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Caro(a) aluno(a),

O presente volume propõe um aprofundamento das reflexões sobre ética iniciadas no primeiro 
volume do Caderno do Aluno de Filosofia do material de apoio ao currículo do Estado de São Paulo. 
Nesse sentido, traz reflexões sobre os novos encaminhamentos da ética a partir das mudanças que 
ocorreram no decorrer do século XX e que prosseguem no século XXI.

Para tanto, você encontrará, nas Situações de Aprendizagem, conteúdos e propostas de reflexão 
que abordam a temática relativa ao mundo contemporâneo. Nesse contexto, privilegiamos temas 
relativos ao envelhecimento da população, ao racismo, às relações de gênero, à educação e às 
constantes demandas do mundo tecnológico. Todos esses temas, organizados em sete Situações 
de Aprendizagem, perfazem uma significativa trajetória para pensar o mundo contemporâneo, a 
partir da nossa experiência e com o aporte dos filósofos que antes de nós já se empenhavam em 
entender, decifrar e argumentar acerca dessas questões.

Esperamos que os textos, os exercícios e as propostas de pesquisa contidas neste Caderno, de alguma 
forma, possam contribuir para o seu aprendizado e sua formação. Contudo, reforçamos que seu empe-
nho e comprometimento é um fator decisivo para a sua aprendizagem. Ou seja, o sucesso da sua 
aprendizagem não depende exclusivamente do seu professor, nem do material que ele utiliza, mas de 
um conjunto de fatores, do qual destacamos a sua determinação em cumprir as tarefas de leitura e de 
escrita, na atenção às aulas, no atendimento sincero às propostas de pesquisa e no bom relacionamento 
com os seus professores e colegas. Nesse sentido, lembre-se de que seus colegas podem ser ouvintes e 
leitores privilegiados das suas ideias e textos e que o debate aberto é sempre um importante fator de 
crescimento intelectual. Lembre-se sempre que os professores são aqueles que podem auxiliá-lo a 
conhecer os caminhos do pensamento filosófico. Destacamos, nesse sentido, que não cabe ao professor 
dar as respostas, mas certamente compete ao professor indicar os caminhos para que você encontre por 
si mesmo a resposta às suas dúvidas, ou os caminhos de um argumento.

Esperamos, a partir dos temas abordados neste volume, das contribuições do seu professor e do 
seu comprometimento, que você possa se posicionar com mais rigor e clareza acerca das contribuições 
da tradição filosófica, vivenciando 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





SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
O ENvELHECIMENTO NA SOCIEDADE CONTEMPORâNEA

Reflita: Em que momento consideramos uma pessoa idosa? De que modo tratamos uma pessoa 
quando a consideramos idosa? As pessoas idosas demandam um tratamento especial? 

Essas questões têm como objetivo fomentar um debate sobre o tema desta Situação de Aprendizagem: 
o processo de envelhecimento, pelo qual todos nós passamos ou passaremos, e de que modo ele é 
pensado na sociedade contemporânea. Nesse debate, procure expor seus conhecimentos e suas impres-
sões sobre os processos de envelhecimento e suas consequências para a vida das pessoas.

Em seguida ao debate, de acordo com as orientações do seu professor, pesquise em dicionários 
de Língua Portuguesa os significados das palavras idoso e velho. Com base nos resultados da pesquisa, 
será possível iniciar uma reflexão e uma discussão sobre os sentidos dessas palavras, seus usos carac-
terísticos e o preconceito que pode advir delas. 

Agora que você pesquisou, refletiu e debateu com seus colegas, leia com atenção o seguinte texto:

Humilhação social

A humilhação é uma modalidade de angústia que se dispara a partir do enigma  
da desigualdade de classes. Angústia que os pobres conhecem bem e que, entre eles, inscre-
ve-se no núcleo de sua submissão. Os pobres sofrem frequentemente o impacto dos maus-
-tratos. Psicologicamente, sofrem continuamente o impacto de uma mensa  gem estranha, 
misteriosa: “vocês são inferiores”. E o que é profundamente grave: a mensagem passa a 
ser esperada, mesmo nas circunstâncias em que, para nós outros, observadores externos, 
não pareceria razoável esperá-la. Para os pobres, a humilhação ou é uma realidade em ato 
ou é frequentemente sentida como uma realidade iminente, sempre a esprei tar-lhes, onde 
quer que estejam, com quem quer que estejam. O sentimento de não possuírem direitos, 
de parecerem desprezíveis e repugnantes, torna-se-lhes compulsivo: movem-se e falam, 
quando falam, como seres que ninguém vê.

GONÇALvES FILHO, José M. Humilhação social: um problema político em Psicologia. Psicologia USP,  
São Paulo, v. 9, n. 2, 1998. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 

S0103-65641998000200002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 2 dez. 2013.

 Leitura e análise de texto

Depois da leitura, e das orientações de seu professor, responda às seguintes questões.

 1. O sentimento de humilhação limita-se às situações de desigualdade social?

!
?
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 2.  Dê um exemplo de situação de humilhação vivenciada por você ou outra pessoa. Qual é a 
principal causa para o sentimento de humilhação no exemplo destacado?

 3.	Você	acredita	que	fingir	que	não	tem	importância	ou	agir	violentamente	resolve	o	sentimento	
de humilhação? Por quê?

 4. Há	momentos	em	que	as	instituições	e	o	poder	público	humilham	as	pessoas	(por	exemplo:	filas,	
mau atendimento médico-hospitalar, impunidade diante de práticas de exclusão etc.). Como as 
instituições deveriam funcionar para evitar que as pessoas passem por situações desse tipo?

Leia a seguir um trecho do Estatuto do Idoso e outros dois fragmentos sobre o envelhecimento.

 Leitura e análise de texto

Texto 1 – Estatuto do Idoso 

TÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados 
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à ali-
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mentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I –  atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços à população;
II	–	preferência	na	formulação	e	na	execução	de	políticas	sociais	públicas	específicas;
III –  destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 

ao idoso;
Iv –  viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso 

com as demais gerações;
v –  priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 
manutenção da própria sobrevivência;

vI –  capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e geronto-
logia e na prestação de serviços aos idosos;

vII –  estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;

vIII –  garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
IX –  prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela 

Lei nº 11.765, de 2008).

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, 
será punido na forma da lei.

[...]
CAPÍTULO Iv
Do Direito à Saúde
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 

Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articu-
lado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação 
da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

[...]
§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 

especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos rela-
tivos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 3º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade.

[...]
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Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, 
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em 
tempo integral, segundo o critério médico.

[...]
CAPÍTULO X
Do Transporte
Art.	39.	Aos	maiores	de	65	(sessenta	e	cinco)	anos	fica	assegurada	a	gratuidade	dos	

transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 
especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento 
pessoal que faça prova de sua idade.

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% 
(dez	por	cento)	dos	assentos	para	os	idosos,	devidamente	identificados	com	a	placa	de	reser-
vado preferencialmente para idosos.

[...]
TÍTULO v
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
[...]
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 

execução	dos	atos	e	diligências	judiciais	em	que	figure	como	parte	ou	interveniente	pessoa	
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.

[...]
§ 3º A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, 

empresas	prestadoras	de	serviços	públicos	e	instituições	financeiras,	ao	atendimento	preferencial	
junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços 
de Assistência Judiciária.

§ 4º Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e 
caixas,	identificados	com	a	destinação	a	idosos	em	local	visível	e	caracteres	legíveis.

[...]
BRASIL. Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Texto 2 – Envelhecer com dignidade

Podemos	afirmar,	portanto,	que	já	possuímos	um	conjunto	de	estudos,	leis	e	instituições	
capazes de imprimir a mudança necessária em nossas sociedades naquilo que tange a compreen-
são	do	que	seja	viver	e	conviver	em	contextos	nos	quais	ser	idoso/envelhecer	não	pode	significar	
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abandono,	doença,	pobreza.	Envelhecer	não	pode	significar	perda	de	direitos,	mas	a	incondicio-
nal	reafirmação	dos	mesmos.	

OLIvEIRA, Márcia C. Envelhecer com dignidade: sentidos de uma cidadania possível.  
In: Revista dos direitos da pessoa idosa: compromisso de todos por um envelhecimento digno no Brasil. Edição especial.  

p. 32. Presidência da República; Secretaria de Direitos Humanos: Brasília/DF, 2011. Disponível em:  
<http://portal.mj.gov.br/sedh/3cndpi/doc/Revista_DireitosPessoa_Idosa.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2014. 

Texto 3 – Perfil da população idosa no Brasil

Ao analisar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2011 (Pnad/IBGE), 
a Secretaria de Políticas de Previdência Social constatou que 82,1% dos idosos brasileiros estão 
protegidos pela Previdência Social brasileira contra 81,73% em 2009.

Isso representa 19,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, cerca de 1,6 milhões a mais 
do que o registrado na última Pnad. No caso dos homens dessa faixa etária, a proteção chega a 
86,7% (9,01 milhões) e para as mulheres idosas, o percentual de cobertura chega a 78,6% (10,3 
milhões).

A maior parte dos idosos protegidos recebia aposentadoria, grupo em que preponderavam 
os	homens.	Os	homens	também	eram	maioria	entre	os	não	beneficiários	que	contribuíam	para	a	
Previdência Social, fato explicado, principalmente, por se depararem com requisitos mais elevados 
de idade e tempo de contribuição para o requerimento de aposentadorias.

Dentre	os	pensionistas	e	beneficiários	que	acumulavam	pensão	e	aposentadoria,	prevaleciam	
as mulheres, que em média possuem expectativa de vida mais elevada e tendem a mais frequente-
mente usufruir de pensões deixadas por seus cônjuges.

Linha da pobreza – O impacto das transferências previdenciárias sobre a pobreza se con-
centra na população idosa, tendo em vista o foco da Previdência Social na garantia de renda para 
o trabalhador em idade avançada. Muito embora a redução da pobreza decorrente da expansão 
da Previdência seja percebida em todas as faixas etárias, a renda previdenciária favorece, sobre-
tudo,	aqueles	com	idade	superior	aos	55	anos	–	a	partir	dessa	idade	nota-se	uma	significativa	
expansão da diferença entre o percentual de pobres com e sem as transferências previdenciárias.

Portanto, a pobreza diminui com o aumento da idade, chegando ao limite inferior de 
10% para a população com 70 anos de idade ou mais. Caso as transferências previdenciárias 
deixassem de ser realizadas, haveria um ponto a partir do qual a pobreza voltaria a aumen-
tar, chegando a quase 70% para a população com idade acima de 70 anos.

O estudo também revela que o pagamento de benefícios previdenciários impediu que 
23.708.229	de	brasileiros,	de	todas	as	faixas	etárias,	ficassem	abaixo	da	linha	da	pobreza.	
Sem os repasses da Previdência Social a quantidade de pobres seria de 74,97 milhões de  
indivíduos – redução de 12,8 pontos percentuais na taxa de pobreza. Considerando como 
condição de pobreza o rendimento domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo, 
estima-se em 51,26 milhões a quantidade de pessoas em condição de pobreza em 2011 
(considerando rendas de todas as fontes).

Caso não houvesse esse mecanismo de proteção social, o percentual de pessoas pobres, 
aos 50 anos, chegaria a 30% e, no caso de brasileiros com 70 anos de idade, superaria a 
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Depois da leitura e dos debates sobre o tema, produza um texto sobre a condição do idoso na nossa 
sociedade considerando as reflexões sobre as ideias de Simone de Beauvoir, sintetizadas pelo seu professor, 
e o fragmento de José Moura Gonçalves Filho, apresentado no início desta Situação de Aprendizagem. 
Nesse texto, vocês devem considerar as condições objetivas, vividas por aqueles que envelhecem, e o que 
é assegurado formalmente pelo Estatuto do Idoso. 

vOCÊ APRENDEU?

Escreva, em folha avulsa, a partir das leituras que realizou nesta Situação de Aprendizagem, um 
pequeno texto reflexivo trazendo informações e impressões suas sobre como a nossa sociedade está 
se preparando para o envelhecimento e como você está se preparando para essa fase da vida.

65%.	Com	base	nos	dados,	 verifica-se	que	o	 sistema	previdenciário	brasileiro	consegue	
fazer com que a taxa de pobreza entre os idosos seja cerca de três vezes inferior à taxa média 
da população. Os segurados com 70 anos ou mais, por exemplo, estão abaixo de 10% da 
linha de pobreza estimada.

[...]
BLOG da Previdência Social. PNAD 2011: avança cobertura previdenciária entre idosos.  

Disponível em: <http://blog.previdencia.gov.br/?p=4603>. Acesso em: 17 dez. 2013.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
REFLEXÃO SOBRE RACISMO

Afinal, o que é racismo? Essa pergunta polêmica e de difícil resposta é interessante para iniciarmos 
nossa reflexão sobre racismo. Sob a orientação de seu professor, apresente elementos fundados na 
realidade para justificar a sua resposta, com base nos seus conhecimentos prévios sobre o assunto. 
Em seguida, escreva, com suas próprias palavras, uma definição de racismo.

