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Caro(a) aluno(a),

O presente volume sofreu algumas alterações em relação às edições anteriores. As mudanças 
foram modestas e tiveram o sentido de aprimorar os conteúdos e as atividades e, dessa forma, melhorar 
o seu acesso ao conhecimento filosófico. 

Nesta nova edição, acrescentamos trechos das obras de filósofos e, assim, procuramos atender 
melhor as orientações gerais para o ensino de Filosofia, que indicam a necessidade de que os 
estudantes do Ensino Médio entrem em contato com a produção filosófica. 

Para atender a perspectiva de uma educação comprometida com uma formação integral que, além 
de habilidades técnicas, promova a reflexão crítica e a postura solidária, a partir de temas voltados para 
a compreensão do ser humano como um ser racional e passível de se envolver com a reflexão ética, 
procuramos introduzir e aprofundar temas fundamentais para a promoção de uma atitude ética, como 
a liberdade e a autonomia. Buscamos, ainda, avançar no tema, trazendo elementos para pensar as 
condições de formação do individuo e das condutas individuais e, para isso, trouxemos para esse volume 
sínteses e fragmentos de textos da tradição filosófica, assim como exercícios que podem auxiliá-lo a 
entender condutas massificadas e situações de alienação moral. 

Destacamos que os temas propostos para esse volume, assim com o quaisquer outros temas, até 
de outras disciplinas do Currículo, não serão plenamente desenvolvidos e não alcançarão a sua 
finalidade se você não tiver comprometimento com os seus estudos e com a sua formação.  
O empenho, necessário a todos os alunos, manifesta-se no respeito e na atenção às aulas, e, ainda, 
no cumprimento das tarefas de leitura e de escrita e no bom relacionamento com os seus professores. 
Lembre-se sempre que os professores são aqueles que podem auxiliá-lo a conhecer os caminhos do 
pensamento filosófico e, nos momentos de dúvidas, auxiliá-lo a saná-las. Destacamos, nesse sentido, 
que não cabe ao professor dar as respostas, mas indicar os caminhos para que você encontre, por si 
mesmo, a resposta às suas dúvidas.

Esperamos que, a partir dos temas abordados nesse volume, das contribuições do seu pro-
fessor para esclarecer e indicar caminhos e do seu comprometimento, você possa se posicionar 
com mais rigor e clareza sobre as contribuições da tradição filosófica e, além disso, possa viven-
ciar com mais responsabilidade as questões do nosso tempo. 

Bom estudo! 

Equipe Curricular de Filosofia
Área de Ciências Humanas 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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SituAçãO DE APrENDizAGEM 1 
O Eu rACiONAL

Desafio

 1. reúna-se com dois colegas e respondam às questões a seguir.

Prove que você existe

Nomes Respostas

Prove que você não está em um sonho

Nomes Respostas

!
?

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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Prove que tudo o que você está vivendo hoje não é uma lembrança,  
pois você não é uma pessoa idosa lembrando do seu passado

Nomes Respostas

 2. Completem o quadro a seguir conforme a explicação do professor.

Como posso provar que existo

Se tudo isto fosse um sonho, só uma  
coisa eu ainda seria capaz de fazer:

Se tudo isto fosse uma ilusão e este meu  
corpo não existisse, ainda teria uma certeza:

Se tudo isto fosse uma loucura, ainda  
que de modo peculiar:

Se eu fosse uma memória, mesmo assim:

Se eu duvido da existência de tudo, não 
impor ta; duvidar prova que:

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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Discurso do método

[...] desejando então somente dedicar-me à busca da verdade, eu pensei que fosse necessário 
que eu fizesse o contrário, rejeitando como absolutamente falso tudo o que me pudesse des-
pertar a menor dúvida, para verificar se, após isso, restaria alguma coisa em minha crença que 
fosse completamente incontestável. Assim, como nossos sentidos nos iludem algumas vezes, 
supus que não existia nada da maneira como os sentidos nos fazem imaginar; e como há 
homens que se enganam ao raciocinar, ainda que sobre os assuntos mais simples de geometria, 
e cometem paralogismos, considerando que eu também estava sujeito ao erro como qualquer 
outro, eu rejeitei como falsas todas as razões que anteriormente eu tinha tomado como demons-
trações; e, enfim, considerando que os mesmos pensamentos que temos quando despertados 
também podem nos acometer quando dormimos, sem que nenhum seja verdadeiro, decidi 
fingir que todas as coisas que até então tinham penetrado meu espírito não eram mais verda-
deiras que as ilusões de meus sonhos. Mas logo em seguida ponderei que, querendo pensar, 
dessa forma, que tudo é falso, era necessário que eu, que o pensava, fosse alguma coisa; e 
observando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e certa que as mais extravagantes 
suposições dos céticos não seriam capazes de abalá-la, julguei que eu podia adotá-la sem 
escrúpulos como o primeiro princípio da filosofia que eu buscava.

Depois, examinei atentamente quem eu era, e vendo que eu podia fingir que não tinha 
nenhum corpo e que não havia nenhum mundo, nem nenhum lugar em que eu existisse, mas 
que não podia fingir que eu não existia, e que, ao contrário, pelo fato mesmo de eu duvidar 
da verdade das outras coisas, sucedia-se, evidente e certamente, que eu existia; enquanto se eu 
somente deixasse de pensar, ainda que tudo que eu sempre tivesse imaginado fosse verdadeiro, 
eu não teria nenhuma razão para imaginar que eu existia; disso concluí que eu era uma subs-
tância cuja única essência ou natureza era só pensar, e que para existir não necessitava de nenhum 
lugar nem dependia de nenhuma coisa material; de modo que esse eu, isto é, a alma, pela qual 
sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e mesmo mais fácil de conhecer que ele e, 
ainda que o corpo não existisse, a alma não deixaria ser tudo o que é.

Após isso, eu considerei, de modo geral, o que é exigido para que uma proposição 
seja verdadeira e certa; pois, já que acabava de encontrar uma que eu sabia que o era, eu 
pensei que devia também saber no que consiste a certeza. E tendo observado que na 
proposição penso, logo existo não há nada que assegure que eu digo a verdade, a não ser 
que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir, eu julguei que podia admitir 
esta regra geral, que as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas 
verdadeiras, mas que há somente alguma dificuldade em determinar quais são as que 
concebemos distintamente. [...]

DESCArtES, rené. Discurso do método. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/aa000016.pdf>.  
Acesso em: 29 maio 2013. tradução Célia Gambini.

Leitura e análise de texto

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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 1. Sublinhe no texto as palavras que você desconhece. Depois, pesquise uma por uma e coloque 
os significados na seção Meu vocabulário filosófico, disponível no final deste Caderno.

 2. Explique os argumentos de Descartes para: 

a) rejeitar tudo o que era proveniente dos sentidos.

b) rejeitar tudo o que poderia vir do raciocínio.

c) rejeitar todos os pensamentos que ocorrerem quando se está acordado e quando se está 
dormindo.

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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d) Considerar como única certeza o fato de pensar.

e) Julgar que as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras.

PESQuiSA iNDiViDuAL

Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou da sua cidade o 
significado das palavras relacionadas a seguir. Quanto mais aprofundada a sua pesquisa, melhor. Essa 
atividade pode ser realizada em casa. Contudo, essa possibilidade fica a critério do seu professor.

• razão

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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• Percepção

• Juízo

• imaginação

• Memória

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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Faculdades  
do intelecto Futebol Paquera Entrevista de emprego

Juízo

– Decidir para qual 
jogador passar a bola. 
–  Escolher a hora de 
driblar o zagueiro. 
– Escolher com quem 
você quer jogar.

– Decidir a hora certa 
de se aproximar da 
pessoa.
– Escolher o assunto 
para começar a 
conversa.
– Julgar se vai ou não 
ficar com essa pessoa.

– Decidir com que 
roupa ir para a 
entrevista. 
– Decidir a melhor 
maneira de cumpri-
mentar o entrevistador.
– Julgar o que ressaltar 
no currículo.

Percepção

– tentar sentir o time 
adversário, se eles 
jogam bem, quais são 
suas estratégias, seus 
pontos fortes e suas 
fraquezas.
–  Perceber como é o 
árbitro, se é exigente, se 
é justo, se é rápido. 
– Sentir a vibração ou 
o descontentamento da 
torcida.

– Sentir se a pessoa em 
quem você está interes-
sado tem ou não inte-
resse por outra pessoa.  
– Sentir se, neste 
momento, a pessoa
está preparada para o 
que você tem a dizer. 
– Sentir se ficar com 
essa pessoa realmente 
vai ser legal.

– Perceber qual é 
a personalidade do 
entrevistador, se ele 
gosta de brincadeiras 
ou piadinhas.
– Sentir como é o 
clima da empresa, se 
é bom trabalhar lá ou 
não.
–  Sentir se o entrevis-
tador gostou do que 
você falou.

Razão

– Como organizar todas 
essas informações.
– Montar uma estra-
tégia com o time, de 
forma que todas as 
informações dispo-
níveis nos ajudem a 
ganhar. 
– Falar de forma clara 
para os atacantes; como 
eles devem se posicio-
nar e qual é o esquema 
de jogo.

–  Como elaborar uma 
estratégia para conquis-
tar a pessoa. 
– Deixar claras as suas 
intenções.
– Saber articular as 
palavras, para não falar 
coisas que deixem a 
pessoa constrangida.

– Deduzir o que real-
mente o entrevistador 
deseja. 
– Não se mostrar con-
fuso na hora de respon-
der às perguntas. 
– Demonstrar que 
sabe articular as ideias 
e, assim, convencer 
o entrevistador sobre 
sua inteligência, mere-
cendo, portanto, o 
emprego.

Leitura e análise de texto

Quadro de referência para desenvolver o exercício:

Filosofia – 2ª série – Volume 1

11

FILOSOFIA_CA_2s_Vol1_2014_P8.indd   11 13/11/13   16:54



Faculdades  
do intelecto Futebol Paquera Entrevista de emprego

Imaginação

– imaginar qual vai 
ser o lance se cobrar o 
escanteio de determi-
nado jeito. 
– imaginar um drible 
diferente para agradar a 
torcida.
– O goleiro pode ima-
ginar o canto escolhido 
pelo batedor do pênalti.

– imaginar quais 
palavras a pessoa 
gostaria de ouvir. 
– imaginar o futuro 
com a pessoa amada, 
como o dia do 
casamento.
– Criar uma situação 
para poder ficar a sós 
com a pessoa.

– imaginar várias 
maneiras de não 
mostrar nervosismo ou 
preocupação. 
– imaginar o que 
vai fazer com o 
primeiro salário.
– imaginar uma 
maneira de mostrar 
que sempre teve 
bom desempenho 
escolar, o que pode 
significar facilidade de 
aprendizagem.

Memória

– Lembrar o conselho 
do professor de 
Educação Física para 
manter o fôlego. 
– Lembrar outros jogos 
de futebol em que 
determinado lance foi 
marcante para o seu 
atual desempenho.
– Lembrar que o goleiro 
do time adversário 
costuma mover-se antes 
de o pênalti ser batido.

– Lembrar-se de ser 
gentil e educado. 
– Não esquecer o nome 
da pessoa desejada.
– Não esquecer que um 
amor pode fazer a gente 
ser feliz ou triste.

– Não se esquecer 
de levar todos os 
documentos pedidos.
– Lembrar-se de 
estudar muito, porque 
é possível perder um 
emprego por falar 
incorretamente ou por 
usar gíria.
 – Não deixar de falar 
nada que é importante.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. De acordo com o quadro apresentado, explique como utilizar o juízo, a percepção, a razão, a 
imaginação e a memória em outras circunstâncias da vida.

Filosofia – 2ª série – Volume 1

12

FILOSOFIA_CA_2s_Vol1_2014_P8.indd   12 13/11/13   16:54



Faculdades  
do intelecto Festa Prova Comprar roupa

Juízo

Percepção

Razão

Imaginação

Memória

Faculdades  
do intelecto Escolher um curso Cortar o cabelo Votar

Juízo

Percepção

Razão

Imaginação

Memória

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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 2. Com base na reflexão utilizada nos quadros anteriores, responda:

a) Qual faculdade nos parece mais fácil de utilizar? Por quê?

b) Quais são as nossas maiores dificuldades em relação a cada uma das faculdades do intelecto?

c) Entre o futebol, a paquera e a entrevista de emprego, o que parece a você mais difícil em relação 
à percepção? Por quê? 

d) Qual dessas faculdades precisamos aprimorar?

VOCÊ APrENDEu?

A memória é a nossa primeira e basilar experiência com o tempo. trata-se de uma forma de guardar 
uma experiência que passou. A memória pode ser pessoal, coletiva ou social. Ou seja, ela pode se referir 
ao passado do sujeito, mas pode ser objetiva e se fazer presente nos monumentos, nos documentos e 
nos relatos históricos de uma comunidade e da sociedade. Dessa forma, podemos associar memória à 
nossa identidade pessoal (quais experiências me levaram a ser quem sou) ou quais eventos fixados em 
documentos ou expressos em alguma manifestação artística podem ser considerados como herança da 
nossa sociedade (podemos, por exemplo, evocar os ideais de civilização a partir das ruínas da Acrópole 
de Atenas, que remete a um centro de poder na Grécia Antiga)a. Enfim, memória exige experiência. 

