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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na 

modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Olá, seja bem-vindo ao estudo de Filosofia e Ética. 

Com certeza você deve estar se perguntando: Filosofia? Filosofar? Para que 

serve isto em um curso técnico? 

Se você começou assim, parabéns! Você já entrou para nossa turma. Afinal 

para a filosofia, o questionamento é essencial, pois se trata da personagem 

principal desta ciência. 

Em nosso curso Técnico em Secretariado, o conteúdo de Filosofia/Ética quer 

refletir sobre a evolução do ser humano, e como este pensa sobre si mesmo 

e as coisas a seu redor. Entender como as reflexões filosóficas ajudaram na 

formação dos valores que até hoje influenciam as ações humanas.

Mostrar que o bom profissional age a partir de princípios éticos, e se 

preocupa consigo e com os outros. E para isso é necessário conhecer o 

desenvolvimento histórico do pensamento filosófico, bem como seus 

principais representantes. 

Animados? Então vamos lá, descobrir ao longo de nossas aulas um pouco 

mais sobre filosofia e ética.

Bons estudos!

Prof. Ellton Luis Sbardella 
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Aula 1 – Introdução à Filosofia e Ética

Pretendemos em nossa primeira aula apresentar alguns temas 

básicos de filosofia. Esclarecer conceitos do pensamento filo-

sófico, e mostrar a importância de se estudar e aprofundar a 

capacidade humana de refletir sobre a realidade e fatos.

Para o início de nosso estudo, temos uma tarefa básica: Conhecer o signifi-

cado da palavra Filosofia. Vamos lá! 

Em primeiro lugar não existe uma única interpretação. Então três delas são 

as que nos interessam aqui: “Pensar”, “Saber viver”, e o próprio verbo 

“Filosofar”. Esta última está falando daquilo que é próprio de alguns per-

sonagens da história da humanidade na Grécia Antiga, por volta dos séculos 

VI e V a.C., ou seja, a mais de dois mil anos. 

Os personagens a quem nos referimos acima são os filósofos, pessoas que 

se ocupavam em pensar sobre a natureza, o tempo, as pessoas e a sociedade 

na qual viviam, a fim de desvendar e compreender toda sua essência. 

Figura 1.1: Filósofos 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

Vamos ver o que diz o Professor Cassiano: 

Para os primeiros filósofos, assim como para os filósofos de todos 

os tempos, a razão é o único instrumento para interpretar a reali-

dade. Filosofar, portanto, é encontrar a verdade por meio da razão. 

(CORDI, 1995, P.8).



Com certeza, você perceberá pela origem da palavra Filosofia, o alcance 

que ela tem. Pois bem, ela é a junção de dois termos gregos: Filo (amigo) e 

Sofia (Sabedoria), portanto o filósofo, ou aquele se põe a filosofar está se 

aproximando, está se tornando amigo da sabedoria. Na prática: sempre 

buscando aprender. 

Por isso é importante que ao estudarmos Filosofia e Ética você esteja cons-

ciente da necessidade de aumentar seus conhecimentos. Refletir, pensar e 

analisar o que você já sabe de alguma maneira. E acrescentar novas infor-

mações.

Por exemplo: Provavelmente já ouvimos falar em ética profissional, mas 

afinal o que é Ética? Como ela se desenvolve? Como a colocamos em práti-

ca? Não basta exigirmos posturas éticas no trabalho, devemos saber o que 

é e como aplicá-la.

Quando falamos a filosofia nos ajuda a refletir e aprofundar o que já sabe-

mos, estou falando dos Conceitos e Pré-conceitos. Vamos ver o primeiro: 

Antes de chegarmos ao conceito de alguma coisa, formamos sobre ela um 

juízo antecipado, ou seja, um pré-conceito. (SÁTIRO e WUENSCH, p. 11). 

Aqui os chamamos de “juízos intuitivos”, são pontos de partida para co-

nhecermos, tornam-se negativos se não forem desenvolvidos. E isto se faz a 

partir daquilo que já apresentamos, do ato de perguntar: o porquê e o para 

quê das coisas.

Veja abaixo o que seria preconceito para os autores Sátiro e Wuensch:

O Pré-conceito é uma ideia ainda não elaborada, um pouco vaga, 

por assim dizer, de ouvir falar. É uma primeira noção de algo. É 

por isso que muitos pré-conceitos têm sentido negativo: são parciais, 

incompletos, tomam a parte pelo todo. É o caso dos preconceitos (pré-

-conceitos) raciais, sexuais, religiosos e políticos. O pré-conceito não é 

ainda um conhecimento definitivo, mas é um ponto de partida e, se 

bem desenvolvido, pode tornar-se um conceito, ou seja, um conheci-

mento mais amplo e completo. (SÁTIRO; WUENSCH, 2003, p. 11).

Assim como nós temos uma data de nascimento, em um lugar determinado, 

em momento particular da história da humanidade, a filosofia também tem 

data de nascimento. Mas, é claro que não com exatidão cronológica. 

Como aproximação a história 
sobre a origem da filosofia e 

a visualização de temas gerais 
de filosofia acesse http://www.
consciencia.org/tag/filosofia-

para-iniciantes. Leia alguns dos 
artigos para interação com a 

linguagem filosófica.

Conceitos
Ideias desenvolvidas sobre um 
assunto; para montarmos esta 

ideia, precisamos analisar, refletir 
e sintetizar, tirar uma conclusão.

Filosofia e Éticae-Tec Brasil 14



1.1 O surgimento da filosofia
No século VI a.C, em uma cidade da Grécia chamada Mileto entre alguns 

estudiosos aumentava a admiração e o espanto diante da grandiosidade do 

céu, da terra e do mar. Eles também tinham dúvidas de como eram feitas as 

coisas da natureza: árvores, pedras, animais, o ser humano, etc. Lembre-se 

de que naquela época não existiam os nossos meios de comunicação, nem 

os avanços científicos e pesquisas como temos hoje. O conhecimento de-
pendia muito mais da observação e intuição. E por isso o acesso mínimo 

a formação acadêmica. Outros homens e mulheres começaram a perguntar 

se as coisas eram mesmo obras dos deuses (como ensinava a mitologia 
grega), ou tinha outra maneira de explicar. Estes homens são os primeiros 

filósofos. Naquela época começam também (1) a surgir leis escritas (a justiça 

não dependiam apenas da vontade do Rei), (2) há mais comércio entre as 

cidades e viagens marítimas distantes e frequentes. Isto fazia com as pessoas 

trocassem não só mercadorias, mas também hábitos, costumes e ideias. 

Figura 1.2: Platão e Aristóteles
Fonte: http://1.bp.blogspot.com 

Percebe o que este processou provocou? Provocou mais contatos entre as 

pessoas, mais informações, mais curiosidades e mais perguntas. Outras ex-
plicações são pensadas para dizer o que é o mundo. Não são mais os 
“deuses, que querem as coisas deste jeito”, mas as coisas apresentam 
uma ordem lógica, e não mágica. Este tipo de conhecimento surgia das 

experiências e das observações sobre o funcionamento da natureza, e origi-

nou a Filosofia. (CNEC 1º ano vol, P.8). 

A filosofia é o rompimento com as explicações da realidade por meio de mitos. 

Um detalhe importante em filosofia é o seguinte: não vamos encontrar a 

verdade de tudo, nós iremos desenvolver ideias coerentes e conclusões lógi-

cas, por isso existe a pergunta, a dúvida que sempre aparece de novo, e nos 

motiva a estudar mais. 

Mitologia
Conjunto de mitos, de narrativas 
religiosas que explicavam a 
existência dos deuses, do ser 
humano e do cosmos.

A Grécia Antiga localizava-se 
no sudeste da Europa, na bacia 
oriental do mar mediterrâneo, 
entre os mares Egeu e jônico. O 
relevo da região onde se localizava 
a Grécia antiga é bastante 
acidentado, com várias cadeias 
de montanhas, dificultando a 
comunicação e o transporte. 
Isto fez com que a Grécia fosse 
constituída por diversas cidades-
estados independentes. Cada uma 
possuía organização social própria, 
com governo, costumes e religião. 
A história da Grécia se divide em 
cinco períodos: Pré-Homérico, 
Homérico, Arcaico, Clássico e 
Helenístico. O período Clássico 
é considerado a idade de ouro 
da sociedade Grega, foi quando 
governou Péricles (444 a.c – 429 
a.c), cuja principal característica 
foi o incentivo da participação 
democrática dos cidadãos. Foi 
neste contexto, que nasceu 
a Filosofia: Estudo que busca 
entender por meio de explicações 
racionais a existência humana e 
a realidade do mundo. Sócrates, 
Platão e Aristóteles entre outros, 
são os principais filósofos gregos 
que continuam presentes também 
o pensamento ocidental.
PILETTI, N. PILETTI C. História e 
Vida integrada. Ática: São Paulo, 
2005, p.108, 110, 122, 132.

e-Tec BrasilAula 1 – Introdução à Filosofia e Ética 15



1.2 Racionalidade
O que estamos apresentando, tem importância por 

um fato claro e evidente: O ser humano é um ser que 

pensa. Ou como aprendemos na escola um animal 
racional. Usa o pensamento, a razão, ou mais ainda 

a Capacidade Racional. E o que isso significa? Va-

mos aprofundar: você deve ter ouvido alguém dizer: 

“você tem razão”, ou “você não tem razão” sobre isto 

ou aquilo. 

Então, estar com a razão, ser racional, usar a racionali-

dade é usar as faculdades mentais de lidar intelec-
tualmente com os fatos e coisas. Quem falou bastan-

te sobre a razão foi Max Weber, um pensador alemão 

muito importante do século XIX (1864 -1920). Mas 

nos podemos melhorar ainda mais a definição de ra-

zão, podemos entendê-la como ação da mente diante 
de tudo que aparece aos cinco sentidos, e mais a 
razão. São eles que nos permitem que continue-
mos existindo e nos relacionando com as coisas e 
pessoas. Portanto, a ação mais a razão nos dão o 
entendimento básico do que está ao nosso redor. 

Confirmamos assim o que aprendemos na escola, que o homem é um 

“animal racional”.

Vamos observar o que diz o professor Queiroz: 

Racionalidade é o resultado das ações orientadas por princípios da ra-

zão e que se expressa, por exemplo, sob a forma de cultura ou menta-

lidade. (QUEIROZ, 2010, p.24).

Mas e na prática? Nas ações do dia a dia como identificamos a razão? 
Nas próprias ações, ou seja, calculando, gerenciando, administrando, pre-

vendo, verificando, observando, etc.

Estas ações têm uma divisão importante: 

•	 Ações afetivas: movidas pelos sentimentos, e por isso não são conside-

radas racionais. 

Assista ao filme Gaijin, 
caminhos da liberdade, 

dirigido por Tizuka Yamasaki, 
e perceba todo o processo 

de organização e adaptação 
que imigrantes japoneses 

tiveram de fazer na chegada 
ao Brasil. Estas ações envolvem 

o uso das capacidades e do 
direcionamento das ações. 

Figura 1.3: Pensativo 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Figura 1.4: Max Weber
Fonte: http://observandoarealidade.
blogspot.com

Filosofia e Éticae-Tec Brasil 16



•	 Ações tradicionais: quando a pessoa apenas repete o que aprendeu 

sem questionar, como os hábitos e costumes.

•	 Ações com relação afins: a pessoa usa as capacidades acima des-

critas com um objetivo definido: construir uma casa, fazer um curso, 

comprar algo.

•	 Ações racionais com relação a valores: quando a pessoa age com as 

mesmas capacidades já ditas a partir de algo que ela acredita. Um exem-

plo não positivo, mas racional, são os atentados terroristas.

Pensemos juntos agora, onde percebemos a racionalidade no cur-

so de secretariado? Em tudo na verdade. Conforme o professor Queiroz 

(2010, p.26):

Os estudos apresentados no curso de secretariado são racionais. A Se-

cretária ou secretário é um profissional que orienta suas práticas atra-

vés de critérios racionais. As ações racionais, no âmbito das profissões, 

permitem que os resultados sejam alcançados com maior objetividade, 

com maior precisão, tendo em vista os benefícios almejados. No secre-

tariado, têm-se organizado de modo calculado os compromissos de 

uma corporação, de um escritório, de um gerente, enfim de um ser 

produtivo. (QUEIROZ, 2010, p.26). 

A Filosofia se ocupa com o pensamento, isso não significa que a capacida-

de natural que todo ser humano possui de pensar tenha apenas validade 

com o surgimento da Filosofia Grega. O importante é que a partir do sécu-

lo IV a.C, Sócrates, e na continuidade Platão e Aristóteles se ocuparam em 

aprofundar e organizar meios de elaborar de desenvolver cada vez mais o 

pensamento humano. 

Resumo
Nesta aula você aprendeu o significado da filosofia a partir de diferentes 

termos: pensar, saber viver e filosofar. A origem da palavra filosofia: Filo 

+ Sofia (Amigo da Sabedoria). A definição de Conceito e Preconceito. 

Conheceu os dados básicos sobre o surgimento da filosofia, e a separação 

desta das explicações através dos mitos. E viu também às definições de Ra-

zão, Racionalidade e Ação.

e-Tec BrasilAula 1 – Introdução à Filosofia e Ética 17



Atividades de aprendizagem
•	 Preste atenção nas notícias anunciadas por diferentes meios de comuni-

cação onde se discute questões sobre o comportamento de personalida-

des públicas. Elabore e transcreva a sua opinião.

Filosofia e Éticae-Tec Brasil 18
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Aula 2 – Filosofia: Para pensar é  
necessário conhecer

O intuito desta aula é demonstrar de maneira ampla o processo 

do pensar humano e entender os conceitos de conhecimento e 

verdade.

Para continuarmos nosso estudo vamos 

partir de uma ideia anterior: a da raciona-
lidade, de que somos seres que pensam, 

este ato de pensar acontece sobre as 
coisas ao nosso redor, mas também so-
bre as pessoas próximas, e com certeza 
nós pensamos sobre nós mesmos. Não 

é verdade? 

Os seres humanos possuem as capacidades que são desenvolvidas diante 

das necessidades: comer, dormir, descansar, evoluir no trabalho, adquirir 

bens, etc. Outros exemplos bem práticos mostram isto: A planta, indepen-

dente do lugar onde é colocada e no caso de ambiente fechado, cresce 

procurando a luz do sol; a planta se adapta à condição do ambiente em que 

ela está. No mesmo sentido, as minhocas não têm olhos, mas possuem o 

tato e o olfato super desenvolvidos, por necessidade do local onde vivem. 

As aves possuem uma visão super desenvolvida, e uma capacidade enorme 

de distinguir cores, percebendo ao longe um inseto sobre a grama. Mesmo 

as pessoas com dificuldade ou falta de visão desenvolvem o tato e audição 

muito acima de alguém que enxerga normalmente. São todos processos 
de adaptação. 

Nas palavras do professor Cassiano Cordi (1995, p.23):

Além das características comuns aos seres vivos, o homem possui a 

capacidade especial de pensar, o que lhe permite não apenas conviver 

com a realidade, como também conhecê-la. Conhecer a realidade sig-

nifica compreendê-la e explicá-la. (CORDI, 1995, p. 23)

A partir disto é importante entender que as capacidades e as maneiras de 

pensar estão diretamente ligadas ao nosso processo de conhecimento das 

coisas. E este processo não é único, mas diverso.

Capacidade
Ter aptidão para realizar algo. 
Faculdade, Valor. 
Necessidade
Querer algo por natureza, por 
vezes não consciente.
Adaptação
Ações que transformam as coisas 
e postura de uma pessoa diante 
de algo.

Figura 2.1: Ser pensante
Fonte: http://1.bp.blogspot.com



2.1 Conhecimento
Antes de conhecermos os tipos de conhecimento é importante destacar o 

que é o próprio conhecimento. A palavra Conhecimento é o nome da re-
lação que há entre um sujeito, uma pessoa, capaz de conhecer, que 
possui consciência e um objeto, uma coisa. 

Figura 2.2: Construir conhecimento
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Dessa forma, o conhecimento ocorre quando existe a apreensão do objeto 
pelo sujeito. Então para se dar o conhecimento precisa estar incluído: sujeito 

que quer conhecer e objeto as ser conhecido. Por um lado o ato de conhe-

cer, por outro a existência de algo para ser conhecido. Só há o que saber se 

existir algo a ser sabido, no caso o mundo e o próprio sujeito, que pode ser 

conhecido, ser objeto do conhecimento. (ARANHA; MARTINS, 2005, p.99).

Ao dizer que o conhecimento é uma relação, não podemos esquecer o se-

guinte: relação também é relativo, pois depende do jeito, de como o in-

divíduo assimila, ou seja, do ponto de vista da pessoa. E mesmo porque 
o sujeito que conhece é limitado, portanto o conhecimento para a 
pessoa, também é limitado. 

Veja o que diz as professoras Arruda Aranha e Pires Martins (2005, p. 99):

Por exemplo, o conhecimento astronômico depende de que se observem 

os astros utilizando-se aparelhos e tecnologia cada vez mais sofisticados. 

A olho nu, mesmo que nossa capacidade visual seja perfeita, pouco po-

demos observar. As teorias e os conceitos também nos permitem conhe-

cer mais ou menos a realidade que nos cerca, dependendo do seu grau 

de complexidade. (ARRANHA; MARTINS, 2005, p. 99).

Sujeito 
Quando se refere à pessoa 

humana de maneira 
indeterminada. Ex: Alguém ligou 

para você ontem.
Objeto 

Aquilo que aparece aos nossos 
olhos, que percebemos.  

Em filosofia é tudo aquilo  
que é pensado.
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Durante a história da filosofia, alguns filósofos deram mais ênfase ao SUJEI-

TO no conhecimento (idealismo: do pensamento às coisas) ou ao OBJETO 

(realismo: das coisas a nossa frente é que partimos para o ato de conhecer). 

Sobre o objeto a ser conhecido, este pode ser: 

•	 Concreto: o objeto individual (a casa, o carro, uma pessoa determinada). 

•	 Abstrato: o objeto tem características universais (o ser humano, a vida, etc.). 

O conhecimento é também:

•	 Sensível: deriva das sensações e percepções. Nas sensações percebemos 

as coisas em suas qualidades (temperaturas, cores, sabor, cheiro, etc.). As 

percepções fazem a síntese das sensações. 

•	 Inteligível: que depende da razão, focalizado nos conceitos.

As professoras Arruda Aranha e Pires Martins complementam o assunto com 

o seguinte comentário:

Além de designar o ato pelo qual um sujeito cognoscente e um obje-

to se relacionam, o termo conhecimento também significa o produto 

dessa relação, ou seja, o saber acumulado pelo ser humano de gera-

ção a geração e que pode ser transmitido, fazendo parte da cultura.  

(ARRANHA; MARTINS, 2005, p.100).

Isto mostra a permanente atenção que o ser humano deve ter na construção 

do conhecimento. Este se consolida a medida que o ato de conhecer é es-

truturado e entendido pelas pessoas.

2.2 Buscando a verdade 
O conhecimento desperta para a busca do que há de mais essencial e neces-

sário ao ser humano. E também indica a necessidade de algo que dê sentido 

a própria existência: a verdade

Isto confirma que o conhecimento deseja buscar a verdade. Por isso, é fun-

damental analisarmos a questão da verdade sob o ponto de vista filosófico. 

É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que o que é verdade é o que 

existe, e ainda mais: é o que existe e o que se vê. A casa: não pode ser dese-

nho, ou miniatura, tem que ser a casa enquanto tal. 

Assista ao filme A vida de David 
Gale (EUA, 2003, de Alan Parker) e 
perceba o processo de entendimento 
sobre a pena de morte, isto é, o que 
a fundamenta, qual a razão dela 
existir, como o personagem condena-
do se posiciona.

Concreto
Aquilo que existe materialmente, 
ou que mostra algo real.
Abstrato
Se refere a uma qualidade, ação 
ou estado de alguma coisa.
Sensível
Aquilo que nossos sentidos 
percebem.
Inteligível
O que pode ser compreendido. 
Na filosofia: aquilo que está na 
ideia.

Cognoscente
Sobre o sujeito que conhece 
e que tem autonomia na 
construção do conhecimento.

Verdade
Que se representa de maneira 
coerente, autêntica, exata.
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Preocupar-se com o conhecimento não é invenção moderna e nem mérito 

dos filósofos. Desde os primórdios da humanidade, sabe-se pelos registros 

históricos que homem e mulher adquiriam hábitos e costumes pelo senso 

comum e fizeram descobertas (a roda, o fogo, a agricultura, o metal, etc.). O 

conhecimento está baseado em RELAÇÃO (sujeito e objeto), ele se manifes-

ta pelo pensamento, é transmitido pela linguagem verbal ou não-verbal. Isto 

produz conhecimentos, e não O conhecimento, único e suficiente. Mesmo 

dentre os filósofos existe a valorização de um tipo de conhecimento (filo-

sófico, mítico, científico, etc.), considerado o mais completo. (ARRANHA; 

MARTINS, 2005, P.104 )

Mas em filosofia a verdade está focalizada nas afirmações. Para saber se as 

mesmas são verdadeiras existem critérios: (1) Evidência, o que é confirma-

do, aceito pela maioria tem reconhecimento como verdade. (2) Conformi-
dade, se as nossas ideias têm relação com a realidade; adequar os pensa-

mentos às coisas. (3) Êxito, o que sabemos tem de ser aplicado na prática e 

ser útil. (4) Não Contradição, o que dizemos deve ser lógico, ter coerência 

interna na linguagem.

Diante disso, vamos verificar, na próxima aula, os tipos mais importantes de 

conhecimento.

Resumo
O foco da aula de hoje foi mostrar a capacidade humana de Pensar. Es-

tudamos sobre o processo de conhecimento na relação Sujeito e Objeto. 

As ênfases em um e outro, Idealismo e Realismo. Sobre as coisas a serem 

conhecidas, na forma de objeto Concreto e Abstrato; e o conhecimento 

Sensível e Inteligível.

Atividades de aprendizagem
1. Leia com atenção a frase do filósofo André Comte-Sponville: “Conhecer 

é Pensar o que é como é.” Pense e comente. 
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2. Faça um levantamento entre três colegas e dois professores sobre quais 

os conhecimentos que os modificaram de alguma forma, esclarecendo 

o que é uma atividade de estudo. Depois, tente ligar essas informações 

com os conceitos aprendidos. (ARRANHA; MARTINS, 2005, p. 104-105)

Anotações
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Aula 3 – Tipos de Conhecimento

Nosso intuito nesta aula é mostrar não apenas os principais tipos 

de conhecimento (mítico, senso comum, científico, filosófico, 

artístico e religioso), como também a influência destes na análi-

se e compreensão dos fatos e coisas.

3.1 O conhecimento mítico
É o conhecimento baseado no Mito. Normalmente nossa tendência diante 

deste termo é pensar mito como uma mentira, ou definir pessoas impor-
tantes que marcaram a história como mitos. A segunda ideia tem certa co-

erência, pois trabalha com o sentido de valorização, e valorização de algo 

ou de alguém faz parte do mito. 

Para a professora Maria Lúcia Arruda Aranha:

O Mito, entre as sociedades tribais, é uma forma de o ser humano se 

situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres 

da natureza. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e 

não-crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam par-

te dos fenômenos naturais, ou mesmo a construção cultural, mas no 

que dão também as diretrizes da ação humana (ARRANHA; MARTINS, 

2005, p. 124-125).

O conhecimento mítico brota do anseio de se entender o mundo, do 
controle sobre a natureza, daqui surge o rito e as ações mágicas. Com 

isso homem e mulher encontram tranquilidade diante do mundo assustador, 

ou seja, o mito é nosso primeiro discurso sobre a realidade. Nele está o 

esforço do entendimento, e a busca de segurança.

Esta forma de conhecimento, procura explicar a 

natureza, e como ela se manifesta por meio de ar-

gumentos sobrenaturais; cujo raciocínio lógico não 

é priorizado, muito menos é levado em conta às 

experiências científicas. 

Anseio
Desejo forte, vontade 
permanente.

Figura 3.1: Bumba-meu-boi 
Fonte: www.geledes.org.br



A linguagem do mito é baseada em símbolos e na imaginação, de 
onde nascem as representações de seres fantásticos, personagens de 
histórias sobrenaturais, que fundamentam a existência deste ser. Um 

exemplo disto são os mitos presentes nas diferentes culturas: grega, egípcia, 

indígena, etc. O mito não é apenas uma história antiga, que pertence so-

mente ao passado. Entre outros objetivos, o mito sustentava uma ideologia, 

uma maneira de controlar as mentes, ou era o registro de um acontecimento 

onde alguém se torna herói para o povo. Um exemplo são os políticos po-

pulistas, que por algum feito ficaram como personalidades importantes da 

história. No caso do Brasil: Tiradentes, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, 

o próprio ex-presidente Lula, etc. 

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/13271773/tipos-de-conhecimentos 01/06/2011

3.2 O conhecimento do senso comum
No desenvolvimento da filosofia o conhecimento do Senso Comum é o pri-
meiro jeito que temos de conhecer as coisas ao nosso redor. Recebe-

mos da família, dos amigos e de pessoas próximas um grupo de informações 

não organizadas em conteúdos. 

Figura 3.2: Senso comum 
Fonte: http://http.cdnlayer.com

Que são aprendidos por relacionamento social, familiar, por hábito e costu-

me. O que aparece para a pessoa é apreendido sem precisar de ve-
rificação ou pesquisa em detalhes. Recebemos a maneira de pensar de 

nosso grupo social na interação com o mundo, e com as pessoas. 

Exemplo: Ao sentir dores no estômago, você poderá ir ao médico ou fazer 

um chá de algum tipo de erva, sem conhecer em miúdos os elementos quí-

micos da tabela periódica combinados naquelas folhas. Quando você atra-

vessa uma rua, não faz um cálculo geométrico ou físico do tamanho do 

espaço físico a ser percorrido, apenas passa por ela, apenas verificando se 

nada lhe impede.

Filosofia e Éticae-Tec Brasil 26



O senso comum é o aprendizado acumulado por erro e acerto. O que 

aparece a nossa frente não é analisado em detalhes e com profundidade, é 

apenas comportamento que passa de uma geração para a outra. 

No senso comum não há análise profunda e sim uma espontaneidade 

de ações relativa aos limites do conhecimento do indivíduo que vão 

passando por gerações, o senso comum é o que as pessoas comuns 

usam no seu cotidiano, o que é natural e fácil de entender, o que elas 

pensam que sejam verdades, e que lhe traga resultados práticos herda-

dos pelos costumes.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Senso_comum 31/05/2011 

Porém, o Senso comum, não é uma falta de conhecimento. Não é inferior 

ou superior a outro, é um tipo de conhecimento que inclusive está na 

base dos outros. O Senso comum produz o núcleo mais precioso e 

indispensável: o Bom Senso. Este pode ser entendido como o conheci-

mento presente na pessoa que possui normas e hábitos em relação a uma 

realidade, que a faz julgar e escolher bem. É um jeito de “filosofar”, de 

maneira natural, pensando, refletindo e agindo com independência 

das influências exteriores.

Vamos ver a contribuição da professora Maria Lúcia sobre o Bom Senso:

O filósofo italiano Gramsci reflete sobre a passagem do senso comum 

para o bom senso, que ele chama de núcleo sadio do senso comum: 

o Bom Senso é responsável pela elaboração refletida e coerente do 

saber, pela explicitação das intenções conscientes dos indivíduos livres. 

É assim que as pessoas se tornam ativas, críticas e capazes de transfor-

mar a realidade que aprenderam a interpretar. (ARRANHA; MARTINS, 

2005, p. 145)

É notório que ninguém precisa ser economista para avaliar a situação eco-

nômica de seu país, o bom ou mau uso do dinheiro pelos governos, etc. No 

senso comum ainda não entra o que chamamos de crença, este tipo é es-

pecífico. No senso comum, nós agimos e pensamos a partir de nossas bases 

culturais e sociais recebidas no dia a dia da convivência. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Senso_comum 31/05/2011 

Assista ao filme Billy Elliot 
(Inglaterra, 2000), e acompanhe 
a luta do jovem que contraria os 
conceitos e práticas da família 
para investir em seu talento 
como dançarino. 
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3.3 O conhecimento científico
O conhecimento científico é identificado com a nova maneira de investigar 

a realidade a partir do século XVII. E como é esta nova maneira? É um jeito 

de observar o mundo com mais Rigor, com Sistematização (Organização, 

Padrão) e com Objetividade. Vejamos o que significa cada um dos três:

a) Rigor: Os termos científicos devem ser exatos e significar o que expres-

sam, e não devem ter dois significados, ou deixar margem para dúvida. 

Por isso, a matemática, com os instrumentos de medidas exatas são usa-

dos intensamente. A ciência, em geral, é subdividida em diferentes áreas, 

na busca de maior precisão possível.

b) Sistematização: Aquilo que é verificado e testado torna-se um corpo de 

conhecimento organizado e verdadeiro. 

c) Objetividade: Não estão incluídos no conhecimento científico os dados 

da subjetividade, da emoção. O conhecimento científico é passível de 

análise e crítica pelos cientistas, por isso não pode depender da opinião 

pessoal de cada um. 

Fonte: (ARANHA, 2005, p. 172-173).

O conhecimento científico é entendido como conhecimento real, no 
sentido de observação de um fato e da ocorrência deste. A verdade ou 

a não verdade é conhecida pela experimentação, não só pela razão, como 

no conhecimento filosófico. Forma uma teoria, um grupo de ideias organi-

zadas sem desordem e desconexão. 

constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo 

absoluto ou final e, por este motivo, é aproximadamente exato: novas 

proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acer-

vo da teoria existente. 

Fonte: http://www.das.ufsc.br/~cancian/ciencia/ciencia_conhecimento_cientifico.html.

Em resumo, o conhecimento científico 

depende da experiência e precisa sem-

pre de maiores pesquisas e aprofun-

damentos. A finalidade é formular 
respostas completas e suficientes 
para as perguntas que sejam ra-
cionais e objetivas. Deve ter coerên-

cia lógica no que é dito e escrito (nas 

Objetiva 
Direcionado para algo; sobre 

aquilo que é exterior; baseia-se 
em fatos e não em sentimentos.

Figura 3.3: Cientista
Fonte: www.sxc.hu
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afirmações) e que as teorias sejam modelos de representação do real. O 

giro dos planetas em torno do sol é um exemplo deste tipo de conhecimento 

que não aceita opiniões ou convicções pessoais.

Devemos observar uma tendência atual: Existe uma tendência de se acredi-

tar demais no Mito Científico Moderno, ou seja, o de que a ciência é um 

conhecimento certo e objetivo, está acima dos outros, quase um dogma, 

que resolverá tudo. E o que não passa pela experimentação não é verdade 

no sentido material, e não pode ser dado crédito por nós. Como afirmamos 

antes, conhecer é um processo de relação entre sujeito e objeto, e inúmeros 

fatores influenciam este processo.

3.4 O conhecimento filosófico
Este é conhecimento nasce daquilo que dissemos no começo, do ato de 
perguntar, de interrogar como um meio para conhecer alguma coisa. É o 

jeito de buscar aquilo que nossos sentidos ainda não percebem. 

O conhecimento filosófico é diferente do conhecimento científico no mé-

todo utilizado. O conhecimento filosófico é Racional. Isso não quer dizer 

que o científico não seja racional, mas aqui os argumentos não podem ser 

colocados no microscópio. O objeto de análise do conhecimento filosófico 

são as Ideias, as Relações entre Conceitos, as Exigências Lógicas, que 

não se reduzem a realidade material. 

Veja exemplos: 

 – A tecnologia ajuda ou atrapalha as pessoas?

 – A fome e a miséria serão superadas? 

