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      RESUMO TEÓRICO 

       FILOSOFIA 

FILOSOFIA 

MITO / LOGOS 

 

O mito é muitas vezes tido como sinônimo de fábula, o que é incorreto, mesmo se tratando de 

uma narrativa de cunho religioso e, portanto, incontestável. Era uma tentativa de explicar a 

origem do mundo, por isso o termo cosmogonia (cosmos – mundo ordenado e organizado; 

gonia – geração, nascimento) para denominar o período em que prevalece a explicação mítica.  

 

Então:  

 

Mito: explicação sobrenatural para fatos naturais. 

Características: 

➢ Narrativa de cunho religioso 
 

      Crença = incontestável 

➢ Antropomorfo, antropozoomorfo 
➢ Suposta veracidade pautada na autoridade de quem narra (poetas). 
➢ Fantasioso = Falso ≠ irracional. 

➢ Impossibilidade de aferição. 
 

O SURGIMENTO DA FILOSOFIA: COSMOLOGIA 

 

Início de um descrédito às explicações míticas devido às navegações marítimas, invenção 

do calendário, da moeda, da escrita e surgimento da polis (cidade). Os homens buscavam a 

explicação do mundo através de uma fundamentação racional, por isso denominado período 

cosmológico (cosmologia) (cosmos – mundo ordenado e organizado; logia, que vem de logos 

– que significa pensamento racional).  

 

O significado da palavra Filosofia é: PHILO que significa amor e SOPHIA que significa 

sabedoria. Pitágoras, filósofo a quem foi atribuída a origem da palavra filosofia, diz que o 

filósofo não é o sábio (sophos), mas aquele que busca a sabedoria. 
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FILOSOFIA 

PARMÊNIDES (540 – 470 a.C.) 

 

Eis as frases mais conhecidas do pensamento de Parmênides: 

 

- “O ser é e o não-ser não é”. 

- “Só o ser pode ser dito e pensado”. 

- “O ser é uno, eterno e imóvel”. 

 

 

METAFÍSICA 

 

 

Parmênides foi considerado o precursor da metafísica devido às características (uno, eterno e 

imóvel) que atribui ao ser, as quais não podem ser percebidas por meio dos sentidos. 

 

CRÍTICA AOS SENTIDOS:  

Critica os sentidos porque nos mostram mudanças, as quais, para Parmênides, não existem. 

 

PRINCÍPIO DE IDENTIDADE: Todo ser é sempre igual a si mesmo. 

 

HERÁCLITO (545-480 a.C.) 

 

“Tudo flui” 

Tudo está em constante devir. 

Tudo está em constante vir a ser. 

Tudo está em constante movimento. 

Tudo está em constante mudança. 

Tudo está em constante renovo. 

 

A realidade é dinâmica (mutável) e não estática. 

 

DIALÉTICA = “Luta dos Contrários” (processo constante e ininterrupto de corrupção e 

geração) é a causa do movimento (mudança) 

 

- “Um mesmo homem nunca poderá nadar nas águas do mesmo rio”, pois ele não é o mesmo 

e nem o rio. 

- Meta = além 

- Física = perceptível aos sentidos 
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- Logos = Razão que governa o cosmos. 

- Fogo = elemento que melhor representa a 

 luta dos contrários. 

  

SÓCRATES (470 – 399 a.C.) 

 

 

Período antropológico = estudo do homem. 

Temas centrais = conhecimento, virtude e educação 

 

DIALÉTICA SOCRÁTICA. 

 

Ironia: leva o interlocutor, por meio de perguntas e respostas, a reconhecer a própria 

ignorância. 

 

Maiêutica: arte de “partejar” ideias, trazer à tona as ideias dos interlocutores. 

 

Aporia: os diálogos socráticos eram sem saída, pois, como dissemos, o saber do homem é 

incompleto, de tal maneira que não se chega à uma conclusão final sobre os temas discutidos. 

 

 

CRÍTICA AOS SOFISTAS 

 

“O homem é a medida de todas as coisas” (Protágoras) 

 

- Despreocupação com a verdade 

- O que adotamos como verdade consiste em convenções sociais, as quais são determinadas 

pela capacidade de persuasão. 

- Professores de retórica (arte da persuasão) 

 

ACUSAÇÕES FEITAS A SÓCRATES 

 

 

 

- Ser corruptor da juventude 

- Não acreditar nos deuses da cidade 

- Fazer prevalecer a razão mais fraca. 
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PLATÃO (427-347 a.C.) 
 

INFLUÊNCIA DO MÉTODO MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Buscou solucionar o problema estabelecido pelo imobilismo de Parmênides e o mobilismo 

de Heráclito. 

TEORIA DAS IDEIAS OU FORMAS 

 

 -Mundo Inteligível: (formas ou ideias) = no qual o homem tem contato com as formas 

unas, perfeitas, imutáveis e universais do conhecimento. Aqui temos a episteme, que é o 

conhecimento seguro e verdadeiro. 

 

-Mundo Sensível: (doxa=opinião) =no qual só se tem contato com cópias múltiplas, 

imperfeitas, mutáveis individuais das formas perfeitas do mundo das ideias. Como aqui 

temos a doxa (opinião), temos os sentidos como fonte de referência, os quais são falhos 

e, por isso, passíveis de erro. 

 

- Metempsicose: transmigração da alma 

 

- Reminiscência: recordação 

Problema 

Hipótese de solução 

Novo problema Não-hipótese 

Solução definitiva 

(NOVA) Hipótese de solução 

Novo problema Não-hipótese 

Solução definitiva 

(...) 
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ALEGORIA DA CAVERNA 

 

VISÃO EPISTEMOLÓGICA. 

 

Dentro da caverna: comparado ao mundo sensível 

Sombras: cópias imperfeitas 

Fora da Caverna: Comparado ao mundo inteligível 

Sol: comparado a ideia de bem 

 

VIDA DE SÓCRATES 

 

Caverna: Comparada a cidade de Atenas 

Prisioneiros: Atenienses 

Prisioneiro que sai: Sócrates 

Sol: Oráculo 

 

POLÍTICA 

 

- CIDADE IDEAL  

 

 

Deve ser dividida em: 

 

 

- GOVERNO IDEAL: filósofo-rei 

 

O filósofo deve governar por ser o mais ético e justo. 

Justiça: tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. 

 

- GOVERNO REAL: não-filósofo 

 

O não-filósofo deve governar segundo leis escritas, pois tende a corrupção. 

 

- CRÍTICA A DEMOCRACIA 

 

Para Platão a democracia é um erro, pois pessoas inaptas decidem. 

 

Magistrados: governo 

Exército: defesa 

Trabalhadores: produção do que é necessário a vida. 

Ex 
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- A MELHOR FORMA DE GOVERNO: aristocracia 

 

Aristo: vem de areté = virtude 

Cracia: poder 

 

É o poder dos mais virtuosos, dos mais aptos = dos filósofos. 

 

ARISTÓTELES (384 – 322 a.C.) 

 

METAFÍSICA 

 

METAFÍSICA (além da física): Analise todos os aspectos referentes ao ser. 

 

 

 

AS QUATRO CAUSAS 

 

Causa material: matéria. 

Exemplo: Mármore 

 

Causa formal: forma ou essência 

Exemplo: Hércules 

 

Causa eficiente: movimento (aquele que dá forma) 

Exemplo: Escultor 

 

Causa final: o devir, a finalidade. 

Exemplo: Homenagem ou enfeitar 

 

ESSÊNCIA E ACIDENTE 

 

- Essência: A essência é a unidade interna e indissolúvel entre uma matéria e a sua forma, 

unidade que lhe dá um conjunto de propriedade ou atributos que a fazem ser 

necessariamente aquilo que ela é. 

 

- Acidente: O acidente é uma propriedade ou atributo que uma essência pode ter ou deixar 

de ter, sem perder o seu Ser próprio. 

Ontologia: estudo do ser enquanto ser. 



 
 
 

 

7 
 

FILOSOFIA 

FILOSOFIA 

POTÊNCIA E ATO 

 

- Potência: é o que eu posso vir a fazer ou a me tornar. É um princípio de indeterminação 

do ser. 

- Ato: é a concretização da potência. 

 

SUBSTÂNCIA 

 

✓ Substância: misto de ato e potência. A substância significa o que algo é em seu sentido 

mais completo e forte, ela é a primeira categoria do Ser, o substrato ou o sujeito que 

permanece através de todas as mutações acidentais, locais, qualitativas e quantitativas. 

 

- Substância Primeira: Diz respeito ao indivíduo. 

- Substância Segunda: Diz respeito ao universal, gênero e espécie. 

 

ARISTÓTELES - LÓGICA 

 

✓ A lógica aristotélica não se preocupa com a verdade do argumento, mas com a VALIDADE 

do mesmo; pois a verdade é algo próprio das coisas e não do argumento. 

✓ Proposição: Uma proposição é constituída por elementos que são seus termos. Aristóteles 

define os termos ou categorias como “aquilo que serve para designar uma coisa”. 

✓ Dez categorias: Substância, Qualidade, Quantidade, Relação, Lugar, Tempo, Posição, 

Posse, Ação, Paixão/Passividade. 

 

OS TRÊS PRINCÍPIOS DA LÓGICA FORMAL 

 

I. PRINCÍPIO DE IDENTIDADE: um Ser é sempre idêntico a si mesmo. A é A. 

II. PRINCÍPIO DA NÃO-CONTRADIÇÃO: é impossível que um Ser seja e não seja idêntico 

a si mesmo ao mesmo tempo e na mesma relação. É impossível A é A e não-A ao mesmo 

tempo.  

III. PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO: dadas duas proposições com o mesmo sujeito 

e o mesmo predicado, uma afirmativa e outra negativa, uma delas é necessariamente 

verdadeira e outra falsa.  
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CLASSIFICAÇÃO DAS PREMISSAS 

 

➢ Do ponto de vista da quantidade, as proposições se dividem em: 

 

UNIVERSAIS: quando o predicado se refere à extensão total do sujeito, afirmativamente 

(Todos os S são P.) ou negativamente (Nenhum S é P.). 

 

PARTICULARES: quando um predicado é atribuído a uma parte da extensão do sujeito, 

afirmativamente (Alguns S são P.) ou negativamente (Alguns S não são P.). 

 

SINGULARES: quando o predicado é atribuído a um único indivíduo, afirmativamente (Este S 

é P.) ou negativamente (Este S não é P.). 