Com base nessa consideração, sugerimos que escreva, em uma folha à parte, as suas memórias, 
derivadas da experiência, dos aprendizados acerca da vida escolar. Procure, na sua escrita, evocar 
percepções do espaço, do trajeto realizado entre a sua casa e a escola e do próprio espaço da escola. 
Você deve, na sua escrita, relatar, segundo a sua memória, as estratégias utilizadas na vida escolar e 
as decisões que o levaram a ser o estudante que é hoje.
a Conforme izQuiErDO, ivan. Memórias. Estudos Avançados. São Paulo, v. 3, n. 6, 1989.  
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141989000200006>. Acesso em: 27 jun. 2013.

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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!
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SituAçãO DE APrENDizAGEM 2 
iNtrODuçãO À ÉtiCA

PESQuiSA iNDiViDuAL

Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou da sua cidade o 
significado das palavras relacionadas a seguir. Quanto mais aprofundada a sua pesquisa, melhor.

• Ética

• Moral

• Virtude

• Vício

• Prazer

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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• Dor

• Conhecimento

• Alma

Após leitura do texto a seguir, reúna-se com seu grupo para responderem às questões propostas.

Cinco jovens de classe alta agridem doméstica

uma empregada doméstica, de 32 anos, foi espancada e roubada, na manhã do dia 24 de 
junho de 2007, quando saía do seu trabalho. Os espancadores eram cinco jovens ricos, todos 
estudantes. Eles não apresentavam sinais de ter ingerido álcool ou outra substância química.

A mulher relatou à polícia que, por volta das 6h30, estava em um ponto de ônibus, 
perto do apartamento onde trabalha e mora, para ir a uma consulta médica. De repente, 
saindo de um automóvel, os cinco jovens começaram a xingá-la e a chutá-la na cabeça  
e na barriga. Depois, roubaram sua bolsa, com seus documentos, 47 reais e um celular, que 
nem tinha sido completamente pago. Após a agressão, ela voltou ao prédio em busca de ajuda.

Um taxista, que estava próximo ao local do crime, anotou a placa do carro e notificou a 
polícia, que prendeu os jovens. Os agressores confessaram o crime, mas nada falaram sobre 
os motivos que os levaram a cometer o ato de crueldade.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

 Leitura e análise de texto

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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 1. Como avaliar, segundo a ética, a agressão cometida pelos cinco jovens?

 2. Como considerar a atitude do taxista no episódio ao alertar a polícia? Você seguiria seu exem-
plo ou iria embora da cena do crime?

Quadro de referência para desenvolver o exercício: diferenças entre moral e ética. 

Moral Ética

É o que já foi decidido: ela permite tudo, 
desde que não se desobedeça a princípios.

Tudo depende: ela permite tudo, desde 
que não se faça mal a ninguém.

Correr nu pela rua é imoral, é vergonhoso.
Correr nu pela rua não será antiético se 

ninguém for prejudicado ou caso isso seja 
necessário para defender uma vida.

Não se pode roubar. Será antiético se prejudicar alguém e se for 
feito sem ter a urgência de salvar uma vida.

Não se pode mentir.
Não será antiético mentir, por exemplo, se 

com isso você estiver salvando a vida de 
um inocente.

São regras da vida. São reflexões sobre como agir.

Para ser moral, é preciso conhecer as regras 
morais.

Para ser ético, é preciso desenvolver a 
reflexão crítica.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto

 1. Tendo por base o que você leu no quadro, exercite sua reflexão para dizer o que é moral.

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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 2. Cite três frases que lembram conteúdos morais.

 3. Agora, escreva o que você entendeu sobre ética.

 4. Cite três frases que lembram conteúdos éticos.

LiçãO DE CASA

 1. Precisamos pensar antes de agir. O que você faz quando tem de tomar boas decisões? Como 
você sabe que seu pensamento está no caminho certo?

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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 2. Quais são as certezas que você tem sobre qual é a melhor maneira de tomar uma decisão?

 3. O que você precisa aprender para não tomar decisões que lhe façam mal?

A ética em Aristóteles, Sócrates e Epicuro

Critérios éticos

Filósofo O que é o bem? O que é o mal?

Sócrates Conhecimento ignorância

Aristóteles Felicidade Desequilíbrio

Epicuro Prazer Dor

O conhecimento filosófico é histórico e revela a interpretação singular de uma época, de uma 
comunidade ou de um homem. Esse conhecimento, por sua origem e sua radicalidade, pode ser 
considerado e compreendido fora dos limites do seu tempo e do seu lugar de origem. Nesse sentido, 
podemos nos dirigir ao pensamento de Sócrates, Aristóteles e Epicuro e aos critérios que esses 
filósofos estabeleceram para definir o que é preciso considerar para uma boa ação.

um dos conceitos norteadores da filosofia de Sócrates é o de que a essência do homem é sua 
alma inteligente e que fazer o bem é conhecer essa alma inteligente. Sócrates considera que o conhe-
cimento é fundamental para podermos escolher e agir e que uma ação ou uma escolha malfeita revela 
falta de conhecimento ou ignorância.

Filosofia – 2ª série – Volume 1
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Leitura e análise de texto

Quando alguém relata uma situação de conflito, é comum dizer que tal pessoa “partiu para a 
ignorância”, não é mesmo? Mas o que significa isso? Não daria na mesma dizer que a inteligência da 
pessoa não foi suficiente para resolver seus problemas?

Como Sócrates, Aristóteles definia o homem pela sua alma racional. Segundo Aristóteles, a 
alma pode ser dividida em partes e essa divisão apresenta uma estreita relação com a classificação 
dos seres vivos, de tal forma que nutrição e geração são partes da alma concernentes às plantas. 
Aos animais inferiores, além da nutrição e geração, acrescenta-se o tato. Os animais superiores, 
além da nutrição, geração e tato, apresentam, como potência da alma, a percepção e a locomoção. 
O homem, além de todas as características da alma dos outros seres vivos, apresenta como faculdade 
da alma o intelecto.

Dentre as potências da alma, como dissemos, todas as mencionadas subsistem em 
alguns seres; em outros, só algumas delas e, em alguns, apenas uma. E mencionamos 
como potências a nutritiva, a perceptiva, a desiderativa, a locomotiva e a raciocinativa. 
Ora, nas plantas subsiste somente a nutritiva, mas, em outros seres, tanto esta como a 
perceptiva. E, se subsiste a perceptiva, também subsiste a desiderativa, pois desejo é ape-
tite, impulso e aspiração; e todos os animais têm ao menos um dos sentidos – o tato – e, 
naquele em que subsiste percepção sensível, também subsiste prazer e dor, percebendo 
o prazeroso e o doloroso; e, nos que eles subsistem, também subsiste o apetite, pois este 
é o desejo do prazeroso.

Além disso, eles têm a percepção do alimento, pois o tato é percepção do alimento, 
e todos os seres vivos se alimentam de coisas secas e úmidas, quentes e frias, das quais a 
percepção é tato, e apenas acidentalmente a de outras qualidades sensíveis; pois o ruído, 
a cor e o cheiro nada acrescentam ao alimento, e o sabor não deixa de ser um objeto do 
tato. Apetite é fome e sede – a fome, o apetite do que é seco e quente; a sede, do que é 
úmido e frio –, enquanto o sabor é como um tempero destas qualidades. Mas devemos 
esclarecer posteriormente esse assunto. Por ora, é suficiente dizer isto: que entre os 
seres vivos que possuem tato também subsiste desejo. No que se refere à imaginação, 
não está claro e devemos examiná-la posteriormente. Em alguns seres vivos, além disso, 
subsiste também a capacidade de se locomover, e em outros, ainda, a de raciocinar e o 
intelecto – por exemplo, nos homens e em algum outro, se houver, de tal qualidade ou 
mais valioso.

AriStÓtELES. De anima. tradução Maria Cecília Gomes dos reis. São Paulo: Editora 34, 2006. p. 77.

Com base nos textos lidos, preencha o quadro a seguir.
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Leitura e análise de texto

Faculdade vegetativa Faculdade sensitiva Faculdade intelectiva

No que se refere às potências e capacidades da alma, Aristóteles entende que elas devem ser 
desenvolvidas tendo em vista uma finalidade. Nesse sentido, todos os seres vivos buscam passar de 
um estado de imperfeição para o estado de perfeição, situação em que realizam as suas potencialidades 
e capacidades próprias. No caso do ser humano, por sua riqueza de potencialidades e capacidades, 
ele se realiza sendo feliz. Dada a sua natureza racional e política, o ser humano atinge a sua felicidade 
com os outros indivíduos, exercitando e aperfeiçoando a moral e a organização política. A moralidade, 
assim, seria uma forma de realização da natureza humana. trata-se de uma ação prática que os in-
divíduos devem efetivar ao lado de outros seres humanos.

A felicidade completa do homem depende da realização de todas essas funções da alma. Mas, 
segundo uma ordem de importância, a faculdade intelectiva, ou seja, a inteligência, deve governar todas 
as funções.

A ação adequada, a partir da ética de Aristóteles, deve buscar o equilíbrio, a justa medida entre o 
excesso e a falta. A sabedoria, nesse sentido, consiste na capacidade de discernir, de acordo com as 
circunstâncias, a justa medida. Para melhor compreender essa relação entre a ação virtuosa e a justa 
medida, Aristóteles traça um paralelo entre as virtudes e a saúde:

Em primeiro lugar, temos que observar que as qualidades morais são de tal modo constituídas 
que são destruídas pelo excesso e pela deficiência, como percebemos ser o caso do vigor e saúde do 
corpo (pois para lograr esclarecimento acerca de coisas invisíveis é preciso utilizar a evidência de 
coisas visíveis). O vigor é destruído tanto pelo excesso de exercícios quanto pela deficiência destes e, 
analogamente, a saúde é destruída tanto por alimento e bebida em demasia quanto pela deficiência 
destes, que em quantidades adequadas a produzem, aumentam e preservam. O mesmo, por con-
seguinte, se revela verdadeiro em relação à temperança, à coragem e às outras virtudes. Aquele que 
foge de tudo tomado pelo medo e jamais suporta qualquer coisa se torna um covarde; aquele 
que não experimenta medo diante de coisa alguma e tudo enfrenta se torna temerário. De maneira 
análoga, aquele que cede a todos os prazeres e não se contém diante de nenhum se converte num 
libertino, enquanto aquele que se afasta de todos os prazeres, como fazem os indivíduos rudes, se 
torna o que pode ser qualificado como [um indivíduo] insensível. Assim, a temperança e a coragem 
são destruídas pelo excesso e pela deficiência e preservadas pela observância da mediania.

AriStÓtELES. Ética a Nicômaco. tradução Edson Bini. 3. ed. Bauru: Edipro, 2009.
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Vícios e virtudes em Aristóteles

Leitura e análise de texto

Vício por deficiência Virtudes (atitudes que 
levam à felicidade) Vício por excesso

Covardia: ter medo de 
tudo ou deixar que o medo 
domine.

Coragem: saber enfrentar os 
medos e perigos, calculando 
a hora de agir.

Temeridade: não ter medo 
de nada e se arriscar em todas 
as situações de perigo.

Insensibilidade: não desejar 
nada e ser insensível.

Temperança: saber usar os 
prazeres sem se prejudicar.

Libertinagem: viver 
somente atrás de prazeres.

Avareza: jamais gastar o 
dinheiro e querer guardar 
sempre o que tem, além de 
ganhar mais.

Liberalidade: saber gastar  
o dinheiro, escolhendo  
onde gastá-lo.

Esbanjamento: nunca 
economizar com nada, gastar 
sem pensar.

Vileza: nunca usar nada 
bonito – roupa, por exemplo 
– e criticar os outros por isso.

Magnificência: saber usar 
coisas bonitas.

Vulgaridade: exagerar nas 
coisas bonitas.

Modéstia: achar que é 
menor que os outros, ou 
mais feio, ou errado.

Respeito próprio: reconhe-
cer seus defeitos e suas quali-
dades e não deixar as pessoas 
diminuírem sua autoestima.

Vaidade: preocupar-se ape-
nas com sua grandiosidade e 
jamais aceitar seus defeitos.

Indolência: nunca fazer 
nada para si e para os  
outros, procurando só o  
que é mais fácil.

Prudência: saber a hora  
e como agir para alcançar 
seus objetivos.

Ambição: ir atrás de suas 
coisas, sem pensar em nada.

Indiferença: ignorar as 
pessoas completamente.

Gentileza: ser agradável  
com todas as pessoas, conter 
a raiva.

Irascibilidade: deixar que  
as emoções tomem conta,  
a ponto de ser violento  
com as pessoas, nas palavras  
e nas ações.