 – A prática de clonagem humana será aceita por toda a humanidade?

 –  O homem e a mulher serão substituídos no trabalho pelas máquinas? 

Fonte: http://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-empirico,-cientifico,-filosofico-e-teologico 31/05/2011. 

Perceba aqui, o que difere o conhecimento filosófico dos outros: Este co-
nhecimento é o responsável por trabalhar as ideias e os conceitos. Os 

objetos de análise não podem ser medidos, pesados ou apalpados são teó-

ricos, metafísicos. E quem processa tudo isso é a Razão. Ou seja, o próprio 

ser humano e a sua condição de existência. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento 31/05/2011. 

O filme intitulado Giordano 
Bruno (Itália, 1973, direção 
de Giuliano Montaldo), conta 
a vida do filósofo, astrônomo e 
matemático italiano Giordano 
Bruno; na passagem da idade 
Média para a Moderna, em 
relação aos conflitos científicos, 
morais, filosóficos e religiosos 
da época.

Lógica
É a ciência da razão, dos 
raciocínios, dos pensamentos e 
afirmações com organização e 
coerência. 

Figura 3.4: Conhecimento filosófico 
Fonte: www.convergencia.jor.br
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Quando falamos em metafísica, no sentido original da palavra estamos nos 

referindo a aquilo que está além da física, ou da natureza. Ela se preocupa 

com questões como: o sentido da vida, do mundo, Deus e a liberdade.

3.5 O conhecimento artístico
O conhecimento Artístico está focalizado nos Sentimentos e na Estética, 

que se ocupa em estudar a natureza do belo e do que fundamenta a 
arte. 

Figura 3.5: Conhecimento artístico.  Mãos Desenhando, 
obra de Escher,  1948.
Fonte: http://marciomariguela.files.wordpress.com

Este tipo de conhecimento tem diferentes níveis de importância, e varia de 

pessoa para pessoa, mas todos o possuímos. Pense: você se preocupa com 

sua aparência? Bastante? Pouco? Isto já é um sinal deste tipo de conhe-

cimento presente em você. Foi na Grécia antiga que os princípios básicos 

do pensar filosófico ocidental surgiram, pois havia uma preocupação com a 

harmonia do que se vê. Este conhecimento valoriza aquilo que experi-
mentamos, no senso de gosto, do que é feio ou belo. 

Experimentar a beleza e extrair dela a matéria fundamental para o re-

finamento de si mesmo é a finalidade maior de tudo aquilo que se 

produz em termos de artes e sem as quais o ser humano se vê empo-

brecido culturalmente. Ex: O design de uma embalagem, de um carro, 

de um edifício, a música e sua aplicação em diversas áreas da vida, até 

para denunciar injustiças sociais, etc.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/13271773/tipos-de-conhecimentos 01/06/2011

O filme O sentido da Vida 
(Inglaterra, 1983, direção de 

Terry Jones) trata de forma 
cômica e irônica o absurdo 

da existência. Questões como 
controle de natalidade, a 

educação sexual, o capitalismo, 
o tédio, a existência de Deus, o 

mistério do universo, a morte 
são apresentados por alguém 
que pensa, mas não assume a 
reflexão sobre a vida. Observe 

como as pessoas se comportam 
diante dos questionamentos 

sobre suas vidas.

Estética 
Parte da ciência que estuda o 

que é belo, e as sensações que 
brotam do mesmo.
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Neste tipo de conhecimento, o fato de se criar coisas (quadros, filmes, mú-

sicas e esculturas) é importante porque interpreta a realidade, ao invés de 

dizer que as coisas são de uma determinada maneira, aquilo que se cria 

mostra que poderia ser de determinada maneira. A arte é um instrumen-

to baseado em símbolos usado para dar significado ao mundo por meio 
de possibilidades. A compreensão da arte, ou o aprendizado por meio dela 

exige sensibilidade. 

O conhecimento na obra de arte não é propriedade do intelecto, mas pri-

meiro da imaginação e do sentimento. Duas realidades são despertadas 

diante de uma obra de arte: a realidade da natureza e da vida humana. 

O conhecimento artístico é sempre um chamado para reelaboramos nossas 

impressões do que está ao nosso redor. Quando a arte mexe com nossa 
sensibilidade, ela toca também na maneira como vemos a realidade, 
toca nas perspectivas que temos sobre as coisas. Este tipo de conheci-

mento pode ser desenvolvido em nós à medida que damos valor para ele, 

por isso é importante nosso investimento no contato com a arte: cinema, 

teatro, danças, festas populares/folclóricas, concertos musicais, e a leitura de 

bons livros sobre o assunto. 

3.6 O conhecimento religioso
O conhecimento religioso parte do mé-

todo dedutivo, ou seja, das afirmações 
universais sobre as realidades parti-
culares. É um método racional, com as 

ressalvas a serem destacadas. É racional 
pelo fato de que procura dar a razão 
das coisas existirem, pelo aceite e 
compreensão de existir um ou mais 
seres divinos. 

O conhecimento religioso é que concede por revelação aos seres humanos 

a verdade. Se ele revela, e vem do divino, não é necessário analisar, mas 

apenas aceitar. Contudo existe dentro do conhecimento religioso uma 

maneira, um processo de explicação e argumentação ao redor dos dogmas 

e pontos de fé, é a Teologia. Este tipo de conhecimento também não é 

algo ultrapassado. É comum ouvirmos as pessoas pedirem provas cien-

tíficas de milagres e outras manifestações de fé, herdando a concepção 

iluminista de que tudo pode ser explicado unicamente pela razão. Eis aqui 

Dedutivo
Tirar uma conclusão, 
compreender algo a partir de um 
conjunto de ideias e informações. 
O contrário é Indução, onde 
o caminho é inverso: de uma 
conclusão, uma afirmação básica 
chega-se a informações e ideais 
mais amplas.

Teologia 
Estudo da doutrina de uma 
religião.

Figura 3.6: Conhecimento religioso 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com
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um prova de que o conhecimento religioso para muitos é fundamental, ou 

seja, a ciência, até onde se sabe, não conseguiu até o momento solucio-

nar racionalmente as angústias e medos humanos, bem como o próprio 

sentido de existir. A própria realidade da morte é um mistério que diferen-

tes religiões explicam de maneiras diferentes. A ciência como conhecemos 

hoje, não tem uma resposta racional e comprovada para o além deste 

mistério. Não há até então técnicas comprovadas e testadas racionalmente 

que resolvam os traumas, vazios existenciais, tendências ao suicídio, curas 

impossíveis, etc. Existem sim, análises psicológicas, e de áreas afins. Mas 

que não são padronizadas a todas as pessoas. Basta ver quantas linhas de 

investigações psicológicas existem.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/13271773/tipos-de-conhecimentos 01/06/2011

Independente do tipo de conhecimento é importante percebermos que o 

ato de conhecer existe; que ele é complexo e que não se pode pretender 

possuí-lo completamente, mas que é possível aprofundá-lo sempre mais. Um 

filósofo francês chamado Edgar Morin lembra a necessidade de se perceber 

o excesso de fragmentação do conhecimento. No século XXI, o que conhe-

cemos deve ser contextualizado, global, multidimensional e complexo 

(ARANHA, 2005 p.103). Isto quer dizer que qualquer informação tem um 

impacto em quem a recebe, e no ambiente onde vive, bem como este in-
fluencia a recepção do conhecimento. O mesmo tem relação com o todo 

do planeta, é global. Pois envolve o indivíduo como um todo biológico, his-

tórico, cultural, etc. E o que se conhece não é simples, mas amplo. Portanto, 

nunca haveremos de ter o domínio completo de todo o conhecimento, mas 

maneiras, métodos cada vez mais elaborados para buscá-lo.

Resumo 
Estudamos os diferentes tipos de conhecimento. O conhecimento Mítico, 

esta forma de conhecimento, procura explicar a natureza, e como ela se 

manifesta por meio de argumentos sobrenaturais; cujo raciocínio lógico não 

é priorizado, muito menos é levado em conta às experiências científicas. O 

conhecimento do Senso Comum, é o primeiro jeito que temos de conhe-

cer as coisas ao nosso redor. Recebemos da família, dos amigos e de pessoas 

próximas um grupo de informações não organizadas em conteúdos. O co-
nhecimento Científico, um jeito de observar o mundo com mais rigor, com 

sistematização (organização, padrão) e com objetividade. É entendido como 

conhecimento real, no sentido de observação de um fato e da ocorrência 

deste. O conhecimento Filosófico nasce do ato de perguntar, de interrogar 

como um meio para conhecer alguma coisa. É o jeito de buscar aquilo que 

A capacidade do ser humano 
de conhecer, de utilizar a razão 
em seu benefício e dos demais, 

também é avaliada. “No fim 
do século XX, exacerba-se a 

crítica ao uso da razão em prol 
do poder e da repressão. Marx 
e Freud mostraram que a razão 
pode ser deturpadora em vez 
de iluminadora. Só a atividade 

crítica da razão que dialoga, 
que aspira à compreensão 

mútua, pode combater a visão 
instrumental da racionalidade. 

A construção do conhecimento 
fundado sobre o uso crítico da 
razão, vinculado a princípios 

éticos a atores sociais, é tarefa 
que precisa ser retomada a cada 

momento, sem jamais ter fim”. 
(ARANHA, 2005, p.122)

Exacerbar 
Exagerar, tornar mais intenso.

Deturpadora
Desviar, desfigurar, estragar.

Vinculado
 Ligado, preso,  

amarrado com força.
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nossos sentidos ainda não percebem. O conhecimento Artístico está fo-

calizado nos sentimentos e na estética, que se ocupa em estudar a natureza 

do belo e do que fundamenta a arte. O conhecimento Religioso, parte do 

método dedutivo, ou seja, das afirmações universais sobre as realidades par-

ticulares. É racional pelo fato de que procura dar a razão das coisas existirem, 

pelo aceite e compreensão de existir um ou mais seres divinos. 

Atividades de aprendizagem
1. Analise um mito de nossa época. Pode ser um super-herói ou um per-

sonagem histórico (artista, esportista, político, etc.). E perceba em que 

sentido ele é um modelo, um exemplo a ser seguido Como ele mostra os 

desejos das pessoas. (ARRANHA; MARTINS, 2005, p.130).

2. Faça uma lista das obras de arte, monumentos, construções históricas, 

locais importantes de sua cidade. Escreva o que eles significam para você, 

e se possível entreviste algumas pessoas também, perguntando a elas o 

significado destas obras. (ARRANHA; MARTINS, 2005, p.130)
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3. Entre no site http://cienciahoje.uol.com.br/ ou outro que você conheça 

sobre o conhecimento científico, escolha alguns artigos, leia-os e tente 

perceber quais são as principais preocupações da ciência hoje. Anote.

4. Retome os textos sobre o conhecimento do Senso Comum e depois 

pesquise em alguma fonte de sua preferência (internet, livros e revistas) 

o tema: Feminilidade e Masculinidade, e perceba se houve mudanças 

de compreensão nos papéis do homem e da mulher na sociedade duran-

te o século XX. Anote suas conclusões.
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Aula 4 – Céticos e dogmáticos

No estudo desta aula apresentaremos duas posições teóricas da 

filosofia sobre ser possível ou não conhecermos. Destacaremos 

também a relação sujeito-objeto.

Para estudarmos sobre o Conhecimento, existe algo que devemos lembrar: 

são necessárias algumas certezas de como chegar a conhecer algo. 

Nunca esquecendo que estas certezas são também historicamente constru-

ídas, e podem ser questionadas e reformuladas. A pergunta que devemos 

fazer é esta: é possível que tenhamos um conhecimento verdadeiro 
das coisas, fatos e pessoas? Há quem diga que sim e há quem diga não. É 

isto que vamos ver através de duas maneiras diferentes de responder a esta 

pergunta: Ceticismo e Dogmatismo.

4.1 Ceticismo
A atitude cética, normalmente na compre-

ensão do senso comum é a pessoa que du-

vida de tudo, não acredita em nada. Muitas 

vezes esta postura está ligada a falta de mo-

tivação em buscar algo. Em filosofia é um 

termo mais específico, significa a linha de 
pensamento que coloca em dúvida to-
das as formas e maneiras que temos de 
buscar o conhecimento. 

Para os Céticos a pessoa não é capaz de atingir o conhecimento, então o 

que se deve fazer é “suspender o juízo”; desistir de buscar um conheci-

mento baseado em uma verdade pura e completa; essa tarefa não leva a 

nada. Esta atitude é muito comum quando um grupo, sociedade, país ou a 

própria humanidade está em crise. Surge uma descrença geral, e ao que pa-

rece vivemos um momento assim, chamado pós-modernidade, cuja princi-

pal característica é que todas as inovações teóricas e práticas (principalmente 

a tecnologia) não responderam as angústias da humanidade. Neste sentido, 

a atitude cética mostra que é o momento de reorganizar, de jogar os exces-

sos (de todos os tipos) para fora, achar o chão firme novamente. Abrindo a 
possibilidade de construir novas certezas.

Ceticismo
Deriva do grego, e significa ver 
de longe, observar, examinar.

Suspender o juízo
O mesmo que epoché em 
grego. Significa colocar as ideias 
em dúvida, não acreditar de 
imediato, dar um tempinho para 
verificar melhor.

Figura 4.1: Ceticismo
Fonte: ©tommistock/Shutterstock



Pós-modernidade: período histórico depois da queda do muro de Berlim 

(1989). A principal característica é ser uma época de incerteza, desconstru-

ção de valores, vazios existenciais e, sobretudo, decepção com a modernida-

de e o uso exclusivo da razão.

Esta maneira de compreender a busca do conhecimento não é uma in-

venção atual. Já no século XVI, Michel de Montaigne, filósofo francês, 

afirmava que todas as verdades que possuímos são influenciadas pela 

época em que vivemos, pela cultura que recebemos e por aquilo que 

acreditamos ser verdade ou não. Assim tudo que afirmamos, pode ser co-

locado em dúvida, no sentido de questionar e não de desacreditar. Outro 

filósofo importante no assunto é David Hume no século XVIII, que nos diz 

que na impossibilidade de um conhecimento completo e verdadeiro, as 

pessoas recorrem a um tipo de certeza interessante: as crenças, hábitos 
e costumes.

4.2 Dogmatismo
No Dogmatismo o processo é ao contrário, pela 

compreensão mais comum, um dogmático é al-
guém que acredita possuir toda verdade, e por 

isso não precisa dialogar, ou buscar coisas no-
vas. Já em filosofia, a primeira coisa que se refere ao 

dogmatismo, é entender justamente que é pos-
sível conhecer, e obter conhecimento verdadei-
ro. Podemos sim, conhecer com certeza as coisas, 

através do uso da razão. 

Vejamos o que nos diz Arruda Aranha e Pires Martins sobre este assunto: 

Este é o dogmatismo que caracterizou os racionalistas, que proclama-

ram – entre eles Descartes – a razão como única via de se chegar ao 

conhecimento, (...) Entretanto, é com Kant, no século XVIII, que a de-

nominação dogmatismo passa a assumir conotação mais específica. 

Segundo ele, dogmatismo é toda e qualquer posição que se julgue na 

posse da certeza ou da verdade, antes de fazer a crítica da faculda-

de de conhecer para analisar suas limitações. (ARRANHA; MARTINS, 

2005, p.15-17).

Dogmatismo 
É uma espécie de senso comum 

radical, centralizado, que não 
admite oposição a algo.

Figura 4.2: Dogmatismo
Fonte: http://3.bp.blogspot.com
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Este é o objetivo da Filosofia, pois ela tem a função de ser o próprio pen-

samento crítico sobre aquilo que sabemos e sobre as atitudes do ser 

humano mostrando sobre o que está baseado nosso conhecimento. 

Ao perceber o que sabemos, surge a oportunidade de buscar outros conhe-

cimentos, outras maneiras de conhecer e outras formas de viver. Portanto, 

quando se reflete filosoficamente, se deseja ver o significado da vida e 

daquilo que angustia, e desperta interesse nos seres humanos desde 

os tempos mais antigos. Um indivíduo não é só cético ou só dogmático. 

Na verdade, ele busca o equilíbrio entre as duas atitudes. 

Veja novamente o que nos diz as professoras Arranha Arruda e Pires Martins:

A filosofia deve se manter como livre exercício da razão treinada, que 

descobre os significados mais profundos da realidade e que dialoga 

com ideias e teorias do passado e do presente. Por isso, ela é necessária 

para todos nós que desejamos construir projetos individuais e coletivos 

de vida que nos levem à plenitude do que podemos ser. (ARRANHA; 

MARTINS, 2005, p.15-17).

A filosofia é o pensar crítico sobre todas as áreas do saber e do agir humanos, 

que revela seus princípios e fundamentos e faz ver a possibilidade de outros 

mundos, outros modos de vida, fundamentados em outros princípios. A refle-

xão filosófica, ao contrário da reflexão científica (que fragmenta o real), deve 

ser radical, rigorosa e de conjunto, a fim de descobrir os significados profun-

dos dos problemas que preocupam o ser humano desde a antiguidade. 

Além disso, a reflexão filosófica não pode ser conduzida por posições radi-

cais: ela pede um equilíbrio entre a atitude cética, que coloca em dúvida a 

possibilidade de certezas absolutas e universais do conhecimento, e a dog-

mática, que recusa as evidências da experiência. 

Resumo
Nesta aula estudamos sobre a posição Cética e Dogmática na busca do co-

nhecimento. Verificamos que na filosofia um Cético é alguém que coloca em 

dúvida todas as formas e maneiras de buscar e alcançar o conhecimento. De 

outro modo, o Dogmático é aquele que admite haver a possibilidade de se 

obter o conhecimento de forma completa. 

Assista ao filme Comer, Rezar, 
Amar (Estados Unidos, 2010), 
dirigido Ryan Murphy e perceba 
no desenrolar da história a 
maneira como a personagem 
busca respostas para suas 
angústias, como ela procura o 
sentido da vida.
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Atividades de aprendizagem
1. Converse com seus colegas sobre a seguinte afirmação: A adolescência 

e a juventude são períodos em que há momentos de muito ceticismo e 

períodos de muito dogmatismo. Escreva as conclusões do grupo.

2. Diante do que foi estudado nesta aula sobre as possibilidades de se al-

cançar ou não o conhecimento, tente elaborar uma teoria sua sobre o 
ato de conhecer: podemos ou não conhecer? Ou depende de alguma 

coisa? Existe uma terceira opção além do ceticismo e do dogmatismo?
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Aula 5 – Fundamentos éticos

Pretendemos nesta aula demonstrar que ao analisarmos, obser-

vamos e refletimos sobre algo o fazemos por que estamos em 

relação ao objeto pensado. E quando há esta relação com o 

outro, desenvolvemos as noções de moral e ética.

O fato de existir outra pessoa convivendo 

com você, significa que você precisa es-

tabelecer uma maneira de se comunicar, 

e isso já existe: a linguagem, que é uma 

maneira de conviver com aquele que 

você se comunica. 

Na comunicação e na ação, percebemos 

a dimensão Ética do ser humano. 

Vamos entender melhor analisando algumas definições de ética: 

•	 A ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em 
sociedade. (VÁSQUEZ, 1992, P.12).

•	 Ética é o conjunto de princípios e valores que guiam e orientam as rela-

ções humanas. (CNEC 6ª série/7º ano vol.2 cad. 2, P.10)

•	 Ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. (MORE, 1975, P.4)

Perceba que definir a ética não tão simples assim, mas é importante. Quando 

usamos a palavra ÉTICA estamos falando sobre a observação que pode-
mos fazer sobre nossos hábitos e costumes como seres humanos; ou 

melhor, é escrever as histórias de como o homem e a mulher compor-
tam-se nos diferentes lugares do mundo, e nos diferentes tempos da 

história. E como estes comportamentos influenciam a coletividade.

A ética analisa o comportamento das pessoas em relação a alguns princípios. 

Ou seja, com aquilo que está no início de alguma coisa, que principia, 
que começa. São os princípios “morais”. A moral em nós aparece quando 

Figura 5.1: Moral e Ética
Fonte: ©Yuri Arcurs/Shutterstock



identificamos atitudes boas e más, certas e erradas. A moral é quando 

damos qualidade às atitudes. E assim o fazemos por que vivemos sob 

normas, regras, jeitos de se comportar ensinado a nós pelas outras pessoas, 

principalmente pelos pais. A ética deste modo é a analise, a avaliação das 

atitudes humanas. E por isso a ética está dentro do pensar filosófico, ela é 

em si uma filosofia. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica 

Então, a ética é a parte da filosofia que se dedica a estudar e aprofundar as 

questões morais; analisa as questões referentes às ações dos indivíduos, e a 

Moral refere-se aos hábitos e costumes dos indivíduos. É um conjunto de 

normas para a convivência entre as pessoas.

Toda vez que perguntamos algo sobre as atitudes e comportamentos 

próprios e alheios estamos trabalhando com a Ética. A ética se preocupa 

com as bases e os princípios das atitudes humanas, com o comportamen-

to das pessoas. A filosofia e a ética possuem uma relação permanente e 

inseparável.

Vejamos a contribuição do professor Adolfo Vásquez a respeito dessa relação: 

Como teoria de uma forma específica de comportamento humano, a 

ética não pode deixar de partir de determinada concepção filosófica 

do homem. O comportamento moral é próprio do homem como ser 

histórico, social e prático, isto é, como um ser que transforma cons-

cientemente o mundo que o rodeia; que faz da natureza externa um 

mundo à sua medida humana, e que, desta maneira, transforma a 

sua própria natureza. Por conseguinte, o comportamento moral não é 

a manifestação de uma natureza humana eterna e imutável dada de 

uma vez para sempre, mas de uma natureza que está sempre sujeita 

ao processo de tranformação que constitui precisamente a história da 

humanidade. (VÁSQUEZ, 1992, p.17).

É muito importante entender a relação e a diferença que existe entre a ética 

e a moral. A ética é um ato de refletir sobre nosso comportamento, sobre 

nossa moral. A moral são os costumes, hábitos, normas e regras que a 

sociedade define através dos tempos e dentro das quais os indivíduos agem, 

e tomam estas regras como certas e verdadeiras, e por vezes absolutas. A 

moral é uma sinalização dos valores, determina na ação o certo e o errado, 

são valores e normas colocadas em prática.
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Neste sentido é fundamental entendermos os conceitos e o desenvolvimen-

to da ética na história, já que a ética analisa o comportamento dos seres 

humanos. 

5.1	Ética	na	história	da	filosofia	
O nascimento e o desenvolvimento da Ética acontecem na busca de res-
postas para os problemas sobre o comportamento dos seres huma-
nos na sociedade. Por isso, a história da humanidade e as questões éticas 

estão ligadas. 

Figura 5.1: Acrópole 
Fonte: Elaborado pelo DI.

As mudanças que ocorrem na sociedade através dos tempos influenciam 

na maneira das pessoas se comportarem. Um exemplo claro é a Revolução 
Industrial que ocorreu na Inglaterra na metade do século XVIII. Foi um pro-

cesso de várias mudanças tecnológicas com influências econômicas e sociais 

profundas, tornando as relações humanas muito mais complexas, cujo refle-

xo está presente hoje na pós-modernidade. Por exemplo: o desenvolvimento 

da indústria cultural por meio da propaganda, e com isto o incentivo ao 

consumo de bens materiais.

5.1.1	Ética	na	filosofia	grega
Com base na afirmação de que o andamento da sociedade determina os cos-

tumes e hábitos das pessoas, é evidente que há influência no comportamento 

das pessoas. E exige também pensar sobre o agir moral e isso resulta em um 

desenvolvimento ético, em uma análise do comportamento humano. 

Revolução Industrial
Mudanças tecnológicas na 
maneira de produzir bens de 
consumo, que alterou econômica 
e socialmente a Inglaterra na 
metade do século XVIII, e o 
mundo a partir do século XX.
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Por isso vamos começar a falar de ética no próprio berço da filosofia ociden-

tal: na Grécia Antiga. Algo muito importante para falarmos de ética grega, é 

saber que os gregos antigos deram uma atenção especial para os problemas 

éticos. Conforme já dissemos, na Grécia Antiga existiram e atuaram perso-

nagens importantes da filosofia: Sócrates (469-399 a.C), considerado o Pai 

da Filosofia, Platão (427-347 a.C) e Aristóteles (384-322). Estes são as bases 

do pensamento filosófico ocidental utilizado até hoje. Antes destes três hou-

ve é claro outros pensadores, chamados de filósofos pré-socráticos. Eles se 

ocupavam com problemas mais relacionados à natureza e suas manifesta-

ções. A partir de Sócrates surge a insistência em abordar os problemas rela-

cionados ao homem e a mulher, principalmente no que se refere a atitudes 

e comportamentos. 

Conforme o professor Adolfo Vásquez:

As ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles neste campo estão relaciona-

das com a existência de uma comunidade democrática limitada e local 

(O Estado-cidade ou polis). (VÁSQUEZ, 1992, p. 236). 

No período histórico em que viveram Platão e Aristóteles, existiam outros 

intelectuais que repassavam seus conhecimentos para as pessoas, chamados 

sofistas. Este grupo de estudiosos, também supera o mero interesse pelo 

mundo natural e considera o conhecimento a respeito do homem, em ques-

tões políticas e jurídicas, como algo muito importante. 

Por essa razão, os sofistas se transformam em mestres que ensinam 

principalmente a arte de convencer, ou retórica. Numa sociedade em 

que o cidadão intervém ativamente é muito importante ter êxito na 

vida política, a arte de expor (...) não deixa de ter uma aceitação ex-

cepcional, até o ponto de convertê-los numa verdadeira força social. 

(VÁSQUEZ, 1992, p. 237). 

Contudo este foco na arte de convencer acabou por desviar a atenção da 
reflexão sobre as próprias atitudes e comportamentos para uma ne-
cessidade de convencer sempre, e acabou relativizando as próprias refle-

xões. Para Sócrates, o descrédito para com os sofistas é o fato de cobrarem, 

em dinheiro, para ensinar. 

Portanto, o ato de importar-se com o que os outros fazem publicamente 

é uma preocupação antiga. Nisto podemos partir agora do seguinte dado: 
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A ética e a moral, os princípios e as normas não nascem prontos de 
um lugar fora do ser humano e são colocados como peso sobre os 
ombros humanos. Mas nascem do próprio ser humano pensante e ques-

tionador. Por isso é que precisamos conhecer em particular algumas coisas 

destes pioneiros da filosofia. 

Resumo
Nesta aula você estudou alguns conceitos sobre ética. Conheceu a relação 

da ÉTICA com a moral, como estudo e análise do comportamento humano. 

A MORAL define o conjunto de valores, normas e regras no convívio das 

pessoas em sociedade. Viu também que o desenvolvimento ético acontece 

durante a história da humanidade como a busca de resposta e de resolver 
problemas sobre o comportamento homem na sociedade.

Atividades	de	aprendizagem
Leia a notícia, veiculada no dia 14 de agosto de 2009, sobre o “Voo da mu-

amba”. Analise-a sob o ponto de vista Ético e Moral.

Assista ao filme O homem 
que não vendeu sua alma 
(Inglaterra, 1966. Direção de 
Fred Zinneman). No século XVI, 
o filósofo e estadista Thomas 
More é membro do conselho do 
rei Henrique VIII da Inglaterra. 
O monarca quer se divorciar de 
sua esposa para casar-se com 
outra. More não aceita defender 
o desejo do rei por convicções 
morais e religiosas, sendo 
julgado e condenado. Observe 
os fundamentos da moral do 
personagem que o faz recusar-se 
a apoiar o rei.

Foi em 1994. Logo após a conquista do título mundial. Naquela ocasião, 

a delegação brasileira de futebol e seus convidados retornaram ao Brasil 

trazendo 17 toneladas de produtos importados. O presidente da CBF, Ri-

cardo Teixeira, teria condicionado o desfile dos jogadores à liberação das 

mercadorias. Em seguida, as mercadorias foram liberadas sem qualquer 

controle da Receita. Foi o “voo da muamba”. Passados 15 anos, o Minis-

tério Público Federal ajuizou a ação de responsabilidade pela prática de 

atos de improbidade administrativa. Segundo informações do jornalista 

Juca Kfouri, a Vigésima Segunda Vara Federal do Rio de Janeiro condenou 

o presidente da CBF à suspensão de seus direitos políticos por três anos, 

devido a prejuízos causados aos cofres públicos em razão da liberação das 

bagagens dos jogadores da seleção brasileira de futebol, sem o desemba-

raço aduaneiro. O dirigente esportivo também está proibido de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou credití-

cios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos. 

Fonte: http://viniciusfactum.blogspot.com/2009/08/se-lembra-do-voo-da-muamba.html
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Aula 6 – Sócrates, Platão e Aristóteles

O objetivo desta aula é apresentar as informações básicas sobre 

os três nomes mais importantes da história da filosofia ociden-

tal: Sócrates, Platão e Aristóteles. Para que a partir destes possa-

mos perceber o desenvolvimento da ética.

6.1 Sócrates
Sócrates nasceu e viveu em Atenas; era publicamente adversário da corrup-

ção moral da sua cidade. Pela exposição de suas ideias, e a continua insistên-

cia em provocar as pessoas para aprofundar o conhecimento, foi acusado de 

desvirtuar a juventude e condenado a morte. 

Figura 6.1: Sócrates 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Segundo Sócrates o que devemos saber de importante é sobre o ser huma-
no, conforme sua frase característica: “Conhece-te a ti mesmo”. Quan-

do procuramos conhecer o que é o homem e a mulher, elaboramos um 

conhecimento comum. Só podemos elaborar este conhecimento analisan-

do as ações do ser humano, e os motivos pelo quais alguém age desta 

ou daquela maneira, e uma vez, analisada as ações, as mesmas podem ser 

melhoradas. A ética de Sócrates é racionalista, e dentro dela está uma 

concepção do bem e de virtude. Virtude é a capacidade do ser humano de 

conhecer o bem e o mal, o que é bom ou ruim e optar pelo bem. 

Conforme as palavras do professor Adolfo Vásquez:

Para Sócrates, bondade, conhecimento e felicidade se entrelaçam estreita-

mente. O homem age retamente quando conhece o bem e, conhecendo-o, 

não pode deixar de praticá-lo; por outro lado, aspirando ao bem, sente-se 

dono de si mesmo e, por conseguinte, é feliz. (VÁSQUEZ 1992, p. 238).

Assista ao filme Sócrates, de 
Roberto Rossellini (Roma). O 
autor mostra Sócrates no final 
de sua vida, seu julgamento e 
condenação. Destaca os diálogos 
de Sócrates presentes nas obras: 
“Apologia” “Críton” “Fédon”. 
Procure perceber os argumentos 
que o personagem apresenta, 
principalmente quando se refere 
à coerência de suas ações.



6.2 Platão 
Personagem de igual importância é Platão. É 

através dele que chegaram até nós as ideias 

de Sócrates. Do qual não possuímos escritos 

de autoria própria. Platão também tinha uma 

posição contrária à corrupção da vida política 

ateniense. Sua ética está ligada diretamente a 

seu pensar político. Para ele, a cidade (polis) 
é onde se desenvolve a moral, o compor-

tamento e as atitudes de uma pessoa. Ou seja, a maneira de agir diante 

dos outros é muito importante.

Leia o comentário do professor Vásquez:

A ética de Platão depende intimamente, como a sua política: a) da sua 

concepção metafísica (dualismo do mundo sensível e do mundo das 

ideias permanentes, eternas, perfeitas e imutáveis, que constituem a 

verdadeira realidade e têm como cume a Ideia do Bem, divindade, artí-

fice ou demiurgo do mundo); b) da sua doutrina da alma (princípio que 

anima ou move o homem e consta de três partes; razão, vontade ou 

ânimo, e apetite; a razão que contempla e quer racionalmente é parte 

superior, e o apetite, relacionado com as necessidades corporais, é a 

inferior). (VÁSQUEZ, 1992, p. 238).