 

➢ Graças a esses princípios obtemos a última maneira pela qual as proposições se 

distinguem. Trata-se da classificação das proposições segundo a relação: 

 

 

 

 

 

I. CONTRÁRIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CONTRADITÓRIAS:  

 

 

 

 

- 2 premissas 

- mesmo sujeito e predicado 

- ambas universais 

- 1 afirmativa (Todo S é P) e outra negativa (Nenhum S é P) 

- 2 premissas 

- mesmo sujeito e predicado 

- 1 universal afirmativa (Todo S é P) e outra particular 

negativa (Alguns S não são P)  

ou 

1 universal negativa (Nenhum S é P) e outra particular 

afirmativa (Alguns S é P) 
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III. SUBALTERNAS: 

 

 

 

SILOGISMO 

 

O silogismo é o discurso que, através do raciocínio dedutivo (a partir de alguns dados – 

premissas), chega a uma conclusão NECESSÁRIA.   

O silogismo é constituído de duas premissas e uma conclusão, sendo que estas devem estar 

ligadas por um temo médio. 

 

Premissa maior: Composta por um termo extremo maior e um médio. 
 

Premissa menor: Composta por um termo extremo menor e um médio. 

 

Conclusão: Composta por um termo maior e um menor, NUNCA o médio. Não deve conter 

nenhuma informação além das que foram fornecidas nas premissas. 

 

 SUJEITO PREDICADO 
   

PREMISSA MAIOR TERMO MÉDIO TERMO MAIOR 

PREMISSA MENOR TERMO MENOR TERMO MÉDIO 

CONCLUSÃO TERMO MENOR TERMO MAIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 premissas 

- mesmo sujeito e predicado 

- ambas afirmativas ou ambas negativas 

- 1 universal (Todo S é P) e particular (Alguns S são P) ou 

(Nenhum S é P) e (Alguns S não são P). 

Relação de inclusão 
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Premissa maior:  Todo homem  é  mortal. 

 

 

Premissa menor:  Sócrates  é  homem. 

 

 

Conclusão:  Logo, Sócrates é  mortal. 

 

Termo médio Termo maior 

Termo menor Termo médio 

Termo menor Termo maior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validade ≠ de veracidade. Um argumento não precisa ser verdadeiro para ser válido. 

 

Para que um argumento seja válido, é preciso: 

 

✓ Conclusão necessária = única possível a partir das premissas dadas. 

✓ Premissa maior deve ser universal 

✓ Termo médio deve sempre nas premissas e nunca na conclusão e sendo sujeito da maior 

e predicado da menor (ou vice versa). NUNCA aparece na conclusão. 

✓ Termo menor sempre sujeito a premissa menor e da concussão. 

✓ Termo maior sempre predicado da premissa maior e da conclusão. 

 

Para que um argumento seja verdadeiro, é preciso que a experiência nos comprove. 
 

EXEMPLOS DE SILOGISMOS 

EX 01: 

  

Todo pássaro voa 

Todo gato é pássaro 

Logo, todo gato voa. 

 

 

Argumento é válido, pois a conclusão é necessária. Pela relação acima percebemos que gato necessariamente 

está contido dentro do conjunto dos seres que voam. 

Argumento falso, como nos prova a experiência. A experiência nos prova que gatos não voam. 
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EX 02: 

 

Alguns homens com apendicite morrem.  

Platão é um homem com apendicite. 

Logo, Platão morre. 

 

 

 

EX 03: 

 

Toda vaca dá leite. 

Toda cabra dá leite. 

Logo, toda cabra é vaca. 

 

 

 

EX 04: 

  

Existem biscoitos feitos de água e sal. 

O mar é feito de água e sal. 

 Logo, o mar é um biscoitão. 

 

Argumento não é válido, pois a conclusão não é necessária. 

A conclusão não é necessária porque a premissa maior é particular. A premissa menor (2ª premissa) garante que 

Platão é um homem com apendicite, mas não necessariamente estaria dentro do conjunto dos seres que morrem 

ou não. Logo, a conclusão não é necessária e o silogismo não é valido. 

O argumento pode ser verdadeiro, caso a experiência nos prove que Platão é um homem com apendicite. 

Argumento não é válido, pois a conclusão não é necessária. 

A conclusão não é necessária porque o argumento não apresenta termo médio, pois “dá leite” é predicado da 

premissa maior e da menor. Para ser o termo médio deve ser sujeito da premissa maior e predicado da menor, ou 

vice versa. 

O argumento é falso como nos prova a experiência. 
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EX 05: 

 

Toda manga é fruta. 

Toda camisa tem manga. 

Logo, toda camisa é fruta. 

 

 

 

 

 

EX 06: 

 

Nenhum ser humano é imortal. 

Toda mulher é ser humano. 

Logo, nenhuma mulher é imortal. 

 

 

 

Argumento não é válido, pois a conclusão não é necessária. 

A conclusão não é necessária porque o argumento não apresenta termo médio, pois “feito de água e sal” é 

predicado da premissa maior e da menor. Para ser o termo médio deve ser sujeito da premissa maior e predicado 

da menor, ou vice versa. Além disso a premissa maior é particular. 

O argumento é falso como nos prova a experiência. 

Argumento não é válido, pois a conclusão não é necessária. 

A conclusão não é necessária porque a premissa maior é particular. (manga ≠ tem manga) 

O argumento é falso como nos prova a experiência. 

Argumento é válido, pois a conclusão é necessária. Pela relação acima percebemos que necessariamente 

nenhuma mulher está contida dentro do conjunto dos seres imortais. 

Argumento verdadeiro, como nos prova a experiência. A experiência nos prova que nenhum ser humano é imortal, 

inclusive as mulheres 
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EX 07: 

 

Toda cadeira é objeto. 

Alguns assentos são cadeiras. 

Logo, alguns assentos são objetos. 

 

 

ARISTÓTELES - ÉTICA 

 

ÉTICA TELEOLÓGICA 

 

- Telos = “fim”, finalidade 

- Logia = estudo 

- Telos do homem = é a felicidade, pois esta é o único “fim” em si mesmo. 

- Virtude = meio termo ou justa medida entre os vícios por excesso e por falta. 

 

Virtude intelectual: formada pelo ensino 

Virtude moral: formada a partir do convívio, cultura, etc. 

 

Aristóteles analisa três possíveis modos de se alcançar a felicidade, são eles. 

 

✓ Uma vida de prazeres e gozos. Contudo essa via não pode ser a mais virtuosa, pois 

prima por excessos. 

✓ Uma vida política com honra. Não pode ser esta também porque a honra é conferida ao 

homem por terceiros. 

✓ Uma vida como filósofo. Esta vida é a que pode levar à felicidade, pois o filósofo busca 

a virtude = justa medida. 
 

 

 

 

Argumento é válido, pois a conclusão é necessária. Pela relação acima percebemos que necessariamente alguns 

assentos estão contidos dentro do conjunto dos objetos (aqueles que também são cadeiras, representado de 

vermelho). 

Argumento verdadeiro, como nos prova a experiência. A experiência nos prova que nenhum ser humano é imortal, 

inclusive as mulheres 
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Resumidamente, eis o quadro aristotélico: 
 

Virtudes Vício por Excesso Vício por Deficiência 

Coragem  Temeridade  Covardia 

Temperança Libertinagem Insensibilidade 

Prodigalidade Esbanjamento Avareza 

Magnificência Vulgaridade  Vileza 

Respeito Próprio Vaidade Modéstia 

Prudência Ambição Moleza 

Gentileza Irascibilidade Indiferença 

Veracidade Orgulho Descrédito 

Agudeza De Espírito Zombaria Rusticidade 

Amizade Condescendência Enfado 

Justa Indignação Inveja Malevolência 

 

 

 

 
 

HELENISMO 

 

EPICURISMO - Epicuro 

 

Telos do homem = felicidade 

Ataraxia = vida sem perturbações da alma. 

Virtude = vida de prazeres moderados 

  

Para o epicurismo os prazeres se dividem em 

 

- Naturais necessários: relativos à existência do indivíduo e, por isso, devem ser satisfeitos. 

 

- Naturais não necessários: mesmo sendo naturais, são supérfluos e a tendência a busca-

los sempre pode trazer a perturbação da alma. 

 

- Não naturais não necessários: são aqueles desvinculados completamente da existência 

humana, mas que muitas vezes nos tornamos dependentes, fato que gera perturbação da alma. 
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ESTOICISMO – Zenão de Cítio 

 

Telos do homem = felicidade 

Ataraxia = vida sem perturbações da alma. 

 

 

Realidade humana dividida em:  

 

 

Apatheia: lutar contra o que não depende de nós gera perturbação da alma. É necessário 

aceitar que certos fatos e condições estão fora do nosso domínio para buscar a felicidade 

naquilo que está ao nosso alcance fazer/ser. 

 

CINISMO – Antístenes e Diógenes 

 

Telos do homem = felicidade 

Ataraxia = vida sem perturbações da alma. 

Autarquia (independência) = nada externo ao próprio indivíduo pode trazer felicidade. 

 

CETICISMO – Pirro  

 

Telos do homem = felicidade 

Ataraxia = vida sem perturbações da alma. 

 

 

Realidade:  

 

 

Como a realidade está em constante mudança e nossa percepção da mesma não é segura, 

chegamos ao estado de Aphasia (ausência de discurso), que depois os discípulos de Pirro vão 

“atualizar” para Epoché (ausência de juízo). 

 

A impossibilidade de certeza sobre as coisas gera abstenção de juízo e, com isso, a 

impertubalidade da alma. 

Depende de nós = mutável 

Não depende de nos = imutável 

- A realidade é como é = instável e mutável 

- Nossa percepção da realidade não é segura. 
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FILOSOFIA PATRÍSTICA 

 

Características centrais 

 

- Situada entre o período antigo e medieval = antiguidade tardia 

- Busca conciliação entre fé e razão 

- Forte influência platônica 

- Início de uma “filosofia cristã” 

 

 

AGOSTINHO DE HIPONA (354-430) 

 

CONCILIAÇÃO ENTRE FÉ E RAZÃO 

 

 “Entender para crer, crer para entender” 

 

✓ Fé e razão são conciliáveis, sendo a segunda é anterior e pré-requisito para se chegar à 

primeira. Caso haja uma contradição entre elas, a fé deve prevalecer. 

 

 

A DOUTRINA DA ILUMINAÇÃO DIVINA 

 

 

Santo Agostinho ressalta que não podemos chegar aos conhecimentos universais apenas pela 

reflexão acerca do mundo sensível, pois este só nos mostra o individual. Então como temos 

estes conceitos? Deus ilumina a razão do homem para que ele chegue ao conhecimento 

universal, mesmo tendo contato apenas com o individual.  