Descrédito próprio: não se 
achar bom em nada.

Veracidade: ser verdadeiro 
e receber crédito por isso, 
conhecer seus limites, saber 
que é bom em alguma coisa 
e que não é bom em outras.

Orgulho: achar-se melhor 
que os outros, nunca aceitar 
que precisa dos outros.
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Vício por deficiência Virtudes (atitudes que 
levam à felicidade) Vício por excesso

Rusticidade: nunca usar 
a inteligência para viver, 
agindo sempre por instinto.

Agudeza de espírito: saber 
usar a inteligência de modo 
brilhante.

Zombaria: humilhar quem 
não tem as habilidades 
intelectivas.

Enfado: ser chato, pesado, 
incapaz de dizer uma coisa 
boa para as pessoas.

Amizade: saber se relacionar 
com as pessoas por meio do 
afeto e da inteligência.

Condescendência: querer 
ser amigo de todos, perdoar 
tudo de todos, nunca ver 
maldade nos outros.

Desavergonhamento: mos-
trar tudo o que tem a ponto 
de não sobrar nada para si.

Comedimento: saber como 
se mostrar para os outros.

Timidez: ter medo de mos-
trar seus sentimentos e seus 
pensamentos para os outros.

Malevolência: não se impor-
tar com a maldade e usá-la a 
seu favor.

Justa indignação: saber 
quando uma coisa está certa 
ou errada.

Inveja: não aceitar que as 
pessoas tenham sucesso.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Exercício

Considerando o quadro anterior, dê um exemplo para cada um dos vícios e das virtudes a seguir:

Vício por deficiência

• Covardia 

• insensibilidade 

• indiferença 

• rusticidade 

• Desavergonhamento 

Virtudes (atitudes que nos levam à felicidade)

• Coragem 

• temperança 

• Gentileza 

• Agudeza de espírito 

• Comedimento 
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Vício por excesso

• temeridade 

• Libertinagem 

• irascibilidade 

• zombaria 

• timidez 

Leitura e análise de texto

Algumas máximas de Epicuro

i.  Aquele que dispõe de plenitude e de imortalidade não tem inquietações nem per-
turba os outros; por isso está isento de impulsos de cólera ou de benevolência, já 
que tudo isso é próprio de quem tem fraquezas. 

ii.  A morte nada é para nós. Com efeito, aquilo que está decomposto é insensível e a 
insensibilidade é o nada para nós. 

iii.   O limite da amplitude dos prazeres é a supressão de tudo que provoca dor. Onde 
estiver o prazer, e durante o tempo em que ele ali permanecer, não haverá lugar para 
a dor corporal ou o sofrimento mental, juntos ou separados. 

iV.  A dor contínua não dura longamente na carne. A que é extrema permanece muito pouco 
tempo e a que ultrapassa um pouco o prazer corporal não persiste muitos dias. Quanto 
às doenças que se prolongam, elas permitem à carne sentir mais prazer do que dor. 

[...]
Viii. Nenhum prazer é em si mesmo um mal, mas aquilo que produz certos prazeres 

acarreta sofrimentos bem maiores do que os prazeres. 
iX. Se todo prazer pudesse ter se acumulado, não só persistindo no tempo, mas também 

percorrendo a inteira composição do nosso corpo, ou pelo menos as principais par-
tes de nossa natureza, então os prazeres não difeririam entre si.

[...]
XVii. O justo desfruta de plena serenidade; o injusto, porém, está cheio de maior perturbação. 
[...]
XXiii. Se combates todas as tuas sensações, nada disporás de referência nem mesmo para 

discernir corretamente aquelas que julgas deverem ser rejeitadas. 
    [...]
XXVii. De tudo aquilo de que dispõe a sabedoria para a felicidade de toda nossa vida, de 

longe o mais importante é a preservação da amizade. 

EPiCurO. Máximas principais. Tradução João Carlos K. Quartim de Moraes. São Paulo: Edições Loyola, 2009. (Clássicos da Filosofia).
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 1. Sublinhe no texto as palavras que você desconhece. Depois, investigue uma a uma e coloque os 
significados na seção Meu vocabulário filosófico, disponível no final deste Caderno.

 2. “Aquele que dispõe de plenitude e de imortalidade não tem inquietações nem perturba os 
outros; por isso está isento de impulsos de cólera ou de benevolência, já que tudo isso é próprio 
de quem tem fraquezas.” Para Epicuro, os seres imortais, os deuses de todas as religiões, não 
agem por impulso, nem por raiva nem por pena. Por quê?

 3. Localize no texto a seguinte frase: “Quanto às doenças que se prolongam, elas permitem à 
carne sentir mais prazer do que dor.” Para Epicuro, o que essa frase quer dizer?

 4. Para Epicuro, qual é a relação entre doença e prazer? 

 5. Segundo o texto, por que evitar e combater todas as sensações atrapalha o discernimento?
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 6. O que o texto apresenta sobre a importância da amizade?

 7. Para Epicuro, não há prazer ruim. Então, o que quer dizer a frase: “[...] mas aquilo que produz 
certos prazeres acarreta sofrimentos bem maiores do que os prazeres”?

Epicuro fez, ainda, recomendações precisas sobre como chegar à felicidade:

1. Não tenha medo dos deuses. Os deuses são felizes, e seres felizes não estão preocu pados 
com a vida dos outros. 

2. Não tenha medo da morte. A morte nada mais é do que a separação dos átomos.

3. O prazer está à disposição de todos. Ele é o fim das dores e o sossego.

4. O mal dura pouco. O mal é a dor e dura pouco; o máximo que ela pode fazer é levar à 
morte, que, no fundo, é nada. Quando a dor termina, começa o prazer.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto
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 1. Em nossos dias, como poderíamos pensar a primeira recomendação de Epicuro?

 2. “A morte nada mais é do que a separação dos átomos.” O que isso significa no contexto atual? 
E para Epicuro? 

 3. Qual é a relação entre prazer e dor? Por que o prazer é para todos?

 4. Explique por que o mal dura pouco. 
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O que pode acontecer depois?

tomando por base as reflexões de Epicuro, sugerimos, a cada desejo, duas questões: “O que 
acontecerá caso ele se concretize?” e “E se não se concretizar?”. Observe o quadro a seguir e complete 
o outro quadro com cinco desejos que você possui, para ver se vale a pena realizá-los.

Qual é o desejo? Qual é o caminho?
O que vai acontecer 

depois que ele  
for realizado?

O que vai  
acontecer se ele  

não for realizado?

Ser contratado por 
uma empresa ou 
mudar de emprego.

Ler os classificados, 
estudar as possibili-
dades e as demandas 
para conseguir ser 
contratado e atuar 
na função desejada.

Vou poder melhorar 
minhas condições 
financeiras, conhe-
cer outras pessoas 
e enriquecer meu 
repertório de vida.

Vou manter o meu 
poder de compra 
e dificilmente terei 
novas experiências 
significativas.

Aprender  
Filosofia.

Estudar muito. Vou 
ter que adequar a 
minha rotina para me 
dedicar à leitura dos 
textos dos filósofos e 
seus comentadores.

Vou melhorar 
minhas notas, 
ampliarei a minha 
visão de mundo e 
terei mais segurança 
ao argumentar. Dessa 
forma, poderei ser 
reconhecido, até 
mesmo profissio-
nalmente, e, assim, 
poderei ampliar as 
minhas possibilidades 
de evoluir na carreira 
escolhida.

Vou ficar com notas 
baixas e perder a 
oportunidade de me 
desenvolver nos estu-
dos, meu repertório 
argumentativo dificil-
mente será ampliado 
e com isso posso 
perder oportunidades 
de me sair melhor em 
redações e entrevistas 
de emprego, concur-
sos etc.
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Qual é o desejo? Qual é o caminho?
O que vai acontecer 

depois que ele  
for realizado?

O que vai  
acontecer se ele  

não for realizado?
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SituAçãO DE APrENDizAGEM 3 
A LiBErDADE

PESQuiSA iNDiViDuAL

Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou da sua cidade o 
significado das palavras relacionadas a seguir. Quanto mais aprofundada a sua pesquisa, melhor.

• Liberdade 

• responsabilidade 

• Convívio 

• Projeto 

Leitura e análise de texto

!
?

Destino, segundo o dicionário de Filosofia, é um “poder mais ou menos personificado 
capaz de governar tudo o que existe no universo e de determinar de uma vez por todas 
e irremediavelmente, tanto o curso geral dos acontecimentos quanto o devir da história 
humana”1. O destino, de acordo com essa definição, nos remete à ideia de que a vida e a 
morte assim como toda a ação humana não dependem apenas da vontade. Essa perspectiva 
encontra adeptos em diferentes épocas, culturas e lugares. Na Grécia Antiga, por exemplo, 
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Condições Os limites – O que  
não se consegue fazer? 

As possibilidades – O que 
se consegue fazer?

idade

Saúde

Espaço – lugar onde você 
mora, estuda ou trabalha

as Moiras comandavam o início e o fim da vida. Elas eram representadas por uma tríade de 
mulheres em que a primeira, Láquesis, dava início à “fiação da vida”. Cloto torcia o fio, ou 
seja, manipulava o enredo da vida, e a última, Átropos, cortava o fio. Se nos reportarmos 
às narrativas da tragédia, notaremos que, na condição do herói, havia a intervenção dos 
deuses, ou seja, de um poder que acabava conduzindo o herói, por mais que este procurasse 
escolher os seus caminhos. 

A perspectiva de que há um poder capaz de governar e determinar o mundo e os homens 
pode ser observada fora do contexto dos deuses e das tragédias gregas. Os pensadores estoicos, 
por exemplo, concebem que há, na realidade natural, uma força maior que conduz tudo e 
todos, até mesmo os homens. O destino, nesse caso, assume o aspecto de determinismo em 
que as causas naturais não podem ser superadas ou transgredidas. Os estoicos defendiam tam-
bém um sistema de vida composto por três partes: a Lógica, a Física e a Ética. Nesse sistema, 
as partes estão intrinsecamente ligadas por um elo comum, o lógos. A natureza, dessa forma, 
constituída de razão, pode ser entendida como um elemento divino que tudo reúne e deter-
mina e, assim, inviabiliza qualquer possibilidade de acontecimento espontâneo. Segundo o 
estoicismo, os homens não são livres para decidir entre uma alternativa ou outra; a liberdade 
do homem está ligada à capacidade que ele tem de aperfeiçoar suas reações diante do mundo 
exterior e dos acontecimentos que ele não pode mudar. 

Por fim, a perspectiva da Ciência que visa explicar, pela relação causa-efeito, o compor-
tamento humano. No século XIX, o filósofo francês Hippolyte Taine, discípulo de Auguste 
Comte, afirmava que não somos livres, mas determinados pelo momento, pelo meio e pela 
raça2. O determinismo, dessa forma, nega o livre-arbítrio e considera a vontade humana uma 
ilusão, pois as nossas ações não são espontâneas, mas necessárias. 

1 JAPiASSÚ, Hilton; MArCONDES, Danilo. Dicionário básico de Filosofia. 3. ed. rev. e ampl.  
rio de Janeiro: Jorge zahar, 1996. p. 67. (Verbete “destino”). 

2 Fonte: ArANHA, Maria Lúcia de A.; MArtiNS, Maria Helena P. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1992. p. 131.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

A existência de limites significa a ausência de liberdade? Escreva os limites e as possibilidades de 
nossa liberdade, segundo algumas condições de vida. 
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Leitura e análise de texto

Sartre e a compreensão da liberdade

Segundo Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Esse princípio da filosofia existen-
cialista de Sartre quer dizer que os homens não possuem uma essência anterior que revele a sua 
verdadeira natureza. Ao afirmar que a existência precede a essência, Sartre quis dizer que cada 
indivíduo está inserido no mundo e o mundo, muito mais do que aspectos naturais, abarca as 
relações familiares e sociais, relações afetivas e materiais dentro de um determinado contexto 
histórico. A existência, nesse sentido, depende da conduta que cada um assume em relação aos 
diferentes fatores que caracterizam o mundo em que vivemos. Dessa forma, os homens são o que 
fazem no decorrer das suas vidas. Assim, para o existencialismo sartreano, nem a natureza e seus 
determinismos nem Deus podem explicar de antemão os homens, suas histórias e suas escolhas. 
isto porque os homens, pelas suas escolhas, dentro de um determinado contexto de possibili-
dades, constroem-se a si mesmos. É por intermédio da liberdade de escolha que os homens se 
fazem. A liberdade de fazer-se significa que a liberdade não é um conceito abstrato, mas uma 
atitude concreta e identificável, a liberdade é uma característica básica da existência humana 
e, sendo assim, é preciso assumir a liberdade que nos define ou aprender a ser livre. Admitir a 
liberdade como base da existência humana significa que devemos atuar no sentido de realizar o 
nosso projeto de vida, significa não assumir um papel social determinado de antemão por outros, 
significa, por fim, assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos e, assim, ser responsável 
pelo que se é. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Condições Os limites – O que  
não se consegue fazer? 