O objetivo do ser humano existir, segundo Platão, é libertar-se do que é 
material, para chegar a um estágio de admiração e contemplação de 
um mundo perfeito, onde a ideia do bem é completa. Isso acontece com a 

ajuda da comunidade política. O bom homem é o bom cidadão. Este estilo 

de vida e de política aparece em sua obra intitulada A República. Onde 

inclusive as funções das diferentes classes sociais são orientadas pela razão, 

através do exercício de virtudes. Veja um exemplo:

•	 Os governantes-filósofos, deveriam guiar-se pela virtude da Prudência.

•	  Os Guerreiros, que defendem o Estado, devem guiar-se pela Fortaleza.

•	 Os Artesãos e comerciantes devem guiar-se pela Temperança.

Polis 
É o tipo de cidade da Grécia 

antiga, modelo para a vida 
urbana ocidental. Destaca-se ali 
o fato de ser a organização que 

leva em conta o cidadão que 
nela habita e suas aspirações.

Figura 6.2: Platão 
Fonte: www.dialogocomosfilosofos.com.br
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Veja o que diz Vásquez sobre o assunto:

Na ética platônica transparece o desprezo, característico da antiguida-

de, pelo trabalho físico e, por isso, os artesãos ocupam o degrau social 

inferior e se exaltam as classes dedicadas às atividades superiores (a 

contemplação, a política e a guerra). (VÁSQUEZ, 1992, p. 239).

6.3 Aristóteles 
Outro importante personagem da filosofia na Grécia 

antiga é Aristóteles. Ele foi discípulo de Platão, e 

professor de Alexandre da Macedônia. Fundou uma 

escola de filosofia própria. Sua escola era muito in-

teressante, chamava-se Peripatética (que significa 

ambulante, itinerante). Os seus alunos andavam 

com o mestre enquanto eram ensinados por ele. A 

filosofia Aristotélica se opõe a de Platão. As ideias 
não podem existir separadas dos indivíduos. 

E o indivíduo enquanto tal tende a um objetivo único a todos os seres 
humanos: a felicidade (eudaimonia). Isto acontece pela contemplação da 

razão. Na prática pela aquisição de virtudes: meio termo entre dois 
extremos, por exemplo, ao invés de uma pessoa ser extremamente egoísta, 

apenas pensar em si ou aniquilar-se, esquecer totalmente de si em função 

dos outros, o meio-termo é racionalmente agir em função de cada um dos 

pontos, sem valorizar demais um e menos outro. Optar pelo bem para am-

bos os lados. Sobre virtudes, aprofundaremos o tema adiante.

Segundo Vásquez (1992, p.241), “a ética de Aristóteles – como a de Platão – 

está unida à sua filosofia política, já que para ele – como para seu mestre – a 

comunidade social e política é o meio necessário da moral”. 

No momento em que a organização política de cidades autônomas começa 

a decair, surgem grupos filosóficos cujos princípios éticos e morais tomam 

outro foco. Surgem dois grupos importantes: os Estóicos e Epicuristas. 

Quem representa na época o primeiro grupo são: Marco Aurélio, Epiteto, 

Sêneca e Zenão de Cítio. O segundo grupo: Tito Lucrécio e Epicuro (daí 

Epicurismo).

Peripatética
Escola de filósofos que seguia 
os ensinamentos de Aristóteles. 
Fundada por ele em 366 a.C. 
O termo significa “itinerante”, 
“ambulante”.

Figura 6.3: Aristóteles 
Fonte: http://upload.wikimedia.org
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Vásquez complementa o assunto com o seguinte comentário:

Para ambos, a moral não mais se define em relação à polis, mas ao 

universo. O problema moral é colocado sobre o fundo da necessidade 

física, natural, do mundo. Por isto, tanto no estoicismo quanto no epi-

curismo, a física é a premissa da ética. (VÁSQUEZ 1992, p. 242).

Para os Estóicos, existe uma coordenação do cosmos e do mundo. O ho-

mem e a mulher apenas aceitam o destino, e vivem conscientes disso. Isto é 

ser sábio. Por isso não há motivo para perturbações diante das coisas e dos 

acontecimentos. Não há necessidade de se preocupar com a cidade como 

organização política. Para os Epicuristas, não há nenhuma presença divina 

nem no homem, nem na natureza. Por isso, não há que se temer o que vem 

depois da morte. Pois nem sequer haverá consciência que estamos nela, en-

tão a finalidade da vida humana é a busca do prazer que paz para a vida, e 

isso exclui o exercício ilimitado da vontade e dos prazeres físicos. 

Assim, pois o epicurista alcança o bem, retirado da vida social, sem cair 

no temor do sobrenatural, encontrando em si mesmo, ou rodeado por um 

pequeno círculo de amigos, a tranquilidade da alma e a autossuficiência. 

(VÁSQUEZ 1992, p. 242).

Um detalhe importante na Grécia Antiga eram as discussões nas praças da 

cidade diante das necessidades e problemas da cidade.

Um dos hábitos mais populares do interior do Brasil, ainda hoje, é dar voltas 

ao redor da praça. Muitos namoros iniciam-se com os enamorados se encon-

trando ao redor de singelas praças espalhadas pelas cidades. Aliás, a praça 

sempre foi lugar de encontro entre as pessoas. Por isso, elas estão sempre 

projetadas para estarem em lugares que facilitem esses encontros. Observem 

um fato curioso: chegando a uma cidade desconhecida basta seguir as prin-

cipais avenidas, pois elas terminam quase sempre, numa praça.

Esse hábito nos foi legado pelos gregos. Ao projetar suas cidades, eles sem-

pre reservavam o centro para construir as praças. Eles chamavam de ágora 

e era onde os cidadãos se reuniam para discutir a administração da polis 

(cidade, em grego), fazer o comércio e realizar alguns cultos religiosos. 

CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE 1ª série volume 1, P.20)

Estóicos 
Pessoas que seguem o 

pensamento organizado por 
Zenão de Cítio, que defende a 
existência do universo com um 

corpo dirigido e organizado pela 
razão universal (o logos).

Epicuristas 
Pessoas que seguem o 

pensamento organizado 
por Epicuro de Samos, cujo 

pensamento central era a busca 
do prazer como o maior bem 

para a pessoa.
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Resumo
Verificamos o desenvolvimento da questão ética a partir da Grécia Antiga, 

dentro do próprio desenvolvimento do pensamento filosófico. Destacamos 

as principais figuras deste período: Sócrates, Platão e Aristóteles. Estudamos 

o desenvolvimento das escolas Estoicistas e Epicuritas. A ética em Sócrates 
é racionalista, e dentro dela estão: a concepção do bem e a virtude, que 

é a capacidade do ser humano de conhecer o bem e o mal, o que é bom 

ou ruim e optar pelo bem. Em Platão a ética está ligada diretamente a seu 

pensar político. Para Platão e Aristóteles a cidade (polis) é onde se desen-
volve a moral, o comportamento e atitudes de uma pessoa. Ou seja, 

a maneira de agir diante dos outros é muito importante. Para os Estóicos, 

existe uma coordenação do cosmos e do mundo que tudo define (o logos, 

a razão), e o homem e mulher fazem parte deste mundo apenas aceitam o 

destino, e vivem conscientes disso. Para os Epicuristas, a finalidade da vida 

humana é a busca do prazer. Mas os prazeres que trazem paz para a vida, e 

isso exclui o exercício ilimitado da vontade e dos prazeres físicos. 

Atividades de aprendizagem
Leia Apologia de Sócrates, da autoria de Platão (pode ser baixado pela 

internet) e responda: 

“(...) O que é próprio de cada coisa é, por natureza, o que há de melhor e 

de aprazível para ela; e, assim, para o homem a vida conforme a razão é a 

melhor e a mais aprazível, já que a razão, mais que qualquer outra coisa, 

é o homem. Donde se conclui que essa vida é também mais feliz.”

(Aristóteles)

1. Para Aristóteles, o que mais caracteriza a natureza humana?
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2. O que é mais aprazível para o ser humano? Em que consiste a felicidade 

para Aristóteles.

Anotações
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Aula 7 – Ética na Idade Média e na  
Idade Moderna

O objetivo desta aula é apresentar os fundamentos éticos ofi-

ciais desses dois períodos, visualizando o desenvolvimento da 

compreensão sobre o comportamento humano. 

Para compreendermos a ética na Idade 

Média, é importante levarmos em conta 

um dado fundamental: a religião cristã. 

Ela se torna oficial e obrigatória a partir do 

século IV no Império Romano, no momen-

to em que o modelo político romano entra 

em decadência. 

O modelo de trabalho do mundo antigo era a escravidão, que foi substituí-

da pela servidão, base do trabalho e da vida social durante a Idade Média. 

Sua característica é a dependência de servos para com os senhores feudais, 

ou seja, uma forte estrutura de submissão de uma classe social a outra. Ou-

tro aspecto importante é a economia e a política fragmentada. O único 

ponto de unidade para a sociedade era a Igreja, que através das verdades 

da fé cristã orientava e controlava a vida intelectual, moral e ética da popu-

lação em geral e da nobreza. A Idade Média se estende oficialmente até o 

século XV

Vamos ler a breve explicação do professor Adolfo Vásquez:

A ética – como a filosofia cristã em geral – parte de um conjunto de 

verdades reveladas a respeito de Deus, das relações do homem com o 

seu criador e do modo de vida prático que o homem deve seguir para 

obter a salvação no outro mundo. (VÁSQUEZ, 1992, p 244).

Na Idade Média, o objetivo pela qual o homem e a mulher deveriam 
gastar sua vida era Deus. E faziam isto obedecendo a ele através da Igreja. 

Ao contrário da ética grega o ser humano se define não em função da co-

munidade ou cidade (polis), ou do cosmos como diziam os estóicos e os epi-

curistas, mas em relação a Deus, pois o homem origina-se no próprio Deus, 

bem como sua maneira de se comportar, logo sua moral e suas atitudes 
se direcionam a um valor supremo. 

Fragmentada
Relativo a fragmento, parte de 
algo. O que resta de um livro, 
ou de um escrito antigo por 
exemplo.

Figura 7.1: Idade Média 
Fonte: http://minerarte.jigsy.com



A felicidade, a realização do homem estava em contemplar a Deus. Daí 

a importância dada aos mosteiros e ao abandono do mundo impuro. “A 

ordem sobrenatural tem a primazia sobre a ordem humana” (VÁSQUEZ, 

1992, p. 244). 

Figura 7.2: Medieval 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Dentro da ética cristã medieval as virtudes são essenciais. Elas reúnem as vir-

tudes fundamentais da ética platônica: prudência, fortaleza, temperança 
e justiça, e acrescenta virtudes teológicas: fé, esperança e caridade. Vir-

tudes que a religião cristã considera mais importantes que todas as outras. 

Divididas em uma escala, as quatro primeiras orientam a relação entre os 
homens as outras três orientam a relação entre os homens e Deus.

Segundo o professor Vásquez :

O cristianismo pretende elevar o homem de uma ordem terrestre para 

uma ordem sobrenatural, na qual possa viver uma plena vida feliz, e ver-

dadeira, sem as imperfeições, as desigualdades e injustiças terrenas. (...) o 

cristianismo introduz uma ideia de uma enorme riqueza moral: a da igual-

dade dos homens. Todos os homens sem distinção – escravos e livres, cul-

tos e ignorantes – são iguais diante de Deus e são chamados a alcançar a 

perfeição e a justiça num mundo sobrenatural. (VÁSQUEZ, 1992, p. 244).

Esta mensagem de igualdade tirada da própria Bíblia foi anunciada num 

contexto histórico de uma sociedade, em que as pessoas conheciam uma 

desigualdade oficial: havia milhares de milhares de escravos e homens 
livres, Senhores Feudais e Servos. E esta desigualdade na prática recebeu 

durante a idade média uma justificativa da Igreja: A organização e hierar-
quização sagrada do mundo. A igualdade é um ideal alcançado comple-

tamente em outro mundo: no paraíso. 

Contemplar
Atenção, concentração, 

dedicação do espírito a um 
assunto, ou prática intelectual, 

religiosa, etc.

Prudência 
Pertence ao grupo das virtudes, 

vem do latim: prever ou 
providenciar, permite que o 

homem e a mulher escolham ter 
ações corretas.
Temperança 

Pertence também a grupo das 
virtudes, cujo significado é o 
equilíbrio, limitar, controlar a 

vontade e os prazeres.
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Mas mesmo assim a contribuição cristã é significativa e fundamental. Ela 
proporcionou aos homens e mulheres, como algo novo a consciência 
de igualdade, com a inclusão dos marginalizados socialmente. E mais, 

isto ocorre em uma época onde não existiam condições de fato para pensar 

e praticar a igualdade entre as pessoas. Nisto verificamos que na sociedade 

medieval a igualdade se expressa numa perspectiva sobrenatural. Este 

conceito permaneceu e foi assumido pelos filósofos iluministas. A revolu-

ção francesa em 1789 assumira na prática o seguinte ideal: 

“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”

O mais importante da ética cristã medieval é que ela coloca fora do 
homem o objetivo de sua existência. Os princípios da ética medieval 

originam-se em Deus e por isso são absolutos. Um dado importante se 

impõe aqui mediante a explicação anterior: na Idade Média a razão humana 

estava submetida à fé. Logo, a Filosofia está subordinada a Teologia e, por 

conseguinte a ela está sujeita a reflexão sobre o comportamento moral. A 

ética medieval é uma ética reduzida a um aspecto religioso e doutriná-
rio. Há uma cristianização das ideias de Platão e Aristóteles. 

Em Platão a alma que se purifica tem uma subida libertadora para admirar o 

mundo perfeito “mundo das ideias”. Agostinho de Hipona (354-430) trans-

forma isto em “elevar-se asceticamente até Deus, pelo êxtase místico”. 

Para Aristóteles, a felicidade é o fim último, alcançado pelo conhecimento. 

Tomás de Aquino (1226 – 1274) transforma isto em “busca de Deus como 
objetivo último, o encontro com este pela obediência é o que traz ao 
homem a felicidade (bem subjetivo)”. Na questão política, a melhor forma 

de governo é a monarquia, com algumas moderações. Mas o poder completo 

vem apenas de Deus, portanto só a Igreja é detentora do poder completo e 

legítimo. E por isso impunha-se sobre os reis e imperadores, reivindicando para 

si o direito divino de confirmar os monarcas em seus reinos, desde que estes 

se submetam a Igreja, na pessoa do papa. Uma visão de mundo teocêntrica.

Desde a expansão do cristianismo, portanto, a cultura ocidental esteve 

marcada pela tradição moral fundada nos valores religiosos e na crença 

de uma vida após a morte. Sob essa perspectiva, os valores são trans-

cendentes, porque resulta de doação divina, o que leva a identificação 

da pessoa moral com o ser temente a Deus. A partir da Idade Moderna, 

porém, a moral vai se tornando (não religiosa). Ser moral e religioso 

deixam de ser pólos inseparáveis e admite-se que também uma pessoa 

ateia seja moral, porque o fundamento dos valores não se encontra em 

Deus, mas no próprio ser humano. (ARANHA, 2005, p. 228).

Filósofos Iluministas
Filósofos que pertenciam ao 
movimento Iluminista. Acreditam 
que os seres humanos devem 
exercer suas capacidades de 
maneira livre, sem o controle 
autoritário e irracional de 
ninguém. É fazer uso irrestrito 
da razão. Tem forte expressão 
durante o século XVIII.

Teocêntrica
De Teocentrismo, que considera 
Deus como o centro de todo 
pensamento e do próprio 
universo. Esta maneira de pensar 
permaneceu durante toda a 
Idade Média.

Entre os filmes clássicos que até 
então apresentam as maneiras 
de compreender o ser humano 
na Idade Média, existem dois 
que podem ser vistos como fonte 
de conhecimento: Em Nome 
de Deus (Inglaterra/Iugoslávia, 
1988). Direção: Clive Donner. 
Mostra o amor proibido entre 
Heloísa e Abelardo. Os dois 
estão envolvidos com temas 
filosóficos, religiosos e científicos. 
E também O Nome da Rosa 
(Itália, 1986), cuja trama central 
é a investigação de assassinatos 
que ocorrem em um mosteiro, 
na idade média. Ao assistir 
estes filmes perceba os aspectos 
religiosos, políticos e filosóficos 
apresentados.

e-Tec BrasilAula 7 – Ética na Idade Média e na Idade Moderna 53



7.1 Ética moderna
A idade moderna é o período histórico entre os séculos XV a XVIII. Aban-

donam-se as explicações sobrenaturais e assume-se a visão antropocên-
trica: A pessoa é o ponto de partida para compreender tudo. A ética 

moderna é de uma sociedade que se estrutura no final do modelo feudal 

de sociedade (medieval) e grandes transformações se verificam: novas 
forças produtivas sob o modelo capitalista e desenvolvimento cien-
tífico. A burguesia como classe social se fortalece, impondo seu jeito de 

pensar e de viver e motivando as revoluções, como exemplo: a Revolução 

Francesa em 1789.

A religião cristã como ideologia dominante perde 

seu lugar. A Igreja entra em crise com a Refor-
ma Religiosa Protestante. Surgem novas e dife-

rentes igrejas cristãs e quebra a ideia medieval de 

uma civilização cristã única (Cristandade). 

A sociedade moderna é um processo de quebra daquilo que estivera unido 

durante a cristandade medieval. Separam-se a razão da fé, a filosofia da 
teologia, a natureza de Deus, ou mais específico separam-se as inves-
tigações sobre a natureza dos dogmas de fé, o Estado da Igreja e o 
homem de Deus. O homem e a mulher passam a afirmar-se com valor 

pessoal, enquanto corpo e espírito, dotado de razão e vontade, com natu-
reza contemplativa e ativa. A ética moderna é um sinal de liberdade para o 

homem em afirmar seus valores na Ciência, na Arte e na Natureza.

Veja o que nos diz o professor Adolfo:

o homem aparece, portanto, no centro da política, da ciência, da arte 

e também da moral. Ao se transferir o centro de Deus para o homem, 

este acabará por apresentar-se como absoluto, ou como criador e legis-

lador em diferentes domínios, incluindo nestes a moral.

Contudo, as reflexões e ideais não surgem do nada, mas da dedicação e 

do esforço das pessoas. Por isso, alguns personagens históricos são funda-

mentais no desenvolvimento de novos pensamentos e atitudes éticas. Como 

exemplo: René Descartes (séc. XVII) que buscou orientar sua reflexão filosó-

fica a partir do homem. Os filósofos iluministas (século XVIII) colocaram 

a filosofia como instrumento de denúncia de uma forma caduca de pensar o 

mundo (a mentalidade da ordem feudal-absolutista teocentrista). 

Antropocêntrica 
De Antropocentrismo, surgido 
como linha de pensamento a 

partir do renascimento. Entende 
que o ser humano é o centro do 

entendimento das reflexões e 
interpretação da realidade.

Reforma Religiosa 
Protestante

Movimento cristão do século 
XVI, liderado pelo clérigo católico 

Martinho Lutero. Reunindo a 
insatisfação religiosa da época 

discordou da doutrina da Igreja 
Católica Romana dando origem 

a diferentes igrejas cristãs. Figura 7.3: Caminhos 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Figura 7.4: René Descartes
Fonte: http://upload.wikimedia.org
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E passam a argumentar a favor de homens e mulheres em harmonia racio-

nal, ou seja, de bem com a razão, único instrumento capaz de orientá-los. 

Outro filósofo muito importante foi Inmanuel 
Kant (1724-1804). Para Kant o ser humano pos-
sui consciência de seu conhecimento e de sua 
moral, e a partir disto pode agir, criar e legis-
lar. É Kant que expressa mais perfeitamente o que 

vem a ser a ética moderna. 

Ele viveu toda sua vida em uma cidade alemã chamada Koenigsberg. Era um 

admirador da Revolução Francesa (1789), e desejava ver o mesmo na Alema-

nha, contudo devido as condições históricas as alterações ficaram somente 

no campo das teorias.

Kant apresenta uma teoria sobre o ato de conhecer: o objeto a nossa fren-

te não é igual e permanente, mas ao contrário: aquilo que conhecemos 
é produzido pela nossa consciência. E o mesmo acontece com a nossa 

moral, é a consciência do indivíduo que dita sua própria lei.

Kant toma com ponto de partida da sua ética o factum (o fato) da 

moralidade. É um fato indiscutível, certamente, que o homem se sente 

responsável pelos seus atos e tem consciência do seu dever. (VÁSQUEZ 

1992, p. 248). 

Para isto o homem precisa ser livre. E assim a moral para Kant deve estar 

fundamentada na bondade dos atos. Mas o que é realmente bom 
para a pessoa? A boa vontade. Pois ela age unicamente pelo respei-

to ao que deve ser feito. E sobre o dever Kant apresenta o imperativo 
categórico, que explica o pensamento ético kantiano: “Age de maneira 
que possas querer que o motivo que te levou a agir se torne uma lei uni-
versal” (Vásquez 1992, p. 250), ou seja, que a maneira como você age 

sirva de exemplo para todos agirem. O homem e a mulher deste modo 
orientam suas atitudes em vista da lei do dever e não segue outra 
lei senão o que lhe diz sua consciência. Assim, Kant põe a moral num 

ponto alto, pois a situa em um ser humano concreto, e a finalidade da 

vida está no mundo real que pode ser visto, e não em outro mundo ideal 

ou sobrenatural.

Imperativo categórico
Faz parte da filosofia de Kant, 
e é a base de seu pensamento 
ético. Em síntese: cada ser 
humano deve agir, de modo que 
seja exemplo para os outros.

Figura 7.5: Inmanuel Kant
Fonte: http://mlag.up.pt
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Finalizando esta aula:

A ética kantiana é uma ética formal e autônoma. Por ser puramente 

formal, tem de postular um dever para todos os homens, independen-

temente da sua situação social e seja qual for o conteúdo concreto (...) 

por conceber o comportamento moral como pertencente a um sujeito 

autônomo e livre, ativo e criador, Kant é o ponto de partida de uma 

filosofia e de uma ética na qual o homem se define antes de tudo como 

ser ativo, produtor ou criador. (VÁSQUEZ 1992, p. 250) 

Resumo 
A síntese desta aula está no aspecto central da ética em cada um dos dois 

períodos estudados: Medieval, cujo objetivo ético pela qual o homem e a 

mulher devem gastar sua vida é Deus. O ser humano se define em relação 

a Deus, pois o homem origina-se no próprio Deus, bem como sua maneira 

de se comportar, logo sua moral suas atitudes se direcionam a um valor su-

premo. E Moderno onde se desenvolve a ideia de que pessoa é ponto de 

partida para compreender tudo. Na sociedade moderna separam-se a razão 

da fé, a filosofia da teologia, as investigações sobre a natureza de Deus dos 

dogmas de fé, o Estado da Igreja e o homem de Deus. A ética moderna é um 

sinal de liberdade para o homem em afirmar seus valores na Ciência, na Arte 

e na Natureza. Para Kant, o ser humano possui consciência de seu conheci-

mento e de sua moral, e a partir disto pode agir, criar e legislar. O homem e 

a mulher deste modo orientam suas atitudes em vista da lei do dever e não 

seguem outra lei senão o que lhe diz sua consciência. 

Atividades de aprendizagem
1. Durante a Idade Média, nas regiões influenciadas pelo cristianismo, a 

moral esteve estreitamente ligada à religião. Explique por que existia esta 

ligação.
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2. Com base no que estudamos até agora, tente escrever um texto a partir 

da seguinte ideia: “Quem habita este planeta não é o homem, mas os 

Homens. A pluralidade é a lei da Terra.” (ARANHA; MARTINS, 2005, P. 

232-233)

Anotações
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Aula 8 – Ética na idade contemporânea

Nesta aula o intuito é apresentar o conceito de ética na Idade 

Contemporânea (1789 até os dias atuais). Com destaque ao 

processo de superação da centralidade da razão, entendendo 

a importância da subjetividade. Para isto serão apresentados 

diferentes grupos de reflexão, bem como seus principais re-

presentantes.

Na idade moderna, as posturas éticas desenvolvidas provocaram no ser hu-

mano uma pretensão: colocar-se como absoluto controlador de sua 
existência e dominador das coisas e da natureza. E o resultado deste 

desejo é o que iremos analisar agora.

8.1 A filosofia e a ética contemporânea
A ética contemporânea (ou pós-moderna) é aquilo que se desenvolveu 

desde o século XIX e nos influencia até hoje. Estamos falando dos conceitos 

que estão presentes em nossa maneira de pensar. Com base nas ideias de 

importantes personagens da filosofia neste período: Soren Kierkegaard, 
Max Stirner, Karl Marx, Jean Paul Sartre, Sigmund Freud e outros.

Figura 8.1: Biotecnologia
Fonte: Elaborado pelo DI. Imagens retiradas dos sites: www.genengnews.com, 
www.minnpost.com, http://a3.mzstatic.com, www.sxc.hu.

A ética contemporânea vivenciou o processo de colonização e indepen-
dência dos povos africanos e asiáticos. Este e outros fatores afetaram 

diretamente a humanidade, obrigaram a reflexão sobre o comportamento 

Contemporânea
Período histórico atual, conforme 
divisão aceita pela maioria dos 
historiadores ocidentais.  
Teve início com a revolução 
francesa 1789.



moral a rever atitudes e posicionamentos teóricos e práticos. Junto a isto, 

a ética contemporânea é uma reação ao formalismo e ao racionalismo 
kantiano, e principalmente aos ideais do filósofo Georg Hegel. Para este o 

que vale no sujeito é a ideia ou a razão. Apenas ela faz o ser humano existir. 

Conceito central a reflexão ética da idade moderna. A ética contemporânea 

também focalizará a análise da linguagem moral, das palavras que usamos 

para falar do comportamento humano.

Vejamos o que nos diz o professor Adolfo Vásquez (1992, p. 250):

A ética contemporânea surge, igualmente, numa época de contínuos 

progressos científicos e técnicos e de um imenso desenvolvimento das 

forças produtoras, que acabarão por questionar a própria existência da 

humanidade, dadas a ameaça que seus usos destruidores acarretam. 

(VÁSQUEZ, 1992, p. 250). 

8.1.1 Existencialismo
Grupo filosófico baseado nas ideias de Soren Kierke-
gaard (1813-1855). Para ele, apenas o que vale no 

ser humano é sua concretude, o indivíduo enquanto 

existe, e por consequência o importante é a subjeti-
vidade, o mundo interno, íntimo do indivíduo e não 

apenas a racionalidade conforme dissera Hegel.

 O ponto de apoio é a conclusão de que a tarefa de 

explicar e compreender o homem e a mulher é uma 

tarefa ingrata, a existência individual mais do que outras explicações en-

tende-se melhor vivendo, e da vivência se abstrai uma explicação. É a afir-
mação de que o indivíduo tem sua existência no comportamento, 
subjetivamente orientado.

Jean Paul Sartre (1905-1980). Para ele, Deus 

não existe. Por isso não há nada que oriente e 

controle o ser humano, não há fundamenta-
ção para os valores gerais e de caráter uni-
versal para todos os indivíduos. 

Resta apenas o Homem, como único fundamento, ou razão para si 
mesmo. Sartre valoriza a existência do outro, pois não há como negar a 

realidade política, seja ela boa ou não para a pessoa, e o político refere-se ao 

que é comum, das pessoas em geral. Para o filósofo somos livres, e mostra-

Formalismo 
Corrente filosófica que destaca 

a importância do conteúdo, 
seja nas artes, no direito, na 

literatura, etc.
Racionalismo 

Corrente filosófica que dá ênfase 
ao raciocínio e às suas operações 

mentais e discursivas. Com 
vistas a chegar a conclusões 

verdadeiras.

Subjetividade 
Intimidade de cada indivíduo, a 

partir da qual ele se relaciona 
com as outras pessoas.

Figura 8.2: Soren 
Kierkegaard
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Figura 8.3: Jean Paul Sartre
Fonte:http://1.bp.blogspot.com
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mos liberdade quando somos o que escolhemos ser. Escolhemos livremente, 

e ao escolher, formamos um valor. Cada um de nós constrói seus valores e 
leis que orientam o próprio comportamento. Não é a finalidade que 
determina um valor, mas o quanto de liberdade eu tive ao realizá-lo. 
Mas, a liberdade individual deve levar em conta a existência do outro, pois 

escolher é compromisso com a humanidade. 

8.1.2 Anarquismo
Baseado nas ideias de Max Stirner (1806 -1856). Segue uma linha de pen-

samento paralela a anterior: O homem é concreto, cons-

ciente de seu eu, e dotado de vontade. A melhor opção é 

um egoísmo existencial, negando em absoluto todo o tipo 

de autoridade e hierarquia que submeta o indivíduo, tais 

como o Estado, a Moral, a Lei, e a Religião. Em Kierkegaard, 

a moral é limitada diante da individualidade da pessoa, em 

Stirner ela não é possível. 

8.1.3 Pragmatismo
Esta é outra importante corrente de pensamento filosófico contemporâneo. 

Tem sua origem nos fins do século XIX, nos Estados Unidos da América. 

Personagens importantes: Charles Pierce, William James e John Dewey. 

Resulta do pensamento sobre o desenvolvimento técnico e científico; o 

que caracteriza o pragmatismo é identificar a verdade com aquilo que 
é útil, com o que ajuda a viver e a conviver. Bom é o que leva a ter um 

resultado satisfatório. Isto torna relativos os valores, já que são determinados 

pelo que convém ou não ao indivíduo.

8.1.4 Psicanálise
Importante também é a Psicanálise, corren-

te psicoterapêutica e psiquiátrica. Formada 

por Sigmund Freud (1856 -1939). Posterior-

mente surgiram grupos relacionados à psica-

nálise (Fromm, Jung e Adler). A principal 

contribuição da psicanálise no pensamento 

ético são as descobertas relacionadas à Mo-
tivação Inconsciente, e a influência desta 

sobre a maneira do homem e da mulher comportar-se. Ao destacar o aspecto 

inconsciente da motivação para uma ação, Freud abre uma discussão ética e 

moral muito importante. Visto que o ato moral supõe que a pessoa tenha 

consciência e liberdade do que está fazendo; já os atos ditos inconscientes 

segundo a visão freudiana não fazem parte do campo moral. 

Existencialismo – corrente 
filosófica que destaca a 
existência do indivíduo acima 
de qualquer definição racional 
da essência do ser humano. Seu 
principal representante é Jean-
Paul Sartre.

Anarquismo é uma corrente 
filosófica e política que rejeita 
toda forma de governo e 
hierarquia imposta sobre o 
indivíduo.
Pragmatismo afirma 
filosoficamente que as ideias 
são validadas se tiverem valor 
prático e funcional. Atualmente 
representado por Richard Rorty.
Invidualidade Ideia ou 
conceito que atribui a cada 
pessoa uma noção particular de 
si mesmo.

Figura 8.4: Max Stirner
Fonte: www.moonmentum.com

Figura 8.5: Sigmund Freud
Fonte: www.tatikarinya.com.br
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O pensamento do professor Adolfo Vásquez nos ajuda a compreender melhor:

O pressuposto básico da psicanálise é a afirmação de que existe uma 

zona de personalidade, da qual o sujeito não tem consciência, e que é 

precisamente o inconsciente (...) o inconsciente não é algo passivo e iner-

te, mas ativo e dinâmico, influindo poderosamente no comportamento 

real do sujeito. Para Freud, a energia que se manifesta nessa atividade 

inconsciente é de natureza sexual e se chama libido. Quando não pode 

ser canalizada ou adaptada e é reprimida, criam-se as condições para 

perturbações psíquicas como a neurose. (VÁLQUEZ, 1992, p. 256).