 

Homem Interior: Deus, ao criar o homem, o proveu de todas as verdades eternas. 

 

Iluminação Divina: Deus ilumina aquele que tem fé para que tenha acesso às verdades 

eternas. 
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INFLUÊNCIA PLATÔNICA 

 

- Teoria das ideias 

 

 

- Reminiscência 

 

 

Reminiscência (Platão) Iluminação divina (Agostinho) 

Já nascemos com as ideias perfeitas oriundas 

do mundo inteligível. Então, vamos nos 

recordando (reminiscência) das mesmas na 

medida que que tomamos contato com os 

objetos. 

Já nascemos com as verdades eternas, e 

vamos tendo acesso na medida em que Deus 

nos ilumina. 

 

 

- Alegoria Da Caverna 

 

 

Alegoria da caverna (Platão) Iluminação divina (Agostinho) 

O SOL ilumina a realidade exterior à caverna 

para que aquele que foi liberto possa 

perceber a verdade. 

DEUS ilumina aquele que tem fé para que 

possa acessar as verdades eternas que já 

estão dentro dele. 

 

Teoria das ideias (Platão) Iluminação divina (Agostinho) 

INTELIGÍVEL: onde estão as ideias unas, 

perfeitas, imutáveis e universais. 

MENTE DE DEUS: onde estão as ideias unas, 

perfeitas, imutáveis e universais. 

SENSÍVEL: onde estão as cópias múltiplas, 

imperfeitas, mutáveis e individuais. 

SENSÍVEL: onde estão as cópias múltiplas, 

imperfeitas, mutáveis e individuais 
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FILOSOFIA ESCOLÁSTICA 

 

Características centrais 

 

- Situada no período medieval 

- Busca conciliação entre fé e razão 

- Querela dos universais 

- Forte influência Aristotélica 

 

Primeiras Escolas  

 

 

TOMÁS DE AQUINO (1225-1274) 

 

CONCILIAÇÃO ENTRE FÉ E RAZÃO 

 

Fé e razão são conciliáveis, pois têm a mesma origem em Deus. Sendo Este bom, não colocaria 

a contradição no homem. Caso haja uma contradição entre ela a fé deve prevalecer. 

 

PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS 

 

Para Tomás de Aquino há cinco vias, isto é, cinco maneiras de demonstrar a existência de Deus, 

que são: 

 

1ª) O Primeiro Motor: Tudo aquilo que se move é movido por outro Ser. Logo, conclui Tomás 

de Aquino, é necessário chegar a um primeiro Ser movente que não seja movido por nenhum 

outro. Esse ser é Deus. 

 

2ª) A Causa Eficiente: Todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias a 

causa eficiente de suas existências. Devem ser consideradas efeitos de alguma causa. Logo, 

é necessário admitir a existência de uma primeira causa eficiente, responsável pela sucessão 

de efeitos. Essa causa primeira é Deus. 

 

3ª) Ser Necessário e Ser Contingente: Este argumento é uma variante do segundo. Afirma 

que todo Ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Ora, se todas as 

- Trivium: gramática, retórica e dialética. 

- Quadrivium: aritmética, geometria, música e astronomia 
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coisas que existem podem deixar de Ser, então, alguma vez, nada existiu. Mas, se assim fosse, 

também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função 

de algo que já existia. É preciso admitir, então, que há um ser que sempre existiu, um ser 

absolutamente necessário, que não tenha fora de si a causa da sua existência, mas, ao 

contrário, que seja a causa da necessidade de todos os seres contingentes. Esse ser 

necessário é Deus. 

 

4ª) Os Graus de Perfeição: Em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se 

afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Assim, afirmamos que tal coisa é melhor 

que outra, ou mais bela, ou mais poderosa, ou mais verdadeira etc. Ora, se uma coisa possui 

“mais” ou “menos” determinada qualidade positiva, isto supõe que deve existir um Ser com o 

máximo dessa qualidade, ao nível da perfeição. Devemos admitir, então, que existe um Ser 

com o máximo de bondade, de beleza, de poder, de verdade, sendo, portanto, um Ser máximo 

e pleno. Esse ser é Deus. 

 

5ª) A Finalidade do Ser: Todas as coisas brutas, que não possuem inteligência própria, 

existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade, semelhante a flecha 

dirigida pelo arqueiro. Devemos admitir, então, que existe algum Ser inteligente que dirige 

todas as coisas da natureza para que cumpram seu objetivo. Esse ser é Deus.Assim, Tomás de 

Aquino reviveu em grande parte o pensamento aristotélico com a finalidade de nele buscar os 

elementos racionais que explicassem os principais aspectos da fé cristã. Enfim, fez da filosofia 

de Aristóteles um instrumento a serviço da religião católica, ao mesmo tempo que transformou 

essa filosofia numa síntese original. 

 

QUERELA DOS UNIVERSAIS 

 

Universal: todo termo/conceito que nomeia/expressa todo um gênero ou espécie de seres. 

 

Problema: 

 

 

NOMINALISMO 

 

- Roscelino de Compiègne 

- Guilherme de Ockhan 

- Têm existência fora da mente? 

- Têm vínculo entre palavras e coisas? 
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NÃO têm existência fora da mente. (A não ser enquanto flatus vocis = sopro de voz) 

NÃO têm vínculo entre as palavras e as coisas. 

 

REALISMO 

 

- Guilherme de Champeaux 

 

TÊM existência fora da mente. (Em cada coisa individual, existe algo de universal) 

TÊM vínculo entre as palavras e as coisas. 

 

CONCEPTUALISMO OU REALISMO MODERADO 

 

- Pedro Abelardo 

 

“O universal é um nome , e todo nome é uma voz significativa” 

 

 

 

NÃO têm existência fora da mente.  

TÊM vínculo entre as palavras e as coisas. 

 

   NOMINALISMO  +  REALISMO    =       CONCEPTUALISMO 

 

 

 

RENÉ DESCARTES (1596 – 1650) 

 

 

RACIONALISMO:  

 

 

EPISTEMOLOGIA CARTESIANA 

 

“Inexiste no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso, visto que cada indivíduo 

acredita ser tão bem provido dele que mesmo os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro 

NÃO tem existência 

fora da mente. 

Tem vínculo entre 

palavras e coisas. 

SEM existência fora da mente 

SEM vínculo entre palavras e coisas 

 

TEM existência fora da mente 

TEM vínculo entre palavras e coisas 

 

SEM existência fora da mente 

TEM vínculo entre palavras e coisas 

 

- Critica os sentidos como fonte de conhecimento 

- Valoriza as ideias inatas. 
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aspecto não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem”. 

 

Bom senso: todos têm na mesma medida 

Pergunta: Se todos temos a mesma capacidade, por que chegamos a resultados diferentes? 

Resposta: Porque partimos de princípios e/ou utilizamos métodos diferente. 

 

REGRAS DO MÉTODO 

 

Evidência: algo só deve ser aceito como verdadeiro se se mostrar claro e evidente 

(indubitável) 

Análise: dividir as dificuldades em tantas partes quantas forem necessárias para melhor 

resolvê-las. 

Síntese: ordenar os pensamentos partindo dos objetos mais simples para os mais complexos. 

Enumeração / Revisão: realizar relações tão completas e revisões tão gerais que se tivesse 

certeza de nada omitir 

  

DÚVIDA METÓDICA (MÉTODO DOS CÉTICOS) 

 

Objetivo: conduzir a um princípio irrefutável = EVIDÊNCIA 

 

Como é utilizada: tudo que gera dúvida é considerado como falso e colocado em suspenso. 

 

Duvida dos sentidos: porque podem nos enganar 

Duvida da vigília: como saber se estamos acordados ou dormindo? 

Duvida da res extensa (“Coisa”, natureza corpórea): sabemos que temos corpo pelos 

sentidos, os quais podem nos enganar. 

 

Conclusão: Descartes duvida de quase tudo, até perceber que não poder duvidar de que 

duvida, sendo a dúvida um pensamento, conclui que: 

 

“Cogito, ergo sum.” =   “Penso, logo existo”  

 

 

 

Existe enquanto Res cogitans = coisa pensante 

EVIDÊNCIA 
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DÚVIDA HIPERBÓLICA (Exagerada) 

 

Princípio do gênio maligno ou Deus enganador. Descartes supõe a existência de um ser superior 

que poderia tê-lo induzido ao erro. Contudo, caso o Deus enganador exista e faça Descartes 

errar em seu raciocínio, mesmo assim estará pensando (mesmo que errado) e, 

consequentemente, existindo. 

Então, a dúvida hiperbólica questiona, mas não invalida o cogito. 

 

AS IDÉIAS 

 

Ideias inatas: marcas de Deus no homem. Nascemos com elas, por isso são verdadeiras e 

correspondem ao real. Ex. ideias de Deus, perfeição e primeiras noções matemáticas. 

Ideias adventícias: oriundas das percepções sensíveis, por isso são passíveis de dúvida. Ex: 

Cor, sabor, textura, cadeira, frio, calor, etc. 

Ideias fictícias: formadas por nossa imaginação a partir das ideias adventícias. Podemos 

compará-las a montagens feitas pela imaginação. Ex: figuras míticas, uma cadeira alada, etc. 

 

EMPIRISMO 
 

 

EMPIRISMO:  

 

 

A palavra empirismo vem de empeiria que significa experiência. Corrente epistemológica que 

admite que toda ideia depende dos sentidos. 

 

JOHN LOCKE (1632-1704) 

 

Princípio da Tábula Rasa: “Não há nada em nosso entendimento que não tenha passado 

pelos sentidos, a não ser o próprio entendimento”. 

 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE LOCKE 

 

Ideias simples: são copias mentais das percepções. Podem ser geradas por 

 

- Sensação: contato imediato com o objeto.  

Expressa qualidades primárias (contidas no objeto) 

- Valoriza os sentidos como fonte de conhecimento 

- Nega as ideias inatas. 
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- Reflexão: são geradas a partir da sensação, mas não correspondem a ela.  

Expressa qualidades secundárias (não contidas no objeto). 

 

Ideias complexas: são formuladas a partir das ideias simples. Podem ser geradas por 

 

- Junção: soma simples de 2 ou mais ideias, sem a intenção de criar uma ideia nova. 

