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SUGESTÃO DE LEITURA 

O livro de Bertrand Russell, 
Os problemas da filosofia, 

possui quinze capítulos sobre 

diversos temas filosóficos.  

 
Filosofia: 

 
Bertrand Russell (1872-1970) 

Foi um dos mais influentes 

matemáticos, filósofos e 

lógicos que viveram no século 
XX. 

 

 
SUGESTÃO DE LEITURA 

Outro livro de Russell para 
você saber mais sobre a 

história da filosofia. 

 

Texto 1 – Livro: Os Problemas da Filosofia 
Bertrand Russell, 1912, Oxford University Press, 1959. Tradução: 

Jaimir Conte 
Capítulo XV - O Valor da Filosofia 

Tendo agora chegado ao término de nossa breve e 

incompletíssima revisão dos problemas da filosofia, será 
conveniente considerar, para concluir, qual é o valor da filosofia e 

por que ela deve ser estudada. É da maior importância considerar 
esta questão, em vista do fato de que muitos homens, sob a 
influência da ciência e dos negócios práticos, propendem a duvidar 

se a filosofia é algo melhor que inocente mas inútil passatempo, 
com distinções sutis e controvérsias sobre questões em que o 

conhecimento é impossível. 
Esta visão da filosofia parece resultar, em parte, de uma 

concepção errada dos fins da vida humana e em parte de uma 

concepção errada sobre o tipo de bens que a filosofia empenha-se 
em buscar. As ciências físicas, por meio de invenções, é útil para 
inumeráveis pessoas que a ignoram completamente; e por isso o 

estudo das ciências físicas é recomendável não somente, ou 
principalmente, por causa dos efeitos sobre os estudantes, mas 

antes por causa dos efeitos sobre a humanidade em geral. É esta 
utilidade que faz parte da filosofia. Se o estudo de filosofia tem 
algum valor para outras pessoas além de para os estudantes de 

filosofia, deve ser somente indiretamente, através de seus efeitos 
sobre as vidas daqueles que a estudam. Portanto, é em seus 

efeitos, se é que ela tem algum, que se deve procurar o valor da 
filosofia. 

Mas, além disso, se não quisermos fracassar em nosso 

esforço para determinar o valor da filosofia, devemos em primeiro 
lugar libertar nossas mentes dos preconceitos dos que são 
incorretamente chamados homens práticos. O homem prático, 

como esta palavra é frequentemente usada, é alguém que 
reconhece apenas necessidades materiais, que acha que o homem 

deve ter alimento para o corpo, mas se esquece que é necessário 
prover alimento para o espírito. Se todos os homens estivessem 
bem; se a pobreza e as enfermidades tivessem já sido reduzidas o 

mais possível, ainda ficaria muito por fazer para produzir uma 
sociedade verdadeiramente válida; e até no mundo existente os 

bens do espírito são pelo menos tão importantes quanto os bens 
materiais. É exclusivamente entre os bens do espírito que o valor 
da filosofia deve ser procurado; e somente aqueles que não são 

indiferentes a esses bens podem persuadir-se de que o estudo da 
filosofia não é perda de tempo. 

A filosofia, como todos os outros estudos, visa em primeiro 

lugar o conhecimento. O conhecimento que ela tem em vista é o 
tipo de conhecimento que confere unidade sistemática ao corpo 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD396fjfHQAhUEg5AKHTR9B6QQjRwIBw&url=http://www.maximusveritas.com/?page_id%3D404&bvm=bv.141320020,d.Y2I&psig=AFQjCNHov8X52z24ge1hTLEVwlqTm7RfHg&ust=1481716223329725
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd-ZbUkPHQAhVDjJAKHaHNBnUQjRwIBw&url=http://www.google.com.br/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D0ahUKEwiClevAkPHQAhXLFJAKHUPnALYQjRwIBw%26url%3Dhttp://www.buscape.com.br/box-historia-da-filosofia-ocidental-3-volumes-bertrand-russell-8520923291%26psig%3DAFQjCNHRZFfh2lI6AuoCbKaQWcVHDWRglw%26ust%3D1481717086677397%26cad%3Drjt&psig=AFQjCNHRZFfh2lI6AuoCbKaQWcVHDWRglw&ust=1481717086677397
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Filosofia: 

 
Isaac Newton (1643-1727) 

Foi um cientista inglês, 

mais reconhecido como 

físico e matemático, 

embora tenha sido também 
astrônomo, alquimista, 

filósofo natural e teólogo. 
Sua obra, Princípios 
Matemáticos da Filosofia 
Natural é considerada uma 

das mais influentes na 
história da ciência. 

Publicada em 1687, esta 

obra descreve a lei da 

gravitação universal e as 

três leis de Newton, que 

fundamentaram a 
mecânica clássica. 