8.1.5 Marxismo
Outra corrente filosófica e sociológica importante e determinante pertence a 
Karl Marx (1818-1883). Ele critica a moralidade do passado e lança as ba-
ses de uma nova prática moral. Também podemos perceber a intenção de 

resgatar o homem concreto e real, e não apenas limitado a ideia ou a razão.

Observe o que nos diz novamente o professor Adolfo Vásquez:

Segundo Marx, o homem real é, em unidade indissolúvel, um ser es-

piritual e sensível, natural e propriamente humano, teórico e prático, 

objetivo e subjetivo. O homem é, antes de tudo, práxis: isto é, define-se 

como um ser produtor, transformador, criador; mediante o seu traba-

lho, transforma a natureza externa, (...). Esta objetivação do homem no 

mundo externo, pela qual produz um mundo de objetos úteis, corres-

ponde à sua natureza de ser produtor, criador, que também se manifes-

ta na arte e em outras atividades. (VÁSQUEZ,1992, p. 258).

Isto identifica o homem e a mulher como 

seres sociais. Estes produzem coisas e re-

lações humanas. 

São seres históricos, pois ao produzir coi-

sas materiais manipulam a natureza e 

transformam os ambientes. É a produção 

do intelecto, da razão. Segue os conceitos 

morais para o marxismo:

a) A moral é uma estrutura ideológica a serviço do controle das pes-
soas. A moral varia conforme a classe social, pela maior ou menor 

influência que a mesma tem sobre a sociedade. O que confirma a inexis-

tência de um comportamento único para toda a humanidade.

Marxismo: sistema de 
pensamento filosófico e político 

desenvolvido por Karl Marx, cuja 
base é entender o homem e 

suas relações sociais a partir dos 
meios de produção da economia 

e da luta de classes.

Ideológico
Define um conjunto de ideias, 

visões, doutrinas e pensamentos 
de uma pessoa ou grupo com 
o objetivo de direcionar ações 

políticas e sociais.

Figura 8.6: Sociologia
Fonte: http://adudaescreve.files.wordpress.com
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b) A moral relativa de cada sociedade tem a tendência a se tornar 

permanente à medida que é assumida por mais pessoas e por 

mais tempo. Os trabalhadores são a classe destinada a superar a si 

mesma e tornar sua moral (luta pela igualdade universal) comum a toda 

a humanidade.

c) A moral existe produzida pelos homens e mulheres diante da necessi-

dade da organização e como resposta a dificuldade de convivência.

d) Para Marx, uma nova e verdadeira moral deve conduzir o ser hu-

mano sem aliená-lo, deixando-o consciente de sua presença e atuação 

na sociedade, exigindo o resultado de seu trabalho. 

e) A nova moral, não pode ser apenas mais um conjunto de precei-

tos, até que vire moralismo, mas uma consciência para o indivíduo de 

que ele é um valor para si mesmo.

Marx se refere a uma moral que deve transformar a sociedade, e que 

homem e mulher sejam atuantes, do contrário a normatização do compor-

tamento humano apenas serviria para tirar a força das ações humanas. Nisto 

podemos perceber que a moral, a ética e o próprio pensamento filosófico 

estão sempre em processo de inovação, conforme as experiências de ho-

mens e mulheres através da história.

8.1.6 Filosofia analítica
Seu objetivo foi libertar a ética da metafísica. Representantes desta 

corrente: Alfred Ayer, Robert Stevenson, Geoffrey Nowell-Smith e 

Stephen Toulmin. As reflexões sobre o comportamento moral são fei-

tas a partir de como são apresentados as leis morais e da linguagem 

sobre o comportamento moral. O ponto de partida desta análise é 

George Moore (1873-1958), o qual era contra a toda e qualquer de-

finição do bom como propriedade natural. Chegamos a dizer que algo 

é bom, apenas por meio da intuição. Esta teoria ficou conhecida como  

Intuicionismo.

Confira a explicação do professor Vásquez:

Os conceitos éticos não descrevem nem representam nada, pela sim-

ples razão de que não existem propriedades, tais como bom, dever, 

etc.; são somente expressões de emoções do sujeito. (...) termos éti-

cos têm somente um significado emotivo, pois não enunciam fatos e, 

por conseguinte, as proposições morais carecem de valor científico. 

(VÁSQUEZ, 1992, p. 260).

Metafísico
A tradução grega do termo 
quer dizer: além da física, do 
natural. Em filosofia procura 
estudar as leis, as bases, a 
estrutura,o significado e o fim da 
realidade.
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Esta desconstrução dos filósofos analíticos contribuiu para analisar os pro-

blemas morais com muito mais consciência da formação do modo do ho-

mem e da mulher se comportar e a influência na vida social. 

Conforme a reflexão filosófica sobre o comportamento humano, a 
ética vai se aproximando do século XXI. Há uma supervalorização da 
pessoa nas suas emoções e vontades. Isto é muito importante, mas não 

é tudo. Cada vez mais existe a necessidade do ser humano se revisar, não dar 

importância apenas a uma dimensão. Razão, Emoção e Espiritualidade em 

equilíbrio parecem ser necessárias a vida humana.

Para refletir

Analítica: método filosófico 
cujo objetivo é validar a correta 
apresentação de uma frase por 

meio da análise. 

No mundo contemporâneo, muitos são os desafios para tentar construir 

a vida moral. Algumas dessas dificuldades derivam da sociedade individu-

alista, narcísica, em que as pessoas acham-se voltadas para si próprias e 

incapazes de solidariedade e tolerância.

A generosidade da moral planetária supõe a garantia da pluralidade dos 

estilos de vida. A aceitação das diferenças, sem sucumbir à tentação de 

dominar o outro, que ocorre sempre que a diferença é vista como sinal de 

inferioridade e de desigualdade. (ARANHA, 2005, p. 232)

Resumo
Nesta aula estudamos a ética contemporânea tendo por base o processo 

de questionamento e dúvida da capacidade ilimitada da razão humana. Isto 

está apresentado nas diferentes correntes de pensamento do século XX, que 

entre outros objetivos procurou refletir sobre o comportamento humano, 

levando em conta não só a razão, mas também a emoção e a espirituali-

dade. Os principais grupos são: Existencialismo, Anarquismo, Pragmatismo, 

Psicanálise, Marxismo e Filosofia Analítica.
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Atividades de aprendizagem
1. Escolha um desafio cultural da atualidade: racismo, gênero, pobreza, 

poluição, etc. Leia alguns artigos de jornais, revistas ou internet sobre 

o assunto escolhido e procure perceber de que maneira as pessoas se 

comportam. Escreva as conclusões a que você chegou.

2. Assista ao filme Sociedade dos poetas mortos (1989; direção de Peter 

Weir). Perceba como o professor de literatura incentiva os alunos a pen-

sarem por si mesmos, e o resultado desta postura para o professor e para 

os alunos. Anote as suas percepções.
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Aula 9 – Filosofia Pré-Socrática

Pretendemos agora analisar de maneira mais detalhada o surgi-

mento da filosofia levando em conta os mecanismos filosóficos 

que despertam o pensamento e a ação humana. Iniciando pelo 

Período Pré-Socrático com as respectivas escolas filosóficas.

Até então nosso estudo focalizou, na história da filosofia, os aspectos éticos. 
Agora passaremos a ampliar nosso conhecimento abordando a filosofia em 

geral. Esta viagem ao passado é muito importante, encha suas malas 
de disposição e curiosidade e vamos em frente.

9.1 Os pré-socráticos
A Filosofia surge no momento histórico 

em que se formam as cidades-estados. E 

as primeiras são organizadas nas colônias 

gregas da Jônia. A Grécia antiga é um 

aglomerado populacional distribuído pelo 

atual território grego e suas ilhas, parte sul 

da Itália, e parte do que é a atual Turquia. 

No século VI a.C, há registros da formação 

de uma civilização helênica grega nestes 

territórios, e a existência de escolas filo-

sóficas (grupo de pessoas ao redor de um 

mestre). Estas escolas são chamadas pré-
-socráticas, pois surgiram antes de Sócra-

tes, iniciador de um novo período na 
história da Filosofia. O foco de análise da filosofia antes de Sócrates era a 

Natureza (physis). 

Vejamos a seguir as características das escolas filosóficas mais importantes.

9.1.1 Escola jônica
Leva o nome de Jônica por estar situada na Jônia, uma das colônias da Gré-

cia. Os filósofos representantes deste grupo são: 

Helênica
Refere-se ao período helenista, 
quando a cultura grega se 
espalhou pela costa do mar 
mediterrâneo, comandado pelo 
imperador Alexandre Magno. É a 
época em que viveu Aristóteles, 
século IV. 

Figura 9.1: Gregos. Detalhe de  
Sócrates na obra Escola de  
Atenas, de Raffaelo Sanzio, 1511.
Fonte: http://vouestaraqui.aroucaonline.com



a) Heráclito (535-470 a.c), tido como o mais importante dos filósofos pré-

-socráticos. Segundo ele as coisas mudavam de maneira contínua o “de-
vir permanente”, a construção e dissolução permanente das coisas. 

b) Anaxímenes (586-525 a.c), astrônomo e estudioso da natureza, afir-

mou que o ar infinito é que dá origem a todas as coisas, pela condensa-
ção e rarefação. 

c) Anaximandro (611-546 a.c) a ele é atribuído dois feitos importantes: 

foi o primeiro a montar um mapa geográfico, e trazer para a Grécia o 

relógio de sol. 

 Vamos ler um fragmento de sua autoria:

O lugar de onde vem o nascimento dos seres é também o lugar onde 

encontram a sua destruição, conforme a necessidade. É como se fos-

sem pagas retribuições e penas mútuas pela sua injustiça, conforme a 

ordem do tempo. (1979, p.35) 

 Anaximandro apresenta a ideia de organização da realidade, na na-
tureza e na moral. E de que há uma justiça sobre aquilo que está desor-

denado. 

d) Tales de Mileto (624-546 a.c), alguns registros indicam que tenha viaja-

do bastante e reunido informações de várias culturas, dentre elas a Egíp-

cia e a Babilônica. Atribui-se a ele ter trazido a geometria do Egito para 

a Grécia. Desenvolveu também a ideia de que a substância presente 
em todas as coisas é a água, abrindo as discussões da física moderna. 

A rigor são os fundadores da Filosofia no que se refere a indagações (as 

perguntas, base mecânica do pensar filosófico), discutidas até hoje: éti-
ca, política, totalidade, verdade. Temas de interesse principalmente na 

cultura ocidental. 

9.1.2 Escola eleática
Situada no sul da Itália na cidade de Eleia. Seus membros de destaque foram: 

a) Melisso (490 a.C.)

b)  Zenão (510 a.C.)

c) Xenófanes (570-480 a.C.).

Condensação 
Fase pela qual a matéria se 

transforma, passa do gasoso 
para o líquido.

Rarefação 
Quando um corpo tem sua 

massa diminuída pelo aumento 
de volume.

Geometria 
Estudo matemático das  

figuras e dos espaços.

“Devir permanente” conceito 
da filosofia baseado na mudança 
no desejo permanente de tornar-

se algo. Heráclito: 
"O mesmo homem não pode 

atravessar o mesmo rio, porque 
o homem de ontem não é o 

mesmo homem, nem o rio de 
ontem é o mesmo de hoje”. 

O próprio mundo organiza-se 
segundo esta permanente lei de 

transformação.
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d) Parmênides (540-470 a.C.). Ele foi considerado um filósofo de uma 

grande profundidade de pensamento, foi elogiado pelo próprio Platão. 

Dentre seus escritos existe o Perí Physeos (sobre a natureza) onde ele 

destaca as três maneiras de se buscar a verdade: 

 – Opiniões falaciosas: com base no que as coisas aparentam, mos-

tram.

 – Opiniões razoáveis: baseadas no senso comum, mas que não atin-

gem a natureza das coisas.

 – Verdade absoluta: baseada somente na razão.

Foi Parmênides quem elaborou o princípio da não-contradição: algo não 
pode ser e não-ser ao mesmo tempo e sobre o mesmo ponto de vista. 
Por isso deu destaque a ilusão que os sentidos provocam; assim as ideias a 

partir de dados da experiência sensível não possuem caráter de verdade. A 
realidade confiável está no pensamento, pois este não muda. O ponto 

central das discussões deste grupo era sobre que importância havia em 
conhecer as coisas de maneira sensível e racional. 

9.1.3 Escola atomista
Desenvolve explicações de que as coisas são formadas por muitas pequeni-
nas, minúsculas partículas, indivisíveis: os átomos. Para este grupo, as 

transformações que aconteciam no mundo natural eram explicadas segundo 

a permanente reorganização dos átomos. Daí o nome da escola. Os princi-

pais representantes deste grupo são: Leucipo de Mileto (480-420 a.C.), 
Demócrito de Abdera (470-360 a.C.), Epicuro de Samos (341 – 271 a.C.) 

e Lucrécio (94– 138 a.C.)

9.1.4 Escola pitagórica
O nome da escola homenageia seu fundador: 

Pitágoras (580-500 a.C. Segundo ele, o uni-

verso pode ser analisado matematicamente. 

Algo importante para o conhecimento científi-

co. Contribuiu também com a distinção entre 

sensibilidade e inteligência.

Foi Pitágoras que identificou o planeta Vênus, 

a estrela da manhã e a da tarde; definiu os 

intervalos das escalas de música, como razões 

matemáticas exatas. O pensamento desenvol-

vido por este grupo tem tendências místico-

Figura 9.2: Detalhe de Pitágo-
ras na obra Escola de Atenas, 
de Raffaelo Sanzio, 1511. 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com
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-religiosas e científico-racionais. Este grupo talvez fosse uma seita religiosa, 

em busca da verdade através do esoterismo. 

Outros nomes igualmente importantes: Alcmeón (século V a.C.), Arquitas 
(428-347 a.C.) e Filolau (século V a.C.)

9.1.5 Escola sofista
Mais do que uma escola, é a característica da 

maneira de agir de um grupo de filósofos. Este 

grupo tem outro foco de trabalho: a arte de 
convencer. A organização da polis grega (cida-

des-estados) e da democracia tornaram a filo-

sofia uma arte útil aos representantes públicos 

para convencer os demais sobre os seus pontos 

de vista nas discussões em público. Assim per-

de-se o foco da busca pela verdade. 

A arte de bem falar tornou-se um negócio lucrativo para quem a ensinava, 

havia deste modo professores que se deslocavam de um lugar para outro mi-

nistrando as aulas e cobrando por isso, eram os chamados sofistas. Para a 

cultura grega, cobrar pelo ensino de filosofia era algo absurdo para a maioria 

dos filósofos, dentre eles Sócrates.

Os sofistas apresentavam-se como “mestres da arte de fazer política” e 

ensinavam principalmente os jovens. Era a tentativa de mostrar que acima 

da lei estava a vontade de quem é mais forte, ou de quem se impõe pela 

palavra. Infelizmente ainda percebemos esta atitude hoje em muitas institui-

ções, o excesso de retórica e o esvaziamento do conteúdo. Representantes: 

Pródicos (460 a.C.), Górgias (485-380 a.C.) e Protágoras (490-410 a.C.). 

Para refletir

Esoterismo  
É o termo que define as 

teorias e práticas com base 
filosófica de diferentes religiões. 

Característica principal é a 
restrição dos ensinamentos a um 

grupo fechado.

Retórica 
É a tecnica de falar bem, de 

comunicar-se de maneira clara e 
convincente.

Figura 9.3: Sofistas 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

Dualismo Grego

A característica fundamental do pensamento grego está na solução du-

alista do problema metafísico-teológico, isto é, na solução das relações 

entre a realidade empírica e o Absoluto que a explique, entre o mundo e 

Deus, em que Deus e mundo ficam separados um do outro. Consequência 

desse dualismo é o irracionalismo, em que fatalmente finaliza a serena 

concepção grega do mundo e da vida. O mundo real dos indivíduos e do 
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vir-a-ser depende do princípio eterno da matéria obscura, que tende para 

Deus como o imperfeito para o perfeito; assimila em parte, a racionalida-

de de Deus, mas nunca pode chegar até ele porque dele não deriva. E a 

consequência desse irracionalismo outra não pode ser senão o pessimis-

mo: um pessimismo desesperado, porque o grego tinha conhecimento de 

um absoluto racional, de Deus, mas estava também convicto de que ele 

não cuida do mundo e da humanidade, que não criou, não conhece, nem 

governa; e pensava, pelo contrário, que a humanidade é governada pelo 

Fado, pelo Destino, a saber, pela necessidade irracional. O último remé-

dio desse mal da existência será procurado no ascetismo, considerando-o 

como a solidão interior e a indiferença heróica para com tudo, a resigna-

ção e a renúncia absoluta.

Fonte: http://www.mundodosfilosofos.com.br/presocratico.htm

Resumo
Apresentamos nesta aula as escolas e os filósofos pré-socráticos São assim 

chamados, pois surgiram antes de Sócrates, iniciador de um novo perío-
do na história da Filosofia. O foco principal da filosofia antes de Sócrates 

era a natureza (physis) e sobre o homem e sua natureza. As principais esco-

las filosóficas foram: Jônica, Eleática, Atomista, Pitagórica e Sofista.

Atividades de aprendizagem
1. Leia na íntegra o texto Dualismo Grego e anote as partes que você con-

sidera importante no processo de formação do pensamento filosófico na 

Grécia antiga. 
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2. Procure mais informações sobre um dos filósofos pré-socráticos e tente 

identificar um tema tratado por eles que seja atual, que está sendo dis-

cutido no século XXI.

3. A partir de nossos estudos sobre as escolas filosóficas pré-socráticas, qual 

das explicações sobre a origem das coisas você considera a mais coerente?
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Aula 10 – Período Socrático

O intuito desta aula é apresentar o método filosófico Socrático 

para a busca do conhecimento: A Ironia e a Maiêutica.

Os filósofos que antecederam a Sócrates direcionaram o foco na investiga-

ção sobre a natureza. Mas na cidade de Atenas, o próprio contexto históri-

co exigia outra postura: diante das lutas e divergências instaladas na cidade 

com o clima democrático, surgiram duas correntes de pensamento: os Sofis-

tas e Sócrates com seus discípulos. As reflexões agora estavam concentradas 

no homem e nos problemas de relacionamento social, sobre a vivência e 

a administração da pólis. Sócrates viveu entre os anos 479-399 a.C, e dire-

cionou seu pensamento filosófico sobre a natureza humana, organizando 

a filosofia moral, que para nós na atualidade é a ética; e resgatou conceitos 

importantes como a virtude e o valor. 

A filosofia ocidental foi influenciada por Platão e Aristóteles. As virtudes para 

Sócrates poderiam ser aprendidas, não era apenas uma questão de família 

como se acreditava, nem sempre pais virtuosos formavam filhos virtuosos. 

Sócrates se opôs com firmeza aos sofistas. Só havia um consenso: a filoso-
fia deve ocupar-se com o homem. 

E este possui a capacidade de atingir a verda-

de. E a verdade é a ideia do bem, da virtude 

e do valor. O alcance da verdade se dá pela 

humildade e pelo diálogo. Admitindo primeiro 

que nunca sabemos tudo, buscando sempre o 

conhecimento. 

Sócrates desenvolveu um método de busca 

do conhecimento: a Ironia e a Maiêutica. 

10.1 Ironia
A ironia era um jeito de conversar com alguém que pensava já ter o conhe-

cimento completo sobre as coisas, bem direcionado aos sofistas. Através 

de perguntas constantes Sócrates procurava mostrar a contradição de seus 

argumentos, tidos como certos. 

Virtude
Inclinação para agir de forma 
boa e correta, vai além de 
característica ou aptidão.
Valor
É aquilo que sustenta, que dá 
base para o comportamento das 
pessoas, fundamenta a moral de 
um indivíduo.
Ironia
Significa expressar algo com 
sarcasmo, zombaria. No sentido 
mais comum, e utilizado na 
literatura significa dizer o 
contrário daquilo que se quer 
dizer com o intuito de provocar a 
reação do ouvinte. 
Maiêutica
Um dos passos do 
método socrático, que consiste 
em fazer alguém elaborar 
uma nova ideia, um novo 
conhecimento. É dar a “a luz” 
às ideias.

Figura 10.1: Sócrates
Fonte: http://3.bp.blogspot.com



A ironia inicia um processo de destruição de preconceitos, e ilusões intelec-

tuais. O ponto de chegada era admitir a própria ignorância, que se tornava 

também ponto de partida para a busca da verdade. Do próprio Sócrates: 

“Só sei que nada sei”. O objetivo não era ser indelicado, ou depreciar a 

pessoa como é o sentido atual de ironia, mas interrogá-la (O que é a Justi-
ça? O que é a Virtude? O que é o Bem?). O pensamento socrático nos é 

conhecido através de Platão e Aristóteles, pois ele mesmo não deixou nada 

escrito.

A ironia era aplicada por Sócrates em diferentes pessoas: artesãos, adivi-

nhos, políticos, entre outros. Ele notava o erro mais comum cometido por 

estes que era mostrar conhecimento de assuntos que conhece pouco, ou 

não conhece nada. Tal atitude continua na atualidade. E nisto podemos ver 

que não afirmar o que não conhecemos, ou que sabemos pouco é um ato 

de inteligência, é um comportamento sábio. 

Exemplo: Temos hoje (século XXI) inúmeros meios de comunicação que 

nos trazem informações a toda hora. Isto pode ser chamado de conhecimen-

to? (Lembre do tema anterior sobre conhecimento). Podemos dizer que são 

sementes de conhecimento, pois temos impressões ao receber informações; 

o conhecimento é a elaboração posterior, é fazer relação entre informações. 

Isto influencia nosso comportamento, pois é comum a grande massa de pes-

soas, assumirem gostos, posturas e jeitos de falar que aparecem na televisão, 

internet, etc.

10.2 Maiêutica
A Maiêutica tem origem no termo grego maiéu que significar partejar, 
fazer nascer, dar a luz. A partir do momento que se admite que pouco ou 

nada se sabe, começa o verdadeiro conhecimento. Nossos modelos de pen-

samento, ou na linguagem socrática as verdades da alma, recebem luz. 

10.3 Recebendo a luz do conhecimento
Pense agora em sua profissão, naquilo que ocupa seu tempo, você já per-
cebeu que existe a necessidade de estar aprendendo? 

Possuímos o essencial para sermos professores, advogados, médicos, moto-

rista, etc. O conhecimento e a habilidade mínima para dar aula, orientar uma 

pessoa, curar e guiar o carro, o ônibus, o caminhão. Mas, a cada dia surgem 
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desafios, um novo trabalho ou um novo tipo de produto a ser fabricado; 

novas necessidades que os alunos e a sociedade possuem; novos veículos 

e tecnologias de transporte. Pense se nossa postura fosse não precisarmos 

mais conhecer. Como realizaríamos nossas tarefas? Levando em conta 

que estamos no século das novidades. 

Não tenha medo de dizer que não sabe, mas tenha muita coragem de 

aprender.

Para refletir

Os Sofistas eram contemporâneos de Sócrates. A palavra sofista signifi-

ca ‘mestre da sabedoria’. Eram professores que ensinavam por todas as 

partes da Grécia. A sofística propôs uma “humanização” da cultura, na 

qual o estudo das ciências teóricas e práticas estivessem encaminhan-

do-se para a busca da virtude, entendida como adequação à ordem 

social. É de Protágoras a frase que coloca o homem no meio das preo-

cupações: “o homem é a medida de todas as coisas”. Esta frase quer 

dizer que não há um mundo objetivo desvinculado dos sujeitos que co-

nhecem o mundo. Se num dado momento, para um indivíduo, o tempo 

está quente, ele está quente; mas, se para outro está frio, o tempo está 

frio. Disso se conclui que não há uma objetividade a respeito do tempo. 

Deste modo, a ‘verdade’ sobre o tempo é relativa a cada sujeito. Isso é 

chamado de relativismo. 

Fonte: http://www.philosophy.pro.br/socrates_sofistas.htm

Resumo
Nesta aula estudamos o método filosófico socrático: a utilização por parte 

do iniciador do pensamento filosófico ocidental da Ironia e da Maiêutica. 

Através de perguntas constantes, Sócrates procurava mostrar a contradição 

de seus argumentos, tidos como certos. Isto levava a um processo de destrui-

ção de preconceitos, e ilusões intelectuais. O ponto de chegada era admitir 

a própria ignorância. Vimos que a Maiêutica tem origem no termo grego 

maiéu que significar partejar, fazer nascer, dar a luz. A partir do momento 

que são superadas as barreiras ilusórias para o verdadeiro conhecimento, se 

dá a descoberta da verdade. Principalmente das informações e modelos de 

pensamento que possuímos, ou na linguagem socrática as verdades da 
alma, recebem luz, dão a luz ao conhecimento. 
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Atividades de aprendizagem
Leia com atenção o texto a seguir:

 Perguntar e buscar é precisamente a raiz de toda a atividade do homem: o 

compreender, decidir e fazer humanos supõem a função ontologicamente 

prévia, do perguntar, isto é, têm a estrutura de resposta a uma questão (teóri-

ca ou prática). O homem torna tudo questionável: o seu perguntar não pode 

terminar nem se esgotar. Esta constatação experiencial mostra que o per-

guntar ilimitado constitui a dimensão ontológica fundamental do homem.  

 Neste horizonte, sem confins, do perguntar humano há uma questão que 

se revela como a mais vital e próxima da existência, e como implicitamen-

te presente em todas as outras questões: a pergunta do homem sobre si 
mesmo, sobre o sentido da sua vida. Em todo o ato de perguntar, pensar, 

decidir e fazer, o homem vive a experiência de existir e tem a certeza vi-

vencial de ser-ele-próprio, que implica a questão — ‘que sou eu?’. Nesta 

experiência originária, imanente a todo o ato humano, o homem sente-se 

confrontado com a pergunta acerca de si mesmo: vive a sua existência 

como recebida e originada, como imposta e não escolhida por ele e, por 

isso, como implicativa da questão sobre sua origem: de onde venho? Si-

multaneamente (em todo o ato humano) o homem experimenta-se como 

‘projecto’, como liberdade orientada para o futuro desconhecido (ainda 

não acontecido), e esta experiência implica a pergunta— para onde vou? 

A questão da origem e a do futuro formam o signo interrogante, que 

abarca a totalidade da vida.

ALFARO, Juan. In AMADO, J. e outros, O prazer de pensar, Lisboa: Setenta, s/d, p. 64-65. 
Disponível em: <http://cienciadamoral.blogspot.com/2011/03/texto-de-filosofia.html> Acessado em 17 ago. 2011.

•	 Agora responda:

1. Qual a importância do perguntar para a formação do ser humano? 
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2. Por que é importante para o ser humano se perguntar sobre o sentido 

de sua vida? 

3. Quais implicações da pergunta “para onde vou”? 
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Aula 11 – Platão 

O foco da aula de hoje é conhecermos de maneira mais especí-

fica o pensamento de Platão. Os pontos centrais de suas ideias 

e importância das mesmas para a atualidade.

11.1 A importância de Platão
A importância de Platão (427-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C) está 

no fato de agruparem em seus escritos e reflexões, as linhas de pen-
samento das outras escolas filosóficas, e criarem um sistema novo. 

Figura 11.1: Sócrates, Platão e Aristóteles
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

Sócrates foi mestre de Platão, e este de Aristóteles. Por isso na filosofia de 

cada um, existe um processo de aprofundamento de temas corresponden-

tes. Os temas e os métodos de ambos para filosofar foram largamente utili-

zados durante séculos. A partir de René Descartes (1596-1650) no início da 

idade moderna surgiu um método de reflexão diferente.

Estes três personagens da filosofia grega antiga estão na base de todo pen-

samento filosófico ocidental e, portanto, são centrais em nossos estudos. 

(CORDI, 1995 p.14-16).

Dentre os alunos e seguidores de Sócrates, Platão foi o mais importante. 

Após a morte de Sócrates, organizou um grupo, (escola) filosófica chamada 

de Academia. A qual pode ser considerada a primeira instituição de ensino 

superior ocidental. Com base no pensamento de Sócrates e com a ajuda de 

seu discípulo Aristóteles, Platão elaborou os fundamentos do pensamento 

filosófico ocidental. Abordou temas sobre ética, política, metafísica e te-
oria do conhecimento. 

Academia 
No texto está se referindo a 
escola de filosofia organizada 
por Platão no século VI a.C. Era 
um local de aprofundamento dos 
estudos referentes à realidade 
política, social e religiosa da 
Grécia antiga.



Em linhas gerais, Platão desenvolveu a noção de que o homem está em 

contato permanente com dois tipos de realidade: a inteligível e a sensível. A 

primeira é a realidade imutável, igual a si mesma. A segunda são todas as 

coisas que nos afetam os sentidos, são realidades dependentes, mutáveis e 

são imagens da realidade inteligível. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o acesso 26/06/2011.

Platão escreveu, entre outros livros, A República, uma proposta de solução 

política para o período de fracasso da política ateniense. Visto ser filho de 

uma família aristocrata, Platão sempre esteve em contato com os problemas 

políticos da cidade-estado de Atenas. O interesse pela organização da mes-

ma é que, segundo Platão, ela proporciona bem estar e felicidade a todos. 

E com este intuito é que na Academia, Platão desejava preparar os jovens 

para a boa administração da cidade, desenvolvendo as qualidades morais. 

Um dos textos mais famosos e significativos tirado do Livro VII da República 
é o Mito da Caverna. Veja na sequência um pequeno trecho: 

Figura 11.2: A república
Fonte: http://bimg1.mlstatic.com

Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto 
muro, cuja entrada permite a passagem da luz exterior. Desde seu nas-
cimento, geração após geração, seres humanos ali vivem acorrentados, 
sem poder mover a cabeça para a entrada, nem locomover-se, forçados 
a olhar apenas a parede do fundo, e sem nunca terem visto o mundo 
exterior nem a luz do Sol. Acima do muro, uma réstia de luz exterior ilu-
mina o espaço habitado pelos prisioneiros, fazendo com que as coisas 
que se passam no mundo exterior sejam projetadas como sombras nas 
paredes do fundo da caverna. Por trás do muro, pessoas passam con-
versando e carregando nos ombros figuras de homens, mulheres, ani-
mais cujas sombras são projetadas na parede da caverna. Os prisionei-
ros julgam que essas sombras são as próprias coisas externas, e que os 
artefatos projetados são os seres vivos que se movem e falam. Um dos 
prisioneiros, tomado pela curiosidade, decide fugir da caverna. Fabrica 
um instrumento com o qual quebra os grilhões e escala o muro. Sai da 
caverna, e no primeiro instante fica totalmente cego pela luminosidade 
do Sol, com a qual seus olhos não estão acostumados; pouco a pouco, 
habitua-se à luz e começa ver o mundo. Encanta-se, deslumbra-se, tem 
a felicidade de, finalmente, ver as próprias coisas, descobrindo que, 
em sua prisão, vira apenas sombras. Deseja ficar longe da caverna e só 
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voltará a ela se for obrigado, para contar o que viu e libertar os demais. 
Assim como a subida foi penosa, porque o caminho era íngreme e a luz 
ofuscante,também o retorno será penoso, pois será preciso habituar-se 
novamente às trevas, o que é muito mais difícil do que habituar-se à luz. 
De volta á caverna, o prisioneiro será desajeitado, não saberá mover-se 
nem falar de modo compreensível para os outros, não será acreditado 
por eles e correrá o risco de ser morto pelos que jamais abandonaram 
a caverna.