- Combinação: soma das partes de 2 ou mais ideias, com a intenção de criar uma ideia 

nova 

- Abstração: ideias gerais (conceitos universais) e causalidade. 

 

DAVID HUME (1711 – 1776) 

 

“Nascemos como uma folha em branco”, na qual as experiências sensíveis imprimem o que 

podemos conhecer acerca do mundo. 

 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE HUME 

 

➢ Percepção: contato do sujeito com o objeto. Podem ser divididas em impressões e ideias. 

 

➢ Impressões: a forma como o objeto afetou nossa percepção. É a sensação imediata, ou 

seja, sem mediação, que temos no momento exato em que o objeto afeta nossos sentidos.  

São mais vivas e mais fortes. 

 

➢ Ideias: cópias mentais das impressões. São mediatas, isto é, são mediadas pelas 

impressões, pois antes de chegar às ideias a sensação, referente à forma como o objeto 

afetou o sujeito, passa pelas impressões.  

 

 Agrupam-se em nossa mente em duas faculdades, que são: 

 

- Memória: Obedecem a ordem e posição em que aconteceu o contato do objeto com o 

sujeito. Refere-se a uma lembrança. 

 

- Imaginação: Pode-se mudar a ordem e posição das ideias agrupadas na memória. 

Consistem em modificações e montagens feitas a partir das ideias contidas na memória. 
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O PROBLEMA DA CAUSALIDADE 

 

Não existe relação NECESSÁRIA entre causa e efeito na teoria de Hume. Não é porque 1000 

vezes uma pessoa colocou a mão no fogo e se queimou que na milésima primeira vez ele 

novamente se queimará. Só podemos considerar conhecimento no momento em que acontece 

o fato, não podemos fazer generalizações a partir de coincidências, ou seja, do hábito de 

vermos que isto sempre aconteceu e por isso continuará acontecendo, mesmo porque não 

existem condições iguais, somente semelhantes, que não podem nos garantir necessariamente 

uma relação de causa e efeito. 

 

O HÁBITO 

 

 

Consiste em tirar conclusões de causa e efeito a partir do hábito, costume, que se percebe na 

sucessão de fatos que acontecem no mundo, como percebemos no exemplo do fogo, acima 

mencionado. 

 

IMMANUEL KANT (1724 – 1804) 

 

EPISTEMOLOGIA KANTIANA 

 

Criticismo (Kant): o conhecimento da experiência é um composto do que recebemos por 

impressões (Hume) e daquilo que nossa própria faculdade de conhecimento fornece de si 

mesma (Descartes). 

 

A REVOLUÇÃO COPERNICANA NA FILOSOFIA 

 

- objeto não determina o conhecimento 

- sujeito determina o conhecimento 

- a percepção a posteriori é determinada de forma a priori 

 

TIPOS DE JUIZOS 

 

Juízos analíticos: um predicado for uma qualidade implicitamente contida no sujeito. São 

explicativos porque dizem o ser sem lhes acrescer nada.  
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Juízo sintético: um juízo é sintético quando a qualidade contida no predicado não faz parte 

do sujeito, mas lhe é acrescentada.  

 

 

Podem ser divididos em:  

 

 

IDEALISMO TRANSCENDENTAL 

 

 

O conjunto das faculdades de conhecimento (intelecto, sensibilidade - intuição) Kant denomina 

sujeito transcendental. 

 

  

Transcendental: o que é anterior ou independente da experiência 

Imanente: a experiência tal como ocorre 

Transcendente: que é aquilo que está além da experiência sensível. 

 

FENÔMENO E COISA EM SI 

 

Fenômeno: aquilo que se dá a experiência = perceptível (cognoscível = possível conhecer). 

Coisa em si: coisa/objeto na sua totalidade, como ela é em si mesma (incognoscível = não é 

possível conhecer). 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA KANTIANA 

 

ÉTICA DEONTOLÓGICA – estudo sobre o dever. 

 

A teoria sobre a moralidade humana de Kant nega os fundamentos e normas morais exteriores 

ao homem, e admiti como único princípio regulador da ação humana a própria razão.  

Coisa em si =  perceptível       +  imperceptível 

Fenômeno 

Totalidade do objeto 

- a posterior (depende da experiência sensível) 

- a priori (independente de uma experiência) 
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TIPOS DE AÇÕES RELATIVOS AO DEVER. 

 

➢ Ação contrária ao dever = imoral (ANOMIA) 

- Ação: errada 

- Motivação: errada = inclinação (interesse) 

-  

➢ Ação conforme ao dever = imoral (HETERONOMIA) 

- Ação: correra 
 

- Motivação: errada  

 

 

 

➢ Ação por dever = moral (AUTONOMIA) 

- Ação: correta 

- Motivação: correta = autonomia 

AUTONOMIA 

 

 
 

Autonomia  

 

 

Características: 

 

- Ação correta 

- Sem determinação externa 

- Ação universalizável 

- Uso público da razão 

- Uso do imperativo categórico 

IMPERATIVO CATEGÓRICO 

 

“Age em conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei 

universal”. 

 

Uma ação correta é aquela que pode ser praticada por todos ao mesmo tempo sem prejuízo a 

alguém. 

Inclinação (interesse) 

Determinação externa - Leis 
- Religião 

- Cultura 

- Auto = referente a mim 

- nomia = vem do grego nomós = lei 

Rege a si mesmo 
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MAIORIDADE E MENORIDADE DA RAZÃO 

 

Menoridade da razão: sem autonomia. Fruto da preguiça e covardia do indivíduo de fazer 

uso de sua própria razão sem a tutela de outro. 

Maioridade da razão: tem autonomia. Fruto da preguiça e covardia do indivíduo de fazer 

uso de sua própria razão sem a tutela de outro. 

 

ESCLARECIMENTO X INSTRUÇÃO 

 

Instrução: em certa medida é ter conhecimento sobre uma ou várias áreas do saber. 

Esclarecimento: presume instrução, mas não se restringe a ela. Um indivíduo esclarecido, 

além de ter bastante conhecimento, deve ter a capacidade crítica de análise da situação ou 

contexto em que vive. Deve ter atingido a autonomia. 

 

É possível uma pessoa instruída, mas que não é esclarecida devido a falta de autonomia 

(reger a si mesmo de forma ética) 

 

NICOLAU MAQUIAVEL (1469-1527) 

 

RUPTURA COM O PARADIGMA MEDIEVAL 
 

 

- Nega o direito divino dos reis 

- Nega a virtude religiosa como único fundamento para as ações do governo 

- Deseja desvincular religião e política 

 

TOMADA E MANUTENÇÃO DO PODER 

 

Para tanto deve ter fortuna e virtú, que são as qualidades (humanas) para a tomada e 

manutenção do poder. 

 

- Fortuna: significa sorte. Correspondem às condições propícias para a tomada e/ou 

manutenção do poder. 

- Virtú: consiste na capacidade e aproveitas as condições proporcionadas pela fortuna e 

de transformar eventos desfavoráveis em favoráveis. Não se relaciona com a virtude 

considerada pelos padres medievais = bondade, caridade, humildade... 
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USO DA FORÇA 

 

 “Entre ser amado e ser temido, antes ser temido”. 

 

- É desejável conciliar amor e temor. 

- Temor é mais estável 

- Amor é mais instável. 

 

“Não basta a força do leão, é necessária a astúcia da raposa”. 

Não basta usar a força, é necessário saber usa-la para não gerar revolta. 

CONTRATUALISMO 
 

QUADRO COMPARATIVO 
 

CONCEITOS 

 

THOMAS HOBBES (1588-1679) 

“O homem é o lobo do próprio 

homem” 
 

JOHN LOCKE (1632-1704) 

Legitima a propriedade privada 

como direito natural 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

(1712-1778) 

“O bom selvagem” 
    

Estado de 

natureza 

Período prévio ao Estado político 

ou sociedade civil. Caracterizado 

pela “guerra de todos contra 

todos” 

Período prévio ao Estado político 

ou sociedade civil. Caracterizado 

por uma relativa harmonia devido 

à racionalidade humana. 

Período prévio ao Estado político 

ou sociedade civil. Caracterizado 

por uma harmonia devido à 

ingenuidade do homem em seu 

estágio mais primitivo. 

Motivo para o 

contrato (pacto) 

O homem visa naturalmente a 

autopreservação de sua vida. 

Logo, percebe a condição 

miserável em que se encontra e 

busca a paz no Estado. 

Violação ao direito natural à 

propriedade privada, o que gera a 

“guerra de todos contra todos”. 

Surgimento da concepção 

propriedade privada, a qual gera o 

individualismo no homem e, 

consequentemente, a “guerra de 

todos contra todos”. 

Contrato 

O indivíduo abdica TOTALMENTE 

do direito de se governar e o 

transmite, espontaneamente, ao 

governante. 

O indivíduo abdica 

PARCIALMENTE do direito de se 

governar e o transmite ao 

governante. 

O indivíduo NÃO abdica do 

direito de se governar, pois o 

governante é um representante da 

vontade do povo.  

Direitos naturais 
- Vida / segurança 

- Liberdade (civil) 

- Vida / segurança 

- Liberdade (civil) 

- Propriedade privada 

- Vida / segurança 

- Liberdade (civil) 

Estado Absoluto / absolutista, Liberal Democrático 

Soberania Governo 

Legislativo. 

 

* Locke divide o poder em 3: 

Legislativo, executivo e federativo 

Povo 

Observações 

“O pacto sem espadas não passa 

de palavras”. O uso da força é 

necessário, mas só o Estado pode 

utilizá-lo para garantir os direitos 

dos cidadãos. 

Para Locke é possível destituir um 

governante sem dissolver o 

Estado. A esse direito ele nomeou 

insurreição. 

Crítica à polidez gerada pelo 

avanço das ciências e artes. “O 

homem nasce bom e a sociedade 

o corrompe”. 
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MONTESQUIEU (1689 – 1755) 

 

ESPÍRITO DAS LEIS 
 

 

Positivas: Garantem a liberdade 

Relativas: devem levar em consideração aspectos físicos, climáticos, sociais, religiosos, 

culturais da sociedade. 

Empíricas: é necessário se inserir na sociedade para identificar os interesses e necessidades 

da sociedade para só então crias as leis. 

 

LIBERDADE 

 

“Liberdade é querer fazer aquilo que se deve querer fazer.” 

“Liberdade não é querer fazer aquilo que se é obrigado a fazer” 

“Liberdade é fazer tudo o que a lei permite” 

 

DIVISÃO DOS PODERES 

 

Garantem a liberdade. 