As possibilidades – O que 
se consegue fazer?

Sua condição econômica

Seus conhecimentos

Seu convívio com  
outras pessoas 

imaginação e projetos

trabalho

Estudos
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Com base na leitura do trecho sobre Sartre, propomos a seguinte questão: Você entende que o 
existencialismo sartreano promove a valorização do homem? Justifique a sua resposta. 

PESQuiSA EM GruPO

 1. Pesquisem em grupo duas reportagens em que a liberdade das pessoas aparece respeitada e duas 
em que essa liberdade é reprimida ou ignorada. recortem as matérias e colem numa folha 
avulsa. Se vocês selecionarem reportagens de tV, escrevam um pequeno resumo sobre o assunto 
e registrem onde as matérias foram veiculadas, o canal, o horário e em que programa.

 2. O grupo deve apresentar no dia _____/_____/_____ os textos jornalísticos, fazer discussões 
sobre eles e analisar as razões que o levaram a selecionar essas matérias. Ao final, faça um julga-
mento sobre como transformar o respeito à liberdade em prática constante.

Exercícios

 1. Preencha o quadro a seguir com as informações do filme que o professor vai indicar.

Nome do filme:

Ficha técnica:

título original:  

tempo de duração: 

Ano de lançamento:

Site oficial:

Direção:

Sinopse:
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  2. Assista ao filme e responda.

a) Como é a personalidade das personagens principais?

b) Faça um pequeno resumo da história.

c) Qual foi a parte de que você mais gostou?

d) Anote algumas falas que você tenha achado interessantes.

e) Descreva uma relação entre liberdade e responsabilidade que aparece no filme.
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LiçãO DE CASA

Elabore um texto respondendo à seguinte questão: Se você pudesse voltar no tempo, quais 
mudanças imprimiria em sua vida?

Anote aqui a data em que você deve apresentar o seu texto ao professor: ____/_____/_____.

VOCÊ APrENDEu?

Com base no que foi aprendido nesta Situação de Aprendizagem, faça uma poesia, uma músi-
ca, ou uma história em quadrinhos que aborde um dos pontos do tema estudado.
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SituAçãO DE APrENDizAGEM 4 
AutONOMiA

PESQuiSA iNDiViDuAL

 1. Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou da sua cidade o 
significado das palavras relacionadas a seguir. Quanto mais aprofundada a sua pesquisa, melhor.

• Autonomia

• Heteronomia

• imperativo categórico

• imperativo hipotético

!
?
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 2. A Pesquisa individual pode ser ampliada a partir dos textos que seguem. recomendamos que 
sublinhe nos textos as palavras que você desconhece. Depois, pesquise uma por uma e coloque 
os significados na seção Meu vocabulário filosófico, disponível no final deste Caderno.

Fundamentação da metafísica dos costumes
Na natureza, tudo funciona de acordo com certas leis. Somente um ser racional tem a facul-

dade de agir de acordo com a representação das leis, isto é, de acordo com princípios, ou seja, 
usando sua vontade. uma vez que a dedução de ações a partir de princípios demanda razão, a von-
tade nada mais é do que a razão prática [...] a vontade é a faculdade de escolher aquilo que somente 
a razão, independente de inclinações, reconhece como algo necessário na prática, ou seja, como 
algo bom. Porém, se a razão por si só não é suficiente para determinar a vontade, esta estará, por 
sua vez, sujeita a condições subjetivas (impulsos individuais), que nem sempre coincidem com as 
condições objetivas; em resumo, se a vontade não estiver totalmente de acordo com a razão (o que, 
em realidade, acontece entre os homens), então as ações, objetivamente reconhecidas como neces-
sárias, são subjetivamente contingentes, e a determinação da vontade de acordo com leis objetivas 
é uma obrigação [...]. A representação de um princípio objetivo, no sentido de ser obrigatório para 
uma vontade, é chamada comando (da razão), e a fórmula do comando é chamada imperativo. 
todos os imperativos são expressos pelo verbo deve (ou deverá) [...].

Assim, todos os imperativos são ordens hipotéticas ou categóricas. A forma hipotética repre-
senta a necessidade prática de uma ação possível como meio para chegar-se a algo que é desejado (ou, 
pelo menos, algo que pode vir a ser desejado). O imperativo categórico seria aquele representado 
por uma ação necessária em si, sem referência a outros fins, ou seja, como objetivamente necessária.

[…] todos os imperativos são fórmulas para determinar uma ação que seja necessária de acordo 
com o princípio da boa vontade, sob certos aspectos. Se, portanto, a ação é boa apenas como meio 
para se chegar a algo, então o imperativo é hipotético; se for concebida como boa em si mesma e, 
consequentemente, como necessária e dentro do princípio de uma vontade ajustada à razão, então 
ela é categórica.

[…] O imperativo categórico que declara uma ação como objetivamente necessária em si 
mesmo, sem referência a qualquer outro propósito, isto é, sem qualquer outro fim, é válido como 
um princípio apodítico (prático).

KANt, immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Disponível em: <http://ia700400.us.archive.org/35/items/
cu31924029021546/cu31924029021546.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2013. tradução Eloisa Pires.

Immanuel Kant é um filósofo que nos ajuda a pensar as questões éticas e a problematizar regras 
morais. Ele distinguiu diferentes possibilidades para analisarmos as relações entre vontade, razão e ação.

Kant chamou de imperativos os mandamentos da razão que se relacionam com uma von-
tade. E definiu dois imperativos centrais: imperativo hipotético e imperativo categórico.

O imperativo hipotético representa a necessidade de uma ação como meio de alcançar qual-
quer objetivo que se queira. 

 Leitura e análise de texto
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Qual é o objetivo? Passar no vestibular.

O que é preciso para você e todas 
as pessoas conseguirem isso? Devemos estudar muito.

Imperativo hipotético: Para passar no vestibular, devemos  
estudar muito.

Qual o objetivo? Visitar todos os museus da cidade.

O que é preciso para você e todas 
as pessoas conseguirem isso?

Devemos organizar o nosso tempo e nos informar sobre 
o horário de  funcionamento de cada museu.

Imperativo hipotético: 
Para visitar todos os museus da cidade, devemos 

organizar o nosso tempo e nos informar sobre o horário 
de funcionamento dos museus.

O imperativo categórico é a ação necessária por si mesma, universal, e, como tal, válida 
para todos os homens.

Essa distinção é interessante para questionarmos nossas ações e nossos princípios morais, 
sobretudo tomando-se por base esta pergunta: O que considero válido para mim é válido para 
todos os homens?

Fonte: KANt, immanuel. A metafísica dos costumes. tradução Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003.
Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Com base nos textos e no quadro a seguir, resolva o exercício:

Objetivo

Para conseguir  ________________________, 
eu e todas as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:

Agora, escreva os seus objetivos.
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Objetivo

Para conseguir ________________________, 
eu e todas as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:

Objetivo

Para conseguir ________________________, 
eu e todas as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:

Objetivo

Para conseguir ________________________, 
eu e todas as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:

Objetivo

Para conseguir ________________________, 
eu e todas as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:
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LiçãO DE CASA

Conforme o exercício anterior, tome apenas um objetivo pessoal. Observando o modelo a seguir, 
você pode verificar o raciocínio que transforma cada condição hipotética em um novo objetivo. Faça 
o mesmo com o seu objetivo pessoal e os imperativos hipotéticos a ele relacionados.

Objetivo

Para ________________________, eu e todas 
as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:

Objetivo Fazer faculdade.

Para fazer faculdade, eu e todas as pessoas 
do mundo devemos:

Estudar e passar no vestibular.

Imperativo hipotético:
Para fazer faculdade, devemos estudar e 

passar no vestibular.

No quadro a seguir, o que era a condição hipotética torna-se objetivo.

Objetivo Conseguir um bom emprego.

Para conseguir um bom emprego, eu e 
todas as pessoas do mundo devemos: Fazer um curso técnico ou uma faculdade.

Imperativo hipotético: Para conseguir um bom emprego, devemos 
fazer um curso técnico ou uma faculdade.

Você pode continuar o exercício quantas vezes julgar necessário.

Objetivo Passar no vestibular.

Para passar no vestibular, eu e todas as 
pessoas do mundo devemos: Estudar muito.

Imperativo hipotético: Para passar no vestibular, devemos estudar 
muito.

Agora, procure fazer a mesma coisa com o seu objetivo:
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Objetivo

Para ________________________, eu e todas 
as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:

Objetivo

Para ________________________, eu e todas 
as pessoas do mundo devemos:

Imperativo hipotético:

“[...] age com base em uma máxima que também possa ter validade como uma lei universal.” 

KANt, immanuel. A metafísica dos costumes. tradução Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003.

Essa frase de Kant pode ser apresentada de forma mais simples:

• “Aja de acordo com uma norma que também possa valer para todos.” 

Ou ainda:

• “Àquilo a que você deve obedecer, os outros também devem obedecer.”

• “Àquilo a que você não deve obedecer, os outros também não devem obedecer.”

Observe a seguinte formulação:

• “toda vez que eu sentir raiva, darei um soco na pessoa que me irrita.”

Considere, para o raciocínio, que essa lei deve ser praticada por todos:

• “todas as vezes que as pessoas sentirem raiva, darão um soco na pessoa que as irrita.”

Considere outro ponto de vista, com base nesse raciocínio:

• “todas as vezes que eu irritar uma pessoa, ela deve me dar um soco.”

• “todas as vezes que minha mãe irritar alguém, ela deve levar um soco.”

Leitura e análise de texto
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Observe o exemplo a seguir e preencha os espaços à luz dos conceitos trabalhados.

• “todas as vezes que a pessoa que eu amo irritar uma pessoa, ela deve levar um soco.”

Contudo, considerando que eu não quero levar socos quando irritar alguém, não 
devo criar uma regra que só valha para quem gostamos ou para quem não gostamos. 
Por isso, podemos refazer a fórmula inicial, como:

• “todas as vezes que eu sentir raiva, não devo socar quem me irrita.”

Portanto, o raciocínio pode continuar a ser invertido:

• “todas as vezes que as pessoas sentirem raiva, não devem socar quem as irrita.”

• “todas as vezes que minha mãe irritar uma pessoa, ela não deve levar um soco.”

• “todas as vezes que a pessoa que eu amo irritar uma pessoa, ela não deve levar um soco.”

Assim funciona o imperativo categórico, como forma que serve para guiar a nossa 
vontade. O bem surge à medida que nós legislamos sobre a nossa conduta em relação 
à conduta de todas as pessoas.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

• “todas as vezes que erro, devo procurar me corrigir, porque quero que as pessoas corrijam 
seus erros.”

• “todas as vezes que as pessoas erram, devo procurar perdoar e compreender, porque, 
quando eu erro, quero ser perdoado e compreendido.”

• “todas as vezes que falo, devo falar a verdade, porque quero que as pessoas falem a 
verdade para mim.”

a) “todas as vezes que namoro, devo ___________________, porque quero que __________
____________________.”

b) “todas as vezes que o professor explica, devo _____________________, porque quero que 
______________________________.”

c) “todas as vezes que fazem mal a uma pessoa, devo __________________, porque quero que 
_____________________________.”

d) “todas as vezes que choram, devo _____________________________, porque quero que 
_____________________________.”
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VOCÊ APrENDEu?

e) “todas as vezes que me atrapalham, devo ________________________, porque quero que 
_____________________________.”

f ) “todas as vezes que riem de mim, devo __________________________, porque quero que 
_____________________________.”

g) “todas as vezes que falho com as pessoas, devo ____________________, porque quero que 
_____________________________.”

h) “todas as vezes que me decepciono, devo __________________________, porque quero 
que _____________________________.”

i) “todas as vezes que não consigo alguma coisa, devo __________________, porque quero 
que _____________________________.”

j) “todas as vezes que pedem minha ajuda, devo _______________________, porque quero 
que _____________________________.”

 1. Qual das frases a seguir pode ser considerada como fruto do imperativo categórico?

a) toda vez que uma pessoa cometer um erro, não devo compreendê-la.

b) Quando for ofendido, devo me vingar.

c) Sempre que precisar, agirei com falsidade.

d) Darei esmolas sem pensar.

e) Quando eu falar, não devo mentir.

 2. Assinale a frase que contém um imperativo hipotético.

a) Não matarás.

b) Se eu quiser um bom emprego, devo fazer faculdade.

c) Se abrir, feche.

d) O homem sábio sabe ouvir.

e) A liberdade é o direito de fazer o que se quer.
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SituAçãO DE APrENDizAGEM 5 
iNtrODuçãO À tEOriA DO iNDiVíDuO

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos desenvolver uma reflexão ética a respeito da ação e 
conceituação do indivíduo.

PESQuiSA iNDiViDuAL

Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou da sua cidade, 
o significado da palavras e dos termos relacionados a seguir. Quanto mais aprofundada sua 
pesquisa, melhor.