Fonte: http://www.comunidade.sebrae.com.br/educacao/Artigos/8150.aspx

A caverna na reflexão de Platão é o próprio mundo em que vivemos. A so-

ciedade globalizada, o capitalismo e o excesso de consumo. A sombra que 

fazem as figuras são as coisas materiais e o que nossos sentidos percebem.

Figura 11.3: Mito da Caverna
Fonte: http://paradigmadivino.files.wordpress.com

Senso Comum

Ignorância – Preconceitos – Aparência
Atitude passiva

O personagem que sai da caverna é o Filósofo, ou alguém que não se con-

forma com a realidade como é apresentada. A luz exterior é a verdade, e o 

mundo fora da caverna é onde se encontra as verdadeiras ideias. O persona-

gem que sai e volta para a caverna é desacreditado pelos outros, pois estes 

compreendem somente aquilo que estão vendo, apenas o mundo sensível a 

sua volta é que é verdadeiro.

Assim o nosso texto apresenta dois temas muito importantes: a questão 

Epistemológica e Política. A primeira é sobre a forma como conhecemos, 
e a segunda o modo como se utiliza o poder e como construir a cidade 
perfeita. 

Epistemológica
Vem de Epistemologia, parte 
da Filosofia que se ocupa em 
aprofundar o entendimento 
sobre as estruturas, origens e 
métodos, bem como a validade 
do conhecimento.

e-Tec BrasilAula 11 – Platão 81



Saber Racional

Filosofia
Atitude crítica

Reconhecimento da Ignorância ESPANTO

Figura 11.4: Mito da Caverna 
Fonte: http://paradigmadivino.files.wordpress.com

A epistemologia expressa a maneira como Platão percebe a realidade, di-

vidida em dois mundos: o sensível (fenômenos, aquilo que aparece, que 

vemos e tocamos) e o inteligível (das ideias perfeitas e completas, mundo 
das ideias). Ou seja, o mundo, as coisas que temos ao nosso redor são im-

perfeitas, limitadas. Existe outro mundo onde tudo é completo, perfeito e 
suficiente. O próprio ser humano é assim: limitado no tempo e no espaço, 

preso a um corpo.

Assim sendo, as únicas verdades são as ideias existentes no mundo inteli-

gível. O mundo dos fenômenos só existe porque participa do mundo das 

ideias, do qual é uma cópia mal-elaborada. Por exemplo: um cavalo só é 

cavalo enquanto participa da ideia de cavalo em si. Trata-se aqui daquilo 

que os estudiosos de Platão denominaram Teoria da participação. (CNEC, 1ª 

série, volume 1, p. 23)

A obra de José Saramago chamada A Caverna apresenta exemplos da atua-

lidade que aproxima o texto das mesmas ideias de Platão. Utilizando o tema 

do consumismo, Saramago descreve as ilusões pós-modernas às quais es-

tamos submetidos e acorrentados. 

Observe como graficamente podemos tentar representar o processo que se 

dá na busca e elaboração do conhecimento, sob a análise da visão episte-

mológica do saber.

Exemplos mais modernos do 
Mito da Caverna podem ser 

encontrados na série Persons 
Unknown, um programa de TV 
norte-americana que apresenta 
a história de pessoas presas em 

uma cidade deserta e observadas 
a todo momento, sem contudo 

conseguir sair.
No livro Admirável Mundo 
Novo (Aldous Huxley, 1932), 

apresenta uma hipótese de 
futuro: As pessoas estão 

totalmente condicionadas a 
viverem em classes sociais pré-
estabelecidas, sem religião ou 
valores morais. A população é 

controlada a base de drogas e a 
estrutura familiar não existe.

No filme Matrix (Irmãos 
Wachowski, 1999), temos uma 

história de ficcção científica 
mostrando o domínio das 
máquinas sobre o mundo, 

através de inteligência artificial. 
Na trama do filme qual é a 

realidade? Aquela que você vê, 
ou a que você gostaria de ver? O 

que é de fato real?. 

Filosofia e Éticae-Tec Brasil 82



Crenças

Crenças Verdadeiras

Crenças Verdadeiras e Justificadas (Conhecimento)

Proposições:

Verdade
Conhecimento

Figura 11.5: Diagrama 
Fonte: http://upload.wikimedia.org

Resumo
Nesta aula estudamos sobre o pensamento platônico. O principal deste pensa-

mento é a afirmação de que o homem está em contato permanente com duas 

realidades: a que é sentida, experimentada (sensível) e a que é pensada, teorizada 

(inteligível). A obra literária principal de Platão é o livro A República, que tem 

por finalidade apresentar uma realidade política diferente daquela que existia em 

Atenas na época de Platão. Vimos a reflexão de Platão em o Mito da Caverna. 

Atividades de aprendizagem
1. Leia com atenção e responda.

– Mas a cidade pareceu-nos justa, quando existiam dentro dela três espé-

cies de naturezas, que executavam cada uma a tarefa que lhe era própria; 

e, por sua vez, temperante, corajosa e sábia, devido a outras disposições 

e qualidades dessas mesmas espécies.

– É verdade.

– Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo, que tiver na sua alma 

estas mesmas espécies, merece bem, devido a essas mesmas qualidades, 

ser tratado pelos mesmos nomes que a cidade. 

(PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed.  

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.p.190)
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•	 Com base no texto e nos conhecimentos sobre a justiça em Platão, 
é correto afirmar:

a) As pessoas justas agem movidas por interesses ou por benefícios 

pessoais.

b) A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito.

c) A verdadeira justiça corresponde ao poder do mais forte sobre o mais 

fraco.

d) A justiça deve ser vista como uma virtude que tem sua origem na alma; 

deve habitar a interioridade do homem e da mulher. 

e) A justiça é apenas pagar as dívidas no prazo correto. 

2. O livro VII da República de Platão, também conhecido como o Mito da 

Caverna, apresenta-nos:

a) Explicação para o surgimento das civilizações antigas a partir do homem 

das cavernas. 

b) O ideal platônico do que é um filósofo, e que este tem ligação direta com 

a ética e a política. 

c) Uma fábula sobre a origem do homem.

d) Teoria materialista platônica.

e) A teoria política grega, e as diferentes formas de governo.

Anotações
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Aula 12 – Aristóteles

Pretendemos nesta aula aprofundar o conhecimento sobre o 

pensamento e as obras de Aristóteles, e apresentar o significado 

da metafísica, da substância, do ser e da política.

Aristóteles (384-322 a. C.) nasceu em Estagira, antiga Macedônia, hoje 

Grécia. A Ciência Física elaborada por ele influenciou o pensamento medie-

val até o Renascimento, bem como o surgimento da física de Newton. Suas 

contribuições estão também na biologia, organizou formalmente o estudo 

da lógica. A ética aristotélica tem influência na atualidade. Suas principais 

reflexões e interesses foram em política, governo, ética, biologia, zoologia, 
física, metafísica, poesia, teatro, música e retórica. 

Escreveu em forma de Tratados e Diálogos chamados Corpus Aristotélico. 

Aqui nosso foco será a Metafísica e a Política. Diante de todo um sistema 

filosófico organizado por Aristóteles existe um ponto importante ao redor do 

qual gira o seu pensamento: A Metafísica ou Filosofia Primeira, apresen-

tando três questões fundamentais: O que é o ser? Por que existe o ser? 
O que é a substância?

Assim, o ser é aquilo que é, e que não precisa ser conhecido para existir. 

Figura 12.1: O ser que sei ser. Decalcomania, 
obra de Rene Magritte, 1966
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

O ser existe sobre quatro causas: formal, material, eficiente, final. 

Tratados
Um estudo formal e 
sistematizado sobre um 
determinado assunto 
apresentando o máximo de 
recursos e referências para 
fundamentar o que está  
sendo dito.
Diálogos
Foram os escritos de Aristóteles 
destinados a um público externo, 
chamados escritos exotéricos.



12.1 Formal
A causa formal é a ideia que temos sobre as 

coisas. 

12.2 Material
A causa material é aquilo de que algo é feito, 

como os ossos e as carnes das pessoas, e dos 

animais; a madeira de uma mesa, etc. 

12.3 Eficiente
A causa eficiente é aquilo que movimenta as coisas a mudarem, a educação 

e desenvolvimento da pessoa, os instrumentos que manipulam objetos e 

elementos da natureza.

12.4 Final
É a finalidade de algo ou de uma ação, para onde se encaminha e o resulta-

do, o bem de cada coisa ou realidade; como a manutenção da vida, o que 

se quer ao produzir algo. 

Nas obras de Aristóteles a resposta sobre o que é o ser, é complexa. Ocupa 

14 livros da obra Filosofia Primeira ou Metafísica. Mas de maneira breve, 

lembrando o que está dito no parágrafo anterior, Aristóteles fala de muitas 

maneiras sobre o ser. A partir de categorias: Substância, Qualidade, Quan-
tidade, Relação, Lugar, Tempo, Posição, Ter, Agir e Sofrer. Exemplo:

Categorias e Exemplo
1. Substância: O cavalo
2. Qualidade: O cavalo é branco.

3. Quantidade: O cavalo branco tem dois anos.

4. Relação: O cavalo branco de dois anos é o mais belo dentre os cavalos.

5. Lugar: O mais belo cavalo branco de dois anos esteve no pátio.

6. Tempo: O mais belo cavalo branco de dois anos esteve no pátio ontem.

7. Posição: O mais belo cavalo branco de dois anos esteve deitado ontem 

no pátio.

8. Ter: O mais belo cavalo branco de dois anos, deitado ontem no pátio, 

usava cabresto.

Figura 12.2: As quatro causas 
em Aristóteles
Fonte: http://filosofia.uol.com.br
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9. Agir: O mais belo cavalo branco de dois anos dormiu com o cabrestado 

e deitado ontem no pátio.

10.   Sofrer: O mais belo cavalo branco de dois anos, que dormia acabrestado 

e deitado ontem no pátio, teve sua crina cortada

(CNEC. 3º ano do Ensino Médio – Filosofia, Vol.1 P. 19).

No item nº 10, sofrer é sinônimo de transformação, de ter passado por uma 

mudança; não no sentido de dor física.

Sobre a substância (nº 1), Em Aristóteles, a palavra substância (ousía) signifi-

ca o elemento que constitui a realidade íntima do ser. A substância é o que faz 

com que uma determinada coisa seja aquilo que é e não outra. (Idem p. 19) 

E entre outras explicações, a substância está se referindo a matéria e a for-
ma de algo. É forma em sentido interior, a essência, a natureza íntima 
das coisas, como a racionalidade para o homem, a sensitividade para os 

animais, etc. E a matéria é que dá existência às coisas. Estes dois sentidos 

originam o sínolo, termo para definir o composto de matéria e forma.

O termo POLÍTICA tem relação direta com a ética, visto que Aristóteles con-

sidera o ser humano, segundo sua natureza um animal político. Os seres 

humanos não apenas estabelecem um pacto, é natural a organização co-
letiva. Exemplo disto a primeira das organizações da sociedade é a família; 

depois a vila ou cidade (pólis) e em sentido maior o Estado, a estrutura maior 

de governo. Aristóteles não se preocupou em dar modelos ideais de socie-

dade como Platão, mas em descrever as formas de organização política, e 

verificar qual é a melhor para o bem comum. Pois para ele nenhuma forma 

de governo é completa: nem Monarquia, Aristocracia ou Democracia. 

Para refletir

Assista Ao Mestre com 
Carinho (1967, direção de 
James Clavell), e perceba a 
importância de se trabalhar o 
sentido verdadeiro das coisas, 
buscar a profundidade do 
conhecimento, e como isto 
interfere no comportamento 
humano.

Ao observarmos a classificação das ciências elaborada por Aristóteles, per-

cebemos que a lógica não está incluída em nenhuma delas. A razão é 

simples: a lógica não é uma ciência, mas um instrumento para se chegar à 

ciência. Ao não se referir a nenhum ser, a nenhuma coisa, a nenhum obje-

to, a lógica não se refere a nenhum conteúdo, mas à forma ou às formas 

do pensamento, ou às estruturas do raciocínio, em vista de uma prova ou 

de uma demonstração (...):
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•	 O objeto da lógica é a proposição, que exprime, através da lingua-

gem, os juízos formulados pelo pensamento.

•	 A proposição é a atribuição de um predicado a um sujeito: S é P.

•	 O encadeamento dos juízos constitui o raciocínio, que se exprime 

logicamente através da conexão de proposições.

•	 Essas conexões chamam-se silogismo (...)

Um silogismo é constituído por três proposições: 

A primeira é chamada de premissa maior.

A segunda, de premissa menor.

A terceira de conclusão inferida das premissas pela mediação de um 

termo chamado termo médio. (...)

Nenhum anjo é mortal.

Miguel é anjo, logo Miguel não é mortal. 

Fonte: (CNEC, volume 2, p.7-9)

Resumo
Nesta aula aprendemos sobre o pensamento Aristotélico. Suas principais re-

flexões e interesses foram em política, governo, ética, biologia, zoologia, 

física, metafísica, poesia, teatro, música e retórica. Escreveu em forma de 

tratados e diálogos chamados: Corpus Aristotélico. Ao falar do Ser, fala-
mos daquilo que é, que não precisa ser conhecido para existir. O ser 

existe sobre quatro causas: Formal, Material, Eficiente, Final. 

Atividades de aprendizagem
•	 A pesquisa é uma das melhores formas de se ter contato com um autor 

ou um assunto. Procure em diferentes fontes quais são as obras literárias 

de Aristóteles e sobre o que cada uma apresenta. Procure com o nome: 

Corpus Aristotelicum.
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Aula 13 – Filosofia Medieval 

Nesta aula desejamos apresentar o desenvolvimento da filosofia 

medieval, analisando a fusão entre conceitos filosóficos e a fé 

cristã. Processo que se deu dentro da Patrística e da Escolástica. 

Como dissemos antes, a Idade Média é o 

período da história da humanidade que 

começa, segundo a maioria dos historiado-

res, no ano 476 d.C. quando o império ro-

mano se vê totalmente desintegrado pelas 

invasões bárbaras. Bárbaros eram todos os 

que habitavam fora das fronteiras do impé-

rio romano. E termina no ano 1453 d.C., 

quando Constantinopla é tomada pelos 

turcos. Este período histórico tem uma im-

portância prática e teórica muito grande.

A preocupação central dos filósofos medievais era argumentar e compro-
var racionalmente a doutrina religiosa cristã, utilizando-se do conhecimen-

to filosófico desenvolvido pelos gregos. 

13.1 Séculos I a VII 
Supera as datas oficiais, justamente pelo fato de que os acontecimentos 

históricos não começam e terminam com data e hora marcada, mas tem um 

desenvolvimento que permite que estes aconteçam. Um exemplo é o supos-

to descobrimento do Brasil. 

Figura 13.2: Patrística
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Que foi na verdade o marco histórico da posse portuguesa das terras que já 

haviam sido identificadas por outros navegadores. 

Figura 13.1: Idade média
Fonte: http://cogitodescartes.files.wordpress.com



Na Bíblia (utilizada aqui como um registro de elementos históricos), os 

personagens Pedro, Paulo, João e Barnabé exercem atividades de evan-

gelização em diversos locais do mundo antigo, e na Grécia sem dúvida 

houve a presença deles. Desde o início havia tentativas mínimas de har-

monizar o pensamento grego (filosófico) com os princípios da fé cristã. 

Basta lembrar que o apóstolo Paulo discursou na cidade de Atenas ( Atos 

dos Apóstolos 17, 16-34). E muitas de suas cartas (escritos) são ende-

reçadas aos cristãos que habitavam a Ásia menor no século I d.C. (hoje 

Grécia, Turquia, Chipre, Líbano, Síria, etc.), intensamente influenciados 

pela cultura grega. 

Nos séculos II, III e IV existem personagens cristãos importantes: Justino 

(100-165 d.C.) Clemente de Alexandria (150-215 d.C.), Tertuliano (160-

220 d.C.), (Orígenes (185-254 d.C.), Gregório de Nazianzo (329-389 d.C.), 

Gregório de Nissa (330-395 d.C.), entre outros, que foram os primeiros a 

tentar adequar a Filosofia Grega (Epicurista, Estoicista e Platônica) com o 

Cristianismo. Mesmo porque estavam próximos das escolas de filosofia, e 

viviam nos ambientes filosóficos antes de sua conversão ao Cristianismo. 

Ou seja, muito “fundadores” da religião cristã tinham origem grega ou 

próxima da Grécia, e receberam influência da cultura filosófica grega.

13.2 Séculos VIII a XIV  
Corresponde ao período influenciado pelo pensamento de Sócrates e Pla-

tão (Neoplatonismo). Onde as reflexões fixaram em torno de questões 

universais como o problema do mal. Aqui toma forma a Filosofia Cristã 

(depois chamada Teologia). A característica da filosofia medieval está em 

fazer uma fusão entre o conhecimento filosófico grego clássico e a 
fé cristã. E podemos dizer de outra forma também: Culturas diferentes 
se encontram e a personagem principal este período é a Igreja Católica 
Romana.

As invasões bárbaras fizeram com que população das cidades fugisse para 

o campo. E com o passar do tempo, a reestruturação do que sobrou da cul-

tura romana com a influência dos bárbaros ficou como tarefa para a Igreja, 

a única forma de unidade em uma realidade fragmentada. A permanência 

nos campos, o nascimento de novas gerações deu origem ao modelo social 

e de produção chamado Feudalismo, cujas classes sociais eram a nobreza, 

o clero e os servos (camponeses trabalhadores). 
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Vamos rapidamente lembrar a história do surgimento e crescimento da Re-

ligião Cristã:

Como se sabe, o cristianismo teve sua origem na Palestina, subordi-

nada como uma das províncias de Roma. Jesus de Nazaré, um artesão 

da região denominada Galileia, o qual, por volta dos 30 anos de idade 

apresentou-se perante o povo comunicando ser portador de uma im-

portante notícia, que lhe fora revelada por Deus. Durante três anos de 

ensinamento, Jesus preparou um grupo de pessoas denominadas após-

tolos e discípulos, aos quais transmitiram os fundamentos da doutrina 

de que era portador. Após sua crucificação pelos soldados romanos, os 

apóstolos prosseguiram noticiando a chegada do reino de Deus. Pas-

saram a construir pequenos núcleos comunitários, assembleias, início 

da chamada igreja primitiva. No começo pregavam junto ao ambiente 

das comunidades judaicas. Contudo, decidiram expandir suas frontei-

ras levando a mensagem de Jesus a todos os povos. Necessariamente 

chegaria a Roma, centro político, cultural, econômico, núcleo do poder 

político mundial daquela época. (QUEIROZ, 2010, p. 64 e 65). 

O Cristianismo foi perseguido durante três séculos, principalmente por seu 

caráter de oposição em reconhecer o imperador como deus, e não subme-

ter-se a ele. Contudo a mensagem da religião cristã trazia muita esperança 

aos escravos e pobres do império romano, pois pregava a igualdade entre os 

seres humanos. Desta forma, mesmo perseguido não foi silenciado; chegou 

a atingir as elites do império. Esta resistência de três séculos fez com que o 

imperador Constantino permitisse a adesão da população ao Cristianismo 

em 313 d.C., algo que ele mesmo também fez. Posteriormente, o impera-

dor Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do império romano (391 

d.C.), inclusive obrigando seus súditos a aderirem à fé cristã. É a oficialização 

do cristianismo, e para este manter-se com tal posição a argumentação filo-

sófica da fé foi fundamental. 

Surgem então os mosteiros, onde pessoas se retiravam da sociedade para 

viver um tipo diferente de vida, como que antecipando o “céu”. Nasceram 

como uma opção radical e contrária a religião cristã oficial, logo, no entanto 

se tornaram grandes centros de cultura e ensino, com enormes bibliotecas, 

muito bem guardadas e de acesso restrito. Controlando o acesso a cultura, 

a Igreja passou a controlar também as pessoas, as imagens, a linguagem, as 

ideias, as representações, o sentido da vida humana e do mundo. As pessoas 
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eram educadas a se preocuparem com o paraíso, com que suas almas 
fossem para lá. A palavra para descrever o modo das pessoas pensarem na 

Idade Média é o Transcendentalismo. O sentido da vida estava no além do 

visível, do material. Outra palavra correspondente é o Teocentrismo. Tudo 

se explica pela vontade de Deus. Viver neste mundo era apenas um estágio 

preparatório para a eternidade, conforme seu desempenho você era admi-
tido (merecia o céu) ou era demitido (merecia o inferno), alguns com boa 

intenção poderiam ser reavaliados (purgatório). O homem e a mulher da 

Idade Média nasciam, viviam e morriam em função de Deus, ou para ser mais 

sensato, em função da doutrina religiosa cristã desenvolvida naquela época. 

A filosofia foi utilizada na Idade Média para explicar e dar 

fundamento racional aos ensinamentos da religião cristã. 

Assim, a reflexão sobre o mundo e as pessoas (filosofia e éti-

ca) tinha de ser feito conforme a Teologia. 

Platão e Aristóteles tiveram suas ideias cristianizadas. Agosti-
nho de Hipona (354-430) e Tomás de Aquino (1226-1274) 

desenvolveram as ideias filosóficas à moda cristã. 

13.2.1 Agostinho de Hipona
Platão, por exemplo, afirmava que o homem 

tornava-se completo, livre e realizado quando 

superasse a prisão do corpo, chegasse ao mundo 

das ideias, o objetivo era de libertação da alma. 

Agostinho em cima disto, mostra que a perfeita 
felicidade do homem e da mulher é renun-
ciar as coisas materiais deste mundo, e con-
templar a Deus na sua perfeição. Processo 

que se completaria após a morte. 

13.2.2 Tomás de Aquino 
Juntou fé cristã e a filosofia Aristotélica em uma 

de suas maiores obras literárias: Summa Theolo-
giae e Summa contra gentiles (Síntese Teológica e 

Síntese contra os Gentios). Estas são argumen-
tos teológicos com base filosófica sobre as 
verdades de fé e argumentos contra os que 
não acreditam em Deus da mesma maneira 
que os cristãos. Aquino procurou unir a fé e 
razão na direção de aceitar a Deus, afirmando 

que as duas não se opõem, mas se ajudam.

Gentios 
O termo definia aquele que não 

era israelita. Não pertencia a 
religião judaica. E na história da 

cristandade medieval indicava 
a parte dos europeus que 

progressivamente convertiam-se 
ao cristianismo.  

E mesmo para indicar os 
seguidores da religião pagã.

Figura 13.3: Escolástica
Fonte: www.debatesculturais.com.br

Figura 13.4: Santo Agostinho
Fonte: http://santovivo.net

Figura 13.5: Tomás de Aquino
Fonte: http://1.bp.blogspot.com
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Pensar e crer, a fé e a razão não são contraditórias, mas apenas ocupam 

diferentes funções no intelecto humano. 

Segundo ele, tudo o que existe é bom, pois deriva de Deus. E o ser huma-

no naturalmente não gosta de coisas ruins, ou que lhe prejudicam. Portanto, 

as coisas más são a privação do bem. 

13.2.3 Deus Existe
Tomás de Aquino propôs cinco argumentos para demonstrar racionalmente 

a existência de Deus: 

a) Deus como um Motor Imóvel, que não é movido por ninguém, apenas 

por si mesmo.

b) Deus como a Causa Primeira, que não é causada, provocada por nin-

guém.

c) Deus como um Ser Necessário, visto que a coisas e seres que podem ser 

desnecessários e o mundo continuaria a existir.

d) Deus como Ser perfeito: que faz existir os outros seres que são imperfei-

tos. Os seres imperfeitos fazem pensar na existência de um ser perfeito.

e) Deus como uma Inteligência Ordenadora: com base na organização 

do universo, da terra e da natureza. A organização segundo Aquino só 

se dá por uma inteligência anterior a tudo, senão haveria a desordem.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino

13.2.4 Patrística e Escolástica
A divisão filosófica do tempo na Idade Média é a Patrística e a Escolástica. 

Estes períodos mostram os tipos de reflexões e os personagens que trataram 

da argumentação racional da fé. 

A Patrística, é o período que vai do século III ao VIII d.C. Este período é mar-

cado pela produção reflexiva dos Padres da Igreja, que não necessariamente 

eram padres, ministros instituídos da Igreja, mas cristãos envolvidos com a 

expansão e defesa do cristianismo. Por isso o nome Patrística. Basicamente é 

a produção/organização da doutrina cristã e a defesa desta contra pagãos 

e heréticos. 

Foi neste período que se estabeleceram as verdades sobre a fé cristã. 

Veja os principais representantes deste período:

Pagãos
É o termo usado para se referir 
aos membros das religiões 
politeístas, principalmente em 
relação à mitologia grega e 
romana.
Heréticos
Indica alguém que se desvia da 
doutrina correta e estabelecida, 
por aderir ou formular uma 
doutrina diferente ou contrária 
da primeira.
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a) Até 200 d.C. a ênfase está em defender a fé cristã daqueles que a 
atacavam e queriam fazê-la desaparecer. Justino de Roma é o re-

presentante principal.

b) Até 450 d.C. foram elaborados os textos cristãos com bases filo-
sóficas. Os representantes, entre outros são Agostinho de Hipona e 

Clemente de Alexandria.

c) Até o século VIII, as bases lançadas no século V foram sendo reelabo-

radas, e um dos principais representantes foi Severino Boécio (480-

520 d.C.).

A atividade principal deste período foi o de argumentar pela filosofia a de-

fesa da fé cristã. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADstica acesso 06/07/11.

A Escolástica, que tem seu início no século IX até o século XVI é o apro-

fundamento e a organização acadêmica das reflexões da Patrística. O nome 
vem da palavra Escola, onde eram ensinadas as artes medievais dividi-

das em dois grupos: Trivium e Quadrivium. O primeiro tinha três disciplinas: 

Dialética, Retórica e Gramática e o segundo quatro disciplinas: Música, As-

tronomia, Geometria e Aritmética. Todo cidadão medieval que optasse por 

aprofundar seus conhecimentos, deveria cursar estas “artes”. 

Resumo
A preocupação central dos filósofos medievais era argumentar e compro-
var racionalmente a doutrina religiosa cristã, utilizando-se do conhecimen-

to filosófico desenvolvido pelos gregos. A característica da filosofia medieval 

está em fazer uma fusão entre o conhecimento filosófico grego clássico 
e a fé cristã. Na Patrística, mostrava-se que a razão é incompleta sem 
a fé. A obra Confissões de Agostinho tenta mostrar entre outras coisas, a 

partir de sua própria biografia a dificuldade da razão em explicar e dar sen-

tido as coisas, desvinculada da fé. Na Escolástica, há o esforço em equi-
librar a fé e a razão. Tomás de Aquino tentou mostrar que a razão possui 

autonomia na elaboração de respostas sobre as coisas, mas que em um dado 

momento ela se torna insuficiente, e isto é suprido, é completado pela fé.

Atividades de aprendizagem
•	 Com base em nossos estudos, qual a grande contribuição do cristianismo 

na compreensão do ser humano? Elabore, no caderno, seu comentário.

Conheça um pouco mais sobre 
a filosofia medieval islâmica 

assistindo O Destino, de 
Youssef Chahine (Egito/França, 

1997). Apresenta o filósofo 
Averrois, e a luta para manter 

viva as reflexões elaboradas por 
ele. O filme trata de temas  

como política, intolerância e 
filosofia medieval.

Houve também filósofos dentre 
os muçulmanos que procuraram 

refletir desta mesma maneira, 
como Averróis (1126-1198) 
e Maimônides (1138-1204), 

desenvolvendo o mesmo sistema 
na defesa da fé islâmica.
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Aula 14 –  Filosofia Moderna:  
Fé versus Razão

Nesta aula apresentaremos o processo de desvinculação da fé 

e da razão. Processo determinante para a compreensão da mu-

dança de estrutura de pensamento filosófico: Teocentrismo para 

o Antropocentrismo. Ou seja, de Deus para o Homem, como 

objeto de estudo.

Na idade média, o esforço principal era unir 

fé e razão. Na era moderna, todo o esforço 

é ao contrário disso: desvincular fé e razão 
e mostrar a supremacia da razão, e por 
consequência a autonomia completa do 
homem. A idade moderna historicamente é 

datada de 1453 a 1789, quando ocorre a Re-

volução Francesa. O Renascimento (século 

XIV a XVI) marca o fim do Escolasticismo, do 

Teocentrismo e do monopólio político e reli-

gioso da Igreja Católica.

Os fatos intelectuais e políticos marcantes deste período são (1) a descober-
ta de estudo de outras e mais complexas obras literárias de Platão e 
Aristóteles; (2) as descobertas do novo mundo, a América; (3) as crises 
políticas e eclesiásticas da Igreja Católica Romana com a Reforma Pro-
testante. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_medieval acesso 07/07/11.

As mudanças históricas ocorrem em processo, e não por decreto, ou deci-

são de alguém isoladamente. A idade moderna, ou modernidade, é resulta-

do de um processo político, econômico, religioso e intelectual que começou 

já na Idade Média. A partir do século X na Europa, existiram acontecimentos 

muito importantes como as Cruzadas, e a organização urbana de peque-
nos comerciantes fora dos feudos: os burgueses. Eles tinham pequenas 

vendas (Burgos), como se fosse uma feira livre nas entradas dos castelos. 

Muitas vezes eram viajantes que vendiam produtos utilitários, outras vezes 

viajavam em busca de produtos para vender, e isto fez com que o contato 
entre diferentes pessoas e culturas colocasse, questionasse a cultura local 

e supersticiosa da população medieval. 

Cruzadas
Grupos militares de inspiração 
cristã, que durante a idade 
média peregrinavam da Europa 
para a Terra Santa, com o ob-
jetivo de libertá-la do domínio 
muçulmano.

Figura 14.1: Fé e razão
Fonte: www.prtemistocles.com.br



Os burgueses eram comerciantes desejosos por enriquecimentos, importavam-

-se menos com os preconceitos sociais, não tinham títulos nobres, e dedica-

vam muito tempo ao trabalho. Isto fez com que apresentassem até uma nova 

opção de vida: enriquecer, viajar, mudar de classe social; diante da imo-

bilidade social de então: servos, guerreiros/nobreza e clero. Isto germina 

um conceito comum: o homem pode manipular e interagir com as coisas 
sem o conformismo religioso. É a semente do Antropocentrismo, onde 

o homem entende-se capaz de dar sentido para sua vida e para as coisas. As 

cruzadas são um fator importante pelo fato de fazerem circular a população 

na direção do oriente, e provocar um encontro de culturas. Ao mesmo tempo 

em que no século XIV, as grandes navegações na busca de mercadorias, e de 

novos espaços comerciais fizeram surgir um jeito de pensar insubordinado, 

sem a passividade do homem medieval. A modernidade havia despertado 
nas pessoas para uma pró-atividade frente à realidade. 

O homem medieval importava-se com o mundo sobrenatural, o mo-
derno com o mundo natural, físico e as coisas afins. A humanidade é 

um bem para si mesma. E o mundo é um lugar de recursos inesgotáveis a 

ser explorado. O que importa é refletir sobre o homem, e não sobre Deus. 

Os burgueses queriam uma cultura e uma ciência que transformasse a 
realidade e não apenas a contemplasse, como algo dado, definido e 
impossível de ser tocado.

A centralidade do homem e das suas ações nos remete a Sócrates e outros 

posteriores a ele, que adotaram a sua filosofia. Este é o significado do Re-

nascimento: renascer, surgir de novo. Era a busca da cultura e filosofia grega, 

sem os acréscimos dos autores medievais. 

14.1 Humanismo
Petrarca, Campanella, Pomponazzi, Montaigne, Leonardo da Vinci são 

autores dentro de um período denominado Humanismo (séc. XIV a XVI), 

críticos da escolástica possuidores de uma mentalidade de estudo das artes 

e das ciências voltadas para o homem. 