Têm autonomia para executar suas funções. 

“O poder detém o poder” 

 

Legislativo: cria as leis 

Executivo: garante direitos, exige deveres e executa a pena (quando for o caso) 

Judiciário: julga, condena ou absolve. 

 

ADAM SMITH (1723 – 1790) 

 

CRÍTICA AO MERCANTILISMO 

 

 

- Fortifica o Estado e não se preocupa com o bem-estar do povo 

- Desaprova a ideia defendida de uma suposta balança comercial  

- Protecionismo estatal é prejudicial a economia e avanço tecnológico 

- Defensor do liberalismo e não intervenção estatal na economia 
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VALOR E TRABALHO 

 

Valor de troca: baseado na quantidade de trabalho empregado 

 

 

 

 

Valor de uso: depende da utilidade do objeto 

 

 

 

 

PREÇO 

 

 

Preço real =   investimento = custos      lucro 

 

 

 

 

Preço de mercado= varia de acordo com a demanda = lei da oferta e procura. 

 

OBSERVAÇÃO: Adam Smith é contra o monopólio, pois atrapalha o “equilíbrio” do mercado. 

 

DIVISÃO DO TRABALHO 

 

Especialização (do trabalhador) = produto de qualidade 

 

Divisão do trabalho especialização da produção  =      maior produção e menor preço 

 

 

 

Especialização da produção entre países = interdependência 

 

- Valor real e invariável 

- Quantidade de força de trabalho não muda (absoluto) 

- Não é absoluto e, por isso, variável 

- Varia de acordo com: uso/necessidade e retorno 

+ 

- Salário = pgto do trabalho 

- Gastos = máquinas e terra 

Arrecadação acrescida aos 

custos 

+ 

Empresa especializa em 

uma área de produção 
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A MÃO INVISÍVEL DO MERCADO 

 

Individualismo = todo indivíduo busca o melhor para si  

 

 

     requer maior competência      gera produção de qualidade 

Contribui para o desenvolvimento da sociedade. 

 

➢ O mercado se autorregula baseado na lei da oferta e procura 

 

maior procura gera necessidade de maior oferta 

maior oferta gera necessidade de mais empregos 

mais empregos gera mais consumidores 

maior consumo gera maior procura 

maior procura gera necessidade de maior oferta 

maior oferta gera menor preço 

 

 

Com a concorrência é necessário produzir mais, mas com menor preço. Isso estimula o 

avanço tecnológico-científico para atingir esse objetivo. 

 

 

UTILITARISMO 

 

PRINCÍPIO DE UTILIDADE 

 

Corrente teórica que teve Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873) como 

principais representantes. 

 

Garantir o maior benefício para o maior número de pessoas. É uma ética consequencialista, 

pois está pautada na consequência, ou seja, no resultado da ação e não nela em si. 

 

 

 

Quer melhor salário 

Estimula concorrência 
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Utilidade X Justiça 

 

Os próprios utilitaristas admitiam que o princípio da utilidade esbarrava na ideia de justiça, pois 

para o primeiro, caso seja necessário, é aceitável prejudicar ou negligenciar uma minoria em 

prol do bem maior. Contudo, a segunda vê nesse tipo de ação uma injustiça com os não 

beneficiados ou prejudicados. 

 

PANÓPTICO 

 

Edifício construído de forma circular com uma torre ao centro. No Aldo dela deve haver um 

vigia, de tal forma que veja todas as salas contidas nos andares, mas que está no interior das 

mesmas não veja o vigia. Todos que cometerem delitos serão punidos, até chegar o momento 

em que o vigia não será mais necessário. 

 

O intuito do panóptico é gerar uma coerção por meio da vigia para não só punir o que comete 

a infração, mas para impedir, pelo sentimento de vigia, que o crime seja cometido. Dessa 

forma, a ideia do panóptico é também conscientizar os indivíduos e não apenas punir quem 

comete um delito. 

 

GEROGE WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) 

 

A realidade deve ser entendida como espírito, pois é dinâmica e não como substância que é 

estática. 

 

Realidade dinâmica = constante mudança = dialética. 

 

Movimento dialético = diversos momentos sucessivos (e contraditórios) pelos quais 

determinada realidade se apresenta. 
 

 

DIALÉTICA HEGELIANA 

 

Esse desenvolvimento, que se faz através do embate e da superação de contradições.  

 

Esses três momentos são comumente chamados de: 

 

Tese: a afirmação de algo, 

Antítese: negação da afirmação, 

Síntese: negação da negação. 
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HISTÓRIA 
 

“A história é o desdobramento do espírito no tempo”. 

 

A história é composta por fatos, que são determinados pelas ações humanas, as quais são 

determinadas pela razão. 

 

Visão teleológica da história. 

 

Telos: “fim”, finalidade 

Logia: estudo 

 

Telos do homem: liberdade. 

Telos da história: Estado 

 

ESTÁGIOS DA HISTÓRIA 

 

História real: é a história do presente. 

História universal: é o que há de comum na maioria das histórias reais. 

História refletida ou filosófica: é o estudo da história universal. 

 

MOMENTOS DO ESPÍRITO 

  

✓ O Espírito Subjetivo: que se refere ao indivíduo e à consciência individual. 

✓ O Espírito Objetivo: que se refere às instituições e costumes historicamente produzidos 

pelos homens. 

✓ O Espírito Absoluto: que se manifesta na arte, na religião e na filosofia, como espírito que 

compreende a si mesmo. 

 

A história é o desdobramento do espírito objetivo, que é a manifestação de todos os espíritos 

subjetivos na busca pela realização do espírito absoluto. 

 

ASTÚCIA DA RAZÃO 

 

Cada indivíduo, buscando alcançar objetivos particulares, acaba contribuindo para a história 

universal. 
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HEGEL x MARX 

 

 HEGEL MARX 

   

ESTADO Liberdade Opressão  

CONSCIÊNCIA Determina a vida material 

 

Determinada pela produção da 
vida material 

 

HISTÓRIA 

 

- Determinada pela razão 
- Helicoidal 

 

- Determinada pela luta de 
classes 

- Cíclica 

 

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE (1844-1900) 

 

MORAL DO SENHOR x MORAL DO ESCRAVO 

 

Moral do senhor: é um sim a vida, por valorizar qualidades humanas, tais como força, honra, 

coragem, ganância, vaidade, etc. 

 

Moral do escravo: é a moral cristã. Criada como justificativa para a impotência de um povo 

frente seus conquistadores. 

 

TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES 

 

Há uma transvaloração dos valores, pois o cristianismo coloca tudo o que é débil, humilde e 

medíocre como bom; e palavras como nobreza, honra, valor, foram vistas como mal. 

 

MORAL DA TERRA 

 

Coloca que deve haver uma conciliação entre o apolíneo (fazendo referência ao deus Apolo 

que representa a harmonia e a racionalidade) e o dionisíaco (que concerne ao deus Dionísio 

que representaria a força, o desejo, a alegria). Um não deve suprimir o outro. 
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CRÍTICA A METAFÍSICA 

 

Sócrates: a razão a todo custo. Com isso a razão anula o instinto (vontade de potência), 

segundo Nietzsche. 

Platão: a razão anula instinto. Moral metafísica = inteligível 

Immanuel Kant: autonomia pressupõe não agir por interesse, por isso, segundo Nietzsche, a 

autonomia é a decadénce = doença. A razão anula o instinto (vontade de potência) 

 

O SUPER-HOMEM: 

 

A ideia da necessidade da formação de uma nova elite - não contaminada pelo 

cristianismo e pelo liberalismo - e que ao mesmo tempo os transcendesse, acometeu Nietzsche 

desde muito cedo. Já naquele tempo mostrou-se obcecado pela formação de uma seleta falange 

intelectual responsável pela transmutação de todos os valores, cuja obrigação e dever maior 

era a proteção de uma cultura superior ameaçada pela vulgaridade democrática.  

 

SIGMUND FREUD (1856-1939) 

 

ALGUNS PRINCÍPIOS DA PSICANÁLISE 

 

 

O que é psicanálise? É o estudo acerca do funcionamento da mente humana, para então 

se tornar método para tratar os transtornos mentais.  

 

- Alguns princípios da psicanálise: 

 

A consciência humana está dividida, de certa forma, em compartimentos, que estão em 

relação mútua, mas não necessariamente pacíficas. 

A maior parte da nossa psique é inconsciente, sendo o consciente a menor parcela das 

relações mentais. 

Freud, se dedica principalmente ao estudo do inconsciente. 

 

CONSCIENTE, SUBCONSCIENTE E INCONSCIENTE 

 

 

 

- Consciente: consiste na parte mais superficial e acessível da psique Trata-se do 

raciocínio, percepções imediatas, etc. 

 

- Subconsciente (pré-consciente): consiste na parte mais intermediária da psique, 

acessível à consciência. Trata-se das memórias, ditames morais que estão 

arraigados em nós, etc. 
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- Inconsciente: consiste na parte mais profunda da psique, não acessível à 

consciência. Trata-se do instinto, sentimentos, pulsões e libido.  
 

EGO, SUPEREGO E ID (ISSO) 

 

Freud também trabalha outros três conceitos no que concerne a divisão da psique humana: 

 

- Ego: é o plano da consciência, que faz a mediação entre o id e o superego 

 

- Superego: são os valores e normas sócio-políticas, morais e religiosas, bem como 

seu valor coercitivo e mesmo punitivo que reprimem o id 

 

- Id (isso): consiste no inconsciente instintivo, que são os desejos, necessidades, 

pulsões e libido. 
 

LIBIDO 

 

 

Libido: consiste na energia instintiva que induz e motiva o ser humano a agir. Normalmente é 

associada ao prazer sexual, o que não está errado. Contudo, não seria apenas isso. 

 

A libido tem como característica a mobilidade, que está ligada a fatores psicossociais. De acordo 

coma fase da vida e com o meio em que vivemos a libido pode mudar a zona de prazer. 

 

A libido pose ser dividida em dois tipos de pulsões: 

 

- Pulsão de vida: busca a satisfação das necessidades, paixões, desejos, etc. 

- Pulsão de morte: tem uma característica mais depredativa da vida. 
 

 

TRANSFERÊNCIA E SUBLIMAÇÃO 

 

A repressão abrupta e ininterrupta da libido pode levar a transtornos psíquicos, como os 

complexos. 

 

O tratamento se dá de duas formas principais. 

