EXERCÍCIOS

8º ANO– FILOSOFIA – SUSSUMO.
A impressão deste material não é obrigatória.

Olá! Gente: já estamos chegando no final do ano, perto das férias! Uhu! Fique firme! Não desanime! Vamos estudar
para a nossa penúltima prova:
1. Hegel:
Hegel acreditava que o ser-para-si era a união (ou conciliação) do ser-em-si e do ser-para-um-outro. Isso parece muito confuso, mas
não é! Preste atenção: a ideia da mesa só pode ser formada na minha cabeça quando eu sei o que é mesa e o que não é mesa. 
Hegel transpõe essa teoria para a ética (isso que importa para a prova!). Ele diz que a vontade é Universal, ou seja, todo mundo
possui uma vontade. Quando a Vontade Universal se torna vontade de comer picanha assada, ela se particulariza transformando em
Vontade Particular. Porém, a vontade de comer picanha só ocorre porque eu sou brasileiro e não sou indiano (lá eles não comem
carne bovina), então eu descubro que essa vontade é cultural, ou seja, Vontade Particular.
Hegel diz que essa Vontade Particular dá origem a uma Moralidade Subjetiva, por exemplo, eu tenho vontade de dirigir em alta
velocidade. Essa Moralidade Subjetiva é negada pelo Direito Abstrato, que diz: “Não pode dirigir em alta velocidade, respeite os
limites da via!”. Porém, a lei sozinha não irá me punir. É preciso a Moralidade Objetiva ou a Eticidade, isto é, o Detran que vai me
parar e aplicar uma belíssima multa. 
O que Hegel está dizendo é que você não consegue ser ético sem as instituições, sem o coletivo, sem a Família, o Estado e as
Instituições Civis. Lembre-se: A Eticidade sempre está ligada às instituições!
2. Marx:
Se você está procurando algo sobre o socialismo ou a teoria econômica de Marx, procure o Igor ou o Raul. Nosso alvo é falar sobre
ética!
Marx começou concordando com Hegel. Ele fez até um esqueminha: escravos versus senhor = vassalo; vassalo versus suserano
=empregado; empregado versus patrão = socialismo; socialismo versus capitalismo = comunismo. Com isso, ele defendeu que a
história é movida pela luta de classes.
Marx disse que o capitalismo é perigoso porque o modo de produção determina a consciência de classe. Por exemplo: você tem um
comércio, para sobreviver você compra, vende, troca as mercadorias com defeito, gera lucro, etc. Isso é o que você faz para ganhar
a vida, certo? Marx disse que isso é levado para as nossas relações pessoais, por exemplo, você agora compra, vende e troca os
amigos que não te dão mais lucro. As pessoas se tornaram mercadorias (reificação) e isso tomou uma dimensão maior na religião,
na política, no esporte. Compra-se e vende-se jogadores, compra-se e vende-se votos, etc!
3. Kierkegaard:
Kierkegaard viu quase toda sua família morrer durante sua infância. Ele foi para a igreja e quase se tornou pastor protestante.
Diante desta realidade ele escreveu vários livros, ora se fundamentando em Hegel, ora se fundamentando na Bíblia. Ele disse que o
ser humano passa por três estágios: estético - estágio em que as pessoas querem aproveitar a vida sem pensar nas consequências;
ético - estágio em que as pessoas agem de acordo com normas; religioso - estágio em que as pessoas estão acima da ética e se
encontram com o sagrado, se reinterpretam e se completam existencialmente. Para ele, a angústia e o desespero é aquilo que faz
com que se passe de um estágio para o outro, até chegar no religioso. Essa angústia é comumente chamada de crise existencial.
4. Stuart-Mill :
No último livro de Kant, ele disse que não se deve mentir, nem que seja para salvar uma vida! Stuart-Mill disse que isso era um
absurdo! Ele disse que Kant era um desalmado!
Para vencer essa ética dura de Kant, Stuart-Mill propôs uma regra simples e fácil para tomar decisões. Essa regra pode ser
formulada como: Maior bem para o maior número de pessoas. Essa teoria é conhecida como utilitarismo ou princípio da utilidade.
Então, se você tiver uma opção entre salvar 1 pessoa ou salvar 30, a escolha já está feita: salve os 30 e deixe aquela outra pessoa!
Você verá que muitos filmes e séries inglesas ou norte-americanas pregam esse princípio.
Um grande problema do Utilitarismo é que ele gera na sociedade várias minorias.
Exercício:
Faça um mapa mental destas teorias.
Forte abraço,
Sussumo