• utilitarismo 

• indivíduo 

• Contratualismo

• teoria Liberal 

!
?
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Exercícios 

 1. responda às seguintes questões de maneira bem detalhada.

a) O que diferencia você de seus colegas de classe? Você identifica algumas características que 
o distinguem de seu grupo de colegas e amigos? Quais são?

b) O que aproxima você de seus colegas? Você identifica algumas características que são  
comuns a você e a seus colegas e amigos? Quais são? 

Os fragmentos a seguir foram extraídos da obra Segundo tratado sobre o Governo Civil, escrito por 
John Locke. Eles têm o objetivo de trazer alguns elementos para refletir sobre o que pode ter levado 
diferentes indivíduos, apesar das suas peculiaridades, a se organizarem e viverem em sociedade. 

Do estado de natureza

Para compreender corretamente o poder político e deduzi-lo a partir de sua origem, 
devemos considerar em qual estado se encontram naturalmente todos os homens, ou seja, 
um estado de liberdade perfeita para ordenar suas ações e regular suas posses e pessoas como 
acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem necessidade de pedir per-
missão ou depender da vontade de outro homem.

um estado, também, de igualdade, no qual todo poder e justiça são recíprocos, sem que um 
tenha mais do que outro; evidentemente, seres da mesma espécie e posição, nascidos aleatoriamente 
para usufruir de todos os benefícios da natureza e do uso das mesmas faculdades, devem também 
ser iguais entre si, sem que haja subordinação ou sujeição, exceto quando o senhor e mestre de todos 
eles expresse seu desejo por meio da declaração de sua vontade de colocar um acima do outro e con-
ferir ao primeiro, por meio de uma designação clara e evidente, o direito ao domínio e à soberania.

Leitura e análise de texto 
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[...]

Do estado de guerra

[...]

E, portanto, aquele que tentar submeter outro homem ao seu poder absoluto coloca-se, 
dessa forma, em estado de guerra com esse homem. Essa atitude deve assim ser entendida 
como uma declaração de que visa a controlar sua vida. Pois tenho razão em concluir que 
aquele que me subjuga em seu poder, sem meu consentimento, faria uso de mim como dese-
jasse quando me encontrasse sob seu poder e também iria me destruir quando assim desejasse 
fazê-lo, pois ninguém pode desejar subjugar-me a seu poder absoluto, exceto para forçar-me a 
fazer algo que é contra meu direito de liberdade, isto é, fazer de mim um escravo.

Estar livre de tal força é a única garantia de minha preservação e a razão faz-me percebê-lo 
como um inimigo de minha preservação, alguém que me privaria daquela liberdade que protege 
tal preservação; logo, aquele que tentar escravizar-me irá colocar-se, dessa forma, em estado de 
guerra comigo. Aquele que, no estado de natureza, retirasse a liberdade que pertence a qualquer 
um em tal estado deve necessariamente ser considerado como possuidor de um desejo de retirar 
todas as demais coisas, já que a liberdade é o alicerce de tudo o que existe. tal como aquele que 
no estado de sociedade retirasse a liberdade pertencente aos membros daquela sociedade ou do 
bem comum deve ser considerado como alguém que deseja tirar deles tudo o que resta, e assim 
ser visto como em estado de guerra.

[...]

Da propriedade

[...]

Apesar de a terra e todas as demais criaturas serem comuns a todos os homens, cada 
homem possui uma propriedade sobre sua própria pessoa. A ela, ninguém tem direito, 
exceto ele próprio. O trabalho de seu corpo e a criação de suas mãos, podemos dizer, são 
apropriadamente seus. Qualquer coisa que ele retire do estado em que a natureza a tenha 
criado e dessa forma deixado revela a mescla de seu esforço a tal coisa, transformando-a 
em algo que agora lhe pertence, tornando-a assim sua propriedade. Por ter sido retirada do 
estado comum no qual a natureza a colocou e porque algo foi adicionado a tal coisa por 
meio do trabalho, isso exclui o direito comum de outros homens. Por ser tal esforço de pro-
priedade inquestionável de seu executor, nenhum homem além dele pode ter direito ao que 
ele criou, ao menos enquanto houver o bastante e enquanto boas condições forem deixadas 
em comum para outros homens.

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. Disponível em: <http://goo.gl/1EphiA>.  
Acesso em: 16 out. 2013. tradução Eloisa Pires.

 2. Você poderá, a critério do seu professor, debater com seus colegas as questões a seguir, regis-
trando as posições assumidas no debate:
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Caso uma pessoa não tenha o que precisa, o que  
a impede de tomar de outro o que lhe falta?

Nome dos 
colegas Resposta de cada colega

Se cada um é livre, tem o direito à propriedade e à defesa da própria vida,  
como nós não acabamos em uma situação de guerra de todos contra todos?

Nome dos 
colegas Resposta de cada colega
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Caso uma pessoa não tenha o que precisa, o que  
a impede de tomar de outro o que lhe falta?

Por que tenho de respeitar a liberdade do outro?

Nome dos 
colegas Resposta de cada colega
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Para aprofundarmos ainda mais o tema, é importante diferenciar o direito natural 
do direito positivo. Esses dois conceitos são fundamentais para a sua formação cidadã. O 
direito natural seria uma derivação da razão correta – assim como a natureza tem suas leis, 
o homem também teria, por natureza, as suas. Já o direito positivo seria o conjunto de leis 
que os homens criam para conviver em sociedade.

Em Locke, a liberdade, a propriedade e a vida são constitutivos do direito natural de cada 
indivíduo. No entanto, para mantê-lo, o homem precisa conviver com outros que têm o mesmo 
direito natural; então, para que o convívio seja possível, os homens necessitam produzir leis 
positivas – no sentido de inventá-las – para manutenção desses mesmos direitos naturais. Assim, 
com base no direito natural de cada um, cria-se o direito positivo a que todos têm de obedecer.

 1. Com seus colegas de grupo, vocês precisam legislar: fazer leis para que todos possam conviver  
sem violência. Debata com seus colegas e criem uma lei para cada um dos seguintes itens:

Partilha do alimento, da água, da terra para plantio, da pesca e da caça  
(lembrem-se de que não há muitos desses recursos na ilha).

Casas, madeiras para construção, folhas de árvores e cipós para amarração.

Família, educação dos filhos, casamento e separação.

  Desafio!

imagine que sua turma foi parar em uma ilha deserta. Durante anos, vocês brigaram por 
alimentos, água e relacionamentos amorosos. Enfim, depois de perderem a esperança de ser 
resgatados, resolveram viver em paz, em busca da felicidade comum. Mas e agora? Como conviver 
pacificamente? todos precisam fazer acordos e regras. resolva com seus colegas os desafios pro-
postos a seguir.
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Crimes, roubos, homicídios, mentiras, constituição do tribunal de julgamento.

Trabalho, comércio, sistemas de trocas e de valor (por exemplo, como determinar o 
valor de cinco peixes grandes em relação à construção de uma cabana).

 2. Em seguida, cada grupo deverá apresentar sua lei para cada item, e a turma deverá votar na 
melhor lei. Anote nos espaços a seguir a lei eleita por todos.

50

Partilha do alimento, da água, da terra para plantio, da pesca e da caça  
(lembrem-se de que não há muitos desses recursos na ilha).

Casas, madeiras para construção, folhas de árvores e cipós para amarração.
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Família, educação dos filhos, casamento e separação.

Crimes, roubos, homicídios, mentiras, constituição do tribunal de julgamento.

Trabalho, comércio, sistemas de trocas e de valor (por exemplo, como determinar  
o valor de cinco peixes grandes em relação à construção de uma cabana).

  Leitura e análise de texto

i.  [...] Prazeres e dores são instrumentos com os quais o legislador tem de trabalhar: é 
necessário, assim, que ele compreenda sua força, o que significa, novamente, conhe-
cer seu valor. 

ii.  Para um indivíduo considerando a si mesmo, o valor do prazer ou da dor consi-
derados em si mesmos será maior ou menor, de acordo com as seguintes quatro 
circunstâncias: 

 1. Sua intensidade. 

 2. Sua duração. 

 3. Sua certeza ou incerteza. 
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 4. Sua proximidade ou distanciamento.

iii.  Essas são as circunstâncias que devem ser levadas em conta quando se estima prazer 
ou dor considerados em si mesmos separadamente. 

Mas quando o valor de um prazer ou uma dor é considerado com o propósito de esti-
mar a tendência de qualquer ato pelo qual é produzido, existem duas outras circunstâncias 
que devem ser observadas. 

São elas: 

 5.  Sua fecundidade, ou a possibilidade de ser seguida por sensações do mesmo tipo, 
ou seja, prazeres, no caso de um prazer, dores, no caso de uma dor. 

 6.  Sua pureza, ou a possibilidade de não ser seguida por sensações do tipo oposto, 
ou seja, dores no caso de um prazer, prazeres, no caso de uma dor.

BENtHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Disponível em: <http:// 
www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2932>.  

Acesso em: 29 maio 2013. tradução Eloisa Pires.

 1. Sublinhe no texto as palavras que você desconhece. Depois, pesquise uma por uma e coloque 
os significados na seção Meu vocabulário filosófico, disponível no final deste Caderno.

• Os quadros seguintes apresentam dois prazeres, analisados segundo os critérios de  
Bentham.

Vejamos a seguir um exemplo de um prazer mais útil para a vida.

Qual é o desejo? Passar no vestibular.

Intensidade: imensa.

Duração: Vários meses.

Certeza ou incerteza? incerto (depende de meus estudos e da  
concorrência).

Proximidade ou distanciamento no 
tempo: Será ao final do próximo ano.

Sua fecundidade? Pode causar outros prazeres.
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Sua pureza? Esse prazer não traz dor.

Pessoas que serão beneficiadas e por quê?
Minha família, meus amigos.  

Ficarão orgulhosos e terão certeza de  
um futuro melhor para mim.

Pessoas que serão prejudicadas e por quê? Meu namorado (ou namorada).
Vamos morar longe um do outro.

Vejamos, agora, um exemplo de prazer menos útil para a vida.

Qual é o desejo? Embriagar-me na próxima festa. 

Intensidade: Forte.

Duração: Algumas horas.

Certeza ou incerteza? incerto (posso passar mal).

Proximidade ou distanciamento no tempo: Será na próxima festa.

Sua fecundidade? Pode causar outros prazeres, mas não sei se 
terei consciência deles.

Sua pureza?

Pode causar muita dor, afinal, posso ser 
repreendido, posso ter má fama, posso pas-
sar mal, terei ressaca, posso fazer coisas que, 
conscientemente, não faria e isso poderá me 

prejudicar.

Pessoas que serão beneficiadas e por quê? Alguns colegas de festa, porque provavel-
mente será divertido.

Pessoas que serão prejudicadas e por quê?

Meus pais, pois ficarão preocupados. 
Eu mesmo, porque poderei sofrer um  

acidente e terei ressaca.
Os amigos, que ficarão preocupados 

comigo.
Estranhos que poderei ferir ou com quem 

posso brigar.
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 2. Selecione dois de seus desejos cotidianos; em seguida, analise-os segundo os critérios de Bentham, 
conforme os modelos anteriores. 

Qual é o desejo?

Intensidade:

Duração:

Certeza ou incerteza?

Proximidade ou  
distanciamento  
no tempo:

Sua fecundidade?

Sua pureza?

Pessoas que serão  
beneficiadas e por quê?

Pessoas que serão  
prejudicadas e por quê?
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Qual é o desejo?

Intensidade:

Duração:

Certeza ou incerteza?

Proximidade ou  
distanciamento  
no tempo:

Sua fecundidade?

Sua pureza?

Pessoas que serão  
beneficiadas e por quê?

Pessoas que serão  
prejudicadas e por quê?
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 Leitura e análise de texto

Sendo essas razões que tornam imperativo que os seres humanos devam ser livres 
para formar opiniões, e para expressá-las sem reservas e sendo essas as danosas conse-
quências para a natureza moral do homem, a menos que esta liberdade seja concedida, 
ou restaurada a despeito da proibição, vamos agora examinar se as mesmas razões não 
requerem que os homens devam ser livres para agir de acordo com suas opiniões – 
para mantê-las em suas vidas, sem impedimentos físicos ou morais, causados pelos 
seus companheiros, desde que o risco seja por sua própria conta. Essa última cláusula é 
evidentemente indispensável. Ninguém acha que as ações devam ser tão livres quanto 
as opiniões. Ao contrário, mesmo as opiniões perdem suas imunidades quando as con-
dições em que são expressas são tais que exprimi-las leva a uma instigação de algum ato 
maléfico. [...] Atos que de uma maneira qualquer e sem causa justificável causam danos 
a outras pessoas podem ser – e nos casos mais importantes é imperativo que o sejam 
– controlados por sentimentos que lhes são desfavoráveis e, quando tal for necessário, 
pela interferência ativa da humanidade. A liberdade do indivíduo deve ser limitada 
dessa maneira; ele não deve tornar a si mesmo um problema para as outras pessoas.