14.2 Reforma Protestante
Nicolau de Cusa, Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero e João Calvino, 

são autores da Reforma Protestante (séc. XV e XVI). Com base no humanis-

mo, reformaram a religião. Não eram apenas as questões doutrinárias, mas 
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o que as fundamenta. Os reformadores defendiam a livre interpretação da 

Bíblia, mas por trás disto está o conceito de liberdade, individualidade e 
uso prático e conceitual da razão por cada pessoa. 

14.3 Política
Nicolau Maquiavel, Thomas More, Jean Bodin são representantes (pen-

sadores) da Filosofia Política (séc.XVI), que procuraram descrever a socie-
dade sem as explicações religiosas. Apresentam as formas de como se 

organizar o poder (O Príncipe de Maquiavel) e de como fazer reinar a justiça 

em um país (Utopia de More).

14.4 Ciência 
Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Jo-
hannes Kepler, Galileu Galilei e Francis Ba-
con são personagens intelectuais de grande 

importância astronômica e científica, princi-

palmente com as contribuições de Copérnico. 

Surgem características da moderna ciência, 

com base na exatidão matemática, na ve-

rificação e na experiência desvinculadas da 

religião e das especulações racionais da filosofia. É a ciência técnica, ex-
perimental no conceito que temos hoje. Este impulso científico não foi 

tranquilo, basta lembrar historicamente a condenação de Galileu por afirmar 

que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Nos termos históricos-

-científicos chamamos Revolução Copernicana (Séc.XVI e XVII). Francis Ba-

con é o grande defensor de que o conhecimento da ciência deve servir 
ao homem e a seus interesses, trazendo resultados práticos, e não 
apenas confirmação das realidades ditas divinas e sobrenaturais.

14.5 Filosofia
René Descartes, Baruch Spinoza, Nicolas Malebranche e Gottfried Lei-
bniz. Nestes pensadores, com destaque a Descartes, o homem é definido 

pela razão, não pelo corpo físico, mas pela capacidade racional. Em uma 

importante obra sua: Discurso do Método, a frase “penso, logo existo” re-

sume a ideia. E as experiências dos sentidos, só acontecem por existir ideais 

já presentes no intelecto, inatas. Este grupo representa a grande linha do 

pensamento filosófico moderno: o racionalismo (século XVII).

Figura 14.2: Ciência
Fonte: http://i161.photobucket.com
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Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley e David Hume afirma-
vam que só era possível conhecer a partir de dados da experiência. 

Assim as ideias não são inatas como diziam os racionalistas, mas adquiridas. 

Portanto, este grupo é denominado de Empirista. Uma das obras principais 

deste período é Investigação sobre o entendimento humano, de Hume. 

Os grupos Empiristas e Racionalistas debateram muito durante o século XVII 

e o XVIII.

Charles de Montesquieu (1689-1755), François Voltaire (1694-1778), 
Denis Diderot (1713-1784), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) e Jo-
hann Herder (1744-1803) fazem parte de um período histórico-filosófico 

agitado e de grandes mudanças sociais e políticas, o Iluminismo, ou século 

das luzes (séc.XVIII) o que está implícito no próprio nome é iluminação, sa-
ída das trevas. As trevas representam o período medieval que com a impo-

sição de verdades religiosas inquestionáveis, escurecia a mente das pessoas. 

Os filósofos deste período movimentam-se dentro da descoberta do poder 
da razão sobre as coisas e a natureza, através das conquistas científicas. 

É o processo intelectual de imposição da razão sobre qualquer outro 
discurso não racional, principalmente sobre a religião. Isto contribuiu 

muito para a formação de uma nova mentalidade, bem diferente dos concei-

tos medievais. As obras Contrato Social de Rousseau, e o Espírito das leis, 

de Montesquieu apresentam bem esta mudança de mentalidade. 

Mudanças de todos os tipos ocorrem no período da Idade Moderna, e fazem 

nascer um termo que utilizamos muito: Moderno, Modernidade. Moderno 

não é apenas a invenção de um objeto que facilite alguma tarefa. 

Principais características da idade moderna:

a) O uso da razão é secularizado (não religioso), depende do homem e 

de sua subjetividade, não da religião. Os argumentos desta não susten-

tam mais nem a Ciência, e nem a Filosofia.

b) O conhecimento se volta para o desenvolvimento técnico.

c) Surge a promessa da modernidade: Ciência mais Tecnologia é igual a 
Progresso. Ou melhor, igual à evolução humana.

d) Nos aspectos econômicos dos países da Europa, a burguesia ganha cada 

vez mais poder e posição, lutando por um livre-mercado nos negócios, 

onde o rei ou qualquer governante não viesse interferir no andamento 

da economia. 

Empirista 
Movimento dentro da filosofia 

que defende as experiências 
como única forma de formar 

ideais e assimilar conhecimento.
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e) Surgem os estados modernos, as nações no conceito que conhecemos 

hoje, com valores de representatividade e cidadania em oposição aos 

reis absolutistas.

f) Intelectuais, filósofos e pessoas em geral passam a desejar um Estado de 

Direito, ou seja, leis que garantam direitos humanos, como igualdade 

e tolerância.

Na visão de Aranha e Martins (2005, p.91), a Idade Moderna coloca o ho-

mem, mais do que em momentos anteriores sob a obrigação de refle-

tir sobre si mesmo, sobre suas ideias e suas ações. Isto tem tudo a ver 

com as questões éticas. (ARRANHA; MARTINS, 2005, p. 91)

Resumo 
A idade moderna, ou modernidade é resultado de um processo político, 

econômico, religioso e intelectual que começou já na Idade Média. O ho-

mem medieval importava-se com o mundo sobrenatural, o moderno com 

o mundo natural, físico e as coisas a fim. A humanidade é um bem para si 

mesma. E o mundo é um lugar de recursos inesgotáveis a ser explorado. A 

Idade Moderna coloca o homem, mais do que em momentos anteriores sob 

a obrigação de refletir sobre si mesmo, sobre suas ideias e suas ações. Temas 

como: Ciência, filosofia, política, reforma religiosa, etc, são refletidos de ma-

neira nova e menos sobrenatural.

Atividades de aprendizagem
•	 A Idade Moderna, entre outras definições, pode ser entendida como a 

retomada da razão, como instrumento fundamental para interpretar a 

realidade, destacando a ação do homem neste processo, libertando-se 

da rigidez doutrinária da cristandade. Entre tantos autores destacamos 

aqui Montesquieu. Pesquise quem foi ele, e qual a sua contribuição para 

a organização do poder político.

O renascimento científico 
(século XVII) não constitui 
uma simples evolução do 
pensamento científico, mas 
uma verdadeira ruptura que 
implicou outra concepção de 
saber, por conta da novidade do 
método instituído. Examinando 
o contexto histórico em que 
ocorreram transformações tão 
radicais, percebemos que elas 
não se desligam de outros 
acontecimentos igualmente 
marcantes, que vinham se 
configurando desde o século 
anterior, a saber: emergência da 
burguesia; desenvolvimento da 
economia capitalista; Revolução 
Comercial; renascimento das 
artes, das letras e da filosofia. 
Tudo isso indica o surgimento de 
um novo indivíduo, confiante na 
razão e no poder de transformar 
o mundo. (ARANHA, 2005, 
p.188).

Assista o documentário A 
incrível máquina humana 
(National Geographic Society, 
EUA, 1987). Direção de Irvin 
Rostan. Trata-se de uma 
viagem didática e científica 
pelos sentidos do corpo 
humano, utilizando fotografia 
microscópica e som. (SÁTIRO, 
2007, p.119). Observe através 
das descrições a valorização do 
ser humano, cujo conceito toma 
força a partir da Idade Moderna.
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Aula 15 – Filosofia e Ética Contemporânea

O objetivo desta aula é apresentar o desenvolvimento da filoso-

fia contemporânea. Apresentando os principais grupos de pen-

samento, bem como seus representantes e a síntese da reflexão 

filosófica.

Na Idade moderna surgem novos paradigmas de pensamentos. Estes 
despertam no ser humano mais do que nunca desejos de autonomia 
e poder sobre as coisas e sobre as Ideias. A razão é o instrumento para se 

conhecer tudo, da menor partícula aos limites físicos do universo e produzir 

coisas materiais que facilitem cada vez mais a vida humana. 

Figura 15.1: Aristóteles, Kant e Mill
Fonte: http://alexxavier.files.wordpress.com

Impulsionou homens e mulheres a valorizarem-se cada vez mais. A Revo-

lução Francesa (em 1789) derrubou o poder da nobreza e do clero. Foi um 

acontecimento antes de tudo antropológico. A partir de então não há 

mais diferença entre as pessoas nobres e os servos. Surge a consciência de 
igualdade. Basta lembrar o lema dos revolucionários franceses: Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade. A revolução francesa é o início da Idade Con-

temporânea, que se estende até nossos dias. O século XX e XXI é conhecido 

também como pós-modernidade. 

Relativo ao comportamento humano, nós vivemos na atualidade a “crise 

do paradigma da modernidade”. Ou seja, a pós-modernidade é a crise, a 

Paradigmas 
Modelos que se tornam 
referência para estudo e ação. 

Antropológicos
Vem de antropologia, ciência 
que tem o homem como seu 
objeto de estudo.



frustração da modernidade. Segundo uma análise ético-filosófica ao pensar 

sobre si, a humanidade está em depressão (psicológica, filosófica, social, re-

ligiosa, econômica, etc), muitos desejos não se realizaram, percebeu-se aos 

poucos que a razão não resolveu tudo, e precisa de ajuda. O ideais da idade 

moderna, principalmente os ideais iluministas, não se concretizaram, não 

se cumpriram. Um dos pontos de crise é a definição do homem como essen-
cialmente razão (Descartes) excluindo a subjetividade. 

Já a partir do século XIX e começo do século XX, alguns pensadores 

criticavam a exaltação da razão decorrente da crença de que o ser hu-

mano era capaz de compreender o mundo pela ciência e de dominar a 

natureza pela tecnologia. Na verdade o que resultou desse pensamento 

foi um mundo despoetizado, desencantado pela ciência, pelo merca-

do, em que as paixões, as emoções, os sentidos, a imaginação, a intui-

ção e os mitos se tornaram indevidamente inimigos do pensamento.  

(ARANHA, 2005, p.91).

15.1 O Centro da Crise
É de fato possível responder a tudo? Existe uma capacidade de conhecimen-

to científico ilimitada? É necessário responder a tudo racional e tecnicamen-

te? Como lidar com as incertezas, emoções e valores que não podem ser 

sistematizados? 

No século XX, principalmente, vamos observar 

o que filósofos como Max Horkhaimer (1895-
1973) e Theodor Adorno (1903-1969) da Escola 

de Frankfurt analisaram como a Razão Instru-
mental levou na verdade a falta da própria razão. 

A razão instrumental fez com que se desenvolves-

se a ciência técnica, um das faces da razão e da 

ciência. Mas em submissão aos governos, as ideo-

logias políticas e as leis do mercado capitalista, os 

meios técnicos tornaram-se mais importantes que 

o ser humano, ao invés de estarem a serviço da 

humanidade. Percebam por exemplo a quantida-

de de tecnologia de guerra foi desenvolvida no século XXI, e os resultados 

foram os piores crimes já cometidos contra a própria humanidade. É claro, 

que inúmeros benefícios foram feitos com a razão técnica, mas devemos 

levar em conta também o aspecto irracional deste processo. 

Figura 15.2: Crise
Fonte: http://direitoeconomia.com
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Entre os séculos XVIII e XX existem personagens e grupos de muita impor-

tância no contexto de desenvolvimento do pensamento filosófico contem-

porâneo.

15.2 Idealismo Alemão
Representantes Immanuel Kant, Johann Fichte, Friedrich Schelling e 
Georg Hegel. A filosofia que nasce da reflexão deste grupo procurou de-

monstrar a limitação do uso autoritário e exclusivo da razão, as distâncias 

entre o homem e o mundo. Em obras como a Crítica da Razão Pura de Kant, 

e a Fenomenologia do Espírito de Hegel, isto está bem apresentado. Com 

base nas ideias de Kant Arthur Schopenhauer desenvolve a ideia de que 
as coisas ao nosso redor são o que eu organizo e não aparecem como 
de fato são. Ou seja, o mundo é uma representação, como está dito na 

sua obra mais importante “O mundo como vontade e representação”.

Outro nome importante é Ludwig Feuerbach, cuja síntese de pensamento 

está na verificação da contraposição: Homem x religião x Deus. O que faz 
o homem ser e existir é a realidade material em que ele vive. Ou seja, 

a Matéria vem antes da Ideia. Isto é o resumo do pensamento Existen-
cialista que veremos a seguir. Na segunda metade do século XIX, temos a 

figura impar de Friedrich Nietzsche, praticamente um guerreiro contra os 

dois maiores enganos da humanidade: a Religião e a Ciência. Para ele as 

duas impedem o ser humano de ver o mundo real. Bem apresentado na obra 

“Assim Falava Zaratrusta”.

15.3 Positivismo e Utilitarismo
Ambos afirmam que a ciência é o sinal de maturidade na evolução da es-

pécie humana. Só ela trará felicidade segundo Augusto Comte. Conforme 

traz felicidade para o maior número de pessoas e se torna útil para as mes-

mas, segundo Stuart Mill.

15.4 Marxismo
Representado por Karl Marx (na obra O Capital), Friedrich Engels e An-
tonio Gramsci. Eles observaram a postura do ser humano na história e 

a constante luta entre os que possuem poder e riquezas, e os que não a 

possuem (luta entre opressor e oprimido). Disto deriva a organização 

político-econômica da sociedade, dominada pela ideologia capitalista. 
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15.5 Historicismo
Representado por Wilhelm Dilthey e Karl Popper. Entende que existe au-

tonomia entre as ciências do intelecto e as ciências da natureza. O homem 
é capaz de conhecer por meio do que ele mesmo elabora. É o início das 

ciências humanas. 

15.6 Vitalismo
Representado por José Ortega y Gasset e Henri Bergson com a obra 

Evolução Criadora. Ambos defendem que a vida é uma constante criação, 

dentro de um processo apenas entendido pela intuição, através do tempo. 

15.7 Psicanálise
 Representado por Sigmund Freud, Erich Fromm e Carl G. Jung, cuja des-

coberta do Inconsciente propõe um jeito novo e importante na maneira de 

ver o ser humano e a cultura. 

15.8 Fenomenologia
Representada por Edmund Hurssel, Max Scheler e Maurice Merleau-
-Ponty. O maior interesse está em verificar rigorosamente a consciência, 
como fenômeno (algo que aparece, que se mostra, que pode ser vis-
to). A filosofia é um meio científico que mostra com precisão nossa experi-

ência no mundo. 

15.9 Filosofia Analítica
Representada por Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Ludwig Wittgens-
tein. Defendem uma estreita ligação entre a filosofia e a linguagem, ou seja, 

a reflexão na filosofia e na ética tem muito a ver com a linguagem 
utilizada. 

15.10 Filosofia da Ciência
Representada por Karl Popper, Imre Lakatos, Paul Feyerabend e Tho-
mas Kuhn.

Diante das inúmeras argumentações e não respostas a problemas e angús-

tias do ser humano, a própria ciência tende a redimensionar seu foco, não 

mais a verdade, mas as teorias úteis. 
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15.11 Existencialismo
Representado por Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre 

e Albert Camus. O principal foco do pensamento existencialista é verifi-

car que não é possível conhecer com objetividade. Assim referente ao 

homem o que o define é sua existência, única experiência funda-

mental e credível, pois não está submissa aos juízos da razão, parte da 

subjetividade. 

15.12 Hermenêutica
Representado por Hans-Georg Gadamer e Paul Ricouer. Este grupo co-

loca o significado das ações do homem como um ponto central na com-

preensão de algo. Portanto o sentido de algo está na interpretação e no 

contexto histórico. 

15.13 Estruturalismo
Representantes: Jacques Lacan, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, 

Michel Foucault e Jacques Derrida. Reúne para sua reflexão os diferen-

tes aspectos da realidade do homem: individual e coletivo. Utiliza con-

tribuição de diferentes ramos: antropologia, psicanálise e história. 

15.14 Teoria crítica
 Baseada nas ideias de Marx é uma crítica severa ao modelo social moderno. 

Seus representantes: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Mar-

cuse, Walter Benjamin e Erich Fromm formaram a Escola de Frankfurt, 

expressão contemporânea da insatisfação frente ao modelo filosó-

fico e científico moderno. E na herança desta escola temos Jurgen Ha-

bermas, cujas contribuições estão na linha da relação entre teoria e prática, 

tentando reclassificar as ciências.

15.15 Pós-modernidade
Representada por Jean-François Lyotard e Gianni Vattimo. É o período 

histórico e filosófico posterior a modernidade e tem uma característica mui-

to forte de crítica e reinterpretação sobre o pensar e agir humano. No qual 

verificamos um foco específico de reflexão sobre os valores nos quais se 

baseou a modernidade: a ciência, a razão instrumental e a sociedade de 

consumo. 
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Estes grupos de pensadores contemporâneos esforçaram-se por ela-
borar uma maneira de lidar com a realidade: Ser humano-conheci-
mento-sociedade. Para interagir neste contexto a postura de cada pes-
soa através das ações revelam uma forma de pensar, já que fazemos 
parte de uma mesma história humana. Revela também o conceito 
de ser humano que possuímos, e no que se baseiam nossas atitudes. 
Assim podemos tirar de cada um dos grupos apresentados uma consequên-

cia ética, e na prática um sistema ético de pensamento na medida em que 

estes se posicionam filosoficamente frente a cada questão sobre o homem, 

a sociedade e o conhecimento.

Para refletir

Novo Iluminismo

Para Jürgen Habermas, filósofo alemão contemporâneo, o paradigma da 

consciência encontra-se esgotado e deve ser substituído pelo paradigma 

da compreensão mútua entre sujeitos capazes de falar e de agir. Esse 

paradigma tem por base a atitude performativa dos participantes da inte-

ração que coordenam seus planos de ação, por meio de um acordo entre 

si, sobre qualquer coisa no mundo. O exercício da razão plena – ou seja, 

aquela que reúne exigências da ciência (...), da moral (...) e da arte (...) – é 

a tarefa do novo iluminismo (...). Assim, a nova razão crítica precisa:

•	 Fazer a crítica dos limites internos e externos da razão, consciente de 

sua vulnerabilidade ao irracional;

•	 Estabelecer os princípios éticos que fundamentam sua função nor-

mativa;

•	 Vincular essa construção a raízes sociais contemporâneas, submeten-

do-a a prova de realidade. Esse solo social aparece no processo comu-

nicativo, dentro do qual os sujeitos propõem e criticam argumentos, 

criticam as motivações subjacentes e desenvolvem as capacidades hu-

manas de saber, de busca da verdade, da justiça e da autonomia. 

Fonte: ARANHA, 2005, p.121.

Assista Matrix (EUA, 1999. 
Direção: irmãos Wachowski). É 

uma obra de ficção futurista que 
explora a questão do domínio 

do mundo por máquinas de 
inteligência artificial. Perceba 

como se desenvolve a percepção 
da realidade, como ela é 

transformada. 
(SÁTIRO, 2007, p.119) 
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Resumo 
Na idade moderna surgem novos paradigmas de pensamentos. Estes des-

pertam no ser humano mais do que nunca desejos de autonomia e poder 

sobre as coisas e sobre as ideais. A Revolução Francesa é o início da Idade 
Contemporânea, que se estende até nossos dias. O século XX e XXI é co-

nhecido também como pós-modernidade. A pós-modernidade é a crise, 

a frustração da modernidade. Um dos pontos de crise é a definição do ho-

mem como essencialmente razão (Descartes) excluindo a subjetividade. A 

razão instrumental fez com que se desenvolvesse a ciência técnica, um das 

faces da razão e da ciência. Mas em submissão aos governos, as ideologias 

políticas e as leis do mercado capitalista os meios técnicos, tornaram-se mais 

importantes que o ser humano, ao invés de estarem a serviço da humanida-

de. Diante disso os diferentes grupos de reflexão filosófica reelaboraram e 

inovaram a interpretação do pensamento e das ações do homem.

Atividades de aprendizagem
1. Com base no texto “Novo Iluminismo”, tente perceber nas ideias de Ha-

bermas uma ampliação do que entende por razão?

2. De que maneira o Iluminismo ainda está presente no mundo moderno?
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Aula 16 – Ética e seus fundamentos

Nesta aula pretendemos mostrar uma reflexão sobre o ser hu-

mano e suas ações do ponto de vista filosófico; estudar a relação 

entre racionalidade e essência, e as bases comuns da ética.

16.1 O indivíduo e as ações
Os indivíduos nas ações do dia a dia convivem com personagens e situações 

que exigem pensamentos e posturas, visto que a vida é fundamentalmente 

relações e isto reflete em nossa maneira de interagir com as situações no 

ambiente de trabalho. Reflita a partir da seguinte pergunta: eu me consi-
dero ser humano com os outros, ou acima ou abaixo dos outros? São 

questões urgentes a serem refletidas para a maneira de agir em sociedade. 

Como entendemos a existência do outro. 

Qual a concepção de ser humano tem o representante político que 
rouba dinheiro da saúde pública? 

Qual a concepção de ser humano tem o funcionário que prejudica o 
colega, para ter vantagens pessoais? Será que é só uma questão de 
competição de mercado? 

16.2 A Relação entre racionalidade e essência
Segundo nosso estudo, a Racionalidade, entre outras definições, é o uso 

que o ser humano faz de suas capacidades e torna os dados conhecidos 

elementos de sua vida, cultura e mentalidade. A Ética como um conjun-
to de princípios, normas e valores motivam o homem e a mulher a ser 

alguma coisa: bom, honesto, cuidadoso, etc. Pois tem a ver com compor-

tamento. Então a ética neste sentido é um “dever ser algo, ou um agir de 

tal forma”. Ou tentar agir de tal forma. Esse é o fundamento, a essência 
que sustenta as ações do ser humano. Ou seja, eu tenho ações éticas, 

pelo fato de ser um ser racional, utilizar minha racionalidade. Vejamos dois 

exemplos:



Exemplo 1:  as funções que assumimos, permanentes (ser pai, mãe, es-

poso, esposa, etc) ou temporárias (estudo, trabalho etc.) são 

ações racionais, pois eu uso de minhas capacidades intelec-

tuais para escolher mesmo que eu seja obrigado a assumir 

alguma delas, eu não o faço inconsciente, mas consciente, 

seu que estou assumindo. Sobre elas eu tenho um jeito de 

agir: positivo ou negativo, de satisfação ou insatisfação. 

Estou lidando com as coisas no que elas são (essência). 

Exemplo 2:  Eu sou brasileiro, mas por algum motivo não gosto de per-

tencer a este país, assumo o comportamento e os símbolos 

de outro país. Mas a minha brasilidade continua a existir mes-

mo negada, pois se a rejeitei, rejeitei algo: ser brasileiro. Ou 

seja, eu ser brasileiro existe independente de minha vontade, 

e também não precisa ser dito para os outros. Isto é a essência 

de algo como já dissemos, existe por si. 

Esta é a relação entre a racionalidade e a essência das coisas, pessoas e 

fatos com que nos relacionamos, e se há relação, há comportamento e 
a ética está presente. O nosso comportamento está baseado em ações, e 

estas baseadas nos valores, tema que aprofundaremos mais adiante. Mas 

por experiência pessoal podemos perceber uma coisa interessante, principal-

mente hoje que vivemos a era da informação e globalização. Na maioria, ou 

totalidade dos grupos humanos percebemos pela história, relatos, documen-

tários etc, que existe a valorização de posturas como: respeito à vida, bus-
ca da verdade, honestidade, sinceridade, respeito às coisas alheias, 
etc. Até aquele que rouba, engana, mata etc, não gosta e evita ser roubado, 

ser enganado ou morto dentro das condições normais das ações humanas.

Fonte: http://www.docstoc.com/docs/55403259/FUNDAMENTOS-DA-%C3%89TICA-GERAL-E-PROFISSIONAL-  
(Marculino-Camargo). Acessado em 12 set. 2011.

16.2.1 Bases éticas comuns
Isto faz entender que existem os princípios 
universais de valores, comportamentos e 

relacionamentos humanos. Ou seja, as ba-
ses comuns e de acordo entre as pessoas. 

E assim é possível perceber que o compor-

tamento e a reflexão filosófica possuem 

pontos de apoio sólidos e verdadeiros. Isto 

Figura 16.1: Ser ético
Fonte: http://robertodearaujocorreia.
files.wordpress.com
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vai de encontro a uma questão polêmica, que podemos polemizar mais ain-

da: Quando eu digo que sou uma pessoa livre, eu estou valorizando algo, 

minha capacidade de querer e escolher; mas o que eu entendo por liberda-

de? Você pode dar duas respostas: Ação ilimitada da vontade, sem prever 

as consequências, a famosa frase: “eu sou livre, e faço o que eu quero”? Ou 

levando em conta os valores e princípios universais, eu possuo capacidade 
de escolher entre uma coisa e outra, entendendo que há uma estreita 

relação entre escolha e resultado, mostrando aquilo que pode ser esquecido: 

a responsabilidade. E com base em uma análise mais aprofundada pode-

mos afirmar que: não existe pretensa liberdade conforma a primeira 
definição, existe sim um casamento (sem direito a divórcio) entre dois 
termos: liberdade/responsabilidade.

16.3 Agir bem e agir mal
 A realidade como o ser humano age em padrões éticos em relação a si 

mesmo e aos outros aparece no fato de procurarmos o bem e evitarmos 
o que é mal. A partir desta ideia é que organizamos nossas ações. Este é 

o sentido de se falar em um acordo universal sobre o que é o bem e o mal. 

Observe:

Bem tudo o que está de acordo com a natureza humana e em geral, 

visando à integridade e harmonia do todo. Tudo o que estabelece ou 

permite um bem. Trabalhar para o sustento, tomar um remédio para 

curar uma enfermidade. Mal - negação, desarmonia causada no todo 

pela ausência de algo. Ex. matar alguém – privar de um bem a vida; ser 

desonesto no preço de uma mercadoria é um mal porque tira algo de 

bom de outrem. 

Fonte: http://www.docstoc.com/docs/55403259/FUNDAMENTOS-DA-%C3%89TICA-GERAL-E-PROFISSIONAL- 
(Marculino-Camargo). Acessado: 12 set. 2011.

As questões éticas, não existem apenas para manter normas e costumes 

(moral) de maneira inquestionável e indiscutível, mas para avaliar a cada 

momento da história como podem ser aplicados os princípios universais. É 

por isso que na ética profissional, a pessoa deve ter princípios e valores 
que a tornem um trabalhador tecnicamente competente, e um sujei-
to socialmente responsável. Em outras palavras, de nada contribui para 

um mundo melhor alguém super capaz em uma área técnica, como produzir 

velozes automóveis, por exemplo, se a sua postura dentro da empresa e fora 

Princípios Universais 
O princípio é a ideia geral 
mais básica e elementar de 
um pensamento, ou de uma 
afirmação.
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dela é de alguém totalmente antiético e irresponsável prejudicando os co-

legas de trabalho da mesma área com medo de perder sua função; ou des-

cumprindo as leis de trânsito. Seria tornar a razão apenas um instrumento 

para produzir coisas, sem subjetividade e noção integral da vida.

Para Refletir

Assista ao documentário Tiros 
em Columbine (Michael 

Moore, Estados unidos, 2002). 
Apresenta temas sobre violência, 
liberdade e ética. Perceba como 

é apresentada a questão da 
cultura bélica Estadunidense, e 

quais as implicações éticas disto.

A abordagem da Ética de maneira geral, mais do que no ambiente profis-

sional também é um enfoque muito atual. Existem inúmeras obras abor-

dando esta questão. Segue apenas o primeiro parágrafo de um artigo 

muito interessante “A arte de bem viver” que todos poderão acessar. 

De acordo com RODRIGUEZ LUÑO, 

a ética é a ciência da moral. A moral é a arte de viver bem. Arte de 

viver como um ser humano. Autores clássicos entendem a moral 

como “o ser do homem, doutrina sobre o que o homem é e está 

chamado a ser [...] Note-se que para caracterizar a ética, estamos 

falando de realização (no singular), e não das realizações (plural) nos 

diversos aspectos da vida: financeiro, saúde, status, etc. Pois a moral 

diz respeito precisamente à realização; realização não deste ou da-

quele aspecto parcial, mas afeta a totalidade, o que se é enquanto 

homem. A moral é uma arte, assim como é uma arte a pintura, o sa-

ber vender, o tocar piano ou o entalhar madeira. Exige como todas 

as artes uma série de conhecimentos teóricos e técnicos e também 

experiências e destrezas que são necessárias para desempenhar com 

mestria qualquer atividade.

Fonte: http://www.ief.org.br/artigos/etica_fundamentos.pdf 25/09/2011

Resumo 
Vimos que a Racionalidade entre outras definições é o uso que o ser huma-

no faz de suas capacidades e torna os dados conhecidos elementos de sua 

vida, cultura e mentalidade. A Ética como um conjunto de princípios, 
normas e valores motivam o homem e a mulher a ser alguma coisa: bom, 
honesto, cuidadoso, etc. Pois tem a ver com comportamento. Então a 

ética neste sentido é um “dever ser algo, ou um agir de tal forma”. As ba-

ses comuns da ética estão baseadas em princípios universais de valores, 

comportamentos e relacionamentos humanos. Ou seja, as bases comuns 
e de acordo entre as pessoas. As questões éticas, não existem apenas para 
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manter normas e costumes (moral) de maneira inquestionável e indiscutível, 

mas para avaliar a cada momento da história como podem ser aplicados os 

princípios universais. É por isso que na ética profissional, a pessoa deve 
ter princípios e valores que a tornem um trabalhador tecnicamente 
competente, e um sujeito socialmente responsável.

Atividades de aprendizagem
•	 Leia a citação e faça o que se pede: 

Pela primeira vez, na história da espécie humana, os homens foram 

praticamente colocados ante a tarefa de assumir a responsabilidade 

solidária pelos efeitos de suas ações em medida planetária. (Karl-Otto 

Apel). 

 Com base nas informações que você recebe pelos meios de comunicação 

(televisão, rádio, internet e outros), elabore uma dissertação avaliando 

uma questão ética atual: ética médica, ambiental, nos negócios, etc..
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Aula 17 – Ética profissional

Nesta aula apresentaremos os principais fundamentos da ética 

profissional dentro de uma análise sistemática. Destacaremos a 

importância do Código de Ética profissional.

Já foi possível perceber a importância de 

Ética. O profissional ético é alguém que 

busca equilibrar diferentes e importantes 

níveis, os quais marcam as condições para 

existir uma atividade profissional.

a) Na realização das atividades deve 
existir uma marca intelectual, de 
responsabilidade e de eficiência. 

b) Haver dedicação crescente: orga-
nização do conhecimento técnico. 

c) Formação acadêmica com aplica-
ção prática. 

d) Ligação com uma associação de classe que represente e lute pela 
legalidade e pelos direitos dos profissionais de sua área. Aqui apa-

rece bem a importância do Código de Ética, que apresenta o que é 

necessário ao exercício profissional: organização, disciplina e fiscali-
zação em forma de leis. Estabelece um nível seguro de relação social. 
Mesmo porque a constante revisão do mesmo faz com que se abordem 

os desafios atuais de cada profissional. “E o próprio cumprimento do 

código profissional, melhora e dá credibilidade a prática profissional.” 

Fonte: http://www.docstoc.com/docs/55403259/FUNDAMENTOS-DA-%C3%89TICA-GERAL-E-PROFISSIONAL-( 
Marculino-Camargo). Acessado 12 set. 2011.

