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AVALIAÇÃO PRODUTIVA  8º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 

Por fim, como, antes de começar a reconstruir a casa onde moramos, não basta demoli-la, prover-

nos de materiais e de arquitetos, ou nós mesmos exercermos a arquitetura, e além disso, ter-lhe 

traçado cuidadosamente a planta, mas também é preciso providenciar uma outra, onde nos 

possamos alojar comodamente enquanto durarem os trabalhos; assim, a fim de não permanecer 

irresoluto em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus juízos, e de não deixar 

de viver desde então do modo mais feliz que pudesse, formei para mim uma moral provisória que 

consistia em apenas três ou quatro máximas que gostaria de vos expor. A primeira era obedecer às 

leis e aos costumes de meu país, conservando com constância a religião na qual Deus me deu a graça 

de ser instruído desde minha infância, e governando-me em qualquer outra coisa segundo as 

opiniões mais moderadas e mais afastadas do excesso, que fossem comumente aceitas e praticada 

pelas pessoas mais sensatas entre aquelas com quem teria de conviver. Pois, começando desde 

então a não levar em conta minhas próprias opiniões, porque queria submeter todas a exame, estava 

certo de nada melhor poder fazer do que seguir as dos mais sensatos. E, embora talvez haja pessoas 

tão sensatas entre os persas ou os chineses quanto entre nós, parecia-me que o mais útil era seguir 

aquelas com quem teria de viver; e que, para saber quais eram verdadeiramente suas opiniões, devia 

atentar mais ao que praticavam do que ao que diziam; não só porque, dada a corrupção de nossos 

costumes, há poucas pessoas que queiram dizer tudo o que creem, mas também porque muitas o 

ignoram, pois, como a ação do pensamento pela qual cremos uma coisa é diferente daquela pela 

qual sabemos que cremos nela, amiúde uma não acompanha a outra. E, entre as várias opiniões 

igualmente aceitas, só escolhia as mais moderadas; não só porque são sempre as mais cômodas para 

a prática, e verossimilmente as melhores, pois todo excesso costuma ser mau, mas também a fim de 

me afastar menos do verdadeiro caminho, caso me enganasse, do que se, tendo escolhido um dos 

extremos, o outro devesse ser seguido. E, particularmente, incluía entre os excessos todas as 

promessas pelas quais subtraímos algo da nossa liberdade. Não que desaprovasse as leis que, para 

remediar a inconstância dos espíritos fracos, permitem, quando se tem um bom propósito, ou 

mesmo para a segurança do comércio, algum propósito apenas indiferente, que se façam votos ou 

contratos que obriguem a neles perseverar; mas como não via coisa alguma no mundo que 

permanecesse sempre no mesmo estado, e como, no que me dizia respeito, prometia-me 

aperfeiçoar cada vez mais meus juízos, e não os tornar piores, pensaria estar cometendo uma grande 

falta contra o bom senso se, por aprovar alguma coisa, achasse-me obrigado a ainda considerá-la boa 

depois, quando talvez tivesse deixado de sê-lo, ou eu tivesse deixado de considera-la como tal. 

Minha segunda máxima era ser o mais firme e resoluto que pudesse em minhas ações, e não seguir 

com menos constância as opiniões mais duvidosas , uma vez que por elas m e tivesse determinado, 

do que as seguiria se fossem muito seguras. 

Leia o texto acima e responda às questões: 

QUESTÃO 01 

Quantas máximas formam a Moral Provisória? 
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QUESTÃO 02 

Qual é primeira máxima? 

 

QUESTÃO 03 

Quais são as opiniões que devem ser ouvidas? 

 

QUESTÃO 04 

Qual é a segunda máxima? 

 