MiLL, J. Stuart. Sobre a liberdade. tradução Ari r. tank. São Paulo: Hedra, 2010.

Após a leitura do trecho da obra Sobre a liberdade de John Stuart Mill, pesquise na internet 
ou na biblioteca da sua escola o artigo 220 da Constituição da república Federativa do Brasil 
de 1988 e, baseando-se nessas duas fontes, redija um texto com o seguinte tema: liberdade de 
opinião e responsabilidade.

VOCÊ APrENDEu?

Assinale as ideias de John Locke.

a) As pessoas não precisam fazer acordos, o importante é cada um cuidar do que é seu.

b) O Estado deve promover a paz e a propriedade.

c) As pessoas precisam deixar de usar a força e pedir a intervenção do Estado para resolver os 
seus conflitos.

d) É preciso fazer uma revolução para que todos tenham a igualdade no socialismo.

e) O importante mesmo é criar leis para beneficiar os mais pobres.
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SituAçãO DE APrENDizAGEM 6 
tOrNAr-SE iNDiVíDuO

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos recorrer a fundamentos de dois importantes filósofos 
franceses contemporâneos, Paul ricoeur e Michel Foucault, para trabalhar a constituição da subje-
tividade ou da individualidade por meio das relações socioculturais.

PESQuiSA iNDiViDuAL

Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou da sua cidade o signifi-
cado das palavras e termos relacionados a seguir. Quanto mais aprofundada sua pesquisa, melhor.

• Alteridade

• ipseidade

• Linguagem

• Subjetividade

• razão

!
?
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• Existência

• Percepção

• Juízo

 Leitura e análise de texto

Como nós pensamos o indivíduo?

Em geral, podemos dizer que o indivíduo tem duas dimensões: ser membro de uma socie-
dade qualquer e, em sentido moral, um ser independente e autônomo. Portanto, quando fala-
mos de indivíduo, pensamos em um ser da espécie humana com autonomia e independência.

A primeira preocupação de ricoeur é como, de modo geral, nos individualizamos. Como 
dizemos, por exemplo, que determinado ser é uma amostra indivisível de uma espécie? Como 
podemos afirmar que uma abelha, por exemplo, é um indivíduo da espécie das abelhas? O 
que faz com que ela represente sua espécie? igualmente, como um homem pode dizer que 
faz parte da espécie humana, mesmo considerando as diferenças?

O ponto de partida de ricoeur é a linguagem, pois é por meio dela que nós pensamos 
e dizemos o mundo. Esse ato de dizer o mundo só é possível pela interpretação, sendo a lin-
guagem a manifestação da interpretação do mundo. E ela é capaz de dizer o indivíduo por 
meio de três formas: por descrições definidas, por nomes próprios e por indicadores.

As descrições definidas podem ser: a menina que sempre compra chocolate. Nas descrições, 
há um entrecruzamento de categorias para designar um indivíduo. No caso do exemplo a 
menina que sempre compra chocolate, há a categoria menina e a dos seres que sempre compram 
chocolate. De todas as meninas do mundo, nós nos referimos àquela que sempre compra 
chocolate. De todos os seres que compram chocolate, nós nos referimos à menina. Portanto, 
ao descrevermos, nós cruzamos categorias para designar um indivíduo.
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Os nomes próprios referem-se a uma designação específica e permanente. A função 
lógica é simples: designar a singularidade do indivíduo. Por exemplo, Marcelo. Obvia-
mente, se pronuncio a palavra Marcelo, eu me refiro ao Marcelo. No entanto, resta-me 
especificar suas propriedades, como: Marcelo, o aluno educado ou Marcelo, o aluno alto 
da 3a série.

Mas há outra maneira de dizer o indivíduo que, para ricoeur, é a mais importante, 
a saber, por meio de indicadores, que podem ser pronomes pessoais, eu e tu; pronomes 
demonstrativos, isto e aquilo; advérbios de lugar, aqui, acolá e além; advérbios de tempo, 
agora, ontem, amanhã; advérbios de modo, assim e diversamente; além de todos os outros 
dessas categorias gramaticais.

Os indicadores se diferenciam dos nomes próprios porque podem designar seres diferentes. 
Por exemplo, quando dizemos Aristóteles, nos referimos a um importante filósofo da Grécia clás-
sica; quando dizemos você, podemos dizer essa palavra para referir a vários interlocutores.

Esses indicadores envolvem completamente o locutor, o ser que pronuncia a lingua-
gem e que narra, interpretando o mundo. Observe que, quando o locutor diz agora, ele se 
posiciona no tempo. O mesmo ocorre quando ele diz aqui, quando se posiciona no espaço. 
Quando ele diz você, ele se posiciona em relação a outro.

Eu digo

Em um diálogo, temos, necessariamente, dois interlocutores. No instante em que apenas 
um fala, nós temos o locutor. A locução exige alguém que ouça; portanto, falar é dirigir-se a. 
uma interlocução exige o envolvimento de, pelo menos, dois seres – quem fala e quem 
ouve, ou ouvirá. No entanto, quando falamos, não apenas dizemos as coisas como são, mas 
criamos outras. Por exemplo, uma promessa. A promessa só existe a partir do ato da fala; ela 
é uma criação ética da própria linguagem, em meio a uma interlocução. Em geral, o “eu” 
aparece completamente imbricado em nossa fala, encaixado em tudo o que falamos. Por 
exemplo, quando alguém diz o gato está limpo, seria fácil acrescer uma fala que remeta ao 
locutor: eu declaro que o gato está limpo. Mesmo sem perceber, cada vez que falamos, pode-
mos nos remeter a nós mesmos, na condição de locutores.

Este “eu” que somos está ancorado na história e no tempo vivido – o agora –, porque 
esse “eu” tem um nome próprio e uma data de nascimento, fixada no tempo e no espaço. 
Ao dizer o próprio nome, nós fazemos uma correlação do agora com aquilo que já vivemos 
sob esse nome, quer seja a nossa família, quer sejam nossos documentos. É a correlação do 
presente vivo (dizer o nome) com algum outro ponto no tempo.

Do mesmo modo, podemos dizer isso do espaço, o lugar vivo agora, como a sala de aula, 
que pode ser correlato a outro espaço: pelo fato de dizermos eu estou na sala de aula, dizemos 
que não estamos em outro lugar, no qual já estivemos ou queríamos estar, por exemplo.
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Ipseidade – do que sou para quem sou

A ipseidade é a fala que usamos para dizer o que pertence apenas ao indivíduo, à sua 
singularidade. Aquilo que, entre vários de uma espécie, diferencia um só.

Somos seres que nos caracterizamos por instituir o mundo pela linguagem. Ademais, ela 
nos proporciona o que somos: seres que fazem uso dessa mesma linguagem para se expressar, 
interpretar e ouvir. Isso significa dizer que a linguagem nos proporciona o que somos e o que o 
mundo é. Mas será que a linguagem é capaz de não apenas dizer o que somos, mas quem somos?

Essa problemática do quem é fundamental, à medida que a resposta a essa questão traz 
a possibilidade da instituição do “eu” como si mesmo – idêntico somente a si, diferente de 
todos da sua espécie.

Para sabermos quem é este “eu”, o passo seguinte é narrá-lo. Ao narrar, somos obrigados 
a dizer a ação desse sujeito. Narrativa supondo, minimamente, o “eu”, algum verbo, em 
algum lugar, em algum tempo, sobre algo, como em “Eu nasci em Sorocaba”; “Eu sei ler”; 
“Eu sinto saudade de Maria” etc. Até o ponto de criarmos “intrigas” ou entrelaçamento de 
vivências, ao máximo que nossa linguagem pode suportar. Somos mais densos conforme se 
aprofunda nossa linguagem e conforme nossas narrativas de nós mesmos melhoram.

Além disso, torna-se fundamental pensarmos que nossa narrativa não diz apenas de um 
ser imutável; ela é uma história de um ser em contínua mudança, pois esse ser se dá pela 
ação narrada, e cada ação é diferente, até mesmo a mais recente delas. Portanto, nós somos 
a nossa história contada e somos leitores de nós mesmos.

A linguagem do “eu” e o outro

De fato, o uso da linguagem produz a constituição do “eu”. Nossas palavras e sentidos 
estão recheados das mais diversas ideologias. Nessa fusão quase sempre imperceptível, essas 
ideologias também nos instituem e nos configuram, atuando em nossa própria narrativa.

Se aprendermos desde criança palavras de discriminação, de categorização de pessoas, 
algo comum em universos sociais racistas, nossa leitura de nós mesmos pode estar profun-
damente constituída por esses preconceitos. Com a exclusão do outro, por exemplo, insti-
tuímo-nos de maneira vil como racistas.

No entanto, pode haver uma promessa que fazemos para sermos melhores dentro da 
sociedade, com ações cuja narrativa se expressa por um ato generosamente bonito. Por isso, 
podemos partir de uma situação de narrativa de nós mesmos para outra, na tentativa ética 
de superarmos as injustiças e a exclusão do outro. Podemos, sempre, perguntar a nós mes-
mos, o que dizer da sua história? Ela é honestamente bonita?

Não se pode pressupor que a ética dependa exclusivamente do indivíduo por si mesmo, 
uma vez que esse indivíduo é configurado pela sua ação no mundo, principalmente em 
relação ao outro, por meio de cooperação com base na linguagem.

Para ricoeur, a ideologia individualista propõe pensarmos que, independentemente dos 
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outros, somos agentes éticos capazes de moldar a sociedade. Ao contrário, quando fazemos 
a promessa de sermos melhores, instituímos quem faz e quem ouve a promessa. Configura-
ram-se o eu e o outro de mim, que agora é o tu-você. Depois, este que ouviu tem o direito de 
cobrar a promessa feita. Ao mantermos nossa promessa, estabelecemos um laço de confiança 
e de cooperação. Nossa narrativa nos configura, mas não o faz sem configurar o outro. O 
dever ético não se dá apenas sobre o indivíduo, mas sobre a relação com o outro.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

  Leitura e análise de texto

Aniversário 

No tempo em que festejavam o dia dos 
[meus anos,

Eu era feliz e ninguém estava morto.
Na casa antiga, até eu fazer anos era uma 

[tradição de há séculos,
E a alegria de todos, e a minha, estava certa 

[com uma religião qualquer.
No tempo em que festejavam o dia dos meus

[anos,
Eu tinha a grande saúde de não perceber 

[coisa nenhuma,
De ser inteligente para entre a família,
E de não ter as esperanças que os outros 

[tinham por mim.
Quando vim a ter esperanças, já não sabia 

[ter esperanças.
Quando vim a olhar para a vida, perdera o 

[sentido da vida.

Sim, o que fui de suposto a mim-mesmo,
O que fui de coração e parentesco.
O que fui de serões de meia-província,
O que fui de amarem-me e eu ser menino,
O que fui – ai, meu Deus! –, o que só hoje 

[sei que fui...
A que distância!...
(Nem o acho...)
O tempo em que festejavam o dia dos meus 

[anos!

O que eu sou hoje é como a umidade no 
[corredor do fim da casa,

Pondo grelado nas paredes...
O que eu sou hoje (e a casa dos que me 
[amaram treme através das minhas lágrimas),
O que eu sou hoje é terem vendido a casa,
É terem morrido todos,
É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como

[um fósforo frio...

No tempo em que festejavam o dia dos meus
[anos...

Que meu amor, como uma pessoa, esse 
[tempo!

Desejo físico da alma de se encontrar ali 
[outra vez,

Por uma viagem metafísica e carnal,
Com uma dualidade de eu para mim...
Comer o passado como pão de fome, sem 

[tempo de manteiga nos dentes!

Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me 
[cega para o que há aqui...

A mesa posta com mais lugares, com melhores 
[desenhos na louça, com mais copos,

O aparador com muitas coisas – doces, frutas,
[o resto na sombra debaixo do alçado,

As tias velhas, os primos diferentes, e tudo 
[era por minha causa,

No tempo em que festejavam o dia dos meus
[anos...
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Para, meu coração!
Não penses! Deixa o pensar na cabeça!
Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus!
Hoje já não faço anos.
Duro.
Somam-se-me dias.
Serei velho quando o for.
Mais nada.

raiva de não ter trazido o passado roubado 
[na algibeira!...

O tempo em que festejavam o dia dos meus
[anos!...”

PESSOA, Fernando. Poemas de Álvaro de Campos. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16598>. 
Acesso em: 29 maio 2013.

 1. Sublinhe no texto as palavras que você desconhece. Depois, pesquise uma por uma e coloque 
os significados na seção Meu vocabulário filosófico, disponível no final deste Caderno.

 2. No poema de Fernando Pessoa, percebe-se a imagem de um homem lembrando com saudade 
de quem havia sido quando criança. Ele sente que perdeu alguma coisa. O que foi?

 3. Em relação ao passado, o autor expressa raiva na seguinte frase: “raiva de não ter trazido o pas-
sado roubado na algibeira!...”. O que você imagina que o autor gostaria de ter trazido do passado 
na algibeira?