Os códigos de éticas profissionais são as normas que direcionam o 
comportamento a ser adotado por um profissional, bem como pos-
turas e ideias a serem preservadas, e que a moral social aprova. 

A pessoa que exerce uma determinada atividade tem nestas normas os 

meios para adequar-se aquilo que uma instituição deseja enquanto con-
duta, imagem pessoal e institucional, posição política e econômica, 

Figura 17.1: Ética Profissional
Fonte: Elaborado pelo DI
©Andrey Burmakin/Shutterstock
©visi.stock/Shutterstock
http://posgraduacao.blogs.unipar.br



etc. Ao mesmo tempo faz a ação do profissional ter credibilidade, hu-
manizar e promover o profissional; favorece o surgimento de novas 

ocupações profissionais. O código de ética tem de ser escrito, analisado 

e receber a aprovação dos órgãos públicos competentes: a associação de 

classe, ou próprio governo. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_%C3%89tica 13/07/2011.

O sentido de refletir sobre Ética Profissional está em analisar o que cada 
pessoa faz pela realização pessoal, pelo sentido de sua vida, pela 
aplicação prática das suas capacidades e talentos. Isto envolve ações 

e comportamentos, o qual tem resultados individuais e coletivos. Isto tem 

uma relação fundamental com as Virtudes, que iremos analisar mais adiante. 

Entre outras definições temos a ética como a ciência que avalia compor-
tamento das pessoas, e de que maneira esta pode, e deve realizar o bem. 

A ética é muito mais do que normas e regras, ela procura ajudar as pessoas a 

compreender quais são os princípios fundamentais, a partir dos quais 
devemos agir. A ética tem si uma fundamentação objetiva e subjetiva, no 

que podemos falar em ética absoluta e relativa. 

a) Absoluta: parte da razão, da consciência daquilo que o ser humano 

percebe como bom ou mau para si. É o que pode ser ensinado à pessoa, 

é atemporal e universal, não necessita exclusivamente da experiência 

pessoal.

b) Relativa: identificada como factual ou experimental. Seu ponto de 

partida é a realidade como é dada no jeito atual das pessoas pensarem e 

agirem. Pode mudar e ser reelaborada conforme a pessoa e a situação; 

pode também ser aplicada de diferentes maneiras. É o espaço para cria-

ção de valores. 

A ética é analisada em seu conjunto geral pela Deontolo-
gia, que estuda os deveres dentro de um código de ética 

por exemplo. E a Diciologia, que estuda os direitos. Em 

relação à Deontologia existe o Código Deontológico que 

reúne as regras, posturas e obrigações a partir das quais 

um profissional deve agir diariamente. De maneira geral é 

definido como Código de obrigações éticas. 

Fonte: http://www.aplo.pt/pdf/codigo.pdf acessado 12/07/2011. 

Figura 17.2: Código de Ética
Fonte: http://1.bp.blogspot.com
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Deste modo, ética profissional é o grupo de regras pelas quais quem 
exerce uma profissão deve se orientar.

Diante destas considerações, há uma pergunta importante: Qual é a finali-

dade de uma profissão, de se ter uma atividade profissional? Com certeza 

nossas respostas irão variar entre: ter dinheiro, condições para o próprio 

sustento; ter realização pessoal; não ficar entediado sem nada para fazer; 

ou numa perspectivas mais negativa: pelo fato de sermos obrigados a fazer 

algo, senão não teremos sustento; e também moralmente alguém quem 

não se ocupe com um trabalho, em geral não é bem visto. Ou seja, respos-

tas não faltam. Mas podemos perceber o seguinte: desde os primeiros re-

gistros da história da humanidade, o ser humano precisou interagir com a 

natureza para sobreviver, seja na coleta de frutas e na caça de animais, até 

a produção dos mais sofisticados equipamentos nos dias de hoje. Por isso 
podemos dizer que uma atividade profissional, tem por finalidade 
construir uma relação positiva entre o ser humano e o meio am-
biente, de maneira que o indivíduo possa suprir suas necessidades, 
exercer suas capacidades e colaborar com a existência dos outros. E 
para atualidade colaborar no crescimento dos saberes práticos e no 
cuidado com o mundo.

Resumo
O profissional ético é alguém que busca equilibrar diferentes e importantes 

níveis: Marca intelectual, Dedicação, Formação Acadêmica e Associação de 

classe. Os códigos de éticas profissionais são as normas que direcio-
nam o comportamento a ser adotado por um profissional, bem como 
posturas e ideias a serem preservadas, e que a moral social aprova. A 

pessoa que exerce uma determinada atividade tem nestas normas os meios 

para adequar-se aquilo que uma instituição deseja enquanto conduta, ima-
gem pessoal e institucional, posição política e econômica, etc. A ética 

tem si uma fundamentação objetiva e subjetiva, no que podemos falar em 

ética absoluta e relativa. A ética é analisada em seu conjunto geral pela De-
ontologia, que estuda os deveres dentro de um código de ética por exem-

plo. E a Diciologia, que estuda os direitos. Uma atividade profissional 
tem por finalidade construir uma relação positiva entre o ser humano 
e o meio ambiente, de maneira que o indivíduo possa suprir suas 
necessidades, exercer suas capacidades e colaborar com a existência 
dos outros.

Leia um artigo específico sobre 
responsabilidade social a partir 
do setor de recursos humanos 
no site indicado e perceba a 
particularidade das ações  
ético-moral.
Link: http://www.fieb.
org.br/institucional/
conselhos/cores/arquivos/
opapeldorhprimeirospassosrse.
pdf.
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Atividades de aprendizagem
•	 Uma das ênfases, que na prática torna-se a realização dos princípios 

éticos, é a preocupação que empresas e grupos diversos possuem com 

o fator responsabilidade social, ou seja, como minha atitude cor-
porativa tem reflexos na sociedade. Seria interessante procurar em 

diferentes fontes quais tipos de grupos e seus nomes que mostram clara-

mente esta preocupação. Você pode começar verificando os sites:

 – www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/responsabilidadeso-
cial/0098.htm

 – www.cipatex.com.br/socioambiental/responsabilidade-social.php
 – www.ourofino.com/grupo-ourofino/responsabilidade-social
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Aula 18 – Comportamento ético

O objetivo específico desta aula é aprofundar em certa medi-

da os fundamentos reflexivos sobre o comportamento ético a 

partir dos temas livre-arbítrio, determinismo, valores humanos 

e virtudes.

Dentro do contexto de nossa disciplina de Filosofia e Ética, temas sobre Li-
vre-Arbítrio, Valores, Virtudes e Liberdade são essenciais para a discus-

são e entendimento do tema. 

Figura 18.1: Comportamento ético
Fonte: ©Philip Date/Shutterstock

18.1 Livre-arbítrio
Este tema talvez não seja o que ocupe a maioria dos assuntos de interesse 

geral, porém está na base de toda ação e comportamento humano, logo 

podemos entender que ele tem relação profunda com a Ética. Livre-arbítrio 
quer dizer que o ser humano é capaz de decidir por si mesmo sobre 
uma determinada ação. Ou seja, eu sou capaz de ter uma atitude conhe-

cendo, prevendo e assumindo suas consequências, as quais podem trazer 

benefício ou prejuízo. Esta ideia traz presente que nós fazemos uma expe-

riência completa de liberdade. Pois supõe que não há influências na ação a 

ser tomada, e a intenção da ação origina-se na vontade. Os diferentes ramos 

do conhecimento tratam da questão do livre-arbítrio, mas o que mais nos 

interessa é sua relação com a ética. O que significa que relativo ao com-
portamento humano, somos pessoas responsáveis moralmente pelas 
nossas ações. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Livre-arb%C3%ADtrio. 



18.2 Determinismo 
Ao falarmos de liberdade, devemos perguntar no que está baseada a 
argumentação de dizer que somos livres. Dizer que o ser humano é livre 

ou não é livre, é uma discussão de muitos séculos. Mas considerando que 

o homem e mulher sejam livres no sentido mais comum: poder realizar as 
próprias vontades sem restrição, mas uma questão aparece: como esta 
liberdade é construída? Como ela se dá de fato em nossas ações? 

Para refletir

Você ou alguém já disse esta frase: “deixe o destino cuidar disso”, “o 
que se pode fazer, é o destino de cada um”, ou algo neste sentido. 

Aqui está a afirmação de uma percepção negativa da liberdade, a de que 

não se pode fazer nada, as coisas já estão determinadas, o que tem de ser, 

será de qualquer forma. E sobre isso o mais interessante é que não apenas 

as nossas opiniões cotidianas do senso comum confirmam isso, mas existe 

no meio científico uma linha de pensamento sobre o ser humano e seu 

comportamento chamado Determinismo, que justamente ao analisar as 

condições biológicas, históricas e sociais do ser humano afirma não haver 

muito espaço para escolha, mas a vida e as ações das pessoas estariam 

totalmente influenciadas pelos fatores externos: trabalho, família, estudo, 

costumes e hábitos, religião, etc. 

18.3 Determinismo moderado
Diante dos seguintes questionamentos: Realmente fazemos o que que-
remos ou somos determinados a fazer? Decidimos por nós mesmos, 
sem influência nenhuma? Um exemplo simples: o sinal de trânsito, para 
o pedestre. Eu sou livre para atravessar a rua independente de estarem 

vindo carros ou não, eu fiz uso de uma escolha. Agora, respeitar o momen-

to certo de atravessar também é fazer uma escolha. O que me faz agir 
conforme uma, ou outra opção? Claro que de imediato diríamos que o 

fator querer ou não querer. Mas, ou eu atravesso em função da pressa, 

do fato de não ter carros na rua, ou do costume de desrespeitar; espero o 

momento de atravessar por ser seguro, é lei, mantém a ordem coletiva, etc. 

Ou seja, em ambos os casos, minha ação voluntária tem um impulso, uma 

razão de ser. Não deixa é claro de ser ação da vontade (Voluntas em latim, 

daí voluntário), mas eu tive vontade por causa de algo. Isto não impede de 

haver o que entendemos por liberdade. Nós a possuímos em uma rede de 
compreensão e ação; ela não é propriedade pessoal, mas uma proprie-

dade coletiva, cujo uso está em vista de um grupo: a humanidade.
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18.4 Os Valores Humanos
Sobre valores, já fizemos uma referência, mas agora nossa intenção é apro-

fundar mais. Leia com atenção a definição de valores que segue: 

Valor é uma experiência fundamentalmente humana que se encontra 

no centro de toda escolha de vida. Fazer um plano de ação nada mais é 

do que dar prioridade a certos valores positivos (seja do ponto de vista 

moral, utilitário, religioso etc.) e evitar os valores negativos (ou desva-

lores), que são prejudiciais, tais como a mentira, a preguiça, a inveja, a 

injustiça etc. (ARANHA; MARTINS, 2005, p. 198). 

A valoração de algo é uma ação, uma escolha de vida para orientar uma 
prática, pela consciência do dever ser. Exemplo: A água é importante para o 

ser humano? Se a resposta for sim, então ela ocupa um lugar de importân-

cia para nós, ela tem valor, logo minha ação ou da humanidade deve ser de 

cuidá-la. Outro exemplo: Eu quero ter respeito e confiança de meu chefe, de 

minha equipe, no meu local de trabalho enquanto tal. Ao menos é a condi-

ção normalmente, então eu devo agir, devo me comportar para tal fim: não 

devo mentir, não devo mostrar desinteresse no trabalho, não devo trabalhar 

com a postura de estar fazendo um favor para a empresa, não devo poluir o 

ambiente de trabalho com jogo de interesses. Enfim, ser um profissional com 

comportamento ético. Essa é uma postura que demonstra a afetividade em 

relação aos valores, ou seja, sempre somos afetados, influenciados pela ma-

neira como nos comportamos e pela maneira como os outros se comportam. 

(Aranha, 2005 p. 198). Pense nas atitudes comuns do dia a dia, estamos 

sempre fazendo juízos de valor: o trânsito está desorganizado, o preço de 

tal produto está acima do normal, tal político age com falta de honestidade 

(valor moral), etc.

Dizer o que são valores, é partir da ideia de que estes são o resultado de 
Interação: ser humano-mundo. O que tem a ver com a cultura, e as 
diferentes maneiras de agir. Nós somos ensinados a dar valor a uma 
coisa, e não dar valor a outra. Isso confirma o fato de haver diversidade 

de culturas. Porém em todos os grupos humanos podemos identificar a exis-

tência de regras formais de conduta, e modelos de comportamento. Basta 

ver que em cada país existem as leis (constituição) e aplicação de penas 

para quem não obedece às leis, ou seja, os valores passam pela nossa 
subjetividade no sentido de emoções e convicções, mas não param 
aí, são orientados de maneira objetiva e externa. Somos ensinados 
sobre o que valorizar ou não. Veja o exemplo: por mais que os meios de 

comunicação e o senso comum mostrem como um “valor” a pessoa ter 
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sucesso financeiro a qualquer custo, mesmo de maneira corrupta, não há 

como defender diante do bom senso que se deixe de acreditar e praticar a 

honestidade e o trabalho para conquistar a dignidade e os bens materiais. 

Mesmo por que ao defender a primeira ideia tenho de levar em conta que 

posso ser o beneficiado pela suposta ação de desonestidade como também 

ser o prejudicado por outra ação desonesta. Então moralmente, é mais ga-

rantido agir pelas vias do trabalho e da honestidade. 

Ainda sobre valores morais:

Não nascemos morais, mas devemos nos tornar sujeitos morais. A 

construção de nossa personalidade moral supõe uma descentração – 

em que superemos nosso egoísmo, em direção ao reconhecimento do 

outro com um outro - eu. (...) a discussão dos juízos de valor nos aju-

dam a buscar as razões que fundamentam nossas escolhas. (ARANHA, 

2005, p. 200). 

Visto que todos nós vivemos em um contexto histórico, e estamos sujei-

tos ao tempo, não estamos neutros em nossa maneira de agir e pensar; 

mais ainda influenciados pelo materialismo capitalista que domina o cenário 

econômico atual. Com esta argumentação sobre valores, no final das con-

tas, para que eles realmente servem? A resposta não é complicada: para 
que a sociedade seja humanizadora, tenha integridade e seriedade 
ao tratar da pessoa humana, e com isto se desenvolva. Isto, por um 

fato muito simples, nós somos produtos sociais, estamos em constante 
interação com as pessoas e instituições. 

18.5 Virtudes
Diante dos valores é necessário termos uma atitude teórica e prática, saber o 

que são e como devemos agir. Neste sentido possuir e praticar as Virtudes 

nos ajuda a entender e viver os valores. 

A virtude em primeiro lugar é uma qualidade particular da moral do su-
jeito, (Moral tem haver com ética e a mesma com o comportamento huma-

no). A pessoa está disposta a praticar o bem, de maneira estável e perma-

nente. A pessoa tem uma inclinação, uma aptidão em relação a agir bem. 

Na prática, a virtude é adquirir o hábito de fazer o bem, o que é bom 
para mim e para os outros. 

http://www.youtube.com/watch?v=zZUYJpghf94acesso 14/07/11
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O nome mais clássico utilizado na filosofia para se referir as virtudes é a palavra 

Excelência. Ou seja, algo realizado na sua máxima, maior capacidade. E 

realiza-se em função da capacidade da força que possui. Então o entendimen-

to de virtude está também na ideia de força, e uma força que age. Exemplo: 

A virtude de um medicamento é a de curar, de uma faca é cortar, de um ser 

humano, é que seja Humano. Assim o valor de algo, ou de alguém está no 

exercício da virtude (de chegar a excelência do que é). Assim, vamos pergun-

tar: O que faz homem e mulher serem excelentes? A razão? (Aristóteles 

diria que sim), mas não apenas, outros fatores também: a vontade, os 

costumes, a educação recebida, etc. A condução destes e outro fatores.

A virtude, portanto, é o próprio bem colocado em prática. Nas argu-

mentações sobre virtudes, tiramos o bem do contexto de ideia, e transferi-

mos seu significado para ação. Da seguinte maneira: o conceito de virtu-

de existe, pelo fato de identificarmos “As Virtudes” nas ações em si. 

Como: Justiça, Prudência, Temperança e Fortaleza. 

As mais básicas virtudes dentre outras são:

a) A JUSTIÇA, não é apenas o cumprimento jurídico das leis, mas é a von-

tade permanente e convicta de respeitar as leis e normas, os direi-

tos e deveres. 

b) A PRUDÊNCIA é a consciência completa daquilo que deve ser feito, e 

daquilo que deve ser evitado. 

c) A TEMPERANÇA é o equilíbrio entre ter algo ou agir de forma exagerada, e 

não possuir nada e não agir diante de nenhuma situação, é o meio-termo. 

d) A FORTALEZA é a segurança e a firmeza da pessoa diante dos diferentes 

desafios da vida. Seguem outras (e não menos) importantes virtudes: po-

lidez, fidelidade, coragem, generosidade, compaixão, misericór-

dia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, 

boa-fé, humor e Amor. 

Fonte: (COMTE-SPONVILLE, 2009, p.5).

O contrário da Virtude, cujo elementos centrais são o equilíbrio, é o Vício, 

fundamentalmente desequilíbrio, como exemplo basta lembrar o motivo 

pelo qual dizemos que um usuário de drogas é viciado, ou seja, a vida dele 

é um desequilíbrio, as ações estão em função de sua dependência. Assim 

como as virtudes temos alguns vícios: ira, preguiça, inveja, luxúria, gula, 

avareza e orgulho, religiosamente chamados de pecados capitais.

No Brasil, as mulheres 
conquistaram o direito de votar 
durante o governo de Getúlio 
Vargas (1930 – 1945). Na 
França, pós-revolução francesa, 
houve um grande empenho das 
mulheres pela luta na igualdade 
de direitos. Um exemplo clássico 
é Olympe de Gouges que 
utilizando o próprio lema da 
revolução “Igualdade, Liberdade 
e Fraternidade” reclamava 
direitos para as mulheres. Mas 
em 1793 foi guilhotinada pelos 
próprios revolucionários por 
“ter querido ser um homem 
de Estado e ter esquecido as 
virtudes próprias de seu sexo”.

O filme Caminhos para 
Kandahar, de Monsen 
Makhmalbaf (Irã, 2001) entre 
outros temas relacionados a 
valores, apresenta a relação 
mulher e sociedade a partir da 
personagem Nafas, e sua fuga 
da opressão em seu país. Procure 
relacionar os temas: liberdade, 
valores e virtudes com a história 
apresentada.
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Resumo
O livre-arbítrio, ou podemos dizer liberdade sem restrições, decisão sem 

nenhuma influência externa, dependendo apenas do indivíduo. Determi-
nismo, tudo o que existe e fazemos tem uma causa, uma influência das 

leis externas e internas, a necessidade é uma das principais, nega a ideia 

anterior. E por último a liberdade situada, ou um determinismo mode-
rado, levando em conta que possuímos determinações: nascemos em uma 

determinada época e vivemos em um determinado espaço, somos homem 

ou mulher, falamos uma determinada língua, etc. Mas conhecendo isso po-

demos transformar, agimos sobre, reconhecer forças que agem sobre mim e 

interagir com elas. Estas ideias fazem parte das reflexões de Maurice Mer-
lau-Ponty (1908-1961), grande filósofo francês do século XX. Os Valores 

são o resultado de interação: ser humano-mundo. O que tem a ver com a 

cultura, e as diferentes maneiras de agir. Nós somos ensinados a dar valor 

a uma coisa, e não dar valor a outra. Passam pela nossa subjetividade no 

sentido de emoções e convicções, mas não param ai, são orientados de ma-

neira objetiva e externa. Somos ensinados sobre o que valorizar ou não. A 

Virtude é uma qualidade particular da moral do sujeito, (Moral tem haver 

com ética e a mesma com o comportamento humano). A pessoa está dis-
posta a praticar o bem, de maneira estável e permanente. A pessoa tem uma 

Inclinação, uma aptidão em relação a agir bem. O contrário da Virtude, cujo 

um dos elementos centrais é o equilíbrio, é o Vício, fundamentalmente 

desequilíbrio.

Atividades de aprendizagem 
•	 Com base no item Saiba mais, pesquise outro fato importante sobre o 

longo percurso das mulheres nas lutas pela conquista da cidadania.
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Aula 19 –  A Ética e os Negócios –  
Influência Social/Profissional

Nesta penúltima aula baseado nos estudos que realizamos va-

mos apresentar brevemente a relação entre ética e negócios 

com ênfase no papel da responsabilidade social.

A atuação profissional de qualquer indivíduo não está desconectada do seu 

todo humano. A pessoa possui uma atividade profissional, mas também uma 

postura pessoal diante da sociedade, possui opiniões e desejos que extrapo-

lam sua atividade e o ambiente de trabalho. Isto pode ser verificado na sua 

própria vida: você não é apenas aluno deste curso, você é aluno, profissional 

de uma área, membro de uma família, mora em uma determinada cidade, 

tem esta ou aquela opinião sobre o prefeito, o governador e o presidente, 

enfim você é mais que a atividade profissional. Contudo, ela é fundamental 

para você. Logo entre você, o trabalho e a instituição, ou ramo de atividade 

que você exerce, existem relações, que não podem ser ignoradas. E na atu-

alidade esta é uma questão muito importante. Mesmo que sejamos ótimos 

profissionais, o somos porque carregamos junto nossa humanidade. Neste 

sentido é que falar de ética nos negócios, na profissão é essencial: é o seu 
comportamento e dos demais, mais as relações de trabalho, que é 
igual a uma sociedade que está ao seu redor. 

Neste sentido é que percebemos no interior das diferentes organizações pro-

fissionais: Empresas de todos os tipos, Escolas, Universidades, Instituições 

públicas a ênfase, na ética profissional, quando há revisões de posturas 
de trabalho, estabelecimento de padrões de ação, discussões sobre 
responsabilidade social, etc. E o mais evidente são os citados códigos de 

ética: medical, secretarial, educacional, etc. Isto por que a sociedade atual 

é globalizada, ou seja, tem muitas informações e mudanças econômicas 

acontecendo de maneira acelerada, e para tanto são necessárias maneiras 

de agir, que levem em conta valores, mediante o perigo de tornar as relações 

apenas econômicas, esquecendo ser humano como um todo. 

Neste sentido é que existe a Responsabilidade Social Corporativa. É a 

percepção de que fazer negócios exige uma postura ética levando a posturas 

aceitas e comprometidas com o outro lado da negociação:



1. Como tratar o público-alvo de meus produtos, os clientes e não só eles, os 

Stakeholders, que são os que recebem influência e influenciam as ações de 

grupo de trabalho: governo, consumidores, opinião pública, etc. 

2. Formular padrões de comportamento empresarial que não desrespeitem 

os direitos do cidadão.

3. Formas de contribuir no cuidado com a natureza, para um planeta sus-

tentável.

4. Estratégias de apoio ao desenvolvimento de grupos economicamente 

marginalizados, e sem participação social.

Estes são projetos de viabilidade, tornando as instituições mais produtivas e 

eticamente confiáveis. (AAVV, 2005 p.7) Desenvolvendo uma intuição cultu-

ral é levar em conta que é o outro ao qual se direciona minha intenção 
de negociar. Levar em conta os dados culturais dos grupos humanos. Na 

verdade é um refletir sobre posturas e comportamentos. Ou seja, considerar 

o outro, os outros nas minhas ações, como objeto de meu comportamento 

(o outro, como objeto da ética).

Resumo
A atuação profissional de qualquer indivíduo não está desconectada do seu 

todo humano. A pessoa possui uma atividade profissional, mas possui tam-

bém sua postura pessoal diante da sociedade, possui opiniões e desejos que 

extrapolam sua atividade e o ambiente de trabalho. Neste sentido é que per-

cebemos no interior das diferentes organizações profissionais: Empresas de 

todos os tipos, Escolas, Universidades, Instituições públicas a ênfase, na ética 

profissional, quando há revisões de posturas de trabalho, estabeleci-
mento de padrões de ação, discussões sobre responsabilidade social, 
etc. Neste sentido é que existe a Responsabilidade Social Corporativa. É 

a percepção de que fazer negócios exige uma postura ética levando a postu-

ras aceitas e comprometidas com o outro lado da negociação. Desenvolver 

uma intuição cultural: levar em conta que é o outro ao qual se direciona 
minha intenção de negociar.

"O Instituto Brasileiro de 
Ética nos Negócios é uma 
associação de direito privado 
sem fins lucrativos, com sede 

em Campinas/SP, fundado em 
2003 e, neste mesmo ano, foi 

qualificado como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) pelo Ministério 

da Justiça. “A Ética é a base 
da atuação responsável 

empresarial e o passaporte para 
a Sustentabilidade”, pois, se 

os negócios forem conduzidos 
de maneira ética, íntegra e 

honesta, a empresa também 
será socialmente responsável 
e ecologicamente correta. A 
missão da nossa instituição 
é fomentar a Ética no meio 

empresarial e também junto às 
crianças, jovens e universitários 

porque os estudantes de 
hoje serão os colaboradores, 

executivos e proprietários das 
empresas de amanhã. É desta 

forma, contribuindo para a 
melhoria da qualidade ética das 

empresas e para a formação 
de adultos-cidadãos e líderes 
eticamente responsáveis que 

potencializamos a perspectiva 
de um futuro mais ético e assim, 

naturalmente sustentável.” 
Fonte: www.eticanosnegocios.

org.br/2011/

A melhor forma de 
conhecimento sobre ética nos 

negócios é manter-se atualizado 
com leituras e acompanhamento 

das discussões dos diferentes 
grupos sociais. Uma fonte de 

leitura pode ser a própria revista 
Ética nos negócios: http://

www.revistaeticanosnegocios.
org.br/2011
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Aula 20 – Revisão

Nesta última aula faremos a revisão dos pontos principais do 

conteúdo abordado nas aulas anteriores.

O significado principal da FILOSOFIA é: Pensar, saber viver e filosofar. A 

origem da palavra filosofia é grega: Filo +Sofia (Amigo da Sabedoria). No 

surgimento da filosofia há a separação desta das explicações através dos 

mitos. Destacando o dado da capacidade humana de pensar. No pro-

cesso de conhecimento existe a relação Sujeito e Objeto. As ênfases em 

um e outro são Idealismo e Realismo. As coisas a serem conhecidas estão 

na forma de objeto Concreto e Abstrato; e o conhecimento é Sensível e 

Inteligível.

Independente do TIPO DE CONHECIMENTO é importante percebermos 

que ato de conhecer existe, é complexo e não se pode pretender possuí-lo 

completamente, mas é possível sempre mais aprofundá-lo. Dentre os tipos 

de conhecimento estão: Científico, Filosófico, Religioso, Artístico, Mítico e 

do Senso comum. As informações têm impacto em quem a recebe, e no am-
biente onde a pessoa vive, o ambiente influencia na recepção do conhe-

cimento. O mesmo tem relação com o todo do planeta, é global. Envolve 

o indivíduo como um todo biológico, histórico, cultural, etc. E o que se co-

nhece não é simples, mas amplo. É difícil ter o domínio completo de todo o 

conhecimento, apenas maneiras, e métodos cada vez mais elaborados para 

buscá-lo. Na busca do conhecimento entre outras, existem a posição Cética 

e Dogmática. Verificamos que na filosofia, um cético, é alguém que coloca 

em dúvida todas as formas e maneiras de buscar e alcançar o conhecimento. 

De outro modo, o dogmático é aquele que admite haver a possibilidade de 

se obter o conhecimento de forma completa. 

Sobre o conceito de ÉTICA, entre outras definições, temos: conjunto de 
princípios e valores que guiam e orientam as relações humanas. A 

relação da ética com a moral está no estudo e análise do comportamento 

humano. A moral define o conjunto de valores, normas e regras no convívio 

das pessoas em sociedade. O desenvolvimento ético acontece durante a his-

tória da humanidade como a busca de resposta e de resolver problemas 
sobre o comportamento homem na sociedade.



O desenvolvimento da questão ética começa na Grécia Antiga, dentro do 

próprio desenvolvimento do pensamento filosófico. Destacando-se as prin-

cipais figuras deste período: Sócrates, Platão e Aristóteles. Bem como o de-

senvolvimento das escolas Estoicistas e Epicuristas. A ética em Sócrates 
é racionalista, e dentro dela estão uma concepção do bem e a virtude, 

que é uma capacidade do ser humano de conhecer o bem e o mal, o que é 

bom ou ruim e optar pelo bem. Em Platão, a ética está ligada diretamente a 

seu pensar político. Para ele, como para Aristóteles, a cidade (pólis) é onde 
se desenvolve a moral, o comportamento e atitudes de uma pessoa. 
Ou seja, a maneira de agir diante dos outros é muito importante. Para os Es-
tóicos, existe uma coordenação do cosmos e do mundo que tudo define (o 

logos, a razão), e o homem e mulher fazem parte deste mundo aceitando o 

destino, e vivem conscientes disso. Para os Epicuristas, a finalidade da vida 

humana é a busca do prazer. Mas os prazeres que trazem paz para a vida, e 

isso exclui o exercício ilimitado da vontade e dos prazeres físicos. 

Na ética medieval, o objetivo segundo o qual o homem e a mulher devem 

gastar sua vida é Deus. O ser humano se define em relação a Deus, pois 

o homem origina-se no próprio Deus, bem como sua maneira de se com-

portar, logo sua moral suas atitudes se direcionam a um valor supremo. Na 

ética moderna desenvolve-se a ideia de que pessoa é ponto de partida para 

compreender tudo. Na sociedade moderna separam-se a Razão da Fé, a 
Filosofia da Teologia, a Natureza de Deus, ou mais específico: separa-
-se as Investigações sobre a Natureza, dos Dogmas de Fé, o Estado da 
Igreja e o Homem de Deus. A ética moderna é um sinal de liberdade para 

o homem em afirmar seus valores na Ciência, na Arte e na Natureza. Para 

Kant principalmente, o ser humano possui consciência de seu conhecimento 

e de sua moral, e a partir disto pode agir, criar e legislar. O homem e a mu-

lher deste modo orientam suas atitudes em vista da lei do dever e seguem o 

que lhe diz sua consciência. 

A ética contemporânea tem por base o processo de questionamento e 

dúvida da capacidade ilimitada da razão humana. Isto está apresentando 

nas diferentes correntes de pensamento do século XX, que entre outros ob-

jetivos procurou refletir sobre o comportamento humano, levando em conta 

não só a razão, mas também a emoção e a espiritualidade. Os principais gru-

pos são: Existencialismo, Anarquismo, Pragmatismo, Psicanálise, Marxismo e 

Filosofia Analítica.

A história da FILOSOFIA começa nas escolas e nos filósofos pré-socráticos. 

As escolas daquele período são chamadas “pré-socráticas”, pois elas sur-
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gem antes de Sócrates, iniciador de um novo período na história da 
Filosofia. O foco principal da filosofia antes de Sócrates era a natureza 

(physis), o homem e sua natureza. As principais escolas filosóficas foram: 

Jônica, Eleática, Atomista, Pitagórica e Sofista.  O método filosófi-
co socrático é a utilização por parte do iniciador do pensamento filosófico 

ocidental da Ironia e da Maiêutica. Ironia: Através de perguntas constantes 

Sócrates procurava mostrar a contradição de seus argumentos, tidos como 

certos. Isto levava a um processo de destruição de preconceitos, e ilusões 

intelectuais. O ponto de chegada era admitir a própria ignorância. Maiêuti-

ca: tem origem no termo grego maiéu que significa partejar, fazer nascer, 
dar a luz. A partir do momento que são superadas as barreiras ilusórias 

para o verdadeiro conhecimento, ai se dá a descoberta da verdade. Princi-

palmente das informações e modelos de pensamento que possuímos, ou na 

linguagem socrática “as verdades da alma” que recebem luz, dão a luz ao 

conhecimento. 