Leitura e análise de texto

A racialização do mundo

O século XX pode ser visto como um vasto cenário de problemas raciais. São problemas 
inseridos mais ou menos profundamente nas guerras e revoluções, nas lutas pela descoloniza-
ção, nos ciclos de expansão e recessão das economias, nos movimentos de mercado da força 
de trabalho, nas migrações, nas peregrinações religiosas e nas incursões e tropelias turísticas, 
entre outras características mais ou menos notáveis da forma pela qual o século XX pode ser 
visto, em perspectiva geo-histórica ampla. São problemas raciais que emergem e desenvolvem 
no jogo das forças sociais, conforme se movimentam em escala local, nacional, regional e mun-
dial. Ainda que muitas vezes esses problemas pareçam únicos e exclusivos, como se fossem 
apenas ou principalmente “étnicos” ou “raciais”, a realidade é que emergem e desenvolvem no 
jogo das forças sociais, compreendendo implicações econômicas, políticas e culturais.

[...]

No século XX tem ocorrido várias ondas de racialização do mundo. Tanto a primeira 
e a segunda grandes guerras mundiais, como a guerra fria, são épocas de intensa e generali-
zada racialização das relações entre coletividades, tribos, povos, nações ou nacionalidades. Na 
medida em que as guerras mesclam-se e desdobram-se em revoluções nacionais ou revoluções 
sociais, tornam-se ainda mais acentuadas as desigualdades, divergências e tensões que alimen-
tam os preconceitos, as intolerâncias, as xenofobias, os etnicismos ou os racismos. Ao lado dos 
preconceitos de classe, casta e gênero, emergem ou reaparecem os preconceitos raciais.

Ocorre que “raça”, ao lado de “casta”, “classe” e “nação”, tornou-se uma categoria fre-
quentemente	utilizada	para	classificar	indivíduos	e	coletividades,	por	meio	da	qual	procura-se	
distinguir uns e outros, nativos e estrangeiros, conhecidos e estranhos, naturais e exóticos, 
amigos e inimigos. Essa é uma história antiga. 

[...] 

!
?
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Começa principalmente com o mercantilismo, ou a acumulação originária, e desen-
volve-se pelos séculos seguintes, alcançando tribos, nações e nacionalidades. Em diferentes 
modalidades, conforme os conquistadores europeus sejam portugueses, espanhóis, holande-
ses, franceses, ingleses ou outros, as mais diversas e distantes tribos, nações e nacionalidades 
foram	sendo	alcançadas,	conquistadas,	associadas,	subordinadas	ou	classificadas.	Em	alguns	
séculos,	 todo	o	mundo	 foi	desenhado	e	 todos	os	povos	classificados:	 selvagens,	bárbaros	e	
civilizados, povos históricos e povos sem história, nações industrializadas e nações agrárias, 
modernas e arcaicas, desenvolvidas e subdesenvolvidas, centrais e periféricas.  

[...]

Neste ponto cabe um esclarecimento indispensável, ainda que em forma breve. “Etnia” 
é	o	conceito	científico	habitualmente	utilizado	para	distinguir	os	indivíduos	ou	as	coletivida-
des	por	suas	características	fenotípicas;	ao	passo	que	“raça”	é	o	conceito	científico	elaborado	
pela	reflexão	sobre	a	dinâmica	das	relações	sociais,	quando	se	manifestam	estereótipos,	into-
lerâncias, discriminações, segregações ou ideologias raciais. A “raça” é construída socialmente 
no	jogo	das	relações	sociais.	São	os	indivíduos,	grupos	ou	coletividades	que	se	definem	reci-
procamente como pertencente a “raças” distintas1.

[...]

Esse o contexto em que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) desenvolveu, a partir de 1948, todos os seus programas de debates e estudos 
sobre	as	tensões	e	os	conflitos,	tendo	em	vista	a	“compreensão	internacional”,	e	destacando-se	o	
programa de estudos sobre as tensões raciais. Em vários momentos a UNESCO reuniu cientistas 
e	pensadores,	originários	de	diferentes	países	e	inspirados	em	distintas	perspectivas	científicas	
e	filosóficas,	de	modo	a	refletir	sobre	as	tensões	raciais.	As	declarações	de	1950,	1951,	1964	e	
1967 sintetizam muito bem a preocupação com essa problemática e o empenho em diagnosticar 
e combater as manifestações de xenofobia, etnocentrismo, anti-semitismo e todas as formas de 
racismo, presentes e ativas em escala local, nacional, regional e mundial2.

Note-se, no entanto, que as implicações raciais das guerras e revoluções continuam a desen-
volver-se posteriormente, independentemente do desfecho das lutas travadas. Os problemas 
raciais, com as suas implicações sociais, econômicas, políticas e culturais, continuam a desenvol-
ver-se na África do Sul, Índia, Indonésia, Caribe e Oriente Médio, entre outras nações e regiões. 
Também no Leste Europeu, na Rússia, na China e no Japão, assim como nos Estados Unidos, 
Canadá e Europa Ocidental eles se criam ou ressurgem. Na trama das relações sociais, tanto se 
criam e recriam as diversidades e as identidades como as desigualdades. A fábrica da sociedade, 
em	níveis	micro,	macro	e	meta,	produz	todo	o	tempo	a	modificação	e	a	reiteração,	a	integração	
e a fragmentação, a complementaridade e a antinomia ou a harmonia e a contradição.

[...]
1  Cf. Park (1950); Fernandes (1978); Banton (1979); Ianni (1988).
2  Cf. Klineberg (1951); Cantril (1951); UNESCO (1973); Bernard & Pear & Aron & Angell (1957).

IANNI, Octavio. A racialização do mundo. Tempo Social; Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 1-23, maio de 1996. 
Disponível	em:	<http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/edicoes/v081/a_racializacao.pdf>.	 

Acesso em: 3 dez. 2013.
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 Leitura e análise de texto

Que é o racismo?

[...]	Com	efeito,	que	é	o	racismo?	É,	primeiro,	o	meio	de	introduzir	afinal,	nesse	domínio	
da vida de que o poder se incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve mor-
rer. No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção das raças, 
a	hierarquia	das	raças,	a	qualificação	de	certas	raças	como	boas	e	de	outras,	ao	contrário,	como	
inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se 
incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros. 
Em resumo, de estabelecer uma cesura que será do tipo biológico no interior de um domínio con-
siderado como sendo precisamente um domínio biológico. Isso vai permitir ao poder tratar uma 
população como uma mistura de raças, ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie 
de que ele se incumbiu em subgrupos que serão, precisamente, raças. Essa é a primeira função do 
racismo: fragmentar, fazer cesura no interior desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder.

De outro lado, o racismo terá sua segunda função: [...] o racismo vai permitir estabelecer, 
entre a minha vida e a morte do outro, uma relação que não é uma relação militar e guerreira de 
enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico: “quanto mais as espécies inferiores tende-
rem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados 
haverá em relação à espécie, mais eu – não enquanto indivíduo mas enquanto espécie – viverei, 
mais forte  serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar”. [...]

A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de norma-
lização. Quando vocês têm uma sociedade de normalização, quando vocês têm um poder que 
é, ao menos em toda a sua superfície e em primeira instância, em primeira linha, um biopoder, 
pois bem, o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para 
poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o 
Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. [...]

É claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também tudo o 
que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de 
morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc. [...]

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976).  
Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 304-306.

PESQUISA INDIVIDUAL

Pesquise os significados dos termos xenofobia, etnocentrismo e supremacismo branco e reflita sobre 
como esses termos podem explicar certas situações que acontecem na sociedade contemporânea. 
Nessa pesquisa, você deve consultar seus professores de História, Geografia e Sociologia e perguntar 
a eles quais conflitos no mundo contemporâneo são baseados no racismo. A partir desses dados, 
escreva, em folha avulsa, um texto sobre as ocorrências de racismo em conflitos atuais.
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Após a leitura e considerando os comentários de seu professor, responda:

 1. Quais são as duas funções do racismo, segundo Foucault?

 2. A referência ao “biológico” aparece mais de uma vez no fragmento selecionado. Em que sentido 
o biológico se relaciona com o tema estudado?

 3.	O	texto	refere-se	à	função	assassina	do	Estado	e	afirma	que	tal	função	não	se	restringe	“ao	assas-
sínio direto”, mas que rejeitar e ignorar as necessidades de um contingente da população pode 
representar	risco	de	morte.	Cite	exemplos	em	que	a	omissão	do	Estado	pode	significar	a	morte	
direta ou indireta de uma parcela da população.
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 Leitura e análise de texto

A particularidade do racismo no Brasil

Para oprimir e submeter, especialmente os negros, o racismo no Brasil não neces sitou 
de regras formais de discriminação, de desigualdade e de preconceito racial. O racismo 
como ideologia emprega e se alimenta de práticas sutis, de nuances e de representações 
que não precisam de um sistema rígido e formalizado de discriminação. Ao contrário das 
experiências norte-americana ou sul-africana que estabeleceram regras claras de ascendên-
cia	mínima	para	definir	seus	grupos	sociais,	nas	quais,	por	exemplo,	uma	gota	de	sangue	
negro	era	mais	que	suficiente	para	macular	a	suposta	pureza	racial	dos	brancos.	As	formas	
de	classificação	racial	e	a	eficácia	do	racismo	no	Brasil	nutriram-se	sempre	das	formas	mais	
maleáveis,	mais	flexíveis	para	atingir	suas	vítimas,	porém	essas	sutilezas	não	deixam	de	ser	
igualmente perversas e nocivas para os indivíduos e coletividades atingidos.

De qualquer forma, essa sutileza, que informa o tipo de racismo presente no Brasil, 
segue	de	mãos	dadas	com	as	premissas	de	ideológica	“democracia	racial”	que	pretende	afir-
mar e defender a inexistência do racismo, precisamente porque no país não há posições 
ou locais sociais que negros não possam ocupar. Não há cargo, posto de trabalho, lugar, 
emprego,	profissão	etc.	em	que	os	negros	não	possam	competir.	Todavia,	basta	uma	breve	
observação	na	paisagem	social	para	se	verificar	que	a	democracia	racial	ainda	não	chegou	
para	 os	 negros.	 Eles	 são	 minoria	 nas	 posições	 de	 maior	 reconhecimento,	 nas	 profissões	
melhor remuneradas, nos segmentos de melhor renda etc. Especialmente a mulher negra, 
que ocupa uma posição social extremamente desvantajosa quando comparada com o con-
junto da população branca do país. Frequentemente ela exerce atividades de menor reco-
nhecimento	social,	menor	retorno	salarial	e	de	menor	exigência	de	qualificação.

Para transformar essa situação, tão comum na paisagem social do Brasil, torna-se neces-
sário a adoção de amplas políticas públicas que busquem minimizar as brutais desigualda-
des de renda, escolaridade, emprego, moradia, saúde etc. que afetam mais diretamente os 
negros. O que sugere uma substantiva transformação do desenho e da execução das políticas 
formuladas pelo Estado. Transformação que garanta efetivamente à maioria da população, 
especialmente aquela afrodescendente, o acesso aos elementares direitos de cidadania. Por 
exemplo, a ampliação das oportunidades de ensino deve vir acompanhada de mecanismos 
de manutenção dos estudantes nas instituições de ensino.

Pelo	que	se	disse,	reconhecer	a	existência	e	a	eficácia	da	forma	de	racismo	praticada	no	Brasil	
significa	lutar	para	alcançar	para	a	maioria	da	população	brasileira,	e	para	a	população	afrodes-
cendente, em especial, o reconhecimento social de serem sujeitos portadores de direitos e igual 
dignidade humana. Reconhecimento que o racismo e a tão decantada, mas jamais praticada, 
democracia racial brasileira, insistem, sobretudo, em negar aos negros brasileiros.

SILvA, Jair B. Racismo e sindicalismo no Brasil: reconhecimento, redistribuição e ação política das centrais  
sindicais acerca do racismo no Brasil (1983-2002). Tese (Doutorado em Ciências Sociais).  

Campinas:	Instituto	de	Filosofia	e	Ciências	Humanas	da	Unicamp,	2008.
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Retome o que foi afirmado sobre o racismo no Brasil e verifique as informações que o texto 
analisado apresenta. Sua posição ainda é a mesma? você havia pensado sobre as questões levantadas 
pelo autor? Quais são as informações presentes no texto que auxiliam você a pensar melhor sobre o 
racismo ou a rever sua posição?