 4. Segundo o poema, o que o autor sente sobre aquilo que foi e o que se tornou com a passagem 
do tempo?

 5. Escreva sobre lugares de sua infância dos quais você se lembra com saudades. Não se esqueça 
dos detalhes, como no poema, por exemplo: “A mesa posta com mais lugares, com melhores 

Filosofia – 2ª série – Volume 1

62

FILOSOFIA_CA_2s_Vol1_2014_P8.indd   62 13/11/13   16:54



desenhos na louça, com mais copos; o aparador com muitas coisas – doces, frutas, o resto na 
sombra debaixo do alçado; as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa”.

 6. Como você sente as transformações em sua vida? O que mudou dentro de você desde sua 
infância? É melhor agora? 

 7. O que causa a mudança dentro das pessoas? Somente elas? Os acontecimentos? As pessoas 
em volta? Exemplifique. 

 8. Faça uma redação sobre si mesmo. Nessa redação, considere os espaços e as temporalidades.
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   Leitura e análise de texto

Podemos afirmar que o corpo, as formas de cuidar e se mostrar sempre foram alvo de 
observação e preocupação. A partir da Era Moderna, a atenção com o corpo, de certa forma, 
foi ampliada pelo desenvolvimento da Medicina e das Ciências Sociais, que promoveram 
um novo olhar sobre o corpo e sobre suas técnicas de disciplinarização.

Foram produzidas teorias sobre a anatomia e a “metafísica” do corpo. investigavam as 
funções do corpo, cada órgão, cada detalhe, e se procurava entendê-lo em um conjunto 
moral – todas as questões orbitavam as funções. Por exemplo: Olho, o que é? Para que serve? 
Como funciona? Qual a sua função biológica e moral?

Por outro lado, a investigação anatômica apresentava a perspectiva de promoção de 
valores de ação e produção com o objetivo de moldar os corpos para adaptá-los a um ideal 
de sociedade. Por isso, essas técnicas informavam como fazer uma pessoa ser capaz de pro-
duzir algo, por exemplo, como um trabalhador pode conseguir mais de seu trabalho e em 
menos tempo, como acalmar uma pessoa considerada louca, como impedir que as crian-
ças utilizassem indevidamente os órgãos genitais, como impedir que os soldados ficassem 
“molengas”, e muitos outros. 

Esses conhecimentos sobre o corpo faziam que cada vez mais as pessoas procurassem 
viver de forma a corresponder a eles. Assim, logo se descobriu que o que se faz com o corpo, 
se faz com a subjetividade das pessoas. Se alguém é treinado para ser soldado, logo ele pen-
sará com os ideais de um soldado, terá emoções de soldado, ou seja, estará moldado por 
dentro e por fora para ser um soldado. O que se diria então dos esportistas, dos religiosos, 
dos alunos, dos trabalhadores? A modernidade baseada no corpo aprendeu a moldar as pes-
soas por completo, não apenas por teoria, mas, sobretudo, por meio de técnicas.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Com base nas suas reflexões sobre o texto apresentado, dê exemplos, para as instituições religiosa, 
esportiva, escolar, das Forças Armadas e familiar, de como elas distribuem os corpos para o exercício 
da domesticação. Para realizar a atividade, você precisará ter entendido bem o texto e a explicação 
do professor. Sugerimos também que pesquise sobre práticas realizadas por cada uma das instituições 
citadas anteriormente. Procure atentar para as posturas esperadas e as formas de adaptação para a 
realização de tais atividades. Essa pesquisa pode ser realizada por meio de relatos, entrevistas e 
reportagens acessíveis em jornais, revistas etc.
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 1. Como a prática religiosa forma os indivíduos? 

 2. Como a prática esportiva forma os indivíduos? 

 3. Como a prática escolar forma os indivíduos?

 4. Como as Forças Armadas formam os indivíduos? 

 5. Como as famílias formam os indivíduos?
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  Leitura e análise de texto

O controle do tempo

Dentre as formas de controlar os indivíduos, destacamos o controle do tempo.

•	 Primeiro: pelos horários; por exemplo, hora para chegar, descansar, sair, trabalhar, dormir, 
acordar, tomar o remédio.

•	 Segundo: marcando o tempo de sua ação; por exemplo, a marcha dos soldados, a velo-
cidade para apertar um parafuso na fábrica, para atender um telefone ou realizar outra 
atividade.

•	 Terceiro: disciplinando o corpo inteiro, para sempre fazer tudo bem-feito.

•	 Quarto: adaptando o corpo aos objetos que se manipulam; por exemplo, caso fosse preciso 
ficar muito tempo em pé, seria necessário disciplinar as pernas e controlar os gestos, 
para que elas conseguissem executar as tarefas.

Enfim, utilizar bem o tempo, até a exaustão.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

O controle das gêneses 

Para conseguir criar o indivíduo desejado, também foi preciso controlar a forma de sua 
subordinação à disciplina. Para isso:

• Separaram-se os aprendizes dos veteranos.

• Segundo as necessidades de exercícios, foram separados aqueles que precisavam melhorar 
o desempenho nesta ou naquela ação ou atividade, exercitando-os até que alcançassem 
o máximo rendimento. Como em uma academia de musculação, aquele que precisa 
trabalhar os braços, por exemplo, foi direcionado a isso, assim como no Exército, em 
que aquele que precisa melhorar a pontaria é separado e exercitado para isso.

• Criaram-se testes para medir a habilidade de cada indivíduo e encerrar o processo.

• Para cada um é dada uma série de atividades, conforme sua idade, conhecimento e 
habilidade, até alcançar o objetivo final.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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 1. Com base nas explicações do professor e na pesquisa realizada na atividade anterior, responda:

a) Como é o controle do tempo nas práticas religiosas? A que visa o tempo do ponto de vista 
da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Horários

Tempo das ações

Disciplina do corpo inteiro

Adaptação do corpo ao objeto

Exaustão ou cansaço

b) Como é o controle do tempo nas práticas esportivas? A que visa o tempo do ponto de vista 
da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Horários

Tempo das ações

Disciplina do corpo inteiro

Adaptação do corpo ao objeto

Exaustão ou cansaço

c) Como é o controle do tempo nas práticas escolares? A que visa o tempo do ponto de vista da 
domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Horários

Tempo das ações

Disciplina do corpo inteiro

Adaptação do corpo ao objeto

Exaustão ou cansaço
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d) Como é o controle do tempo nas práticas militares? A que visa o tempo do ponto de vista 
da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Horários

Tempo das ações

Disciplina do corpo inteiro

Adaptação do corpo ao objeto

Exaustão ou cansaço

e) Como é o controle do tempo nas práticas familiares? A que visa o tempo do ponto de vista 
da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Horários

Tempo das ações

Disciplina do corpo inteiro

Adaptação do corpo ao objeto

Exaustão ou cansaço

 2. Com base nas explicações do professor e na pesquisa realizada anteriormente, responda:

a) Como é o controle das gêneses nas práticas religiosas? A que visa esse controle do ponto de 
vista da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Como se separam os que 
precisam aprender?

Como são os testes de 
aprendizagem?

Como se escolhem as 
atividades para alcançar  
o objetivo final?
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b) Como é o controle das gêneses nas práticas esportivas? A que visa esse controle do ponto de 
vista da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Como se separam os que 
precisam aprender?

Como são os testes de 
aprendizagem?

Como se escolhem as 
atividades para alcançar  
o objetivo final?

c) Como é o controle das gêneses nas práticas escolares? A que visa esse controle do ponto de 
vista da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Como se separam os que 
precisam aprender?

Como são os testes de 
aprendizagem?

Como se escolhem as 
atividades para alcançar  
o objetivo final?
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e) Como é o controle das gêneses nas práticas familiares? A que visa esse controle do ponto de 
vista da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Como se separam os que 
precisam aprender?

Como são os testes de 
aprendizagem?

Como se escolhem as 
atividades para alcançar  
o objetivo final?

 3. Com base nos exercícios anteriores, responda:

a) Nos grupos representados nas diferentes práticas, quais são os indivíduos que mais ficam 
excluídos, sofrendo muitos preconceitos?

d) Como é o controle das gêneses nas práticas militares? A que visa esse controle do ponto de 
vista da domesticação dos corpos?

Como opera a domesticação dos corpos?

Como se separam os que 
precisam aprender?

Como são os testes de 
aprendizagem?

Como se escolhem as 
atividades para alcançar  
o objetivo final?
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b) Como atenuar essas situações de exclusão?

LiçãO DE CASA

Escreva um pequeno texto respondendo à questão: É possível viver sem domesticar os corpos 
e sem julgá-los?
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VOCÊ APrENDEu?

 1. Para Paul Ricoeur, como nós nos confi guramos como indivíduos?

a) Pela nossa liberdade natural.

b) Pelo contrato social.

c) Pelas práticas corporais.

d) Pela narrativa de nós mesmos.

e) Pela nossa essência.

 2. Para Michel Foucault, a criação da subjetividade moderna se dá pelo controle dos corpos. 
Assinale quais das ações a seguir favoreceram esse controle.

a) Vigiar.

b) recompensar.

c) ignorar.

d) Explicar.

e) Punir.

 3. Segundo Michel Foucault, a sanção, a vigilância e o exame são recursos para:

a) a linguagem.

b) termos boas notas. 

c) a liberdade natural.

d) descobrirmos a nossa essência.

e) o adestramento do corpo.

Filosofia – 2ª série – Volume 1

72

FILOSOFIA_CA_2s_Vol1_2014_P8.indd   72 13/11/13   16:54



SituAçãO DE APrENDizAGEM 7 
CONDutAS MASSiFiCADAS

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos discutir quanto sua individualidade é ou não condu-
zida por forças que lhe são externas, principalmente em função de objetivos específicos de lucro e 
domínio. O motivo é que conhecer os próprios limites e a artificialidade de objetivos permite o 
desenvolvimento da liberdade.

PESQuiSA iNDiViDuAL

Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou da sua cidade 
o significado das palavras e dos termos relacionados a seguir. Quanto mais aprofundada sua 
pesquisa, melhor.

• Egoísmo

• indústria cultural

!
?
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   Leitura e análise de texto

Segundo Max Stirner, na tentativa de superarem as adversidades do meio, os homens 
criaram, ao longo da história, modos e instrumentos para superar e dominar a natureza 
(interna e externa). Contudo, nessa incessante busca de sair dos domínios da natureza, os 
homens acabaram sendo dominados e servindo a outro senhor. Ou seja, ao buscar libertar-
se da natureza, acabaram sendo subjugados por outras forças. Para fugir da imprevisibili-
dade, do acaso, e aumentar as condições de manutenção da vida, os homens produziram a 
Cultura. Por meio da Cultura, inverteram a sua posição em relação à natureza e, de domi-
nados, passaram a dominar e, assim, conseguiram minimizar a influência do determinismo 
natural, mas tornaram-se vítimas do determinismo cultural. Ou seja, não deixaram de ser 
submissos, apenas trocaram de senhor. 

“A cultura [...], a religiosidade dos homens, tornou-os livres, mas livres apenas de um 
senhor, para logo os entregar a outro. A religião ensinou-me a dominar os meus desejos, a 
astúcia permite-me quebrar a resistência do mundo, e é-me dada pela ciência; nem já a um 
outro homem sirvo [...]. 

Do mesmo modo, libertei-me da determinação irracional pelos meus sentidos, mas conti-
nuei fiel à dominadora chamada... razão. Ganhei a ‘liberdade espiritual’, a ‘liberdade do espírito’. 
Com isso, eu tornei-me súdito do espírito. O espírito dá-me ordens, a razão orienta-me, 
são ambos meus guias e senhores. [...] A liberdade de espírito significa a minha servidão.”1

1StirNEr, Max. O único e a sua propriedade. tradução João Barrento. Lisboa: Antígona, 2004. p. 260.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Exercícios

Com base nas explicações de seu professor, responda:

 1. Por que, para Max Stirner, temos de assumir o nosso egoísmo?

 2. Por que, segundo Max Stirner, apesar de nos livrarmos das amarras da natureza, ainda conti-
nuamos servos?
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 3. Para Max Stirner, como seria a sociedade se todos assumissem o egoísmo e seguissem o lema: eu 
te faço feliz para você me fazer feliz .

