podendo fazer uso do seu entendimento, deixa-se guiar por 
outras pessoas, por preguiça ou covardia. O filósofo afirma que os homens, muitas vezes, preferem pagar para que outros pensem 
em seu lugar. Para Kant, é muito cômodo ser imaturo, não se servir da crítica, porque existe muita gente que faz isso por você.

 De acordo com o filósofo alemão, o homem prefere entregar o seu esclarecimento a tutores, que mostram aos seus “pupilos” o perigo 
que os ameaça caso tentem “andar” sozinhos. O pensador diz que essa intimidação é realizada por preceitos e fórmulas, e cita como 
exemplo a atitude das autoridades religiosas que convocam a comunidade a crer sem questionamentos. Kant diz que a imaturidade 
religiosa é a mais perniciosa de todas e isso torna o texto bastante atual, pois a nossa época é marcada por várias formas de fanatismo 
religioso, e isso cega as pessoas. As religiões podem infundir o medo e cegar os fiéis, que passam a ser usados por alguns como 
ferramentas de poder.

 Segundo Kant, os homens só atingem o esclarecimento por meio do “uso público da razão”, que nada mais é do que a liberdade de 
expressão. Kant distingue o uso público do uso privado da razão.

 O uso privado é aquele que uma pessoa faz em uma função que lhe foi designada. Um oficial, por exemplo, precisa obedecer às regras 
que regem o serviço militar e, assim, faz uso privado da razão. Só que, caso ele discorde da condução de alguma tática de guerra, 
ele tem o direito de, diante de pessoas letradas, conhecedoras do assunto, fazer o uso público da razão, ou seja, “exercitar a crítica”, 
afirma.

 Resposta: A

02. Alexis de Tocqueville foi um representante do liberalismo político do século XIX – ideologia burguesa oriunda do iluminismo do século 
XVIII, baseada na igualdade dos cidadãos perante a lei, mas também na superioridade política da camada mais “esclarecida”, ou seja, 
a burguesia.

 De sua viagem aos Estados Unidos resultou o livro A Democracia na América, no qual Tocqueville manifesta sua admiração pelo 
sistema político norte-americano. Não obstante, ele detecta certos riscos na prática democrática, entre eles o predomínio da vontade 
das massas ameaçando esmagar o pensamento e os direitos individuais.

 Resposta: B

03. Para Espinosa, as noções de bem e mal devem ser descartadas, já que o ser humano é movido por paixões ou desejos, o que o isentaria 
desta dualidade. O que é cabível é a explicação acerca deste dualismo, ou seja, explicar sem julgar estes comportamentos.

 Resposta: D

04. Sob o olhar de Marx, podemos verificar uma forte crítica à propriedade privada e ao capitalismo, apontados como os geradores das 
mazelas sociais. Diante disto, o operariado, preso ao capital e à sua ideologia, deveria promover a queda do capitalismo e a implantação 
de um novo coletivismo: o socialismo.

 Resposta: C

05. Kant, ao analisar a metafísica, coloca a liberdade como uma condição humana que surge da razão, da capacidade racional dos seres 
humanos. A razão, segundo Kant, divide-se em duas vertentes: a pura, ou especulativa, e a prática. A razão prática determina as ações 
dos homens, seu comportamento, sendo aquela coadunada com a liberdade. A liberdade é um conceito a priori, segundo a teoria de 
Kant, da razão prática e esta só é possível, só se pode tomar atitudes, porque a liberdade é uma realidade nos seres humanos. “Resulta 
daqui, pois, uma dialética da razão, porque, em relação à vontade, a liberdade que a esta se atribui parece estar em contradição com 
a necessidade natural. E nessa encruzilhada, a razão, do ponto de vista especulativo, encontra o caminho da necessidade natural mais 
plano e praticável do que o da liberdade; contudo, do ponto de vista prático, o caminho da liberdade é o único porque é possível 
fazer uso da razão em nossas ações e omissões; pelo que será impossível à mais sutil filosofia bem como à razão humana mais vulgar 
eliminar a liberdade com argumentos sofísticos. Deve-se, pois, supor que entre liberdade e necessidade natural dessas mesmas ações 
humanas não existe verdadeira contradição; pois não se pode suprimir nem o conceito de natureza nem o de liberdade”, diz Kant em 
A fundamentação da metafísica dos costumes.

 Resposta: B
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