PESQUISA EM GRUPO  

Com seu grupo, você realizará uma pesquisa sobre a participação dos negros e dos indígenas na 
televisão. Cada grupo ficará responsável por assistir a um canal de televisão durante um período de 
tempo (dias) e em determinado horário, conforme disponibilidade do grupo. O período será esti-
pulado pelo professor. O quadro a seguir ajudará no registro da observação dos programas. Se mais 
do que um programa for observado nesse horário e período, utilize mais de uma ficha.

Nome do programa de TV:

Tipo de programa: (  ) diversão (  ) comercial
(  ) informação

Quantas pessoas aparecem no programa?

Quantos negros e indígenas havia na 
programação? (  ) negros (  ) indígenas

Como eles aparecem?
(  ) apresentador 
(  ) convidado/entrevistado
(  ) outro. Qual?
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Retome os textos, as anotações, os dados da pesquisa sobre os programas de televisão e escreva 
sua própria definição de racismo.

APRENDENDO A APRENDER

Localize alguns dos seguintes filmes nacionais que contam com a presença do negro 
na sociedade brasileira e que ajudam a compreender as questões raciais em nosso país. 
Procure as sistir a pelo menos dois deles para ampliar seus conhecimentos sobre o tema 
deste volume.

•	 Barravento. Direção: Glauber Rocha. Brasil, 1962. 78 min.  

•	 Chico Rei. Direção: Walter Lima Junior. Brasil, 1985. 115 min.

•	 Em compasso de espera. Direção: Antunes Filho. Brasil, 1969. 98 min. 

•	 Ganga Zumba. Direção: Carlos Diegues. Brasil, 1964. 92 min.

•	 O amuleto de Ogum. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1974. 112 min. 

•	 Sinhá Moça. Direção: Tom Payne e Oswaldo Sampaio. Brasil, 1953. 120 min. 

Uma leitura importante sobre o tema é o livro O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro. Ele 
traz um capítulo especial sobre a nossa raiz de origem africana e oferece elementos para que 
nos orgulhemos dessa influência.

PESQUISA INDIVIDUAL

Pesquise e leve para a próxima aula informações sobre a presença da cultura africana negra em 
nossa realidade. Por exemplo: uma história de orixás, alguns passos da capoeira, poemas, histórias, 
músicas, penteados, vestimentas e expressões correntes na língua portuguesa falada no Brasil. Além 
de utilizar a internet para essa pesquisa, você poderá entrevistar pessoas conhecidas que possam contar 
histórias sobre a cultura africana e sobre os afrodescendentes no Brasil.
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PESQUISA EM GRUPO  

Para finalizar esta Situação de Aprendizagem, sugerimos que realize uma pesquisa em duas fases. 
Na primeira fase, procure em fontes diversas casos de racismo e, sob a orientação do seu professor, 
organize esses dados, converse com os colegas sobre os casos que mais chamaram a sua atenção. 
Na segunda fase, procure identificar em fontes diversas os movimentos e os grupos que combatem 
o racismo e as ações do poder público e a promulgação de leis que visam abolir atitudes racistas. 
A apresentação do resultado da pesquisa pode ser feita por meio de redação ou apresentação oral. 
O formato fica a critério do seu professor.

VOCÊ APRENDEU?

 1.  Quais são as principais causas do racismo?

 2. O que precisa ser mudado na postura das pessoas para a superação do racismo?

 3. O que precisa ser mudado em termos de políticas públicas para a superação do racismo?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
FILOSOFIA E AS RELAÇÕES DE GÊNERO

você já parou para refletir sobre as relações de gênero em nossa sociedade? Quais são as semelhanças 
e diferenças entre homens e mulheres na atualidade? Há consequências práticas desse fato em termos 
de papéis assumidos na sociedade? Os papéis sociais assumidos por homens e mulheres sempre foram 
os mesmos? É possível observar mudanças no decorrer da história?  

A reflexão filosófica a partir dessas e de outras questões pode nos ajudar a pensar sob uma nova 
perspectiva sobretudo considerando os movimentos de emancipação das mulheres. 

Esse aprofundamento é importante para o exercício da cidadania e, especialmente, para evitarmos 
o risco de promover e reafirmar desigualdades entre os gêneros.

Leitura e análise de texto

Texto 1 – Filosofia e gênero

[...]	A	Ilustração	é	esse	momento,	que	se	inicia	em	fins	do	século	XVII	e	se	estende	
por todo o século XvIII, em que a razão deixa a prudente atitude cartesiana de se dedicar 
tão-somente à metafísica e à ciência e passa, em cheio, a criticar a sociedade e seus costu-
mes. A Ilustração tinha por palavra de ordem – como o disse clara e contundentemente 
Kant – “atreva-se a saber”, ou seja, atreva-se a pensar por si mesmo sem tutores, nem 
religiosos nem políticos. [...]

Porém, no que diz respeito à conceitualização dos sexos, na maioria dos pensadores ilus-
trados encontramos profundas contradições em relação a esta palavra de ordem da autonomia. 
[...] Rousseau, no livro v de Emílio, sustenta que toda a educação das mulheres deve estar 
limitada a seus deveres para com os homens, “agradar-lhes, ser-lhes úteis, fazer-se amar e 
honrar por eles” [...] “aconselhar, consolar, fazer-lhes a vida agradável e doce”. Criá-los desde 
pequenos e cuidar-lhes quando idosos. Mas Rousseau é estudado como um grande pedagogo, 
o pedagogo da autonomia, do deixar livremente às crianças desenvolver sua personalidade. 
No entanto, esse modelo de desenvolvimento da personalidade em liberdade era para Emílio, 
que	representa	o	modelo	masculino.	Para	Sofia,	que	é	o	modelo	feminino,	Rousseau	propõe	
praticamente o contrário: defende que não há que deixar que se desenvolva livremente, precisa 
aprender	a	submissão,	aprender	a	viver	para	outros,	a	fingir	e	a	manter	as	aparências.	[...]

Kant, pensador da autonomia, sustenta que as mulheres são civilizadoras do homem, 
sua	função	é	polir	as	toscas	maneiras	do	macho.	Mas	elas	mesmas,	afirma,	não	são	capazes	
de julgamento moral [...]. Como se pode ver, a palavra de ordem “atreva-se a saber”, “atre-
va-se a guiar-se pelo seu próprio entendimento” de Kant não alcança as mulheres. As estu-
diosas da Ilustração têm focado em especial nesse aspecto, concluindo que embora se trate 

!
?
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de uma limitação do pensamento que pretende ser universal, válido para todos, no interior 
destas teorias haveria uma certa coerência. Há uma contradição entre os grandes princípios 
proclamados e sua não aplicação às mulheres. Mas, ao mesmo tempo, assinalam, haveria 
certa coerência interna porque tanto os liberais, como Kant, quanto os republicanos, como 
Rousseau, estão pensando em um modelo de sociedade burguesa no qual as mulheres vão 
estar em casa garantindo a infraestrutura do homem produtor, que sai ao mundo do trabalho 
assalariado e da política. No âmbito do público é considerado superior, mas secretamente 
se apoia num mundo doméstico no qual se tem marginalizado as mulheres (Cobo, 1995). 
Podemos	afirmar,	então,	que	a	filosofia	da	modernidade	preparou	a	grande	divisão	entre	o	
mundo do público e o mundo do doméstico, divisão de esferas na qual ainda vivemos. [...]

PULEO,	Alicia	H.	Filosofia	e	gênero:	da	memória	do	passado	ao	projeto	de	futuro.	In:	GODINHO,	Tatau;	 
SILvEIRA, Maria L. (Org.). Políticas públicas e igualdade de gênero. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher,  

2004.	p.	17-18.	Disponível	em:	<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/05630.pdf>.	Acesso	em:	4	dez.	2013.

Texto 2 – Decálogo da esposa

I –  Ama teu esposo acima de tudo na terra e ama teu próximo da melhor maneira que 
puderes; mas lembra-te que a tua casa é de teu esposo e não de teu próximo;

II –  Trata teu esposo como um precioso amigo; como a um hóspede de grande considera-
ção e nunca como uma amiga a quem se contam as pequenas contrariedades da vida;

III –   Espera teu esposo com teu lar sempre em ordem e o semblante risonho; mas não 
te	aflijas	excessivamente	se	alguma	vez	ele	não	reparar	nisso;	

[...]

vIII –  Não peças à vida o que ela nunca deu para ninguém. Pensa antes que se fores útil 
poderás ser feliz;

[...]

 X –  Se teu esposo se afastar de ti, espera-o. Se tarda em voltar, espera-o; ainda mesmo 
que te abandone, espera-o! Porque tu não és somente a sua esposa; és ainda a 
honra do seu nome. E quando um dia ele voltar, há de abençoar-te. 

DECÁLOGO da esposa. Revista feminina, São Paulo, ano XI, n. 127. p. 68, 1924.

PESQUISA INDIVIDUAL

Pesquise e leve para a aula, conforme orientação de seu professor, textos de editoriais, reportagens 
e seções de revistas, exemplos de propaganda e de programas de televisão que de forma direta ou 
indireta estabelecem ou reforçam um determinado padrão de conduta e comportamento esperado 
para homens e mulheres.
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Leitura e análise de texto

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã

Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus 
direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fana-
tismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da 
ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de 
recorrer às tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação 
à sua companheira.

GOUGES, Olympe de. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã (1791).  
Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/mulheres.htm>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Leitura e análise de texto

Texto 1 – Sobre o Segundo sexo, de Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, na obra Segundo sexo, nega um destino biológico, psíquico e eco-
nômico	para	a	mulher	na	sociedade.	Nesse	sentido,	para	a	filósofa,	ninguém	nasce	mulher,	
torna-se mulher. Ao desenvolver o seu argumento, Beauvoir recorre ao exemplo dos primei-
ros anos de vida de qualquer criança. Independentemente do sexo, cada criança vivencia 
experiências semelhantes nas primeiras etapas que sucedem o nascimento: os primeiros 
movimentos para conhecer o mundo se dão pelas mãos e pelos olhos tanto nos meninos 
como nas meninas. Podemos notar o mesmo balbuciar e os mesmos passos trôpegos, as 
mesmas	alegrias	e	dificuldades.	Dessa	forma,	todas	as	crianças	apresentam	as	mesmas	expe-
riências,	carências	e	prazeres.	Se	não	for	pelas	vestimentas	e/ou	enfeites,	dificilmente	dife-
renciamos, à primeira vista, o sexo dos bebês. Contudo, essa primeira diferenciação mais 
evidente, relativa ao tipo de roupa e às cores, guarda outras que querem marcar o destino de 
cada sexo. Meninas e meninos chegam no mundo com uma “marca social”, imposta para 
cada sexo. As primeiras brincadeiras pouco diferem, mas os brinquedos e os jogos são dife-
rentes, assim como a postura exigida para cada brinquedo. Tal exigência vai aumentando 
conforme	as	crianças	vão	crescendo.	Segundo	a	filósofa,	para	os	meninos,	a	autonomia	é	
forçada, já pela renúncia de muitos mimos. Para as meninas, o estímulo à graciosidade e afa-
gos é ocasião para submetê-las à carência por proteção. O que é estimulado nas meninas, é 
vetado para os meninos: “meninos não choram”, “meninos não se enfeitam”, pois são coisas 
de “mulherzinha”. Com o passar do tempo, os meninos são estimulados a se afastarem das 
atividades relacionadas com a condição das mulheres e, ao contrário, as meninas são levadas 
a acompanhar e fazer atribuições como as das mães. Dessa forma, a condição da mulher não 
pode ser entendida como um destino dado pela natureza, mas pela sociedade.   

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Filosofia – 2ª série – Volume 2

21



Texto 2 – Ética, sexualidade, política 

[...]	a	ideia	de	que	se	deve	ter	finalmente	um	verdadeiro	sexo	está	longe	de	ter	sido	
completamente dissipada. Seja qual for a opinião dos biólogos sobre esse assunto, encon-
tramos, pelo menos em estado difuso, não somente na psiquiatria, na psicanálise e na 
psicologia, mas também na opinião corrente, a ideia de que entre sexo e verdade existem 
relações complexas, obscuras e essenciais. Somos, na verdade, mais tolerantes em relação 
às práticas que transgridem as leis. Porém continuamos a pensar que algumas delas insul-
tam “a verdade”: um homem “passivo”, uma mulher “viril”, pessoas do mesmo sexo que 
se amam. Talvez haja a disposição de admitir que isso não é um grave atentado à ordem 
estabelecida, porém estamos sempre prontos a acreditar que há nelas algo como um “erro”. 
Um	“erro”	entendido	no	sentido	mais	tradicionalmente	filosófico:	uma	maneira	de	fazer	
que não é adequada à realidade; [...]

FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, política. 2. ed. Organização e seleção de textos Manuel Barros da Motta; tradução Elisa 
Monteiro, Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 84-85. (Coleção Ditos e escritos, 5).

Após a leitura, responda às questões a seguir.

