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1. Guia da leitura do texto: O que é esclarecimento?
a. Segundo ele, esclarecimento é a saída do ser humano da sua menoridade. A menoridade significa
não ser capaz de usar seu entendimento sem a ajuda e a condução de outra pessoa. Exemplo: Buscar
um livro com as respostas prontas. Buscar um médico para dizer que eu preciso emagrecer (sendo
que eu já sei disso!!!).
b. Um povo só alcança o esclarecimento lentamente. O povo pode fazer revolução, mas isso só tira
um governante e coloca outro. A mudança na população é lenta.
c. Existe um uso público e um uso privado da razão. O uso público é aquele que uma pessoa que tem
uma cultura superior (culto/erudito) faz diante de um público esclarecido. O uso privado é aquele
que uma pessoa faz em razão do um cargo específico que ele ocupa. Exemplos: Um soldado não
pode gritar com o general diante de todos (uso privado); mas um erudito pode mostrar para o povo
sobre os excessos do regime militar (uso público). Um padre não pode sair falando mal da igreja (uso
privado); mas um erudito pode mostrar ao povo algumas consequências do extremismo religioso
(uso público).
d. Não se pode fazer um pacto social para proteger um governo (como na Coréia do Norte). O uso
público da razão deve ser livre. Renunciar o uso público da razão é uma violência dos direitos da
humanidade.
e. Um maior grau de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade do espírito do povo.

2. Kant (ideias principais):
a. Você deve ser bom não por interesse, nem por medo, mas “deve porque deve”. Isso quer dizer
que você não deve usar as pessoas como meios para alcançar alguma coisa. Exemplo: ter amigos
para não ficar só. Você deve ser bom porque esse é o seu dever para com eles.
b. Você deve agir segundo o imperativo categórico: Ages de tal forma que a máxima da tua ação se
torne uma lei universal. Exemplo: Vou furar a fila (ação). MAS antes eu devo me perguntar: Eu
gostaria que TODOS furassem a fila? Se isso acontecesse existiria fila? Então, eu não vou furar a fila.
c. A liberdade é a independência da lei dos fenômenos naturais, ou seja, causa e efeito. A liberdade
não vem da ciência. Esta mostra que nós não temos liberdade. A ideia de liberdade vem da ação
moral e, depois, é levada para a ciência. A liberdade é o bom uso da razão.

d. O ser humano pode ter uma autonomia (maioridade) ou heteronomia (menoridade). Isto significa
decidir por si ou seguir os outros.

3. Hegel (ideias principais)
a. Existem contradições no mundo: infinito vesus finito; natureza versus ser humano; liberdade
versus determinismo. Nós precisamos SUPERAR estas contradições.
b. Na história, na nossa vida, no nosso interior existe um movimento: TESE versus ANTÍTESE para se
unirem e dar uma SÍNTESE. Lembram-se da História? A Idade Média (TESE) lutou contra o
Renascimento (ANTÍTESE) e chegou a no Iluminismo (SÍNTESE). O Filisbino conversava muito, não
fazia tarefa (TESE), quando ele chegou no Ensino Médio, ele ficou com medo do vestibular e do Enem
(ANTÍTESE), daí ele passou e foi para UnB, lá ele conversa (e às vezes deixa de fazer tarefa), mas não
tanto quanto ele conversava no 8º ano, pois ele vê a necessidade de ser um bom profissional
(SÍNTESE).
c. Tudo precisa ser superado por uma SÍNTESE. Assim também acontece com a vontade humana. A
vontade é UNIVERSAL (tese) e deseja, mas também a vontade é PARTICULAR (antítese) e deseja uma
coisa particular (como o Filisbino deseja comer chocolate). Por fim, a vontade é INDIVIDUAL (síntese)
ou seja, é de um indivíduo que pertence à uma sociedade. A vontade Universal se manifesta no
direito abstrato (tu deves - objetivo). A vontade Particular se manifesta na moralidade de cada um
(eu quero – subjetivo). A vontade Individual é a união do Universal com o Particular, do objetivo com
o subjetivo, gerando uma eticidade manifesta nas instituições e na cultura (Estado – Subjetivo +
Objetivo).

4. Marx (ideias principais)
a. Marx é muito diferente do que os seus intérpretes dizem. Sua leitura não é fácil, por isso muitos
“marxistas” preferiram comentários, e assim deturparam sua obra.
b. Marx dizia que o capitalismo provocou mudanças profundas na ética. Estas mudanças são:
* Transformou a dignidade humana em valor de troca. O médico era autônomo, trabalhava para si,
mas com o capitalismo ele se tornou um assalariado e um escravo das consultas, das metas, dos
plantões e dos hospitais.
* As pessoas foram reificadas, transformadas em objeto, “coisificadas”. Todas relações são frágeis.
Ex.: se um amigo te serve, ele é bom. Porém, quando ele não prestar mais nós o descartaremos
assim como fazemos com um vaso quebrado.
* A sociedade está dividida em proletários e burgueses. Agora existe uma luta de classes.
* A Ideologia da classe dominante que diz o que é certo e o que é errado.