   Leitura e análise de texto

Na indústria, o indivíduo é ilusório não apenas por causa da padronização do modo 
de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade incondicional com o  
universal está fora de questão. Da improvisação padronizada do jazz até os tipos origi-
nais do cinema, que têm de deixar a franja cair sobre os olhos para serem reconhecidos 
como tais, o que domina é a pseudoindividualidade. O individual reduz-se à capacidade 
do universal de marcar tão integralmente o contingente que ele possa ser conservado como 
o mesmo. Assim, por exemplo, o ar de obstinada reserva ou a postura elegante do indi-
víduo exibido numa cena determinada é algo que se produz em série exatamente como 
as fechaduras Yale, que só por frações de milímetros se distinguem umas das outras. As 
particularidades do eu são mercadorias monopolizadas e socialmente condicionadas, que 
se fazem passar por algo natural. Elas se reduzem ao bigode, ao sotaque francês, à voz 
grave de mulher de vida livre [...]: são como impressões digitais em cédulas de identi-
dade que, não fosse por elas, seriam rigorosamente iguais e nas quais a vida e a fisionomia  
de todos os indivíduos – da estrela do cinema ao encarcerado – se transformam, em face ao 
poderio do universal. A pseudoindividualidade é um processo para compreender e tirar da 
tragédia sua virulência: é só porque os indivíduos não são mais indivíduos, mas sim meras 
encruzilhadas das tendências do universal, que é possível reintegrá-los totalmente na uni-
versalidade. A cultura de massas revela assim seu caráter fictício que a forma do indivíduo 
sempre exibiu na era da burguesia, e seu único erro é vangloriar-se por essa duvidosa har-
monia do universal e do particular.

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos.  
tradução Guido Antonio de Almeida. rio de Janeiro: Jorge zahar, 1985. p. 144-5.
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 1. Com base no texto, escolha uma propaganda que contenha foto de pessoas e cole no espaço.

 2. Agora, analise a propaganda, de acordo com o roteiro a seguir:

a) Qual é o tipo de produto oferecido?
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b) Escreva qual é a mercadoria cultural oferecida, por exemplo: um cantor, um ator, um CD, 
uma rádio, um filme, um alimento, um apartamento, um automóvel.

c) Qual é o estilo de vida vinculado ao produto oferecido à venda?

d) Como todos os estilos de vida são rotulados, selecione um rótulo (hip-hop, fashion, esportivo, 
executivo, clássico etc.) para identificar o público-alvo da propaganda.

e) Qual é a promessa de realização pessoal, felicidade, liberdade ou poder vinculada ao produto?
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f ) Que imagem de pessoas está associada a essa ideia?

g) O que se promete com a compra? Para o comprador, a sensação será realmente igual ao que 
se mostra na propaganda? Por quê?

VOCÊ APrENDEu?

Assinale exemplos de mercadorias culturais. Justifique sua escolha.

a) CD de música.

b) Folia de reis.

c) Megashow de rock.

d) Artesanato vinculado a comunidades indígenas. 

e) Grupos de amigos. 
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SituAçãO DE APrENDizAGEM 8 
ALiENAçãO MOrAL

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos refletir sobre o conceito de alienação moral e aprofundar 
a análise sobre ética.

    PESQuiSA iNDiViDuAL

Pesquise na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou de sua cidade o 
significado das palavras relacionadas a seguir. Quanto mais aprofundada sua pesquisa, melhor.

• Alienação

• Moral

• História

• Metafísica

Exercício

responda às seguintes questões a partir da observação de seu cotidiano, tendo como referência 
as pessoas de sua convivência.

79
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Como agem as pessoas de modo geral? Como elas deveriam agir?

Em família

Como agem as pessoas de modo geral? Como elas deveriam agir?

Entre amigos

Como agem as pessoas de modo geral? Como elas deveriam agir?

Em relação ao lazer
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Como agem as pessoas de modo geral? Como elas deveriam agir?

Em relação ao trabalho

Como agem as pessoas de modo geral? Como elas deveriam agir?

Em relação a outras pessoas

   Leitura e análise de texto

A linguagem como acesso ao outro

A linguagem nos precede, nós recebemos o que somos não por nós mesmos, mas a partir 
do local onde fomos criados. Somos fruto do mundo que nos cerca. Somos parte dele, quei-
ramos ou não, justamente porque até a maneira de vermos o mundo está constituída pelas 
formas de linguagem que aprendemos de outras pessoas, como os nossos pais e professores.

“O senhor escreve que a relação do mesmo e do outro, ou seja, por excelência, do eu e de 
outrem, é a linguagem.
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Deve a linguagem ser pensada unicamente como a comunicação de uma ideia ou de 
uma informação, e não também e, talvez, acima de tudo, como o fato de ela abordar outrem 
como outrem, isto é, já responder por ele?

A primeira palavra não é bom-dia?! Simples como um bom-dia!... Bom dia como bênção e 
como minha disponibilidade para com o outro homem? isto não quer dizer ainda: que belo dia.

isto exprime: eu te desejo paz, eu te desejo um bom dia, a expressão de quem se preo-
cupa com o outro. Ela porta todo o resto da comunicação, ela carrega todo o discurso. [...]”

POiriÉ, François. Emmanuel Lévinas: ensaio e entrevistas. tradução J. Guinsburg, Márcio Honório de Godoy  
e Thiago Blumenthal. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 83. (Debates 309).

A troca de sentidos é o que nos faz humanos. Ao reconhecer que outras pessoas são 
capazes de dar sentido, elas deixam de ser apenas coisas e tornam-se o outro, parte do nosso 
“eu”, assim como nós nos tornamos parte deles. No entanto, o outro é para nós um pro-
fundo e infinito mistério, e cada pessoa do mundo pode nos levar a lugares jamais pensados.

“Pois é a ética antes de tudo?

A palavra ética é grega. Eu penso muito mais, sobretudo agora, na santidade, na san-
tidade do rosto de outrem ou na santidade de minha obrigação como tal. tanto faz! Há 
uma santidade no rosto, mas sobretudo há santidade ou ética para consigo mesmo em um 
comportamento que aborda o rosto como rosto, em que a obrigação em relação a outrem 
se impõe antes de toda e qualquer obrigação: respeitar outrem é dar-se conta de outrem, é 
fazê-lo passar antes de si próprio. E a cortesia! Ah, mas é muito bom: o fazer passar antes de 
mim, esse pequeno impulso de cortesia é um acesso ao rosto também. Por que você deve 
passar antes de mim? É bem difícil porque você também abordou meu rosto. Mas a cortesia 
ou a ética consiste em não pensar nessa reciprocidade.”

POiriÉ, François. Emmanuel Lévinas: ensaio e entrevistas. tradução J. Guinsburg, Márcio Honório de Godoy  
e Thiago Blumenthal. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 86. (Debates 309).

Por isso, é preciso viver para o outro, pois assim o desenvolvimento do nosso “eu” será cada 
vez maior. Viver para o outro é a melhor maneira de viver para si, pois os outros são a maior parte 
de nós mesmos. Os outros são as pessoas de quem gostamos ou de quem não gostamos. Estranhos 
ou conhecidos. Podemos compreender e sermos compreendidos por todos. Nossa atitude ética, 
então, é viver para o outro, e cada vez que nos aproximamos dos outros nós nos completamos, nos 
instituímos. Os outros nos dão mais expressividade, mais linguagem. Portanto, devemos viver por 
quem nos dá mais, que é a maneira de vivermos por nós mesmos, ou seja, viver para o outro.
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LiçãO DE CASA

Escolha uma das pessoas indicadas a seguir e produza um texto sobre o que essa pessoa deve esperar 
de você. Depois, inverta a proposição e escreva o que você deve esperar dessa pessoa:

• de um estranho que anda na rua;

• de uma pessoa da sua família;

• de alguém que você magoou;

• de alguém que magoou você;

• de alguém de quem você não gosta;

• de alguém que você ama.

 Sugestão!

Escreva aproximadamente quatro linhas por parágrafo e deixe o primeiro e o 
último (introdução e conclusão) para o final.
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   Leitura e análise de texto

Alienação moral

Alienação moral é preocupar-se de maneira distorcida com o outro. Não é ignorá-lo, 
visto que é impossível, pois ele nos mostra, em si, como somos, mas traduzi-lo de uma 
forma que não permita essa revelação. No processo de alienação moral, uma pessoa trata as 
demais sem reflexão que permita o questionamento sobre diferenças, semelhanças, justiça, 
igualdade; sem repensar em si mesmo. 

Sobre isso, Sartre afirmou que não podemos viver com morais alienantes, fora da histó-
ria. A ética deve ser entendida como ação no mundo, sob o contingenciamento da história 
– história e ética se confundem. A alienação moral procura fazer que a ação do passado seja 
repetida no presente; o que é bom é a cópia do que foi bom, ignorando as transformações 
que a história de cada um e das sociedades imputa a todos. Não podemos dizer, sem pensar, 
que o que era errado há cem anos continuará sendo errado, que não deve haver mudanças.

 Nós, seres humanos, precisamos de princípios morais e reflexão ética. A falta desses prin-
cípios pode significar a morte ou uma falsa vida, falsa individualidade e pseudoexistência.

Deve haver, portanto, no presente, a preocupação de como devemos agir em relação ao 
outro. As mudanças de nosso tempo exigem uma reflexão a respeito de nossa convivência ética, 
com os desafios do mundo atual, para a construção da solidariedade entre os seres humanos.

Cabe a cada um de nós assumirmos a reflexão pura e sermos autênticos na perspec-
tiva da solidariedade. Devemos nos reconciliar conosco e assumir a ação ética no mundo, 
mesmo que não tenhamos apoio: as atitudes antiéticas dos outros nos revelarão éticos.

Portanto, sermos éticos é assumirmos a responsabilidade com o outro, com aquele que 
não somos. Com base nisso, teremos a autenticidade da nossa própria vida e não a vileza de 
uma vida baseada em sistemas não históricos. Afinal, é o outro que nos revela o que somos.

 Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Com base no texto e nos conteúdos estudados, escreva um texto refletindo sobre a seguinte 
questão: Por que devo ser ético?
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VOCÊ APrENDEu?

 1. Para Sartre, a ética deve ser baseada na ação histórica do presente e não em valores metafísicos 
ou do passado. Assinale exemplos em que essa ideia aparece.

a) As mulheres devem obedecer aos homens.

b) Nós temos de nos preocupar mais com nossas necessidades do que com as tradições.

c) Os homens não devem chorar.

d) Minha família nunca perdoou um erro grave; eu também não.

e) Não importa o que fizeram com o homem; importa o que ele fará com o que fizeram dele.
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 2. Segundo Sartre, como nós nos constituímos diante dos outros?

a) Pela vergonha, o olhar dos outros nos apresenta existindo de maneira não adequada.

b) Pelo amor, o desejo de possuir o outro e de aprisioná-lo, fazendo que o outro nos ame.

c) Pelo ódio da liberdade dos outros.

d) Os outros não nos revelam, nós os revelamos.

e) Pela liberdade natural que temos.

PArA SABEr MAiS

Filmes

• À procura da felicidade (The pursuit of happyness). Direção: Gabriele Muccino. EuA, 
2006. 127 min. Livre. O filme fala de atitudes que devem ser tomadas em relação aos 
sonhos e a quem amamos.

• Os Simpsons (The Simpsons movie). Direção: David Silverman. EuA, 2007. 78 min.  
12 anos. O filme aborda questões de ética e sociedade. O que pensar das atitudes de 
Homer e de Lisa? Como a população de Springfield reage aos problemas que enfrenta? 
Não seria um mundo sem ética? Afinal, como seria a cidade se todos fossem cidadãos 
de verdade?

Site
• PrOGrAMA Ética e Cidadania. Ministério da Educação. Disponível em: <http:// 

portal.mec.gov.br/index.php?option =com_content&view=article&id=13607>. Acesso 
em: 3 jul. 2013.

Vídeo
•	 Violência que rola. Produzido pela tV Escola e disponível nos acervos das escolas. O vídeo 

discute o encadeamento da violência em decorrência da reação impensada das pessoas. 
Pode ser um apelo ao uso do imperativo categórico. também está disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/detalheobraForm.do?select_action=&co_
obra=20801>. Acesso em: 29 maio 2013.
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Biografias dos filósofos

Sempre que o professor apresentar um filósofo ou uma filósofa, você poderá escrever a respeito 
desses pensadores neste espaço. Aqui já estão alguns que serão fundamentais para a compreensão 
dos conceitos que aparecem neste Caderno. Não esqueça que não há nada de divino ou espiritual 
nesses conceitos. Eles foram elaborados por pessoas parecidas com cada um de nós, que, no entan-
to, ficaram famosas porque resolveram pensar a respeito do mundo em que viviam. Muitos filósofos 
tiveram uma vida engraçada, cheia de costumes estranhos, como todo mundo, mas cada um a sua 
maneira ajuda-nos a ter uma vida mais plena. Você também pode adiantar as aulas, procurando 
saber mais sobre essas pessoas. Que tal uma pesquisa por conta própria?

Sócrates

Vida:                                    

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Aristóteles

Vida:                                  
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Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Epicuro

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

René Descartes

Vida:                            
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Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Jean-Paul Sartre 

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  
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Immanuel Kant

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Jeremy Bentham

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  
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Paul Ricouer

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Michel Foucault

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Filosofia – 2ª série – Volume 1

91

FILOSOFIA_CA_2s_Vol1_2014_P8.indd   91 13/11/13   16:55



Max Stirner

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Theodor Adorno

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  
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Max Horkheimer

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Outro filósofo indicado pelo professor

Vida:                            

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  
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Meu vocabulário fi losófi co
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