 1. Comente o seguinte ditado popular: “Atrás de um grande homem, há sempre uma grande 
mulher”.
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 2. Levando em conta as diferenças no tratamento dado pelas famílias aos meninos e às meninas, que 
a	partir	de	uma	certa	idade	são	incentivados	a	se	identificar	com	o	que	seriam	as	marcas	distintas	
do seu sexo, escreva um pequeno texto respondendo às seguintes questões: Esse tratamento dife-
renciado pode ser creditado apenas aos familiares? Pelas suas experiências e lembranças, a indústria 
de	brinquedos	reafirma	essa	tendência?	Há	brinquedos	fabricados	especificamente	para	meninos	e	
meninas? Há brincadeiras de meninos e de meninas? O que acontece quando meninos e meninas 
não aceitam essa tendência? você consegue pensar nas consequências?

LIÇÃO DE CASA
 

Muitas vezes, nos encaixamos ou somos encaixados em categorias sociais preestabelecidas. Para 
satisfazer expectativas, somos forçados ou nos forçamos a assumir um perfil e a tomar determinadas 
atitudes que, acreditamos, facilitam a nossa inclusão na vida social. Dessas categorias sociais prees-
tabelecidas, quais você acredita que são mais exigidas em nossa sociedade? Como pensar e atuar no 
mundo sem precisar necessariamente aderir a essas categorias preestabelecidas? Como Lição de casa, 
sugerimos uma redação em que você procure responder a essas questões tendo como base o que foi 
estudado nesta Situação de Aprendizagem.
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vOCÊ APRENDEU?

 1. Durante a Revolução Francesa, foram declarados os Direitos Universais do Homem. A partir 
das leituras e intervenções do seu professor, escreva quais seriam as razões da crítica de Olympe 
de Gouges à sua formulação.

 2. Quais políticas públicas poderiam colaborar para a superação da desigualdade social entre 
homens e mulheres?  

 3. Assinale, a partir dos conhecimentos desenvolvidos pela leitura e discussão dos textos, valores 
que podem ser considerados machistas.

a) Homem não chora. 

b) As mulheres são bonitas, mas não são inteligentes.

c) Respeitar a diferença é uma atitude ética e política.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos pensar de que forma a Filosofia pode ajudar a com preen der 
as questões educacionais que fazem parte do nosso cotidiano e que nos remetem para o mundo que 
queremos construir: você já parou para pensar na sua educação? No que tem aprendido nos últimos 
anos? Como as suas ideias e a sua postura têm mudado em relação a tudo que acontece à sua volta?

Para ampliar a reflexão sobre o tema “educação”, procure, conforme orientação do seu professor, 
pensar e conversar com colegas sobre a educação que você recebeu dos seus pais e/ou responsáveis e a 
educação que recebe na escola. Observe, com a ajuda dos colegas, se os processos de aprendizagem 
foram bem-sucedidos, se as expectativas e decepções apontadas pelos colegas correspondem aos seus 
sentimentos e razões quando se trata de educação.

 1. Em pequenos grupos, elabore uma frase para expressar o que você entende por “educação”. O que 
essa	palavra	significa?

 2.  Por que você vem à escola?

 3.  Caso você seja obrigado por alguém a vir à escola, por que isso ocorre?

 4.  Qual é o principal compromisso dos professores?

!
?
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 5.  Que tipo de aluno você é? Quais são as suas curiosidades?

 6. Fora da escola, o que você tem aprendido?

 7. Com a vivência na escola, o que você tem aprendido que considera muito importante para sua vida?

 8.	Se	você	pretende	ter	filhos,	como	quer	que	eles	sejam	educados?	

 9.	O	que	você	sonha	para	seu	futuro?	E,	caso	pretenda	ter	filhos,	o	que	sonha	para	o	futuro	deles?
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Leitura e análise de texto

Considerações sobre o texto Educação após Auschwitz

No texto Educação após Auschwitz,	Theodor	Adorno	nos	convida	a	refletir	sobre	a	educa-
ção, para que essa prática familiar e institucional seja orientada para se evitar a repetição dos 
horrores vivenciados nos campos de concentração, durante a vigência do nazismo na Europa. 

Nos campos de concentração de Auschwitz, localizados no sul da Polônia e mantidos 
durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas inocentes foram assassinadas de 
maneira planejada. O nome “Auschwitz” refere-se a um espaço de internamento e prisão des-
tinado para o extermínio de grupos sociais, políticos e religiosos considerados indesejáveis. Os 
eventos de Auschwitz representam tudo o que os homens podem fazer, com aporte técnico e 
racional, para destruir a sua humanidade. Trata-se de um símbolo da barbárie que ocorreu em 
um determinado momento histórico. Mas, ainda nos dias de hoje, podemos notar práticas 
que nos remetem a esse momento do passado. 

Auschwitz	foi	planejado	para	exterminar	pessoas	de	forma	“eficiente”.	Aqueles	que	proje-
taram e administraram esses campos de extermínio eram homens com boa formação técnica, 
eficientes	e	competentes	para	cumprir	as	ordens	de	eliminar	pessoas	e	famílias	inteiras.	O	funcio-
namento de um campo de extermínio desse porte só foi possível porque vivia-se, já nessa época, 
em um mundo em que a formação meramente técnica prioriza a repetição e o comportamento 
padronizado, desautorizando os indivíduos a pensar por si mesmos. Nessa condição, segundo 
Adorno, temos uma sociedade de massa, em que os indivíduos perdem a sua importância, são vis-
tos como coisas e se tratam como coisas que podem ser manipuladas e descartadas. Isto porque o 
mundo administrado pela lógica da sociedade de massas, da produção em série, conduz os mem-
bros da sociedade a atuar no seu cotidiano dentro dessa mesma lógica. De acordo com a lógica 
da	produção	em	série,	aqueles	que	não	se	identificam,	que	não	são	iguais,	passam	a	ser	encarados	
como inimigos.  Ou seja, aquele que “não é um igual a mim” não é bom, nem belo ou verdadeiro. 
Assim, passa-se a enquadrar ou “etiquetar” as pessoas como amigos ou inimigos e, dessa forma, no 
interior	dessa	lógica,	não	é	cabível	refletir,	rever	uma	opinião,	aprender,	experimentar.	

Na sociedade de massas, não há estímulos para ir além das convicções que estão dispo-
níveis. Ao contrário, há sempre uma onda que procura agregar os indivíduos a algum cole-
tivo	que	reforça	posições	já	firmadas,	a	fim	de	reproduzi-las.	Esse	estado	de	coisas,	Adorno	
identifica	como	o	processo	de	semiformação.	O	indivíduo	em	situação	de	semiformação	
não	procura	refletir	criticamente,	não	é	capaz	de	pensar	a	própria	realidade	e,	consequente-
mente, a própria vida. Ele vive em um constante processo de atualização das informações, 
um	processo	que,	como	sabemos,	não	tem	fim.	

A	 identificação	 cega	 com	coletivos,	 a	ostentação	orgulhosa	de	pertencer	 a	um	certo	
grupo, leva os indivíduos a aderir a um estilo de vida pré-determinado, associado a um tipo 
de	roupa,	um	tipo	de	música,	um	corte	de	cabelo	específico,	frequência	a	certos	lugares	e	ini-
migos em comum. Essa condição dos indivíduos semiformados é consequência da  ausência 
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de	reflexão	crítica,	que	pode	ser	observada	em	diferentes	grupos	que	procuram	impor-se	
pela	violência.	Podemos	identificar	eventos	relacionados	à	semiformação	em	muitas	ocor-
rências cotidianas, entre elas as brigas agendadas por integrantes de torcidas organizadas, 
que se agridem mutuamente sem outro motivo além do desejo de destruir o outro porque 
não está no meu grupo, porque não torce pelo meu time; o bullying escolar que, por meio 
da violência psicológica e física, procura exercer certo controle do ambiente escolar em 
relação ao modo de ser, de vestir e de atuar dos alunos considerados indesejáveis; e os 
neonazistas, que determinam que alguns grupos inviabilizam um ideal de sociedade e de 
cultura e, por isso,  promovem uma perseguição violenta para “excluir” os indesejáveis. 
Esses são exemplos que, a partir do pensamento de Adorno, podemos entender como 
precursores da violência nazista. São ocorrências desse tipo que a educação deve se colocar 
terminantemente contra. E como a educação pode atuar nesse sentido? Segundo Adorno, 
promovendo	a	formação	dirigida	para	a	autorreflexão	crítica,	estimulando	a	decisão	cons-
ciente, a partir do entendimento esclarecido do que somos e do mundo em que vivemos.

No texto Educação após Auschwitz, Theodor Adorno reconhece na educação a possibilidade 
de impedir o retorno da barbárie do tipo que se conheceu em Auschwitz, pois somente a 
educação pode, além de promover a adaptação à realidade, levar à emancipação. Ou seja, a 
educação deve formar indivíduos conscientes, capazes de não se deixar determinar pelos outros. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

A partir das considerações apresentadas no texto, podemos articular ética e educação? Justifique 
sua resposta.
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PESQUISA INDIVIDUAL
 

Um exercício interessante é, a partir de orientações de seu professor, pensar no tipo de escola em que 
você estuda, considerando as disciplinas que compõem o currículo e o quanto cada uma delas contribui 
para pensar as relações humanas, o respeito ao outro, em especial, àqueles que não são semelhantes física, 
cultural ou socialmente. Para isso, considerem as aulas em sua escola e reflita: Elas têm contribuído para 
evitar a brutalidade e a coisificação? Para responder a essa questão, faça uma pesquisa com seus professores. 
Entreviste-os com o objetivo de entender o potencial da educação escolar e do currículo de contribuir 
para uma educação que potencialize o respeito ao outro. Essa reflexão poderá ser sistematizada e apresentada 
oralmente ou em uma redação, de acordo com as orientações do seu professor.

PESQUISA EM GRUPO  
 

A proposta desta pesquisa em grupo é refletir sobre crimes de ódio. Nessa pesquisa, vocês devem 
definir esse tipo de crime, suas diferentes formas de manifestação e quem são as principais vítimas. A partir 
dessa pesquisa, vocês também devem redigir um diálogo entre dois alunos ou um aluno e um professor, 
ou, ainda, um aluno e um funcionário, cujo tema é: “O combate à intimidação na escola e a prevenção 
aos crimes de ódio”. Posteriormente, os diálogos podem, a critério do professor, ser encenados.

Leitura e análise de texto

Educação – Para quê?

É bastante conhecida a minha concordância com a crítica ao conceito de modelo ideal. 
Esta expressão se encaixa com bastante precisão na esfera do jargão da autenticidade que 
procurei atacar em seus fundamentos. Em relação a essa questão, gostaria apenas de atentar 
a	um	momento	específico	no	conceito	de	modelo	 ideal,	o	da	heteronomia,	o	momento	
autoritário é imposto a partir do exterior. Nele existe algo de usurpador. É de se perguntar 
de onde alguém se considera no direito de decidir a respeito da orientação da educação dos 
outros. As condições – provenientes no mesmo plano de linguagem e de pensamento ou de 
não pensamento – em geral também correspondem a esse modo de pensar. Encontram-se 
em contradição com a ideia de um homem autônomo, emancipado, conforme a formulação 
definitiva	de	Kant	na	exigência	que	todos	os	homens	tenham	que	se	libertar	de	sua	autoin-
culpável menoridade.

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar minha concepção inicial de educação. 
Evidentemente, não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de 
modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimen-
tos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma 
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 1. Para o autor, qual é o papel social da educação? Perguntando de outro modo, qual é o objetivo 
da educação?

 2. Com base no texto, o que você pode comentar sobre a relação entre educação e democracia?

consciência verdadeira. Isso seria inclusive da maior importância política; sua ideia, se é permi-
tido dizer assim, é uma exigência política, isto é, uma democracia com o dever de não apenas 
funcionar, mas também operar conforme o seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma 
democracia efetiva só pode ser imaginada em uma sociedade de quem é emancipado.

Numa democracia, quem defende ideais contrários à emancipação, e, portanto, contrá-
rios à decisão consciente independente de cada pessoa em particular, é um antidemocrata, 
até mesmo se as ideias que correspondem a seus desígnios são difundidas no plano formal da 
democracia. As tendências de apresentação de ideias exteriores que não se originam a partir da 
própria consciência emancipada, ou melhor, que se legitimam diante dessa consciência, per-
manecem sendo coletivistas-reacionárias. Elas apontam para uma esfera a que deveríamos nos 
opor não exteriormente pela política, mas também em outros planos muito mais profundos.

ADORNO,	Theodor.	Educação	–	Para	quê?	In:	Educação e emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. 2. ed.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. p 141-142.
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 3. Em sua opinião, como a educação pode ser contrária à emancipação?

vOCÊ APRENDEU?