 

- Transferência: o terapeuta faz com que o sentimento (amor ou ódio) do paciente seja 

transferida para si, para após levar aquele que se encontra na situação perceber a 

incoerência do sentimento e o canaliza para a solução. 

 

- Sublimação: é quando a carga afetiva que se encontrava no paciente acaba se 

esvaindo e sublimando para algo diferente, como metas profissionais, religião, moral, 

etc. 
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ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) 

 

HEGEL 

 

Hegel diz: “Tudo que é real é racional, tudo que é racional é real” 

 

- Para Hegel a realidade está subordinada a razão. 

- Pelo conceito de astúcia da razão temos que o homem molda a realidade a partir da forma 

como a razão busca meios para alcançar seus objetivos.  

- A razão constrói a história e conduz o homem à liberdade, mesmo que de forma inconsciente 

= astúcia da razão. 

- Dessa forma a realidade é construída e transformada pelo homem na busca de uma bem 

maior = liberdade. 

 

CRÍTICA A HEGEL 

 

 

- Segundo Schopenhauer a realidade não está subordinada à razão. 

- A realidade, assim como a razão, está subordinada à vontade cega e universal de manutenção 

da vida e perpetuação da espécie. 

 

A VONTADE 

 

 

- A vontade cega e não racional (instintiva) de manutenção da vida conduz as ações humanas. 

- O sentimento de liberdade e autonomia são ilusões. 

- A vontade universal e instintiva de manutenção da vida de perpetuação da espécie está em 

todos os seres humanos, é intrínseca a eles e atua como determinante de todas as ações 

humanas. 

 

- Então: a vontade cega determina para a razão o objetivo (manutenção da vida e perpetuação 

da espécie), esta calcula e decide qual a ação que deverá ser realizada para atingi-lo e, ao agir, 

definimos e alteramos a realidade. Logo, a realidade está subordinada à vontade instintiva e 

não à razão consciente. 
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A ANGÚSTIA 

 

 

- A angústia consiste no reconhecimento do engano da individualidade, da liberdade e da 

felicidade. 

- Individualidade dá a impressão de que existe uma subjetividade na forma como pensamos, 

agimos, o que desejamos, para um sentido da vida. Contudo, isso não existe, pois estamos 

todos subordinados a vontade universal e, por isso, toda ação humana visa o mesmo fim. 

- Liberdade presume que podemos escolher, ser, fazer, querer de acordo com nossos desígnios 

e a partir de relações racionais lógicas ou de causa e efeito. Porém, isso é engano, pois tudo 

isso está vinculado à mesma vontade universal e instintiva. 

- Felicidade, prazer, riqueza é tudo ilusão. O único objetivo que o homem tem na vida é 

sobreviver. A razão é apenas um mecanismo que encontra meios para conquistar esse fim dia 

após dia. 

 

A FELICIDADE 

 

 

- Uma ilusão e, como tal, inalcançável. 

 

 

Porque: 

 

- Não existe um fim subjetivo para a vida = felicidade 

- Existe a vontade cega (não calculada) para a manutenção da espécie 

- Amor é engano. Amor a si = manutenção da vida e amor ao outro = manutenção da 

espécie. 

 

A ÉTICA 

 

 

 

 

- A percepção da realidade tal como é para, então, alcançar a moralidade. 

- Anulação de toda subjetividade e individualidade = libertação da pretensão de ter uma 

personalidade e de alcançar a felicidade 

- A subordinação a vontade geral e nulidade da subjetividade faz o homem perder a ambição, 

o desejo e o conduz a sabedoria e moral. 
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SØREN KIERKEGAARD (1813-1855) 

 

SER E EXISTÊNCIA 

 

- Ser: de certa forma é aquilo que é, por si mesmo. Completo, não subordinado ao tempo e 

nulo de potencialidades. 

 

- Existência: em constante mudança, cheio de potências, subordinado ao acaso e 

subjetividades. 

 

 

HEGEL 

 

- Hegel: “Tudo que é real é racional, tudo que é racional é real”. 

 

 Tudo que é real é racional = toda realidade pode ser conhecida pela razão. 

 Tudo que é racional é real = a razão não ultrapassa a realidade cognoscível. 

 

Então, Hegel presume a possibilidade de um conhecimento sistemático sobre a realidade. Em 

outros termos, é possível chegar a uma verdade sobre a realidade, sendo esta total e não 

parcial. 

 

CRÍTICA A HEGEL 

 

Para Kierkegaard, não é possível este conhecimento sistemático da realidade, porque: 

 

- A realidade não é ser, pois não é plena em si mesma. Ela apenas existe. 

- Também apenas o homem existe. 

- Se o homem não é ser, por não ser pleno em si mesmo, não pode conhecer a plenitude da 

realidade, que também existe como contingente. 

- Como conhecer uma realidade em constante mudança? Se está mudando é porque ainda não 

está completa. Como conhecer algo na sua completude, se ainda está se formando? 

- A realidade não está subordinada a leis imutáveis, pois a mesma está em constante mudança. 

 

 

Então, é impossível conhecer a realidade de forma sistemática? 

 

Não, um ser pleno, não contingente nem subordinado ao tempo pode = Deus. 
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O HOMEM 

 

O homem enquanto algo que existe, está em constante devir, mudança, contingência. Ele não 

é, pois está se formando. 

 

Então: 

 

- Dentre o feixe de opções que possam ser apresentados ao homem, ele pode escolher 

- O processo de autoconstrução passa por 3 estádios: estético, ético e religioso. 

- A existência tem uma subjetividade e, por isso, não está subordinada a objetividade de 

leis universais que a regeriam. 

 

ESTÁDIOS DO HOMEM 

 

O homem enquanto algo que existe, está em constante devir, mudança, contingência. Ele não 

é, pois está se formando. 

 

 

- Estético: não há finalidade ou compromisso, o indivíduo busca aproveitar o momento. 

 

- Ético: supera a instabilidade da juventude e vida com compromisso e honestidade. A família 

caracteriza esse estádio por sua seriedade, estabilidade e compromisso. 

 

- Religioso: há a percepção de que em alguns momentos as leis não são suficientes, pois a fé 

pode entrar em contradição com a lei. 

 

“Enquanto a existência estética é essencialmente divertimento, a existência ética, luta e 

vitória, a existência religiosa é essencialmente sofrimento, e isso não por um momento, mas 

para sempre”  

KIERKEGAARD, S. Apostila conclusiva não científica. Princeton, 1944, p. 256. 

 

 

 

SOBRE DEUS 

 

 

Deus é ser, pleno em si mesmo e não subordinado a contingência e ao tempo. 
 

 

 

- Ser natural: Deus está presente o tempo todo e em tudo. Mas não diretamente, apenas a 

criação está presente de forma direta. 
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- Ser sobrenatural: aquela que está presente em Cristo, pois nela Deus se subordina ao 

tempo e contingência, mas sem deixar de ser um Ser. Isto não é evidente, mas pode ser 

aceito pela fé. 

 

A FÉ 

 

 

- Subjetividade: a fé é subjetiva, pois trata-se de uma experiência (não sensorial), de 

sentimento por algo não passível de comprovação objetiva (experimental, por exemplo) do que 

é verdade. 

 

- Risco: fé, por não ter comprovação objetiva ou garantias da verdade, torna-se risco. 

 

- Aceitação da fé: quando entendemos que existem elementos que são incompreensíveis a 

nossa razão, passamos a aceita-los e a crer em sua existência 

 
 

LIBERDADE E ANGÚSTIA 

 

 

- Saber: o homem perde a ingenuidade natural e tem a noção do certo e errado. 

 

- Liberdade: ter a noção do certo e errado é perceber que temos escolhas. Então, se posso 

escolher tenho noção de liberdade. 

 

- Angústia: A proibição gera angústia, pela possibilidade de escolher o errado e arcar com as 

consequências. 

 

 

JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) 

 

A LIBERDADE 

 

“Estamos condenados à liberdade.” = A única prisão da qual ninguém não fugimos e ninguém 

nos liberta. 

 
 

LIBERDADE = escolha, de todas as oportunidades que nos são apresentadas, somos livres 

para escolher qualquer uma. “Toda ação humana é um ato de liberdade” 
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AS CONSEQUÊNCIAS DA LIBERDADE 

 

RESPONSABILIDADE = somos responsáveis por nossas escolhas e pelas consequências das 

mesmas, tanto no que se refere a nós mesmos, quanto no que se refere às formas como nossas 

escolhas interferiram na vida de outros. 

 

- Ser responsável é ser o culpado pela ação. 

- Ser responsável não é apenas fazer o que é correto. 
- Não há como agir de forma irresponsável. 

 

ANGÚSTIA = o fato de sermos responsáveis por nossas escolhas gera angústia, pois podemos 

fazer a escolha errada e, então, seremos culpados por todos os nossos “fracassos”. 

 

MÁ FÉ = a angústia nos leva a termos ações de má fé, ou seja, atribuirmos a outros a 

responsabilidade de nossas escolhas e das consequências das mesmas. 

 

LIBERDADE           RESPONSABILIDADE           ANGÚSTIA   MÁ-FÉ 

 

ESSÊNCIA E EXISTÊNCIA 

 

 

“A existência precede a essência” 

 

Não nascemos com uma essência predefinida. 

 

“O homem é um eterno projeto de si mesmo” 

 

 

CONTRA OS DETERMINISMO 

 

 

 

- Determinismo social, pois o homem não é fruto do meio em que vive. 

- Determinismo biológico, o homem não é predeterminado biologicamente a ser bom ou mau, 

inteligente ou “burro”, etc. 

- Determinismo religioso, pois Deus não predestinou ninguém ao sucesso ou fracasso. 

 

O homem é fruto de suas ações e/ou escolhas. 
 

 

GERA GERA PODE GERAR 
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SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986) 

 

O EXISTENCIALISMO 

 

A condição da existência humana é definida a partir do próprio homem e não pré-definida 

 

- Liberdade: condição do homem na realidade. 

- Angústia: Gerada a partir da noção de liberdade humana. O homem não sabe o que 

escolher e para onde caminha. 

CRÍTICA A NOÇÃO DE ESSÊNCIA 

 

- Biologia: Existem elementos da biologia que compõem a mulher (natureza feminina), mas 

que não a determinam como um ser inferior. 

 

- Psicanálise: existe um sentimento ou complexo de inferioridade, mas que é oriundo de 

contexto histórico-social 

 

- Materialismo: a situação de inferioridade da mulher está vinculada a condição econômica. 

Está errado, porque as relações entre homem e mulher extrapolam relações econômicas. 

