
8º ANO FILOSOFIA 

PROF. SUSSUMO 



• RENÉ DESCARTES 

• MORAL PROVISÓRIA: 

1. Obedecer as leis e os costumes 
do país em que eu vivo. Bem 
como a religião local. Ex. Se sou 
médico no Brasil, não devo fazer 
aborto, mas na Holanda, as leis 
são diferentes. 

ÉTICA MODERNA 



• RENÉ DESCARTES 

• MORAL PROVISÓRIA: 

2. Ser firme e constante (resoluto), 
não aceitando nada que não seja 
claro e evidente. Se tem uma ação 
que pode ter um perigo, dupla 
interpretação ou pode causar mal a 
alguém, não devo fazê-la. 
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• RENÉ DESCARTES 

• MORAL PROVISÓRIA: 

3. Vencer a si mesmo. Não se 
estressar com o mundo, melhor 
mudar você do que a situação. 
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Determinismo absoluto – o ser humano não 
tem liberdade. A natureza humana é imutável. 

Determinismo moderado – o ser humano 
possui predisposições, não tem liberdade, mas 
ele sabe o porquê da determinação. 

Livre-arbítrio – o ser humano é livre para 
mudar e criar suas opções de vida. Determinar 
seu próprio futuro. Fazer suas próprias 
escolhas.  
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Leibniz: 

• “Nós vivemos no melhor 
dos mundos”. 

• Determinismo Absoluto:  o 
ser humano não tem 
liberdade alguma. 
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Blaise Pascal 

a) O ser humano é miséria – pode 
ser esmagado, divertissement, 
caniço. 

b) O ser humano é superior, porque 
ele pensa. 

c) Aposta. 

d) Determinismo Moderado: o ser 
humano não tem liberdade, mas 
sabe o porquê. 
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Baruch Spinoza: 

a) Deus sive natura 

b) Etica ordo geometrica 

c) Uma coisa é a causa de si 
mesma; uma coisa finita em seu 
gênero, substância; atributos da 
substância; modos da 
substância; Deus; Liberdade; 
Eternidade. 
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Baruch Spinoza: 

a) Virtude é instinto de 
autopreservação (conatus). O 
bom e o mau são afectus que 
nos afetam todos os dias. 

b) Não pode haver idealização da 
natureza e do comportamento 
humano. 

c) Determinismo moderado. 
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Thomas Hobbes: 
a) Prazer e Dor – Guerra de todos 
contra todos. Quer sempre ser 
superior, egoísta e mau. 
b) Leviatã (liberdade ilusória) e a 
Empusa. 
c) Contra Aristóteles. 
d) O ser humano não poder ter 
liberdade, pois isso seria querer não 
querer. 
e) O ser humano tem livre-arbítrio, 
querer fazer. 
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