 1. Retome a primeira questão sobre a palavra educação (no início desta Situação de Aprendizagem) e a 
partir dos textos lidos e das considerações e intervenções do seu professor e das pesquisas realizadas, 
escreva	uma	definição	para	a	educação	contemporânea	com	a	determinação	de	princípios	e	objetivos.	

 2.	O	que	significa	ser	emancipado?
a) Ter maioridade, sendo o seu próprio guia. 
b) Fazer 18 anos.
c) Obedecer à interpretação que os outros fazem da religião.
d) Seguir os conselhos dos mais velhos.
e) Nunca reclamar e fazer o melhor para manter o mundo como está.

 3. De quem é a responsabilidade social pela educação?
a) Dos professores.
b) Dos alunos. 
c) De todas as pessoas. 
d) Dos empresários. 
e) Dos pais.
Justifique	sua	resposta.
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Leitura e análise de texto

A duração da vida humana

Hoje [...] certos progressos na biologia celular nos acenam com a perspectiva de atuar 
sobre os processos bioquímicos de envelhecimento, ampliando a duração da vida humana, 
talvez	indefinidamente.	A	morte	não	parece	mais	ser	uma	necessidade	pertinente	à	natureza	
do vivente, mas uma falha orgânica evitável; suscetível, pelo menos, de ser em princípio tratá-
vel e adiável por longo tempo. Um desejo eterno da humanidade parece aproximar-se de sua 
realização. Pela primeira vez temos de nos pôr seriamente a questão: “Quão desejável é isto? 
Quão desejável para o indivíduo e para a espécie?” Tais questões tangenciam nada menos do 
que	todo	o	sentido	de	nossa	finitude,	a	postura	diante	da	morte	e	o	significado	biológico	geral	 
do equilíbrio entre morte e procriação. Antes de tais questões últimas colocam-se as questões 
mais	práticas	de	saber	quem	deve	se	beneficiar	com	a	hipotética	bênção:	pessoas	de	valor	e	
mérito especial? De eminência e importância social? Aqueles que podem pagar por isso? 
Todos? A última opinião pareceria a única justa. Mas a conta seria paga na extremidade oposta, 
na	fonte.	Pois	está	claro	que,	na	escala	demográfica,	o	preço	por	uma	idade	dilatada	é	um	
retardamento proporcional da reposição, isto é, um ingresso menor de vida nova. O resultado 
seria uma proporção decrescente de juventude em uma população crescentemente idosa. Isso 
será bom ou ruim para a condição geral do homem? Com isso ganharia ou perderia a espécie? 
Em que medida seria justo barrar o lugar da juventude, ocupando-o? Ter de morrer liga-se 
ao ter nascido: mortalidade é apenas o outro lado da fonte duradoura da natalidade [...]. As 
coisas sempre foram assim; mas agora o seu sentido deve ser repensado no domínio da decisão.

JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica.  
Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC-Rio, 2006. p. 58.

Não morrer e continuar a fazer parte do mundo “para sempre” é um antigo sonho da humani-
dade. Contudo, no fragmento da obra O princípio responsabilidade, o autor apresenta um problema, 
caso um dia seja possível realizar esse sonho. Qual é esse problema? Qual é a sua posição sobre isso?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 
INTRODUÇÃO À BIOÉTICA

Esta Situação de Aprendizagem tem o objetivo de trazer a bioética para o debate filosófico. Nesse 
sentido, discutiremos questões relativas aos valores da vida humana em relação à saúde, à medicali-
zação da existência e ao meio ambiente, mediadas pelo crescente avanço científico e tecnológico.

!
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Leitura e análise de texto

Bioética

Bioética é um termo usado a partir da década de 1970 para o estudo de questões de 
ordem	moral	suscitadas	por	pesquisas	científicas	e	tecnológicas	voltadas	para	a	manutenção	
e/ou alteração dos ritmos da vida. Nesse sentido, podemos considerar que a bioética é uma 
ética aplicada. O termo bioética decorre de um processo histórico ligado a experiências com a 
vida e a uma gradual, ainda que lenta, ampliação e reconhecimento dos direitos humanos. A 
bioética	como	um	estudo	voltado	para	questões	morais	acerca	de	pesquisas	científicas	só	faz	
sentido	porque	há	um	consenso	geral	de	que	as	práticas	científicas	e	tecnológicas	devem	ser	
responsáveis. A demanda por esses estudos tem o sentido de evitar distorções sobre as ações 
científicas,	técnicas	e	médicas	que	atuam	sobre	a	manutenção	e	a	melhoria	da	vida	do	planeta	
e dos homens que nele habitam. Essa demanda não é simples e deve atentar para as possíveis 
implicações no desenvolvimento de pesquisas e práticas que envolvem a vida biológica e 
moral	dos	seres	humanos	e,	nesse	sentido,	refletir	e	considerar	até	que	ponto	uma	pesquisa	e	
suas	implicações	valem	a	pena.	Uma	série	de	eventos	no	âmbito	da	pesquisa	científica	levou	à	
formulação	de	um	termo	específico	relativo	a	um	estudo	prático	sobre	a	moral	e	as	reflexões	
éticas	que	devem	permear	as	pesquisas	científicas	e	as	ações	que	manipulam	a	vida.

Destacamos que é a partir do século XX que podemos notar um esforço cada vez mais sig-
nificativo	para	o	estabelecimento	de	padrões	e	normas	que	respeitem	a	vida	humana	e	a	vida	
no planeta, pois foi nesse mesmo século que essas questões foram mais fortemente suscitadas.  

O ano de 1900 pode ser lembrado como a primeira tentativa de estabelecer parâmetros 
para	a	pesquisa	científica	envolvendo	pessoas.	Nesse	ano,	o	Ministério	da	Saúde	da	Prússia	tor-
nava público um documento que procurava organizar, estabelecendo padrões para a pesquisa 
científica	que	fazia	experimentação	em	humanos.	O	documento	indicava	que	o	sujeito	pesqui-
sado deveria ser informado sobre a pesquisa e as possíveis consequências.  Contudo, esse docu-
mento	não	foi	suficiente	para	nortear	outras	relações	entre	pesquisadores	e	pesquisados	e	em	
1930 ocorreu o “desastre de Lübeck”, que levou à morte 75 crianças de um total de 100. Essas 
mortes foram decorrentes de um teste com vacina BCG. Segundo consta, os testes foram reali-
zados sem o consentimento dos adultos responsáveis pelas crianças. No ano seguinte ao desas-
tre, as autoridades alemãs da época produziram um novo documento regulador de pesquisas. 

Durante a ascensão do nazismo na Alemanha e dos eventos de terror que marcaram 
a Segunda Guerra Mundial, outras normas passam a vigorar sobre a manutenção da vida. 
Nessa época, foram estabelecidos novos padrões sobre a vida e a morte e esses padrões foram 
legitimados	por	médicos	e	juristas,	ou	seja,	por	profissionais,	cujas	especialidades	referem-se	
ao campo da vida biológica e da vida moral. 

Assim, um “tribunal de saúde hereditária”, que visava “proteger” os alemães de raças e 
populações consideradas inferiores, foi criado no contexto do regime nazista. Nesse período, 
a eutanásia era prática legítima para o regime, que apontava os “doentes incuráveis” como 
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“vidas que não valiam a pena de ser vividas”. A eutanásia, decidida por médicos, poderia ser 
realizada por injeção ou sufocamento em câmara de gás. Dessa forma, em nome da “limpeza 
hereditária	e	étnica”	foram	utilizados	conhecimentos	científicos	e	mecanismos	tecnológicos,	
com a participação de médicos, para a realização de torturas e assassinatos. Havia, ainda, pes-
quisas relacionadas a medicamentos e métodos em que humanos, prisioneiros dos campos de 
concentração, eram usados como cobaias.

O	fim	da	guerra	provocou	uma	nova	etapa	para	os	procedimentos	médicos	e	para	a	pesquisa	
científica,	que	demandava	até	então	experimentação	em	seres	humanos.	Os	eventos	e	os	proce-
dimentos utilizados pelos médicos e cientistas do regime nazista incitaram uma retomada das 
questões éticas sobre experimentação em seres humanos. Em 1947, a partir do que foi presen-
ciado no tribunal de julgamento dos médicos nazistas, foi elaborado o Código de Nuremberg. O 
Código	define	que	os	experimentos	devem	buscar	resultados	vantajosos	para	a	sociedade,	e	que	
antes dos seres humanos, a experimentação deve ser feita primeiro em animais; que os volun-
tários têm direito à informação sobre o desenvolvimento da pesquisa, assim como o direito de 
determinar	o	fim	da	sua	participação	na	mesma;	e	que	os	experimentos	devem	ser	conduzidos	
de maneira a se evitar o sofrimento físico e moral. 

Além de atentar para a experimentação em seres humanos, a Bioética apresenta uma 
significativa	preocupação	com	aqueles	que	devem	ser	beneficiados	com	o	avanço	científico	
e tecnológico. Nesse sentido, destacamos como exemplo, nesse breve histórico, a criação do 
Comitê de Seleção de Diálise em Seattle, EUA (1960-1971). O desenvolvimento da técnica 
de diálise e o consequente aumento de custos levaram à criação do referido comitê, também 
conhecido como “Comitê Divino”. Ele detinha o poder de selecionar os que seriam atendidos 
pelo procedimento1 e determinava o acesso ao tratamento de uns pacientes em detrimento de 
outros,	o	que,	de	forma	indireta,	decidia	os	que	sobreviveriam.	As	dificuldades	dos	doentes,	
assim como a existência desse tipo de comitê, levou o debate de ordem técnica/moral para o 
contexto do atendimento médico, que foi um dos eventos fundadores da Bioética.

A	cada	avanço	científico,	a	cada	nova	etapa	que	envolve	novas	formas	de	se	entender	a	
vida,	a	morte	e,	a	cada	nova	etapa	que	modifica	o	modo	de	viver,	novas	questões	éticas	são	
postas e repostas. A aprovação pela FDA (Food and Drug Administration), nos EUA, do 
primeiro	contraceptivo	oral,	nos	anos	de	1960,	promoveu	modificações	na	vida	das	mulhe-
res. Não podemos negar que, ao inibir a fertilidade, a fecundação e a procriação, a vida 
das mulheres ganhou uma autonomia desconhecida para as gerações anteriores. Contudo, 
a pílula não encerrou as questões sobre a fecundação e procriação, pois ainda há o debate 
sobre a vida, sobre o início da vida. Principalmente, não encerrou as questões relativas a 
outras práticas que inibem a procriação, como o aborto. A fertilização assistida, por outro 
lado,	abriu	nova	possibilidade	para	casais	com	problemas	para	ter	filhos	e	auxiliou	no	amplo	
debate sobre os campos de atuação humana na determinação da vida. Esse debate é tão 
recente que pode abrir portas para procedimentos mais inusitados, principalmente após a 
experiência de clonagem da ovelha Dolly, em 1996. 

1 Conforme SILvA, Carlos H.D.; SCHRAMM, Fermin R. Bioética da obstinação terapêutica. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/
rbc/n_53/v01/pdf/artigo2.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2014.
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Acrescentam-se a esse breve histórico novas práticas e técnicas relativas ao Projeto Genoma 
Humano. Esse projeto foi iniciado pelo Departamento de Energia do Instituto Nacional de 
Saúde dos Estados Unidos (1999) e desenvolveu uma tecnologia capaz de descrever e mapear 
o sequenciamento de 99% do genoma humano de forma precisa. O sucesso do projeto traz 
a perspectiva de empreendimentos no contexto da realização de diagnósticos e terapias de 
doenças genéticas. A partir disso, novamente, questões éticas se fazem presentes. 

Fonte de dados: SCHRAMM, Fermin R.; BRAZ, Marlene. Introdução à bioética.  
Disponível em: <http://www.ghente.org/bioetica/index.htm>. Acesso em: 23 abr. 2014.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos
Prefácio

Acredito que um leitor, ao deparar-se com a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos, adotada pela Conferência Geral da UNESCO em sua 29o 
sessão (1997), será impactado por dois aspectos. Primeiramente, pela abrangência do texto 
que,	num	contexto	científico	e	político	marcado	por	questões	polêmicas	como	a	manipulação	
do	genoma	humano,	a	clonagem	humana	e	os	transgênicos,	afirma	ou	reafir	ma	princípios	e	
valores intangíveis. Em segundo lugar, pelos inúmeros e diferentes atores envolvidos, graças 
a diversos fatores: a natureza inerente ao assunto que, como todas as questões éticas, situa-se 
na interface entre várias disciplinas; a universalidade de seu enfoque, que deverá ser enrique-
cido por um debate público envolvendo todos os membros da sociedade; a diversidade de 
contextos econômicos, sociais e culturais nos quais se enraíza o pensamento ético ao redor do 
mundo.	Isso	porque	a	reflexão	de	cada	indivíduo	se	desenvolve	conforme	sua	própria	natu-
reza,	plasmada	por	sua	história	e	suas	tradições	(legais,	políticas,	filosóficas,	religiosas,	etc.).