 

Vocabulário: 

Psicologia é uma ciência 

que estuda o 
comportamento humano, 

animal e os processos 

mentais (razão, 

sentimentos, pensamentos, 

atitudes). Estudaremos 

ainda nesse trimestre 
algumas características do 

pensamento de Freud. 

 

 

das ciências, bem como o que resulta de um exame crítico dos 

fundamentos de nossas convicções, de nossos preconceitos, e de 
nossas crenças. Mas não se pode dizer, no entanto, que a filosofia 

tenha tido algum grande êxito na sua tentativa de fornecer 
respostas definitivas a seus problemas. Se perguntarmos a um 
matemático, a um mineralogia, a um historiador, ou a qualquer 

outro cientista, que definido corpo de verdades foi estabelecido 
pela sua ciência, sua resposta durará tanto tempo quanto 
estivermos dispostos a lhe dar ouvidos. Mas se fizermos essa 

mesma pergunta a um filósofo, ele terá que confessar, se for 
sincero, que a filosofia não tem alcançado resultados positivos tais 

como tem sido alcançados por outras ciências. É verdade que isso 
se explica, em parte, pelo fato de que, mal se torna possível um 
conhecimento preciso naquilo que diz respeito a determinado 

assunto, este assunto deixa de ser chamado de filosofia, e torna-se 
uma ciência especial. Todo o estudo dos corpos celestes, que hoje 

pertence à Astronomia, se incluía outrora na filosofia; a grande 
obra de Newton tem por título: Princípios matemáticos da 
filosofia natural. De maneira semelhante, o estudo da mente 

humana, que era uma parte da filosofia, está hoje separado da 
filosofia e tornou-se a ciência da psicologia. Assim, em grande 
medida, a incerteza da filosofia é mais aparente do que real: 

aquelas questões para as quais já se tem respostas positivas vão 
sendo colocadas nas ciências, ao passo que aquelas para as quais 

não foi encontrada até o presente nenhuma resposta exata, 
continuam a constituir esse resíduo a que é chamado de filosofia. 

Isto é, no entanto, só uma parte do que é verdade quanto à 

incerteza da filosofia. Existem muitas questões ainda - e entre elas 
aquelas que são do mais profundo interesse para a nossa vida 

espiritual - que, na medida em que podemos ver, deverão 
permanecer insolúveis para o intelecto humano, a menos que seus 
poderes se tornem de uma ordem inteiramente diferente daquela 

que são atualmente. O universo tem alguma unidade de plano e 
objetivo, ou ele é um concurso fortuito de átomos? É a consciência 
uma parte permanente do universo, dando-nos esperança de um 

aumento indefinido da sabedoria, ou ela não passa de transitório 
acidente sobre um pequeno planeta, onde a vida acabará por se 

tornar impossível? São o bem e o mal importantes para o universo 
ou somente para o homem? Tais questões são colocadas pela 
filosofia, e respondidas de diversas maneiras por vários filósofos. 

Mas, parece que se as respostas são de algum modo descobertas 
ou não, nenhuma das respostas sugeridas pela filosofia pode ser 
demonstrada como verdadeira. E, no entanto, por fraca que seja a 

esperança de vir a descobrir uma resposta, é parte do papel da 
filosofia continuar a examinar tais questões, tornar-nos 

conscientes da sua importância, examinar todas as suas 
abordagens, mantendo vivo o interesse especulativo pelo universo, 

“O problema do mundo 

é que tolos e fanáticos 

estão sempre cheios de 

convicções, enquanto 

os sábios estão sempre 

cheios de dúvidas.” 
 
Bertrand Russell 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpios_Matem%C3%A1ticos_da_Filosofia_Natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpios_Matem%C3%A1ticos_da_Filosofia_Natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpios_Matem%C3%A1ticos_da_Filosofia_Natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Newton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_cl%C3%A1ssica
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zfDfkvHQAhXJFZAKHRm5A-wQjRwIBw&url=http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/as-leis-newton.htm&bvm=bv.141320020,d.Y2I&psig=AFQjCNEuoYdVHYJb6vfrSHXti04fo6_0RA&ust=1481717684056092
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Vocabulário: 

Dogmatismo é o 

pressuposto teórico, 

comum a diversas 

doutrinas filosóficas, que 

considera o conhecimento 
humano apto à obtenção 

de verdades absolutamente 

certas e seguras. 