 

O QUE É A FEMINILIDADE? 

 

- Existe uma essência que determina o que é ser feminina?  

São os ovários? Capacidade de gerar? Ou apenas roupas, pintura, delicadeza, etc? 

 

- E o que é ser mulher? 

Ser mulher é uma categoria como ser homem também. 

Contudo, socialmente a mulher não é uma categoria diferente de homem, mas oposta a ele. 

Então, mulher = não homem. 

Se o homem é bom, o não homem é ruim, negativo. 
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A DISCRIMINAÇÃO COMO UM FATOR HISTÓRICO-SOCIAL 

 

- As formas de desigualdade e opressão tem origem histórica entre o eu e o não-eu. 

Exemplos: discriminação racial, étnica ou religiosa. Então temos branco e o não-

branco. Se branco é bom o não branco é ruim ou inferior. 

- De forma geral, existe reciprocidade. O branco vê o negro como o não branco e vice-versa. 

- Isso facilita a formação de movimentos contra a repressão e subordinação. 

A CONDIÇÃO DA MULHER COMO UM FATOR HISTÓRICO-SOCIAL 

 

- No caso da mulher não existe essa reciprocidade. Isso acontece porque as relações entre a o 

homem e o não-homem (mulher) envolvem relações afetivas e de parentesco que dificultam 

essa visão reciproca de ver o não eu como negativo. 

 

- As relações entre homem e mulher acontecem de forma geral no contexto familiar e, por tal 

motivo, de forma individual. Não tem algo em comum que impulsione um movimento. 

 

- Em alguns casos a condição de subordinação é cômoda, pois foge da angústia de ser livre e 

ter que se construir.  

“NÃO SE NASCE MULHER, TORNA-SE MULHER” 

 

Não existe uma essência de mulher. 

 

Existe um processo de construção do que é ser mulher. 

 

Num primeiro momento o contexto histórico-social influencia esse processo de inferiorização da mulher. 

 

A mulher pode transcender e buscar uma igualdade histórico-social com o homem 

 

Até então a mulher não conseguiu transcender totalmente, porque as condições ainda não 

permitiram 
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HANNAH ARTENDT (1906-1975) 

 

A CONDIÇÃO HUMANA  

 

- Dentro de um contexto de ação e política 

- Política: consolidação da liberdade 

- A condição para que a liberdade seja atingida é a política. 

- Liberdade = espontaneidade, identidade, singularidade. 

 

TIPOS DE AÇÕES 

 

- Labor: gera subsistência 

- Trabalho: criatividade, previsibilidade, violência e reversibilidade. 

    Futuro     transformação 

 

- Ação: imprevisibilidade, não violência e irreversibilidade. 

  Promessa        perdão 

 

Na ação o homem manifesta o singular   no     plural 

            imprevisível 

 

ORIGENS DO TOTALITARISMO 

 

Ausência de política devido a dissolução da esfera privada por meio da ideologia  e  terror 

       Singularidade       acima da politica 

 

- Massa sem identidade é o meio propício para o totalitarismo. 

- Totalitarismo não é excesso de política, mas a falta dela. 

- Anula a esfera privada que constitui a efetiva liberdade do indivíduo, negando sua identidade. 

- Nega a individualidade e impõe uma ideologia que, teoricamente, compõe o coletivo. 
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A BANALIDADE DO MAL 

 

Falta de criticidade = só obedece a ordens. 

 

No nazismo a lei era matar os judeus. = Então, não era errado. 

 

- Busca de sucesso e ascensão social = pode gerar a acriticidade e banalidade  

 

      Se torna rotineiro. 

       

- Banalidade do mal:  Meu trabalho prejudica, mas é meu trabalho. 

 

      Não há criticidade.  

 

- O bem é mais profundo = exige criticidade (liberdade, profundidade e responsabilidade. 

MICHEL FOUCAULT (1926-1984) 
 

BIOPODER 

 

- Soberania: direito de atuar sobre a vida e morte de seus súditos. Acontece até séc. XVIII. 

- Capitalismo: cria-se a disciplina nas instituições. Dominação do comportamento de cada 

indivíduo, o que gera os corpos dóceis = moldados de acordo com o interesse de quem 

exerce o poder = panóptico. 

 

    - Garantia de vida e bem estar. 

    - Controle de natalidade, vacina, SUS, legalização ou não do aborto 

- Biopoder:    - Fazer viver e deixar morrer 

    - Gerencia a vida dos indivíduos 

    - Em alguns momentos justifica o deixar morrer 

 

- A dominação é justificada porque é aquela que garante a vida dos indivíduos. 



 
 
 

 

47 
 

FILOSOFIA 

FILOSOFIA 

MICROFÍSICA DO PODER 

 

- Todas as relações sociais estão fundadas em microrrelações hierárquicas de poder 

(rico/pobre, pai/filho, bonito/feio, homem/mulher, professor/aluno, Estado/cidadão, etc). 

- As instituições fomentam a permanência dessas relações 

- Tais relações hierárquicas geram desigualdades sociais 

- As minorias sofrem de forma mais intensa a coerção gerada por essas relações de poder 

 

CRÍTICA AO PANÓPTICO 

 

- Não conscientiza 

- A coerção da vigia gera o processo de docilização dos corpos = “adestramento” dos indivíduos  

- Cria-se padrões de comportamentos e de pensar unificados e disciplinadores 

- Valorização do coletivo em detrimento do individual (negação da identidade em prol do que 

o coletivo considera certo). 

- Gera um processo de coerção espontânea (os próprios indivíduos se vigiam, pois o olhar do 

outro gera coerção). 

 

FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 

CÍRCULO DE VIENA 

 

- Verificacionismo: todo conhecimento científico está pautado no que é possível verificar a 

partir do método indutivo (várias experiências particulares, submetidas a condições diversas, 

levam a uma lei geral) ou dedutivo (partindo de algumas informações chega-se a uma 

conclusão). 

 

THOMAS KUHN (1922-1996) 

 

Paradigma: toda teoria científica adotada como correta por certa comunidade científica a partir 

de métodos e instrumentos que a comprovem como tal. Contudo, paradigma não deve ser 

encarado como um princípio irrefutável e atemporal. 
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Teoria das revoluções científicas 

 

- Ciência normal: paradigma se sustenta como melhor explicação para um fenômeno ou como 

solução de um problema. 

 

- Crise nas ciências: paradigma é refutado total ou parcialmente. 

 

- Revolução científica: novo paradigma é criado e se sustenta como melhor explicação para 

um fenômeno ou solução de um problema. Também pode haver a reestruturação do paradigma 

anterior para que se torne válido. 

 

KARL POPPER (1902-1994) 

 

- Crítica ao método indutivo: impossível testar todas as possibilidades para validar uma 

teoria. 

 

- Falsificacionismo: formula-se a teoria e, então, é necessário tentar falsificá-la. Caso não 

consiga a teoria é válida. É um método mais rigoroso que o verificacionismo. 

 

THEODOR ADORNO (1903-1969) E MAX HORKHEIMER (1895-1973) 

 

RAZÃO INSTRUMENTAL 

 

- Subordinada ao capital 

- Acrítica 

- Razão como meio para alcançar fins práticos = lucro 

- Desumanização = homem deixa de ser fim e passa a ser meio. 

 

DIALÉTICA DO ESCLARECIMENTO 

 

- Progresso da razão está gerando caos. 

- Avanço tecnológico-científico visando lucro está gerando uma intervenção inconsciente no 

meio. 

- Excesso de intervenção no meio pode trazer consequências trágicas = nova barbárie (do 

intelecto) 
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INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Características: 

 

- Subordinação ao capital 

- Acriticidade 

- Mercadorização da arte 

- Meios de comunicação ditam padrões de consumo e estéticos 

- Massificação da cultura  

 

WALTER BENJAMIM (1982-1940) 

 

“A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” 

 

- Subordinada ao capital 

- Acrítica 

- Mercadorização da arte 

- Meios de comunicação auxiliam alienação cultural e ditam padrões (estéticos e de 

consumo) 

- Massificação da cultura 

- Perda da aura existente entre o espectador e a obra. 

- Meios de reprodução distanciam a arte de seu espectador. 

 

Aspecto positivo: torna a arte acessível à massa. 

 

JÜRGEN HABERMAS (1929) 

 

RAZÃO INSTRUMENTAL 

 

Corresponde ao mundo relativo aos sistemas fundados no poder (Estado, leis, etc) e na moeda 

(mercado). Esse tipo de ação pauta-se na razão instrumental, a qual serve como meio para 

atingir fins bem específicos e definidos, sempre orientados para o resultado eficaz da ação.  
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RAZÃO COMUNICATIVA 

 

- Consiste no debate que, através de um consenso, vida o bem comum. 

- Deve ser isenta de dominação e coerção 

- Todos conscientes que é necessário um consenso e aceitação do melhor discurso 

- Valorização das diferenças e diversidade cultural, visto ser a partir de diferentes visões de 

mundo que podemos alcançar ou criar uma forma de trazer progresso a todos. 

- Uso dos espaços públicos-privados foi um ganho para o diálogo livre de coerção das 

instituições. 

- É necessário haver o diálogo entre Estado e cidadãos 

 

PETER SINGER (1946) 

 

A ÉTICA PRÁTICA 

 

O QUE A ÉTICA NÃO É 

 

- Proibições sexuais: não se trata de uma série de proibições relativas ao sexo. Não se trata 

de puritanismo ou moralismo. 

 

- Normas ideais e impraticáveis: a ética são normas que têm utilidade prática e que podem 

ser colocadas em prática na vida cotidiana. Não se restringe e a princípios simples: “não minta”, 

“não mate”... 

 

- Religiosa: é baseada na razão e não na fé. 

 

- Não relativa e nem subjetiva: não é relativa a uma cultura e nem relativa ao interesse de 

cada indivíduo. 

 

O QUE A ÉTICA É 

 

- É uma concepção racional que pode ser justificada do porquê tal ação poderia ser considerada 

ser correta. 
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- Contudo, a justificativa não pode elevar em conta apenas o interesse pessoal de quem pratica, 

mas de todas as pessoas. 

 

- Tem caráter universal. Não é subjetiva a cada indivíduo. 

 

- Não tem um caráter normativo universal. A norma não deve ser considerada verdadeira ou 

falsa em todas as circunstancias.  

 

INFLUÊNCIA UTILITARISTA 

 

- Influência do utilitarismo clássico de Jeremy Bentham e John Stuart Mill 

- Utilitarismo clássico: aumento do prazer e diminuição da dor como caráter para determinar 

a ação ética. 