A partir do texto apresentado, podemos observar que, a cada novo caso ou descoberta científica, 
novas questões éticas são colocadas. Nesse contexto, podemos afirmar que as práticas humanas, 
inclusive aquelas voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico, sempre exigem alguma 
forma de julgamento ético moral? Por quê? 
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Diante das novas questões éticas levantadas pela velocidade, algumas vezes surpreen-
dente do progresso nesse campo, a abrangência e o alcance potencial da Declaração tor-
naram necessário à UNESCO elaborar um sistema voltado para seu acompanhamento e 
implementação – uma inovação em se tratando de instrumento não mandatário.

De	todos	os	lados,	afirmou-se	o	interesse	de	que	esse	sistema	possa	se	tornar	rapidamen	te	
operacional, de modo que os princípios contidos no texto possam ser transformados em rea-
lidade com a maior rapidez possível. A Declaração necessita ser implementada com especial 
urgência,	em	função	da	velocidade	sempre	crescente	do	progresso	técnico	e	científico	da	bio-
logia e da genética, em que cada avanço quase infalivelmente traz novas esperanças para a 
melhoria do bem-estar da humanidade, ao lado de dilemas éticos sem precedentes. 

Em decorrência disso, a Conferência Geral da UNESCO em sua 30o sessão (1999) ado-
tou as “Diretrizes para a Implementação da Declaração Universal sobre o Genoma Humano 
e os Direitos Humanos” elaboradas pelo Comitê Internacional de Bioética e aprovadas pelo 
Comitê Intergovernamental de Bioética.

Estou convencido de que essas Diretrizes servirão para reforçar o compromisso moral 
assumido pelos Estados-Membros ao adotarem a Declaração, para dar consistência aos valores 
que	defendem	e	para	estimular	o	maior	número	possível	de	indivíduos	a	refletir	sobre	preo-
cupações de natureza ética, ampliadas a cada dia por novas questões, para as quais não há 
respostas	definidas	e	cujos	desdobramentos	podem,	hoje,	afetar	o	destino	que	a	humanidade	
está construindo para si. [...] 

C – Pesquisa sobre o Genoma Humano
Artigo 10
Nenhuma pesquisa ou suas aplicações relacionadas ao genoma humano, particular-

mente nos campos da biologia, da genética e da medicina, deve prevalecer sobre o respeito 
aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana dos indivíduos ou, 
quando for aplicável, de grupos humanos.

Artigo 11
Práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem de seres humanos, não devem 

ser permitidas. Estados e organizações internacionais competentes são chamados a cooperar na 
identificação	de	tais	práticas	e	a	tomar,	em	nível	nacional	ou	internacional,	as	medidas	necessá-
rias para assegurar o respeito aos princípios estabelecidos na presente Declaração.

Artigo 12
a) Os benefícios dos avanços na biologia, na genética e na medicina, relacionados ao 

genoma humano, devem ser disponibilizados a todos, com a devida consideração pela dig-
nidade e pelos direitos humanos de cada indivíduo.

b) A liberdade da pesquisa, necessária ao avanço do conhecimento, é parte da liberdade 
de pensamento. As aplicações da pesquisa, incluindo aquelas realizadas nos campos da bio-
logia, da genética e da medicina, envolvendo o genoma humano, devem buscar o alívio do 
sofrimento e a melhoria da saúde de indivíduos e da humanidade como um todo. [...]

UNESCO. Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Disponível em:   
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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 1. Por que as questões estudadas na Declaração têm caráter de urgência?

 2. A liberdade de pesquisa sobre o genoma humano apresenta alguma condição? Qual?

PESQUISA INDIVIDUAL

A bioética é um tema muito atual. Para aprofundar seu conhecimento, realize uma pesquisa na 
biblioteca da escola ou, se possível, na internet. O objetivo principal da pesquisa será responder à 
seguinte questão: Quais são as principais polêmicas enfrentadas pela bioética no mundo contem-
porâneo? Dois sites e dois autores indicados a seguir podem, de início, ajudar você neste trabalho. 

Os autores

•	 Edmund Pellegrino. Médico e filósofo estadunidense, considerado um dos pri-
meiros pensadores da bioética.

•	 volnei Garrafa. Pesquisador da Universidade de Brasília, vice-presidente da seção 
Latino-Americana da Sociedade Internacional de Bioética (SIBI).

Procure mais informações sobre esses dois autores: suas pesquisas, livros publicados 
e principais contribuições.

Os sites

•	 BIOÉTICA. Disponível em: <http://www.bioetica.ufrgs.br/textos.htm>. Aces so 
em: 3 dez. 2013.

•	 CENTRO de Bioética – Cremesp. Disponível em: <http://www.bioetica.org.br>. 
Acesso em: 3 dez. 2013.
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Registre a seguir a sua resposta para a questão proposta nesta pesquisa. Destaque, ainda, um dos 
problemas que você conheceu por meio da investigação para este trabalho que tenha atraído mais a 
sua atenção e justifique sua escolha.

Antes de fazer a próxima atividade de Leitura e análise de texto, com o auxílio do professor, responda 
às questões: No Brasil, os produtos farmacológicos são considerados como qualquer outro produto? 
Um produto farmacológico pode ter seu consumo induzido pela propaganda? Comente.

Leitura e análise de texto

A medicalização e a mercantilização da vida

Remédios, consultas e tratamentos médicos, planos de saúde e até pesquisas sobre doenças 
e genética humana transformaram a vida em uma espécie de mercadoria ou fonte de consumo.

No entanto, quando o desejo de lucro se sobrepõe ao atendimento das necessidades essen-
ciais das pessoas, a questão se transforma em um problema ético por excelência, pois a comer-
cialização dos recursos da saúde não deveria colocar em jogo o valor da vida humana.
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No Brasil, programas e iniciativas do poder público em diferentes níveis têm possibilitado 
baratear a produção de remédios e ampliar os tipos de tratamento disponíveis para a população.  
A educação, por sua vez, também amplia as oportunidades de acesso à saúde, facilitando a ado-
ção de cuidados preventivos e as respostas mais rápidas aos primeiros sintomas de doenças. Não  
se pode esquecer ainda das campanhas de vacinação, de alimentação equilibrada e da constante 
vigilância sanitária. Tudo isso, obviamente, é positivo e necessário e ainda há muito o que fazer 
para atender às necessidades de saúde da população.

Por outro lado, é importante notar a medicalização crescente da sociedade, causada pela 
ideia de que a medicina pode resolver tudo, evidentemente, com a ajuda dos produtos far-
macêuticos. Segundo essa tendência, para quase tudo se acena com um tipo de remédio que 
“cura” todo o tipo de mal-estar, além daqueles que curam as sequelas do uso de ou tros, e assim 
por	diante,	numa	espécie	de	reação	em	cadeia.	Há	remédios	e	suplementos	para	ficar	forte,	ali-
viar	o	cansaço,	iluminar	a	pele,	emagrecer,	engordar,	ficar	bonito,	tirar	a	dor,	ficar	bem-disposto	
e muitos outros, que cada vez mais enchem as prateleiras das farmácias espalhadas em mui tas 
ruas, praças e shoppings das cidades.

Podemos considerar que o aumento de consumo de produtos farmacológicos, destina-
dos a atender necessidades secundárias como a adoção de um padrão estético ditado pelos 
diferentes meios de comunicação social, poderia ser substituído pelo cuidado com a ali-
mentação e com a prática de atividade física. Contudo, a urgência em estar de acordo com 
os padrões leva as pessoas a consumir, muitas vezes de forma equivocada e sem prescrição 
médica, remédios, suplementos e fórmulas que prometem resultados em curto prazo. Se 
a propaganda promete efeitos mais rápidos para o emagrecimento ou para a conquista da 
forma	considerada	socialmente	como	ideal,	isso	não	significa	que	a	responsabilidade	pessoal	
ou social possa ser substituída pelo mercado da saúde. Aqui está outra área de atuação da 
bioética, que se preocupa não apenas com o acesso econômico das pessoas aos produtos far-
macêuticos, mas também com a imposição mercadológica de produtos em áreas que podem 
dispensar qualquer forma de medicalização.

O ser humano ideal e os avanços da engenharia genética

O avanço da engenharia genética e as pesquisas com células-tronco embrionárias sugerem 
a possibilidade de que um indivíduo possa vir a superar possíveis doenças e também que se 
controlem e selecionem  determinadas características genéticas. Em meio a tudo isso, é possí-
vel perguntar: Que ser humano é desejado e que ser humano deve ser evitado? Até que ponto 
os	pais	podem	decidir	sobre	como	devem	ser	os	filhos?	Com	a	manipulação	genética,	apre-
senta-se	outro	problema	bioético,	a	respeito	de	como	devem	ser	os	filhos:	Que	seres	podem	
ser escolhidos ou recusados? Como podem (ou devem) ser metamorfoseados? Não era esse o 
sonho nazista de criar uma raça perfeita, pura, eliminando toda e qualquer imperfeição?

A	bioética,	nesse	sentido,	implica	a	necessidade	de	se	refletir	sobre	a	existência	humana,	
uma vez que os nossos medos e angústias, as formas pelas quais nos conhecemos e nos com-
preendemos,	 assim	como	os	paradoxos	e	desafios	do	viver	passaram	a	 ser	perpassados	por	
inovações	técnicas	e	científicas	até	então	inéditas	na	humanidade.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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vOCÊ APRENDEU?

Leia com atenção o trecho a seguir: 

[...] Nas últimas duas décadas, os problemas éticos da Medicina e das ciências bio-
lógicas explodiram em nossa sociedade com grande intensidade. Isso mudou as formas 
tradicionais de fazer e decidir utilizadas pelos profissionais da Medicina. Constitui um 
desafio para a ética contemporânea providenciar um padrão moral comum para a solu-
ção das controvérsias provenientes das ciências biomédicas e das tecnologias aplicadas 
à saúde. A bioética, nova imagem da ética médica, é o estudo sistemático da conduta 
humana na área das ciências da vida e cuidado da saúde, enquanto essa conduta é exa-
minada à luz dos valores e princípios morais.

CLOTET, Joaquim. Por que Bioética? Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/bioetpq.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

Considerando o que nos propõe o autor e as discussões desenvolvidas nesta Situação de 
Aprendizagem, analise as seguintes informações:

I.  Mais do que nunca, é preciso preservar as formas tradicionais de fazer e decidir utilizadas pelos 
profissionais da medicina.

II.  As pesquisas nas áreas biomédicas devem ser conduzidas livremente, independentemente de 
qualquer consideração de ordem moral.

III. A medicina, como ciência da vida, não deve ser submetida a critérios éticos de avaliação e 
controle.

Iv.  As questões que dizem respeito à pesquisa nas áreas da biologia e da medicina não têm qualquer 
reflexo sobre a vida social.

v.  A solução das controvérsias provenientes das ciências biomédicas e das tecnologias aplicadas à saúde 
não constitui um desafio para a ética contemporânea.

Estão incorretas:

a) Todas as proposições.

b) Apenas I, II, Iv e v.

c) Apenas I, III, Iv e v.

d) Apenas Iv e v.

e) Nenhuma das proposições.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 
A TÉCNICA

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos ampliar o debate sobre a importância da técnica e o crescente 
desenvolvimento da tecnologia. vamos, ainda, refletir sobre como a tecnologia tem afetado as relações entre 
os seres humanos e entre os seres humanos e a natureza.

Leitura e análise de texto

Texto 1 – Tekhnê

Segundo o Pequeno Dicionário de Filosofia Contemporânea1, o termo técnica deriva do 
grego tekhnê	e	significa	aquilo	que	é	fabricado	e	produzido	pelo	homem.	Nesse	contexto,	
técnica refere-se tanto à criação como à produção. Dessa forma, a técnica no seu sentido 
mais original está inscrita na produção artística, nos ofícios, em artefatos e nos objetos.

