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6. * 

1. a) Para Pascal, o ser humano é um ser mediano porque ele está entre a 
� nitude e a in� nitude, entre a grandeza e a miséria; ele � ca pendendo 
de um oposto a outro.

b) Segundo o pensamento de Pascal, o ser humano encontra a solução para a 
luta entre os opostos por meio da vida em Deus, através da fé cristã. 

c) O “espírito de geometria” seria uma inclinação para exigir evidên-
cia absoluta em todo tipo de conhecimento, enquanto o “espírito de 
� nesse” seria a inclinação para captar a verdade de algo de forma intui-
tiva, sem necessidade de fazer uso da razão. 

d) A “razão do coração” é o equilíbrio entre o “espírito de geometria” e o 
“espírito de � nesse”. Ela, de acordo com Pascal, resulta de um equilíbrio 
entre a razão universal e a fé pessoal e só é possível pela fé no Deus vivo, 
pela fé cristã.

 
2. Ao a� rmar que “o coração tem razões”, isto é, que tem suas próprias “ra-

zões”, Pascal alude aos “motivos” do coração, para indicar que emoções, 
sentimentos e paixões também movem o ser humano e in� uenciam suas 
ações. Ao dizer que há “razões do coração” que a razão desconhece, o 
� lósofo quer expressar a ideia de que as emoções podem levar a ações 
independentemente da atividade racional. Esta última, no entanto, também 
pode conduzir o homem sem sofrer in� uências do coração.

3. Na visão de Pico della Mirandola, a dignidade do ser humano advém de sua 
posição no cosmos. Ele é um ser que não tem uma natureza � xa, diferentemen-
te dos animais e dos anjos. Por esse motivo, ele pode escolher desenvolver-se 
ou não.

4. Pico della Mirandola, que desenvolveu uma teoria sobre a dignidade do ser 
humano, é considerado um dos formuladores do humanismo renascentista. 
A ideia de valorização do ser humano, nesse caso, e como indica também o 
ano da obra, 1486, que consta na referência do texto, é uma expressão que 
assinala o Renascimento, movimento intelectual europeu.

5. a) Os três textos valorizam, exaltam o ser humano, sua faculdade racional 
e sua capacidade criadora. O humanismo é a concepção ou doutrina 
presente neles.

b) Pico della Mirandola (século XV), um dos nomes do humanismo renas-
centista, teve entre suas bases e in� uências, como o próprio Renasci-
mento em si, o pensamento da Antiguidade greco-romana, nesta ques-
tão representada por Sófocles (século V a.C., como indica a referência 
textual), grande nome da tragédia grega, e por Cícero (século I a.C.), 
que foi orador, escritor e político romano. A valorização do ser humano 
e o retorno aos clássicos gregos e romanos estão entre as características 
fundamentais do movimento renascentista.

6. a) Scheler compreende o homem como espírito. Este seria uma reunião 
tanto das manifestações psíquicas da pessoa como do corpo. É uma 
realidade que não é nem totalmente imaterial nem totalmente material; 
é como um centro que reúne essas duas características.

b) O símbolo, para Scheler, é um meio de compreensão do mundo por 
meio, em geral, de uma analogia; ele permite dar e elucidar sentidos.
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