- Princípio de utilidade = garantir maior benefício, para o maior número de pessoas, pela 

maior quantidade de tempo. 

- Ação correta baseada na quantidade de prazer/benefício que traz. 

 

UTILITARISMO CONSEQUENCIALISTA 

 

- Interesses: trata-se de levar em conta o que a ação pode produzir de resultado para o 

indivíduo que age. 

- O consequencialismo leva em conta o “fim”, resultado da ação e não os meios para atingi-lo. 

- Caso seja necessário gerar dor/prejuízo para um bem maior, é justo fazê-lo. 

- Caso seja necessário gerar dor/prejuízo que sejam os menores possíveis. 

 

SOBRE A IGUALDADE 

 

- Não existem diferenças qualitativas de raça, etnia, sexo, gênero, etc. 

- As diferenças existentes entre raça, etnia, sexo, gênero não são relevantes para não levar 

em conta os interesses de cada um. 

- “A igual consideração de interesses é um princípio mínimo de igualdade, no sentido de 

que não impõe um tratamento igual”. 
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PRINCÍPIO DA DIMINUIÇÃO DA UTILIDADE MARGINAL 

 

- Princípio da utilidade marginal: o valor de utilidade daquilo que é mais consumido é 

menor. Água é mais barata, mesmo sendo imprescindível à vida, que o diamante. Isso porque 

tem em maior abundância e é consumida por mais pessoas. 

- O princípio da diminuição utilidade marginal: as coisas têm valor diferente para pessoas 

distintas. Isso ocorre de acordo com o interesse e necessidade. 

 EXEMPLO: Um prato de comida para um mendigo faminto tem mais valor/utilidade do 

que para alguém que se alimenta bem todos os dias. 

 

AÇÃO AFIRMATIVA 

 

São medidas paliativas que têm o intuito de amenizar o problema das desigualdades sociais. 

Para tanto concede benefícios à parcela da sociedade que de alguma forma é desprivilegiada. 

Contudo, as ações afirmativas beneficiam apenas a alguns, mas não prejudicam os que por 

ela não foram beneficiados. 

 

Exemplos: 

 

- Cotas para ingresso ao ensino superior em IES públicas. 

- Assento preferencial para idosos, gestantes e pessoas portadoras de alguma deficiência. 

- Vagão rosa. 

- Fila preferencial em bancos, mercados, lotéricas, etc. 

- PROUNI, que dá bolsas em IES provadas. 

- Bolsa família 

- Programa “Minha casa, minha vida”. 

- Auxílio Emergencial 
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IGUALDADE PARA OS ANIMAIS 

 

PRINCÍPIO DA IGUAL CONSIDERAÇÃO DE INTERESSES 

 

- Todos animais, assim como o homem, sofrem. E todos têm interesse em não sofrer 

    

 

Animais sofrem? 

 

 

 

 

 

Sofrimento dos animais:  

 

 

 

O sofrimento dos animais: 

 

- O prazer de comer um bife, ou fazer/comer um churrasco é infinitamente menor que o 

sofrimento do animal. A balança da relação prazer dor do utilitarismo prezaria pelo fim 

da dor. 

- O estresse e sofrimento do animal em treinamento e confinamento é maior que a diversão 

gerada pelo rodeio, zoológico (salvo os que servem como meio de preservação de espécies) e 

circo. 

- Experiências científicas que têm cunho meramente financeiro são recrimináveis 

- Experiências científicas que têm o intuito de salvar milhares de vidas, acabam sendo 

justificáveis, pois vai evitar o sofrimento de muitos. 

 

 

- Sim. Assim como o homem, quando agredido expressa reações que 

correspondem a dor 

- Sim. Possuem sistema nervoso central desenvolvido. 

- Estresse do confinamento 

- Forma de abate 

- Divertimento: circo, zoológico, rodeio, etc. 

- Experiências científicas (ressalva de que se for para salvar 

vidas, pode ser justificada, mas não elimina o sofrimento.) 
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CONTRA O ESPECISMO 

Preconceito em relação a outras espécies. 

 

- Alimentação: é possível nos alimentarmos de outras formas, sem que seja matando os 

animais. Os animais matam uns aos outros para comer. Contudo, não por escolha, mas por 

necessidade. 

- Ciência:  não nos sentimos confortáveis em utilizar seres humanos em experiencias 

científicas. 

- Uso de pele: dor para uso de peles para roupas e outros produtos, que podem ser feitos de 

outros materiais. Sofrimento dos animais é maior que a necessidade do couro como matéria 

prima para a produção de alguns produtos. 

- Divertimento: sofrimento e estresse desde o confinamento, treinamento e a apresentação 

em si. 

TEORIAS RACIAIS DO SÉCULOS XIX E XX 

 

- Georges Curvier: Cunha o termo raça para admitir que existem vários tipos humanos com 

heranças físicas permanentes e que serão passadas hereditariamente a gerações futuras. 

- Monogenia: de cunho religioso, admitia que todos os povos tinham uma única origem. 

- Poligenista: os povos teriam surgido de vários centros de criação. 

Evolucionismo racial: baseado na teoria de Darwin, admitia que alguns povos, por 

uma série de fatores são mais evoluídos. 

Racismo científico (Cesare Lombroso): Admitia que a criminalidade era um 

fenômeno hereditário = determinação congênita a ser mal 

 

DETERMINISMOS RACIAIS 

 

- Baseado na cultura: o meio cultural determinava o desenvolvimento de um povo. 

- Baseado na raça: miscigenação racial = degeneração social e racial = defendia os tipos 

raciais puros. Contribuiu para a submissão e extermínio de raças ditas inferiores 
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- Eugenia (Francis Galton): baseada em princípios de cunho hereditário, priorizava o controle 

social para melhoramento da espécie humana. Impedindo que raças inferiores se 

reproduzissem 

 

RACISMOS 

 

- Racismo Individual: ocorre quando alguma pessoa é coagida, humilhada agredida por outra 

com base em convicções pessoais daquela que pratica a ação. Existem influências do meio 

sociocultural, mas não exime a responsabilidade do indivíduo que o pratica.  

 

- Racismo Institucional: ocorre quando alguma instituição (escola, empresa, órgão público, 

etc) recusam, inibem, coagem, humilham alguma pessoa por causa da sua raça. 

 

- Racismo Estrutural: é a naturalização de ações, falas, pensamentos, pré-conceitos, que se 

tornam parte do cotidiano e que promovem de forma direta ou indireta a segregação ou 

preconceito racial. Em outros termos, já fazem parte de toda a estrutura que compõe a 

sociedade de forma arraigada e que, por esse motivo, acaba se tornando “normal” no dia a dia 

das pessoas. 

 

“A DEMOCRACIA RACIAL” 

 

Gilberto Freyre: obra “Casa-Grande e Senzala” 

 

 

Fala que relações étnicas no Brasil produziram uma miscigenação que resultou em na cultura 

rica e plural que nos constitui. 

 

 

Disso pressupõe-se que existe uma democracia racial em que existiria plena igualdade entre 

os indivíduos, independente de raça, cor ou etnia 
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MITO DA DEMOCRACIA RACIAL 

 

- Não existe democracia racial, mesmo com o fim da escravidão. 

- Democracia racial não residiria apenas no direito ao voto, mas a igualdade plena em todos os 

âmbitos, não só instrucionais, mas, inclusive, nas relações interpessoais cotidianas. 

- A análise sobre o racismo estrutural nos mostra o quão longe estamos de uma efetiva 

democracia racial. 

 

ACHILLE MBEMBE (1957) 

 

CRÍTICA AO BIOPODER DE MICHEL FOUCAULT 

 

- Soberania = Estado-nação = estado protege a vida. 

- Essa ideia de soberania não se concretiza, pois gera novos meios de justificar a morte 

 Exemplo: África = negro = não humano = pode ser usado e morto 

 

- Estado de exceção: alguns grupos merecem a vida e outros não = sociedade do terror = 

terror. Então o controle se dá pela morte e não pela vida. 

 

RACISMO 

 

- A construção da ideia racista que se tem do negro é fruto de um processo histórico-social. 

- O preconceito consiste principalmente na visão dialética que criamos entre o eu e o não-eu. 

Nesse caso específico, entre o branco e o não-branco. 

- Daí cria-se a ideia do bom e mal ou do humano e não-humano. 

- O processo de desumanização do não-eu, para além do preconceito e necessidade de 

autoafirmação de uma superioridade, cabe como tentativa de legitimar a instrumentalização e 

morte do outro.  

- A escravidão foi um processo de coisificação do negro, que podia ser comprado e vendido, 

deveria servir de instrumento de trabalho, bem como morto por seu “dono” 

- Pós escravidão” essa perspectiva ainda não mudou como deveria. Fato percebido na diferença 

de cargos exercidos por brancos e não-brancos na atualidade. 
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NECROPOLÍTICA 

 

- Consiste em uma política que visa a vigilância, controle e morte daquele que é o “inimigo” ou 

simplesmente o não-bom, o não-cidadão, o não-aceito. 

- Controle pela possibilidade da morte, legitimada por discursos muitas vezes preconceituosos. 

- O negro, o criminoso, o marginalizado, são exemplos de grupos que devem ser controlados 

pelo medo da morte. 

 

A NECROPOLÍTICA ATUANDO 

 

RACISMO: 

- Período de escravidão cria-se a noção do negro como o não-branco. 

- Branco = ser vivo, bom, inteligente  X  Negro (não-branco) = coisa, ruim, sem alma = pode 

ser usado e/ou morrer 

 

Discurso que tenta justificar a coisificação do negro como instrumento de trabalho e sua morte 

como mecanismo de controle. 

 

MARGINALIDADE 

 

- Pessoa honesta X marginal (“criminoso”) 

- Tenta justificar o controle da sociedade pelo medo da morte, pois a morte do criminoso é 

“justificável”. 

- Então, existem pessoas que merecem e até devem morrer, ao passo em que outras não. 

 

OBS.: Marginal é aquele que está à margem, ou seja, não inserido na sociedade. Não 

necessariamente é um criminoso. Um mendigo, que não tem moradia, trabalho, mal se 

alimenta, talvez não vote pode ser considerado marginal, mas isso não implica que já cometeu 

um crime. 

 

NAZISMO 

 

- Defesa de uma “raça pura” como superior. 

- Os que não fazem parte dessa raça pura e não concordam em se submeter a ela, são impuros 

= podem morrer. 