Assim, um tecelão, por exemplo, é um técnico porque, mediante a utilização de uma 
técnica	 (procedimentos	pré-definidos),	produz	 tecidos.	O	tecelão	domina	uma	 técnica	e	
seu	ofício	ou	profissão	deriva	do	domínio	dessa	 técnica.	Da	mesma	 forma,	um	médico,	
mediante o emprego de técnicas, é capaz de curar um corpo doente e produzir saúde. Para 
produzir um poema, um vaso ou uma casa, é preciso dominar alguns procedimentos, ou 
seja, algumas técnicas. Como é possível observar nesses exemplos, o emprego de uma téc-
nica	não	se	refere	apenas	à	produção	de	objetos,	artefatos,	mas	pode	também	definir	ofícios.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Texto 2 – Técnica e poder

Pode-se dizer que, partindo de Atenas, o gosto pela palavra conquista a Grécia inteira. 
Ao mesmo tempo nascem técnicas e artes. vou ser um pouco pedante e usar a palavra grega 
tekhnê. Nessa palavra, há simultaneamente a ideia de técnica, de um saber aplicado, e a ideia 
de arte, de invenção, de produção original. vou ter que empregar essa palavra para marcar 
bem esses dois aspectos simultâneos de prática e de invenção individual. Esse desenvolvi-
mento	da	palavra	acarretará	o	nascimento	de	técnicas	específicas	que	serão	chamadas	depois	
de “retórica”. Para ocupar um lugar numa cidade assim, é preciso saber falar, saber conven-
cer. Como aconteceu muitas vezes em outras civilizações, o aparecimento de uma tekhnê 
gera	o	nascimento	de	uma	profissão.	A	democracia	ateniense	tem	necessidade	de	“profes-
sores”, de pessoas capazes de ensinar a falar bem, a manejar habilmente os argumentos de 
modo a convencer nos tribunais, que tratam dos assuntos privados, ou nas assembleias, que 
tratam das questões públicas. Saber convencer de que essa posição é melhor do que aquela 
é de importância capital.

CHâTELET, François. Uma história da razão: entrevistas com Émile Noël. Tradução Lucy Magalhães;  
revisão Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p. 17.

1 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Pequeno Dicionário de Filosofia Contemporânea. São Paulo: Publifolha, 2006. p. 164-165.
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A partir dos textos apresentados, reflita sobre a seguinte afirmação: Em nossa sociedade, além 
de servir à expressão e à comunicação, o domínio da palavra constitui também uma técnica de 
persuasão. Pensando nisso, responda: Quais profissões exigem a técnica de bem empregar as palavras? 
Com a complexidade da nossa sociedade, as atividades relacionadas às técnicas argumentativas tor-
naram-se também mais complexas? Dê exemplos. 

Leitura e análise de texto

Três momentos da sociedade tecnológica

A partir da instauração do mundo moderno, a técnica atingiu uma outra dimensão. Segundo 
Silvio Gallo1, podemos considerar três momentos de geração da sociedade tecnológica. 

No primeiro momento, durante o período do Renascimento, ocorreu o desencantamento do 
mundo,	ou	seja,	a	retirada	do	divino	dos	eventos	naturais	com	a	introdução	do	método	científico	
no desenvolvimento de técnicas que ampliaram as possibilidades de construção de máquinas e equi-
pamentos. Esse evento alavancou uma sociedade que começava a se estruturar tecnologicamente. 

A Revolução Industrial pode ser considerada o segundo momento de realização de uma socie-
dade tecnológica, quando, mais do que instrumentalizar a vida com objetos mais elaborados e 
mais do que ampliar as velocidades e encurtar distâncias, mais do que tornar mais leves pesados 
fardos,	o	homem	passa	a	ser	guiado	pela	máquina.	O	tempo	do	trabalho	já	não	é	mais	definido	
pelo homem, mas pela máquina. Já não são mais os ritmos naturais que governam a vida humana. 
A	vida	humana	ganha	um	nível	de	artificialidade	até	então	inédita.	

O terceiro momento da instauração da sociedade tecnológica é aquele em que vivemos. Com 
a rapidez do processamento de dados pelos computadores, a subordinação dos homens ao tempo 
e	ao	ambiente	das	máquinas	fica	cada	vez	maior.	A	sociedade	contemporânea	se	caracteriza,	cada	
vez mais, pela velocidade das atualizações das máquinas e das informações, tornando o homem 
gradativamente	mais	dependente	e	obsoleto	em	relação	ao	fluxo	de	atualizações e informações.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

1 GALLO, Silvio (Coord.). Ética e cidadania: caminhos da Filosofia: elementos para o ensino de Filosofia. 20. ed. Campinas: Papirus, 
2012. p. 104-106. 
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Leitura e análise de texto

Razão instrumental 

No mundo esclarecido, a mitologia invadiu a esfera profana. A existência expurgada dos 
demônios e de seus descendentes conceituais assume em sua pura naturalidade o caráter numi-
noso que o mundo de outrora atribuía aos demônios. Sob o título de fatos brutos, a injustiça 
social da qual esses provêm é sacramentada hoje em dia como algo eternamente intangível e isso 
com a mesma segurança com que o curandeiro se fazia sacrossanto sob a proteção de seus deu-
ses. O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos objetos 
dominados;	com	a	coisificação	do	espírito,	as	próprias	relações	dos	homens	foram	enfeitiçadas,	
inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo. Ele se reduz a um ponto nodal das rea-
ções e funções convencionais que se esperam dele como algo objetivo. O animismo havia dotado 
a	coisa	de	uma	alma,	o	industrialismo	coisifica	as	almas.	O	aparelho	econômico,	antes	mesmo	do	
planejamento total, já provê espontaneamente as mercadorias dos valores que decidem sobre o 
comportamento	dos	homens.	A	partir	do	momento	em	que	as	mercadorias,	com	o	fim	do	livre	
intercâmbio, perderam todas as suas qualidades econômicas, salvo seu caráter de fetiche, este se 
espalhou como uma paralisia sobre a vida da sociedade em todos os seus aspectos.

ADORNO,	Theodor;	HORKHEIMER,	Max.	Dialética do esclarecimento:	fragmentos	filosóficos.	 
Tradução Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 40.

A partir do texto, reflita e considere: O que tem moldado a sua vida? De que forma os avanços 
tecnológicos vêm encaminhando a sua rotina, os seus saberes, a sua forma de ver o mundo?

LIÇÃO DE CASA

Para aprofundar a reflexão sobre a razão instrumental, é interessante pesquisar notícias 
em jornais ou revistas que revelem valores associados ao processo identificado por Adorno e 
Horkheimer como coisificação do mundo e do homem. 
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Leitura e análise de texto

Texto 1 – Uma nova ética para a tecnologia

“O	Prometeu	definitivamente	desacorrentado,	ao	qual	a	ciência	confere	forças	antes	
inimagináveis e a economia o impulso infatigável, clama por uma ética que, por meio de 
freios voluntários, impeça o poder dos homens de se transformar em uma desgraça para 
eles mesmos.”1

Nesse trecho, podemos notar a perspectiva que Hans Jonas tem do alcance da sociedade 
tecnológica, pois não se trata de pensar a técnica apenas como um instrumental que poten-
cializa a ação humana. Atualmente, por meio do desenvolvimento tecnológico, as técnicas 
modificam	o	ambiente,	e,	consequentemente,	as	condições	da	vida	humana	e	a	própria	vida	
humana. Diante disso, Jonas, bem como outros pensadores contemporâneos, entendem 
que	o	fio	que	nos	prendia	à	tradição	foi	rompido.	Dessa	forma,	devemos	formular	novos	
princípios	morais	e	procurar	refletir	eticamente	a	partir	dos	problemas	de	nosso	tempo.	

“Tudo aí é novo, sem comparação com o que o precedeu, tanto no aspecto da moda-
lidade quanto no da magnitude: nada se equivale no passado ao que o homem é capaz de 
fazer no presente e se verá impulsionado a seguir fazendo, no exercício irresistível desse seu 
poder. Toda sabedoria acumulada até então sobre o justo comportamento esteve talhada 
para aquela experiência. Nenhuma ética tradicional nos instrui, portanto, sobre as normas 
do bem e do mal às quais se devem submeter as modalidades inteiramente novas do poder e 
de suas criações possíveis. O novo continente da práxis coletiva que adentramos com a alta 
tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém.”2

A	reflexão	ética	sobre	a	técnica	se	faz	presente	e	urgente	na	medida	em	que,	pressiona-
dos pela dinâmica do nosso tempo, podemos nos esquecer (e parece que temos esquecido 
desse importante detalhe) que a técnica, sendo ela mero suporte instrumental ou potencia-
lizada pela ciência e pela investida crescente da economia, é e sempre foi produto da ação 
humana e está inserida no âmbito do que é contingente (para lembrarmos de Aristóteles), 
do que podemos escolher e julgar. Essa lembrança nos remete novamente para a emancipa-
ção e pode ser o caminho de volta para a razão verdadeiramente esclarecida.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Texto 2 – Por que a técnica moderna é um objeto para a ética

Que de modo geral, a Ética tem algo a dizer sobre os assuntos da técnica ou que a 
técnica se subordina a considerações éticas, decorre do simples fato de que a técnica é um 
exercício do poder humano, isto é, uma forma do agir, e todo o agir humano está exposto 

1 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros 
Montez. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC-Rio, 2006. 
2 Ibidem.
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à	prova	moral.	[...]	Como	poder	humano	imensamente	intensificado,	a	técnica	se	subsume	
inequivocadamente nessa vontade geral. Todavia, constitui ela um caso particular, que exige 
um esforço do pensamento ético, diferente daquele apropriado para qualquer ação humana. 
Minha tese é que a técnica moderna constitui, de fato, um caso novo e particular [...] de 
considerações éticas; razões para perscrutar até os fundamentos da ética em geral. [...] À pri-
meira	vista,	parece	fácil	diferenciar	entre	a	técnica	benéfica	e	prejudicial,	na	medida	em	que	
se	olha	para	a	finalidade	da	utilização	dos	instrumentos.	Arados	são	bons,	espadas	são	ruins.	
[...] Traduzindo em moderna tecnologia: bombas atômicas são ruins, adubos químicos, 
que ajudam a alimentar a humanidade, são bons. Porém, aqui salta aos olhos o embaraçoso 
dilema da técnica moderna. Os “arados” dela podem, a longo prazo, ser tão nocivos quanto 
suas “espadas” [...]. Pois podemos deixar a espada em sua bainha, mas não o arado no 
celeiro. De fato, uma guerra atômica total seria, de um golpe, apocalíptica; porém, embora 
ela possa irromper a qualquer momento e o pesadelo dessa possibilidade possa ensombrecer 
todos os nossos dias futuros, ela não precisa irromper, pois aqui se encontra ainda a salva-
dora distância entre a potencialidade e atualidade, entre posse de um equipamento e seu uso 
– e isso nos dá a esperança de que o uso seja evitado (o que, de fato, constitui a paradoxal 
finalidade	de	sua	posse).

GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Hans Jonas: por que a técnica moderna é um objeto para a ética. Nat. hum. [on-line],  
vol.1, n.2, p. 407-420, 1999. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/nh/v1n2/v1n2a07.pdf>.  

Acesso em: 3 dez. 2013. 

Após a leitura dos textos, faça as atividades:

 1.	Por	que	toda	a	sabedoria	acumulada	pouco	pode	nos	ajudar	para	definir	o	que	é	certo	e	o	que	
é errado para o contexto da tecnologia atual?
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VOCÊ APRENDEU?

Pesquise na internet a música O silêncio, de Arnaldo Antunes, e faça um desenho ou uma colagem 
que possa representar o seu entendimento sobre a mensagem da música. O produto da pesquisa e 
do trabalho poderá ser apresentado, a critério do seu professor.

Desafio!

Com base nos textos de Adorno, Horkheimer e Giacoia, que trazem como tema central 
questões relativas à técnica e aos instrumentos tecnológicos, você será desafiado a planejar 
com seu grupo um dia em que o uso dos recursos tecnológicos seja minimizado. Ou seja, 
você deverá procurar realizar atividades cotidianas relativas à música, à comunicação e aos 
cálculos, entre outras, sem a utilização de instrumentos tecnológicos. Essa atividade deverá 
gerar uma experiência a ser descrita em seu caderno.

 2.	Comente	 a	 seguinte	 afirmação	do	 texto:	 “À	primeira	vista,	parece	 fácil	diferenciar	 a	 técnica	
benéfica	e	prejudicial,	na	medida	em	que	se	olha	para	a	finalidade	da	utilização	dos	instrumen-
tos. Arados são bons, espadas são ruins. [...] Porém, aqui salta aos olhos o embaraçoso dilema da 
técnica moderna. Os ‘arados’ dela podem, a longo prazo, ser tão nocivos quanto suas ‘espadas’”.
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A condição humana nos remete às condições fundamentais para a existência do homem no 
mundo. São estas a natalidade, a mortalidade, a mundanidade e a pluralidade. Observe as imagens, 
pense e responda: Para viver como seres humanos, habitar o planeta e constituir o mundo, algumas 
atividades devem ser realizadas. Quais são elas? Qual é a finalidade dessas atividades?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 
A CONDIÇÃO HUMANA E A BANALIDADE DO MAL 

O objetivo desta Situação de Aprendizagem é introduzir o debate sobre a condição humana e a 
banalidade do mal, segundo Hannah Arendt. 

As imagens a seguir são um convite para iniciar uma reflexão sobre o que estamos fazendo no 
mundo.
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Leitura e análise de texto

Texto 1 – Trabalho, labor e ação

O labor consiste na atividade do corpo que garante a manutenção da vida biológica. 
Essa atividade envolve produção e consumo.