 
Música/Arte: 

“TIRANIA DO HÁBITO” 
Música: Cotidiano 
Álbum: Construção (1971) 
Autor: Chico Buarque 

 
Todo dia ela faz tudo sempre igual 
Me sacode às seis horas da manhã 
Me sorri um sorriso pontual 

E me beija com a boca de hortelã 
 
Todo dia ela diz que é pra eu me 
cuidar 

E essas coisas que diz toda mulher 
Diz que está me esperando pro 
jantar 

E me beija com a boca de café 
 
Todo dia eu só penso em poder parar 
Meio dia eu só penso em dizer não 

Depois penso na vida pra levar 
E me calo com a boca de feijão 
 
Seis da tarde como era de se esperar 

Ela pega e me espera no portão 
Diz que está muito louca pra beijar 
E me beija com a boca de paixão 
 

Toda noite ela diz pra eu não me 
afastar 
Meia-noite ela jura eterno amor 
E me aperta pra eu quase sufocar 

E me morde com a boca de pavor 
 
Todo dia ela faz tudo sempre igual 
Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 
E me beija com a boca de hortelã 
 

 
Clique na imagem e ouça a música 
DVD: Chico Buarque - A flor da 
pele (Roberto de Oliveira, 2005) 

 
 
 

 

que correríamos o risco de deixar morrer se nos confinássemos aos 

conhecimentos definitivamente determináveis. 
Muitos filósofos, é verdade, sustentaram que a filosofia 

poderia estabelecer a verdade de certas respostas a tais questões 
fundamentais. Eles supuseram que o que é mais importante no 
campo das crenças religiosas pode ser provado como verdadeiro 

por meio de estritas demonstrações. A fim de julgar tais tentativas, 
é necessário fazer uma investigação sobre o conhecimento 
humano, e formar uma opinião quanto a seus métodos e suas 

limitações. Sobre tais assuntos é insensato nos pronunciarmos 
dogmaticamente. Porém, se as investigações de nossos capítulos 

anteriores não nos induziram ao erro, seremos forçados a 
renunciar à esperança de descobrir provas filosóficas para as 
crenças religiosas. Portanto, não podemos incluir como parte do 

valor da filosofia qualquer série de respostas definidas a tais 
questões. Mais uma vez, portanto, o valor da filosofia não depende 

de um suposto corpo de conhecimento definitivamente 
assegurável, que possa ser adquirido por aqueles que a estudam. 

O valor da filosofia, na realidade, deve ser buscado, em 

grande medida, na sua própria incerteza. O homem que não tem 
umas tintas de filosofia caminha pela vida afora preso a 
preconceitos derivados do senso comum, das crenças habituais 

de sua época e do seus país, e das convicções que cresceram no 
seu espírito sem a cooperação ou o consentimento de uma razão 

deliberada. Para tal homem o mundo tende a tornar-se finito, 
definido, óbvio; para ele os objetos habituais não levantam 
problemas e as possibilidades infamiliares são desdenhosamente 

rejeitadas. Quando começamos a filosofar, pelo contrário, 
imediatamente nos damos conta (como vimos nos primeiros 

capítulos deste livro) de que até as coisas mais ordinárias 
conduzem a problemas para os quais somente respostas muito 
incompletas podem ser dadas. A filosofia, apesar de incapaz de nos 

dizer com certeza qual é a verdadeira resposta para as dúvidas que 
ela própria levanta, é capaz de sugerir numerosas possibilidades 
que ampliam nossos pensamentos, livrando-os da tirania do 

hábito. Desta maneira, embora diminua nosso sentimento de 
certeza com relação ao que as coisas são, aumenta em muito 

nosso conhecimento a respeito do que as coisas podem ser; ela 
remove o dogmatismo um tanto arrogante daqueles que nunca 
chegaram a empreender viagens nas regiões da dúvida 

libertadora; e vivifica nosso sentimento de admiração, ao mostrar 
as coisas familiares num determinado aspecto não familiar. 

Além de sua utilidade ao mostrar insuspeitadas 

possibilidades, a filosofia tem um valor - talvez seu principal valor 
- por causa da grandeza dos objetos que ela contempla, e da 

liberdade proveniente da visão rigorosa e pessoal resultante de sua 
contemplação. A vida do homem reduzido ao instinto encerra-se 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZW_keqnzD8f
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Filosofia/auto-ajuda: 

 
SUGESTÃO DE LEITURA 

O livro de Lou Marinoff 

trabalha com a ideia de que a 

filosofia pode contribuir para 

resolver problemas pessoais.  

Filosofia é auto-ajuda? 