Sobre o pensamento platônico, o principal é a afirmação de que o homem 

está em um contato permanente com duas realidades: a que é sentida, expe-

rimentada (sensível) e que é pensada, teorizada (inteligível). A obra literária 

principal de Platão é o livro A Republica, que tem por finalidade apresentar 

uma realidade política diferente daquela que existia em Atenas na época de 

Platão. No Mito da Caverna, esta na reflexão de Platão é o próprio mundo 

em que vivemos. A sociedade globalizada, o Capitalismo e o excesso de 

consumo. A sombra que fazem as figuras são as coisas materiais e o que 

nossos sentidos percebem. 

Sobre o pensamento aristotélico, suas principais reflexões e interesses fo-

ram em Política, Governo, Ética, Biologia, Zoologia, Física, Metafísica, 
Poesia, Teatro, Música e Retórica. Escreveu em forma de tratados e diá-
logos chamados: Corpus Aristotélico. Em nosso texto iremos nos concentrar 

na Metafísica e na Política. A Metafísica. Ou como Aristóteles a chamou: 

Filosofia Primeira. Ao falar do Ser, estamos falando daquilo que é, e 
que não precisa ser conhecido para existir. O ser existe sobre quatro 

causas: FORMAL, MATERIAL, EFICIENTE E FINAL. 

A preocupação central dos FILÓSOFOS MEDIEVAIS era argumentar e 

comprovar racionalmente a doutrina religiosa cristã, utilizando-se do co-

nhecimento filosófico desenvolvido pelos gregos. A característica da filosofia 

medieval está em fazer uma fusão entre o conhecimento filosófico grego 
clássico e a fé cristã. Na Patrística mostrava-se que a razão é incomple-
ta sem a fé. A obra “Confissões” de Agostinho tenta mostrar entre outras 
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coisas, a partir de sua própria biografia a dificuldade da razão em explicar e 

dar sentido as coisas, desvinculada da fé. Na Escolástica há o esforço em 
equilibrar a fé e a razão. Tomás de Aquino já tenta mostrar que a razão 

possui autonomia na elaboração de respostas sobre as coisas, mas que em 

um dado momento ela se torna insuficiente, e isto é suprido, completado 

pela fé.

A IDADE MODERNA, ou modernidade é resultado de um processo polí-

tico, econômico, religioso e intelectual que começou já na Idade Média. O 

homem medieval importava-se com o mundo sobrenatural, o moderno com 

o mundo natural, físico e as coisas a fim. A humanidade é um bem para si 

mesma. E o mundo é um lugar de recursos inesgotáveis a ser explorado. 

A Idade Moderna coloca o homem, mais do que em momentos anteriores 

sob a obrigação de refletir sobre si mesmo, sobre suas ideias e suas ações. 

Temas como: Ciência, filosofia, política, reforma religiosa, etc, são refletidos 

de maneira nova e menos sobrenatural. Na Idade moderna surgem novos 

paradigmas de pensamentos. Estes despertam no ser humano mais do que 

nunca desejos de autonomia e poder sobre as coisas e sobre as ideais. 

A revolução Francesa é o início da IDADE CONTEMPORÂNEA, que se es-

tende até nossos dias. O século XX e XXI é conhecido também como Pós-
-modernidade. A pós-modernidade é a crise, a frustração da modernida-

de. Um dos pontos de crise é a definição do homem como essencialmente 
razão (Descartes) excluindo a subjetividade. A razão instrumental fez com 

que se desenvolvesse a ciência técnica, um das faces da razão e da ciência. 

Mas em submissão aos governos, as ideologias políticas e as leis do mercado 

capitalista os meios técnicos, tornaram-se mais importantes que o ser huma-

no, ao invés de estarem a serviço da humanidade. Diante disso os diferentes 

grupos de reflexão filosófica reelaboraram e inovaram a interpretação do 

pensamento e das ações do homem.

Segundo nossos estudos a RACIONALIDADE entre outras definições é o 

uso que o ser humano faz de suas capacidades e torna os dados conhecidos 

elementos de sua vida, cultura e mentalidade. A Ética como um conjun-
to de princípios, normas e valores motivam o homem e a mulher a ser 

alguma coisa: bom, honesto, cuidadoso, etc. Pois tem a ver com compor-

tamento. Então a ética neste sentido é um “dever ser algo, ou um agir de tal 

forma”. As bases comuns da ética estão baseadas em princípios universais 

de valores, comportamentos e relacionamentos humanos. Ou seja, as ba-
ses comuns e de acordo entre as pessoas. As questões éticas, não existem 

apenas para manter normas e costumes (moral) de maneira inquestionável e 
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indiscutível, mas para avaliar a cada momento da história como podem ser 

aplicados os princípios universais. É por isso que na ética profissional, 
a pessoa deve ter princípios e valores que a tornem um trabalhador 
tecnicamente competente, e um sujeito socialmente responsável.

O LIVRE-ARBÍTRIO: liberdade sem restrições, decisão sem nenhuma influ-

ência externa, dependendo apenas do indivíduo. DETERMINISMO, tudo 

o que existe e fazemos tem uma causa, uma influência das leis externas e 

internas, a necessidade é uma das principais, nega a ideia anterior. E por úl-

timo a liberdade situada, ou um DETERMINISMO MODERADO, levando 

em conta que possuímos determinações: nascemos em uma determinada 

época e vivemos em um determinado espaço, somos homem ou mulher, 

falamos uma determinada língua, etc. Mas conhecendo isso podemos trans-

formar, agimos sobre, reconhecer forças que agem sobre mim e interagir 

com elas. Estas ideias fazem parte das reflexões de Maurice Merlau-Ponty 
(1908-1961), grande filósofo francês do século XX. Os valores são o resul-

tado de interação: ser humano-mundo. O que tem a ver com a cultura, e as 

diferentes maneiras de agir. Nós somos ensinados a dar valor a uma coisa, e 

não dar valor a outra. Passam pela nossa subjetividade no sentido de emo-

ções e convicções, mas não param ai, são orientados de maneira objetiva e 

externa. Somos ensinados sobre o que valorizar ou não. A VIIRTUDE é uma 

qualidade particular da moral do sujeito, (Moral tem haver com ética e 

a mesma com o comportamento humano). A pessoa está disposta a praticar 
o bem, de maneira estável e permanente. A pessoa tem uma inclinação, 
uma aptidão em relação a agir bem. O contrário da Virtude, cujo um dos 

elementos centrais é o equilíbrio, é o Vício, fundamentalmente desequi-
líbrio.

A atuação profissional de qualquer indivíduo não está desconectada do seu 

todo humano. A pessoa possui uma atividade profissional, mas possui tam-

bém sua postura pessoal diante da sociedade, possui opiniões e desejos que 

extrapolam sua atividade e o ambiente de trabalho. Neste sentido é que per-

cebemos no interior das diferentes organizações profissionais: Empresas de 

todos os tipos, Escolas, Universidades, Instituições públicas a ênfase, na ética 

profissional, quando há revisões de posturas de trabalho, estabeleci-
mento de padrões de ação, discussões sobre responsabilidade social, 
etc. Neste sentido é que existe a Responsabilidade Social Corporativa. 

É a percepção de que fazer negócios exige uma postura ética levando a 

posturas aceitas e comprometidas com o outro lado da negociação. Desen-

volvendo de uma intuição cultural: levar em conta que é o outro ao qual 
se direciona minha intenção de negociar.
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O PROFISSIONAL ÉTICO é alguém que busca equilibrar diferentes e im-

portantes níveis: Marca intelectual, Dedicação, Formação Acadêmica e As-

sociação de classe. Os códigos de éticas profissionais são as normas 
que direcionam o comportamento a ser adotado por um profissional, 
bem como posturas e ideias a serem preservadas, e que a moral social 
aprova. A pessoa que exerce uma determinada atividade tem nestas nor-

mas os meios para adequar-se aquilo que uma instituição deseja enquanto: 

conduta, imagem pessoal e institucional, posição política e econômi-
ca, etc. A ética tem si uma fundamentação objetiva e subjetiva, no que po-

demos falar em ética absoluta e relativa. A ética é analisada em seu conjunto 

geral pela Deontologia, que estuda os deveres dentro de um código de 

ética por exemplo. E a Diciologia, que estuda os direitos. Uma atividade 
profissional tem por finalidade construir uma relação positiva entre 
o ser humano e o meio ambiente, de maneira que o indivíduo possa 
suprir suas necessidades, exercer suas capacidades e colaborar com a 
existência dos outros.

Caro aluno, a partir deste estudo, cada profissional de secretariado deve na 

sua atividade diária e no processo de formação contínua, assimilar e colocar 

em prática os princípios éticos. A partir de valores e virtudes aqui apresenta-

dos. E lembre-se sempre:

O bom profissional, é aquele que conhece o que faz, sabe como faz, a razão 

de fazê-lo, para quem fazê-lo e sobretudo o significado de exercer tal ativi-

dade para a construção de relações equilibradas e de uma sociedade justa e 

igualitária.

Atividades de aprendizagem
•	 Com a ajuda dos resumos de cada aula apresentada acima e do entendi-

mento que você obteve em nossos estudos, monte de forma sequencial 

os tópicos com a síntese para seu estudo e memorização.
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Atividades autoinstrutivas

1. Identifique o significado da palavra FILOSOFIA:

a) Aperfeiçoamento espiritual.

b) Posse absoluta do conhecimento.

c) Amigo da sabedoria.

d) Estudo dos fenômenos da sociedade moderna.

e) Estudo da movimentação dos astros.

2. No processo de conhecimento do ser humano, é comum formamos 
ideias sobre as coisas antes mesmo de aprofundar o que sabemos. 
Indique o termo que define esta afirmação:

a) Pré-conceitos.

b) Pré-História.

c) Pré-Socráticos.

d) Silogismo.

e) Extensão.

3. Assinale a afirmação que melhor apresenta o significado do surgi-
mento da Filosofia na Grécia Antiga. 

a) A filosofia á a afirmação dos mitos como única e completa forma de 

conhecimento.

b) A filosofia é o rompimento com as explicações da realidade por meio de 

mitos.

c) A filosofia é a junção da cultura grega, romana e celta sob uma única 

linguagem.

d) A filosofia é a descoberta dos princípios básicos da Genética.

e) Todas as alternativas estão corretas.



4. Leia com atenção: “A ação da nossa mente diante de tudo que 
aparece aos nosso cinco sentidos, e mais a razão, é o que permite 
que nós continuemos existindo e nos relacionando com as coisas 
e pessoas. Ela nos dá o entendimento básico do que está ao nosso 
redor”. Indique sobre o que fala esta afirmação e a quem é atri-
buída.

a) Fala sobre Racionalidade de Max Weber.

b) Fala sobre a Luta de Classes de Karl Marx.

c) Fala sobre a Filosofia de Sartre.

d) Fala sobre a Irracionalidade de Platão.

e) Nenhuma alternativa está correta.

5. Para acontecer o processo do conhecimento no ser humano faz-se 
necessário a interação de dois elementos essenciais. Indique do 
que estamos falando:

a) Sujeito e coletividade.

b) Objeto e coletividade.

c) Coletividade e realidade.

d) Realidade e coletividade.

e) Sujeito e objeto.

6. Identifique a corrente filosófica que deu ênfase ao Sujeito no pro-
cesso do conhecimento:

a) Idealismo.

b) Realismo.

c) Coletivismo.

d) Estilismo.

e) Etnocentrismo.
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7. Identifique a corrente filosófica que deu ênfase ao papel do Obje-
to no processo do conhecimento: 

a) Idealismo.

b) Realismo.

c) Coletivismo.

d) Estilismo.

e) Etnocentrismo.

8. Quanto ao objeto a ser conhecido pelo sujeito, este pode ser:

a) Individual e coletivo.

b) Mutável e permanente.

c) Concreto e abstrato.

d) Forte e fraco.

e) Grande e pequeno.

9. A busca da Verdade em Filosofia tem seu foco nas afirmações que 
fazemos. E existem critérios que definem uma coisa verdadeira ou 
não. Assinale quais são os critérios.

a) Êxito.

b) Não Contradição.

c) Evidência.

d) Conformidade.

e) Todas as alternativas estão corretas.

10.   Assinale a alternativa que melhor define o que vem a ser o conhe-
cimento mítico:

a) O mito é nosso primeiro discurso sobre a realidade. O conhecimento 

mítico brota do anseio de se entender o mundo, do controle sobre a 

natureza, daqui surge o rito e as ações mágicas.
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b) O mito pode ser entendido como o conhecimento presente na pessoa 

que possui normas e hábitos em relação a uma realidade, que a faz julgar 

e escolher bem.

c) O mito é entendido como conhecimento real, no sentido de observação 

de um fato e da ocorrência deste.

d) O mito nasce daquilo que dissemos no começo, do ato de perguntar, de 

interrogar como um meio para conhecer alguma coisa.

e) Nenhuma alternativa está correta.

11.  Identifique a definição de conhecimento científico:

a) O conhecimento científico valoriza aquilo que experimentamos, no senso 

de gosto, do que é feio ou belo.

b) O conhecimento científico nasce daquilo que dissemos no começo, do 

ato de perguntar, de interrogar como um meio para conhecer alguma 

coisa.

c) O conhecimento científico é entendido como conhecimento real, no sen-

tido de observação de um fato e da ocorrência deste.

d) O conhecimento científico pode ser entendido como o conhecimento 

presente na pessoa que possui normas e hábitos em relação a uma reali-

dade, que a faz julgar e escolher bem.

e) Todas as alternativas estão corretas.

12.   Este é conhecimento nasce daquilo que dissemos no começo, do 
ato de perguntar, de interrogar como um meio para conhecer al-
guma coisa. Estamos falando de:

a) Conhecimento Estético.

b) Conhecimento Científico.

c) Conhecimento Mítico.

d) Conhecimento Filosófico.

e) Conhecimento do Senso Comum.
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13.  Este conhecimento está focalizado nos sentimentos e na estética, 
que se ocupa em estudar a Natureza do Belo e do que Fundamen-
ta a Arte. Estamos falando de:

a) Conhecimento Estético.

b) Conhecimento Científico.

c) Conhecimento Religioso.

d) Conhecimento Filosófico.

e) Conhecimento do Senso Comum.

14. A característica principal deste período histórico é o fato de que 
todas as inovações teóricas e práticas (principalmente a tecnolo-
ginão responderam às angústias da humanidade. Estamos nos re-
ferindo a:

a) Conhecimento Filosófico.

b) Dogmatismo.

c) Pós-modernidade.

d) Suspensão do Juízo.

e) Nenhuma alternativa está correta. 

15.   Segundo os nossos estudos, as certezas/verdades que possuímos 
são influenciadas pela época em que vivemos, pela cultura que 
recebemos e por aquilo que acreditamos ser verdade ou não. Esta 
ideia pertence ao filósofo:

a) Jean Jacques Rousseau.

b) Paulo Freire.

c) Michel de Montaigne.

d) Aristóteles.

e) Sócrates.
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16.   Indique a linha de pensamento filosófico que põem em dúvida 
todas as formas e maneiras que temos de buscar o conhecimento. 

a) Dogmatismo.

b) Ceticismo.

c) Realismo.

d) Idealismo.

e) Empirismo.

17.   Ao refletirmos sobre a Ética estamos apresentando significados 
da própria existência humana. Identifique quais são estes signi-
ficados:

a) Estamos falando da observação que podemos fazer sobre nossos hábitos 

e costumes.

b) Estamos escrevendo as histórias de como o homem e a mulher compor-

tam-se nos diferentes lugares do mundo.

c) A ética analisa o comportamento das pessoas em relação a alguns prin-

cípios universais.

d) A ética se preocupa com as bases e os princípios das atitudes humanas, 

com o comportamento das pessoas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

18.   Quando dizemos que as atitudes são boas e más, certas e erradas, 
e damos qualidade às atitudes, estamos tratando de:

a) Ética.

b) Moral.

c) Princípios.

d) Leis.

e) Regimentos.
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19. Identifique os significados importantes para o entendimento da 
moral:

a) A moral são os costumes, hábitos, normas e regras que as sociedades 

definem através dos tempos.

b) A moral é uma sinalização dos valores, determina na ação o que é certo 

e o que é errado.

c) A moral são valores e normas colocadas em prática.

d) A moral são hábitos e costumes dos indivíduos. É um conjunto de nor-

mas para a convivência entre as pessoas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

20.   Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um dos motivos 
para o surgimento da reflexão ética.

a) A ética é a busca de respostas para os problemas sobre o comportamen-

to dos seres humanos na sociedade.

b) A ética surge como um reforço ao discurso sofista na pólis grega.

c) A ética surge dentro de uma estratégia política dos reis tiranos da Grécia 

Antiga para controlar a ações dos cidadãos, visto haver inúmeras revoltas 

populares.

d) A ética surge como um conjunto de normas de trabalho, na época da 

revolução industrial.

e) Nenhuma alternativa está correta.

21.   No desenvolvimento da Filosofia e da Ética na Grécia Antiga, a 
preocupação e o ponto de reflexão de Sócrates estava baseado:

a) Na organização administrativa dos bens materiais da Oligarquia.

b) Na divulgação dos mitos, como única e permanente forma de ensino.

c) Nos problemas relacionados ao homem, e às atitudes e comportamentos.

d) No movimento de fusão cultural entre as cidades gregas e egípcias.

e) Nenhuma alternativa está correta.
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22.   Este grupo de estudiosos, também supera o mero interesse pelo 
mundo natural e considera o conhecimento a respeito do homem, 
em questões políticas e jurídicas como algo muito importante. 
Estamos falando sobre:

a) Os soldados que retornavam da guerra entre a Grécia e a Turquia.

b) Do conjunto de mitos, histórias e heróis gregos.

c) Dos reis autoritários e tiranos do império grego.

d) Do grupo de intelectuais que repassavam seus conhecimentos para as 

pessoas, chamados Sofistas.

e) Nenhuma alternativa está correta.

23.   Assinale a alternativa que apresenta o tema central da ética para 
Sócrates.

a) A ética socrática está baseada na arte do convencimento para a boa 

atuação política.

b) A ética socrática está baseada na busca constante pelo reconhecimento 

pessoal na administração da pólis.

c) A ética socrática se desenvolve a partir das experiências obtidas na guerra 

de Tróia.

d) A ética de Sócrates é racionalista, e dentro dela está a concepção do bem 

e da virtude.

e) Todas as alternativas estão corretas.

24.   Sobre Platão, sua ética está ligada diretamente a seu pensar po-
lítico. Para ele:

a) A cidade (pólis) é onde se desenvolve a moral, o comportamento e atitu-

des de uma pessoa.

b) A guerra é onde se desenvolve a moral, o comportamento e atitudes de 

uma pessoa.

c) O templo é onde se desenvolve a moral, o comportamento e atitudes de 

uma pessoa

d) A família é onde se desenvolve a moral, o comportamento e atitudes de 

uma pessoa.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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25.   Identifique a afirmação que resume o objetivo da vida do ser hu-
mano segundo Platão:

a) Dedicar-se integralmente a administração do bem comum na cidade 

onde nasceu.

b) Dedicar-se a desenvolver estratégias de ascensão social através de ativi-

dades públicas.

c) Dedicar-se a religião dos deuses gregos.

d) Libertar-se do que é material, para chegar a um estágio de admiração e 

contemplação de um mundo perfeito.

e) Nenhuma está correta.

26.   Assinale o objetivo para o qual tende o ser humano segundo Aris-
tóteles:

a) A ética aristotélica está baseada na arte do convencimento para a boa 

atuação política.

b) A ética aristotélica está baseada na busca pela felicidade (eudaimonipela  

aquisição de virtudes: meio termo entre dois extremos.

c) A ética aristotélica se desenvolve a partir das experiências obtidas na 

guerra de Tróia.

d) A ética aristotélica é racionalista, e dentro dela está uma concepção do 

bem e da virtude.

e) Todas estão corretas.

27.   Para estes, a finalidade da vida humana é a busca do prazer. Mas os 
prazeres que trazem paz para a vida, e isso exclui o exercício ilimita-
do da vontade e dos prazeres físicos. Esta afirmação refere-se aos:

a) Sofistas.

b) Neoplatônicos.

c) Epicuristas.

d) Estoicistas.

e) Todas estão corretas.
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28.   Identifique o fator principal para a compreensão da Ética na Idade 
Média.

a) A Mitologia Grega.

b) A Cultura Árabe.

c) A Religião Cristã.

d) A Razão Instrumental.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

29.   Assinale a afirmação que melhor apresenta o objetivo de vida do 
homem e da mulher segundo a ética medieval.

a) Na Idade Média o objetivo pelo qual o homem e a mulher deveriam gas-

tar sua vida era Deus.

b) Na Idade Média o objetivo pelo qual o homem e a mulher deveriam gas-

tar sua vida era desenvolver a Razão.

c) Na Idade Média o objetivo pelo qual o homem e a mulher deveriam gas-

tar sua vida era a Guerra.

d) Na Idade Média o objetivo pelo qual o homem e a mulher deveriam gas-

tar sua vida era a Educação.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

30.   Dentro da ética cristã medieval as virtudes são essenciais, pois 
são elas que determinam:

a) A relação entre os homens.

b) A relação com Deus.

c) A relação com a natureza.

d) A relação entre os homens e com Deus.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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31.   Identifique a contribuição significativa da religião cristã para o 
desenvolvimento humano.

a) A extinção da religião pagã e o excesso de ofertas que as pessoas ofere-

ciam aos deuses.

b) A desintegração do império romano e o surgimento dos estados moder-

nos.

c) A inculturação dos valores cristãos europeus com os princípios da religião 

muçulmana.

d) A consciência de igualdade, com a inclusão dos marginalizados social-

mente.

e) Todas estão corretas.

32.   Assinale o ponto de apoio para a reflexão ético-filosófica a partir 
da Idade Moderna.

a) Abandonam-se as explicações racionais e assume-se a visão antropocên-

trica: a pessoa é o ponto de partida para compreender tudo.

b) Abandonam-se as explicações sobrenaturais e assume-se a visão teocên-

trica: a religião é o ponto de partida para compreender tudo.

c) Abandonam-se as explicações sobrenaturais e assume-se a visão antro-

pocêntrica: a matemática é o ponto de partida para compreender tudo.

d) Abandonam-se as explicações sobrenaturais e assume-se a visão antro-

pocêntrica: a pessoa é o ponto de partida para compreender tudo.

e) Todas as alternativas estão corretas.

33.   Leia atentamente a afirmação a seguir: “O homem e a mulher 
deste modo orientam suas atitudes em vista da lei do dever e 
não segue outra lei senão o que lhe diz sua consciência.” A ideia 
contida nesta afirmação pertence ao filósofo:

a) René Descartes.

b) Inmanuel Kant.

c) Epicuro de Samos.

d) Dionísio de Abdera.

e) Jean Paul Sartre.
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34.   Sobre a ética desenvolvida na Idade Contemporânea, alguns fato-
res são essenciais para compreendê-la. Assinale a alternativa que 
aponta um desses fatores. 

a) O surgimento da ética contemporânea está diretamente ligado ao retor-

no da moral religiosa da cristandade.

b) O surgimento da ética contemporânea está diretamente ligado ao pro-

gresso científico e técnico e ao desenvolvimento das forças produtoras.

c) O surgimento da ética contemporânea está diretamente ligado ao pro-

cesso europeu de aproximação com o mundo árabe.

d) O surgimento da ética contemporânea está diretamente ligado a con-

quista da América em 1492.

e) Todas as alternativas estão corretas.

35.   “É a afirmação de que o indivíduo tem sua existência no compor-
tamento, subjetivamente orientado.” A frase refere-se ao: 

a) Anarquismo.

b) Psicanálise.

c) Existencialismo.

d) Vitalismo.

e) Nenhuma das alternativas.

36.   A respeito das reflexões filosóficas de Marx sobre a moral, pode-
mos afirmar que:

a) A moral é uma estrutura ideológica a serviço do controle das pessoas. A 

moral varia conforme a classe social.

b) A moral relativa de cada sociedade tem a tendência a se tornar perma-

nente à medida que é assumida por mais pessoas e por mais tempo.

c) A moral existe produzida pelos homens e mulheres diante da necessida-

de de organização e como resposta a dificuldade de convivência.

d) A nova moral, não pode ser apenas mais um conjunto de preceitos, até 

que vire moralismo, mas uma consciência para o indivíduo de que ele é 

um valor para si mesmo.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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37.   Assinale a alternativa que apresenta o foco de reflexão dos gru-
pos filosóficos pré-socráticos. 

a) O foco de análise da filosofia antes de Sócrates era a Natureza.

b) O foco de análise da filosofia antes de Sócrates era a Cidade.

c) O foco de análise da filosofia antes de Sócrates era a Guerra.

d) O foco de análise da filosofia antes de Sócrates era a Religião.

e) Todas as alternativas estão corretas.

38.   Segundo o filósofo as coisas mudam de maneira contínua. É o 
“devir permanente”, a construção e dissolução permanente das 
coisas. Estamos nos referindo a:

a) Sócrates.

b) Platão.

c) Pitágoras.

d) Parmênides.

e) Heráclito.

39.   Elaborou o princípio da não contradição: “algo não pode ser e 
não-ser ao mesmo tempo e sobre o mesmo ponto de vista”. Por 
isso deu destaque a ilusão que os sentidos provocam. Estamos 
nos referindo a:

a) Sócrates.

b) Platão.

c) Pitágoras.

d) Parmênides.

e) Heráclito.
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40.  Identifique a alternativa que apresenta a filosofia de Sócrates.

a) Direcionou seu pensamento filosófico sobre a natureza humana, organi-

zando a filosofia moral, para nós na atualidade a ética.

b) Resgatou conceitos importantes como a virtude e o valor.

c) Sócrates se opôs com firmeza aos sofistas. Só um consenso havia: a filo-

sofia deve ocupar-se com o homem. 

d) O alcance da verdade se dá pela humildade e pelo diálogo. Sócrates de-

senvolveu um método de busca do conhecimento: a Ironia e a Maiêutica.

e) Todas as alternativas estão corretas.

41.  Assinale a alternativa que apresenta o significado de Maiêutica.

a) Um processo de destruição de preconceitos, e ilusões intelectuais.

b) Um processo onde o ponto de chegada era admitir a própria ignorância, 

que se tornava também ponto de partida para a busca da verdade.

c) Parte de um processo de busca do conhecimento, o termo tem origem 

grega maiéu que significar partejar, fazer nascer, dar a luz.

d) Um método de discurso utilizado pelos Sofistas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

42.   Indique a frase que melhor apresenta uma das importâncias de 
Platão e Aristóteles para a história da Filosofia.

a) Sistematizarão academicamente a divulgação dos Mitos.

b) Escreveram a estrutura do pensamento Epicurista e Estoicista.

c) Divulgaram o Método Cartesiano.

d) Agruparam em seus escritos e reflexões, as linhas de pensamento das 

outras escolas filosóficas, e criaram um sistema novo. 

e) Nenhuma das alternativas está correta.
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43.  Assinale a alternativa que corresponde a filosofia de Platão.

a) Desenvolveu a noção de que o homem está em contato permanente com 

dois tipos de realidade: a inteligível e a sensível.

b) O alcance da verdade se dá pela humildade e pelo diálogo. Sócrates de-

senvolveu um método de busca do conhecimento: a Ironia e a Maiêutica.

c) Resgatou conceitos importantes como a virtude e o valor.

d) Suas principais reflexões e interesses foram em política, governo, ética, 

biologia, zoologia, física, metafísica, poesia, teatro, música e retórica.

e) Todas as alternativas estão corretas.

44.  Circule a afirmação que apresenta a filosofia Aristotélica.

a) A Ciência Física elaborada por ele influenciou o pensamento medieval 

até o Renascimento, bem como o surgimento da física de Newton.

b) Suas contribuições estão também na biologia, organizou formalmente o 

estudo da Lógica.

c) Suas principais reflexões e interesses foram em política, governo, ética, 

biologia, zoologia, física, metafísica, poesia, teatro, música e retórica.

d) Os seres humanos não apenas estabelecem um pacto, é natural a organi-

zação coletiva. Exemplo disto é a primeira das organizações da socieda-

de: a família; depois a vila ou a cidade (pólis).

e) Todas as alternativas estão corretas.

45.  Identifique a definição correta sobre o SER:

a) O Ser é aquilo que é, precisa ser conhecido para existir. 

b) O Ser é aquilo que não é, e precisa ser conhecido para existir. 

c) O Ser é aquilo que é, e que não precisa ser conhecido para existir. 

d) O Ser é aquilo que não é, e que não precisa ser conhecido para existir.

e) O Ser é aquilo que é, e que não precisa ser inventado para ser conhecido.
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46.  A preocupação central dos filósofos medievais estava em:

a) Argumentar e comprovar racionalmente a doutrina religiosa cristã.

b) Resgatar e divulgar a mitologia grega antiga.

c) Identificar e sistematizar uma teologia cristã-islâmica.

d) Comprovar a separação definitiva entre fé e razão.

e) Substituir toda cultura literária europeia pelo ensinamento bíblico.

47.   Tomás de Aquino propôs argumentos para demonstrar racional-
mente a existência de Deus. Identifique-os:

a) O Motor Imóvel, movido por si mesmo, e por mais nada. E como uma In-

teligência Ordenadora: A organização do universo que só se dá por uma 

inteligência anterior a tudo.

b) A Causa Primeira, que não é causada, provocada por ninguém.

c) Um Ser Necessário, visto que a coisas e seres podem ser desnecessários e 

o mundo continuaria a existir.

d) O Ser perfeito: que faz existir os outros seres que são imperfeitos.

e) Todas as alternativas estão corretas.

48.   Identifique o principal objetivo da Filosofia na Idade Moderna:

a) Argumentar e comprovar racionalmente a doutrina religiosa cristã.

b) Resgatar conceitos importantes como a virtude e o valor.

c) Sistematizar academicamente a divulgação dos mitos.

d) Desvincular fé e razão e mostrar a supremacia da razão.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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49.   Assinale uma das características mais importantes para o homem 
e a mulher a partir da Idade Moderna.

a) A modernidade despertará nas pessoas uma atitude submissa frente à 

realidade.

b) A modernidade despertará nas pessoas um desespero frente à realidade.

c) A modernidade despertará nas pessoas uma descrença frente à realida-

de.

d) A modernidade despertará nas pessoas uma atitude de indiferença fren-

te à realidade.

e) A modernidade despertará nas pessoas uma proatividade frente à reali-

dade.

50.  Identifique as correntes de pensamento filosófico que a partir da 
Idade Contemporânea realizam entre outras coisas uma revisão 
do ideal da supremacia da razão.

a) Idealismo Alemão, Teoria Crítica e Vitalismo.

b) Marxismo, Historicismo e Psicanálise.

c) Fenomenologia, Filosofia Analítica e Existencialismo

d) Hermenêutica, Estruturalismo e Filosofia da Ciência.

e) Todas as alternativas estão corretas.

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 153





e-Tec Brasil155

Currículo do professor-autor

Ellton Luis Sbardella

Possui Especialização em Metodologias do Ensino Religioso pela Faculdade 

Internacional de Curitiba (2010). Graduação em Teologia pela Pontifícia Uni-

versidade Católica do Paraná (2008) e Graduação em Secretariado pela Fa-

culdade de Tecnologia de Curitiba (2008). Atualmente é professor da Escola 

Nossa Senhora da Esperança e do Colégio Cenecista Presidente Kennedy. 

Tutor EaD no Curso Técnico em Secretariado no Instituto Federal do Paraná. 

Tem experiência na área de Educação e Assistência Administrativa. Currículo 

lattes: http: //lattes.cnpq.br/6535499391434403.