O trabalho consiste na atividade pela qual os homens transformam o ambiente natural 
em	artificial.	Garante	estabilidade	diante	da	instabilidade	da	natureza.

A ação consiste na atividade pela qual ocorre a relação entre os homens; efetivamente, 
é	a	experiência	política.	Especificamente	humana,	a	ação	tem	como	condição	a	pluralidade	
de atos e palavras.

Essas três atividades estão intimamente ligadas ao nascimento e à morte, à natalidade 
e à mortalidade. 

O labor não apenas assegura a vida do indivíduo, mas perpetua a espécie. Com o tra-
balho, a vida pode durar mais, pois os benefícios e o conforto ge rados criam um mundo 
mais adaptado para a existência humana. Por mais que a vida seja efêmera, o trabalho per-
mite seu prolongamento. Pela ação, fundada na memória e na linguagem, cria-se a história 
e o encontro político entre os seres humanos.

A ideia de natalidade ou nascimento é muito importante no pensamento de Hannah 
Arendt. Cada bebê traz a certeza de um mundo novo, uma nova maneira de agir. Cada 
nascimento é uma nova possibilidade para o mundo.

A condição humana não deve ser confundida com a natureza humana. São ca tegorias 
totalmente diferentes. A condição humana se refere ao condicionamento dos homens para a 
manutenção de sua existência, em face de si mesma, do mundo e dos outros. Já a natureza 
humana seria a essência do homem, impossível de ser alcan çada pelo próprio homem.

Para Hannah Arendt, o homem moderno experimenta o problema de ter a dimensão 
do labor como a mais importante. A relação com os outros e com o mundo acaba substi-
tuída pela imediata satisfação das necessidades básicas. A vida, quando pri vilegia o labor, 
os prazeres biológicos, comer, dormir, beber, ter relações sexuais, ou seja, apenas com o 
objetivo de sobrevivência, torna-se tão básica quanto essas necessidades.

Quando tratamos o mundo como uma forma de alcançar nossos objetivos imediatos, 
o que chamamos de trabalho deixa de ser transformação para ser labor; torna-se repetição 
sem	fim,	na	desgastante	rotina	dos	trabalhadores:	alienação.

O agir também se reduz ao labor, na medida em que nossa relação com os outros não 
é nem de gratuidade nem de busca política, como o desenvolvimento humano coletivo. Os 
outros são meros objetos, por meio dos quais nossas satisfações são realizadas, e a política 
deve ser orientada para o labor, para o básico, e nada mais.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Texto 2 – A condição humana

Se compararmos o mundo moderno com o mundo do passado, veremos que a perda da 
experiência humana acarretada por esta marcha de acontecimentos é extraordinariamen te mar-
cante. Não foi apenas, e nem sequer basicamente, a contemplação que se tornou experiên cia 
inteiramente	destituída	de	significado.	O	próprio	pensamento,	ao	tornar-se	mera	“previsão	
de consequências”, passou a ser função do cérebro, com o resultado de que se descobriu que 
os instrumentos eletrônicos exercem essa função muitíssimo melhor do que nós. A ação logo 
passou a ser, e ainda é, concebida em termos de fazer e de fabricar, exceto que o fazer, dada 
a sua mundanidade e inerente indiferença à vida, é agora visto como apenas outra forma de 
labor, como função mais complicada, mas não mais misteriosa, do processo vital.

No	entretempo,	demonstramos	ser	suficientemente	engenhosos	para	descobrir	meios	
de atenuar as fadigas e penas da vida, ao ponto em que a eliminação do labor do âmbito 
das atividades humanas já não pode ser considerada utópica. Pois, mesmo agora, “labor” é 
uma palavra muito elevada, muito ambiciosa para o que estamos fazendo ou pensamos que 
estamos fazendo no mundo em que passamos a viver. O último estágio de uma sociedade 
de operários, que é a sociedade de detentores de empregos, requer de seus membros um 
funcionamento puramente automático, como se a vida individual realmente houvesse 
sido afogada no processo vital da espécie, e a única decisão ativa exigida do indivíduo 
fosse deixar-se levar, por assim dizer, abandonar a sua individualidade, as dores e as penas 
de viver ainda sentidas individualmente, e aquiescer num tipo funcional de conduta 
entorpecida e “tranquilizada”. O problema das modernas teorias do behaviorismo não 
é que estejam erradas, mas sim que podem vir a tornar-se verdadeiras, que realmente 
constituem as melhores conceituações possíveis de certas tendências óbvias da sociedade 
moderna. É perfeitamente concebível que a era moderna – que teve início com um surto 
tão promissor e tão sem precedentes de atividade humana – venha a terminar na passivi-
dade mais mortal e estéril que a História jamais conheceu.

ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 10. ed.  
Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2009. p. 335.

 1. Relacione as atividades elencadas por você no primeiro exercício desta Situação de Aprendiza-
gem às atividades fundamentais: labor, trabalho e ação.
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 2. Quais são as limitações que o labor, na sociedade moderna, oferece para o agir, de acordo com 
o pensamento de Hannah Arendt?

 3. Qual é o principal ensinamento de Hannah Arendt sobre a condição humana?

PESQUISA EM GRUPO  

Analise o cartaz que apresenta os símbolos nazistas para identificação dos prisioneiros nos campos 
de concentração. Esses símbolos eram utilizados para indicar o tipo de punição destinado a cada 
prisioneiro. 
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Cartaz	em	que	se	apresentam	os	símbolos	que	identificavam	os	prisioneiros	nos	campos	de	concentração	alemães.	O	enfoque	e	a	
opinião	expressos	nesta	publicação	e	o	contexto	no	qual	a	imagem	é	utilizada	não	necessariamente	refletem	o	enfoque	ou	a	política,	nem	
implicam a aprovação do Museu do Holocausto dos Estados Unidos.   
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Símbolo Significado Motivos

Dois triângulos amarelos sobrepostos em forma 
de estrela: judeu.

Racismo, perseguição religiosa 
e discriminação social.

Triângulo	amarelo:	judeu	por	religião	ou	filho	
de judeu.

Racismo, perseguição religiosa 
e discriminação social.

Triângulo vermelho: comunista, anarquista, 
social-democrata e liberal. Perseguição política.

Triângulo verde: criminosos comuns 
(assassinos, ladrões, estupradores e outros). Os 
arianos recebiam privilégios.

Discriminação social.

Triângulo roxo: pessoas que, por motivos 
religiosos, não assumiam os projetos nazistas.

Perseguição religiosa e 
política.

Triângulo azul: imigrantes, considerados 
apátridas. Discriminação social.

Triângulo castanho: ciganos. Racismo e discriminação 
social.

Triângulo preto: mulheres que ofereciam 
“risco social”, tais como lésbicas, alcoólatras, 
feministas, anarquistas, prostitutas e portadoras 
de	deficiência.

Homofobia, discriminação 
social, perseguição política, 
machismo.

Triângulo rosa: homossexuais masculinos. Homofobia.

Converse com seu grupo a respeito do cartaz e do quadro de símbolos observados. Elabore um 
novo cartaz utilizando desenhos e/ou colagens para expressar formas de violência contra determi-
nados grupos de pessoas na sociedade brasileira atual.

LIÇÃO DE CASA

Outra contribuição importante de Hannah Arendt está na ideia segundo a qual, no século XX, 
vivemos uma banalização do mal, tornando perversos não apenas os grandes vilões, co mo  
Hitler, mas também o cidadão comum, que nada faz para impedir o mal. Considerando a  
banalização do mal tão presente no cotidiano, sobretudo nos grandes centros urbanos, elabore uma 
redação, em folha avulsa, comentando um ou dois exemplos dessa banalização.
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PESQUISA INDIVIDUAL

Pesquise em jornais e na televisão informações que comprovem a afirmação de Hannah Arendt 
de que o predomínio do labor, da alienação e da falta de comprometimento das pessoas em geral 
impede o agir solidário, voltado para a realização da democracia com igualdade de direitos e de acesso 
aos bens materiais e morais. Registre a seguir as suas impressões.

vOCÊ APRENDEU?

Leia o excerto a seguir e, depois, siga as orientações para a realização da atividade.

Não julgar e não agir de forma alguma é uma condição a que muita gente no mundo 
moderno aspira com a maior devoção. Todavia, o argumento de Hitler de que “um homem 
num vilarejo [não é capaz] de avaliar as questões vitais que dizem respeito a continentes intei-
ros” bem como o argumento de que não se podem esperar entendimento e decisões políticas 
de um homem desses, da mesma forma como não se pode pôr ao volante de um carro alguém 
que não sabe dirigir, teve um impacto maior, foi mais convincente na Alemanha do que em 
outros países. Lá, esse velho e batido argumento dos adversários da democracia tinha o apoio 
de uma tradição excepcionalmente forte de passividade política e de uma tradição da mesma 
forma vigorosa de trabalho e produção. Juntas, essas duas tradições conferiam plena plausi-
bilidade à curiosa equiparação entre a capacidade puramente técnica e a atividade puramente 
humana, sendo que esta sempre lidou com as questões do certo e do errado. Quando a base 
moral da consciência do certo e do errado, mesmo que tácita, começou a desmoronar, o passo 
seguinte foi medir as ações sociais e políticas com critérios técnicos e produtivos que eram 
intrinsecamente alheios a essas esferas mais amplas da atividade humana.

ARENDT, Hannah. À mesa com Hitler. In: Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios). Tradução Denise Bottman.  
Organização, introdução e notas Jerome Kohn. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 317.
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Livros

•	 ARENDT, Hannah. A promessa da política. São Paulo: Bertrand Brasil, 2008. Neste 
livro, a autora trata da importância da política e defende a ideia de liberdade, condição 
necessária da pluralidade.

•	 PINHEIRO, Paulo S.; ALMEIDA, Guilherme A. Violência Urbana. São Paulo: 
Publifolha, 2003. Esta obra é indicada para quem deseja se aprofundar no tema 
violência.

Filme

•	 Cidade de Deus. Direção: Fernando Meirelles. Brasil, 2002. 135 min. Drama. Assista 
ao filme para o aprofundamento no tema violência e banalidade do mal. O filme traça 
um amplo panorama da realidade urbana da periferia pela ótica do morador da comu-
nidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Os personagens apresentados enfrentam 
dilemas a respeito de viver ou não na criminalidade. Trata-se de uma obra cinemato-
gráfica importante para contextualizar as questões da violência nas grandes cidades 
brasileiras, uma realidade desconhecida pela classe média. 

Site

•	 REvISTA Pangea. Disponível em: <http://www.clubemundo.com.br/revistapangea>. 
Acesso em: 23 jan. 2014. O site disponibiliza a publicação de um interessante boletim 
voltado para estudantes do Ensino Médio e traz informações e artigos sobre as questões 
e tendências sociopolíticas do mundo contemporâneo. 

PARA SABER MAIS

A partir do excerto apresentado e dos conteúdos trabalhados nesta Situação de Aprendizagem, 
escreva, em folha avulsa, um diálogo sobre os temas estudados. Nesse diálogo, uma das partes 
(um dos personagens) deverá alertar para os perigos de que uma sociedade democrática paute 
as suas decisões por critérios fundados apenas em argumentos técnicos e de produção e a outra 
parte (outro personagem) deverá contra-argumentar com base no entendimento de que a socie-
dade atual, pelo conhecimento teórico e técnico construído, não pode deixar que decisões 
importantes sejam tomadas pelo conjunto da população que ignora aspectos técnicos de pro-
blemas políticos.
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Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghelfi Rufino, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

CTP, Impressão e acabamento
Plural Indústria Gráfica Ltda.



A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo autoriza a reprodução do conteúdo do material de sua titularidade pelas demais secretarias de educação do país, desde que mantida a integri-
dade da obra e dos créditos, ressaltando que direitos autorais protegidos*deverão ser diretamente negociados com seus próprios titulares, sob pena de infração aos artigos da Lei no 9.610/98.

* Constituem “direitos autorais protegidos” todas e quaisquer obras de terceiros reproduzidas no material da SEE-SP que não estejam em domínio público nos termos do artigo 41 da Lei de 
Direitos Autorais.

* Nos Cadernos do Programa São Paulo faz escola  são indicados sites para o aprofundamento de conhecimentos, como fonte de consulta dos conteúdos apresentados e como referências bibliográficas. 
Todos esses endereços eletrônicos foram checados. No entanto, como a internet é um meio dinâmico e sujeito a mudanças, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não garante que os sites 
indicados permaneçam acessíveis ou inalterados.
* Os mapas reproduzidos no material são de autoria de terceiros e mantêm as características dos originais, no que diz respeito à grafia adotada e à inclusão e composição dos elementos cartográficos 
(escala, legenda e rosa dos ventos).

Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Presidente da Diretoria Executiva 
Mauro de Mesquita Spínola

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Adesign, Jairo Souza 
Design Gráfico e Occy Design (projeto gráfico).

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
(coordenadora) e Ruy Berger (em memória).

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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