 
Literatura: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

no círculo de seus interesses particulares; a família e os amigos 

podem ser incluídos, mas o resto do mundo para ele não conta, 
exceto na medida em que ele pode ajudar ou impedir o que surge 

dentro do círculo dos desejos instintivos. Em tal vida existe 
alguma coisa que é febril e limitada, em comparação com a qual a 
vida filosófica é serena e livre. Situado em meio de um mundo 

poderoso e vasto que mais cedo ou mais tarde deverá deitar nosso 
mundo privado em ruínas, o mundo privado dos interesses 
instintivos é muito pequeno. A não ser que ampliemos o nosso 

interesse de maneira a incluir todo o mundo externo, ficaremos 
como uma guarnição numa praça sitiada, sabendo que o inimigo 

não a deixará fugir e que a capitulação final é inevitável. Não há 
paz em tal vida, mas uma luta contínua entre a insistência do 
desejo e a impotência da vontade. De uma maneira ou de outra, se 

pretendemos uma vida grande e livre, devemos escapar desta 
prisão e desta luta. 

Uma válvula de escape é pela contemplação filosófica. A 
contemplação filosófica não divide, em suas investigações mais 
amplas, o universo em dois campos hostis: amigos e inimigos, 

aliados e adversários, bons e maus; ela encara o todo 
imparcialmente. A contemplação filosófica, quando é pura, não 
visa provar que o restante do universo é semelhante ao homem. 

Toda aquisição de conhecimento é um alargamento do Eu, mas 
este alargamento é melhor alcançado quando não é procurado 

diretamente. Este alargamento é obtido quando o desejo de 
conhecimento é somente operativo, por um estudo que não deseja 
previamente que seus objetos tenham este ou aquele caracter, mas 

adapte o Eu aos caracteres que ele encontra em seus objetos. Esse 
alargamento do Eu não é obtido quando, tomando o Eu como ele é, 

tentamos mostrar que o mundo é tão similar a este Eu que seu 
conhecimento é possível sem qualquer aceitação do que parece 
estranho. O desejo para provar isto é uma forma de egotismo, é 

um obstáculo para o crescimento do Eu que ele deseja, e do qual o 
Eu sabe que é capaz. O egotismo, na especulação filosófica como 
em tudo o mais, vê o mundo como um meio para seus próprios 

fins; assim, ele faz do mundo menos caso do que faz do Eu, e o Eu 
coloca limites para a grandeza de seus bens. Na contemplação, 

pelo contrário, partimos do não-Eu, e por meio de sua grandeza os 
limites do Eu são ampliados; através da infinidade do universo, a 
mente que o contempla participa um pouco da infinidade. 

Por esta razão a grandeza da alma não é promovida por 
aquelas filosofias que assimilam o universo ao Homem. O 
conhecimento é uma forma de união do Eu com o não-Eu. 

Como toda união, ela é prejudicada pelo domínio, e, portanto, por 
qualquer tentativa de forçar o universo em conformidade com o 

que descobrimos em nós mesmos. Existe uma tendência filosófica 
muito difundida em relação a visão que nos diz que o Homem é a 

“Mas sei de uma coisa: 
meu caminho não sou 
eu, é o outro, é os 

outros. Quando eu 
puder sentir 
plenamente o outro 

então estarei salva e 
pensarei: eis o meu 

porto de chegada.” 
CLARICE LISPECTOR 
(1920-1977) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig1siumPHQAhUCIpAKHY_gAaYQjRwIBw&url=http://www.saraiva.com.br/mais-platao-menos-prozac-454907.html&psig=AFQjCNGGoJVtZ-VwGk78CT-AXZ_gvQN3_g&ust=1481719211369498
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU-4WtmvHQAhUDgZAKHUtaAbwQjRwIBw&url=https://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/&bvm=bv.141320020,d.Y2I&psig=AFQjCNENoa29JnGwCegQkWQtxEbv4-ap7Q&ust=1481719741026718
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Transversalidade: 
Vamos falar sobre 

Bullying? Explicitá-lo? 
Denunciá-lo? 
 

 
 

 
Vocabulário: 
BULLYING: Termo da 

língua inglesa (bully = 

“valentão”) que se refere a 
todas as formas de atitudes 

agressivas, verbais ou 

físicas, intencionais e 

repetitivas, que ocorrem sem 

motivação evidente e são 
exercidas por um ou mais 

indivíduos, causando dor e 

angústia, com o objetivo de 

intimidar ou agredir outra 

pessoa sem ter a 

possibilidade ou capacidade 
de se defender, sendo 

realizadas dentro de uma 

relação desigual de forças ou 

poder. 
http://brasilescola.uol.com.br/so
ciologia/bullying.htm  

 

 
 
 

Vocabulário: 
Imparcialidade: Equidade; 

qualidade da pessoa que 

julga com neutralidade e 

justiça; característica de 
quem não toma partido 

numa situação. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

medida de todas as coisas; que a verdade é construção humana; 

que espaço e tempo, e o mundo dos universais, são propriedades 
da mente, e que, se existe alguma coisa que não seja criada pela 

mente, é algo incognoscível e de nenhuma importância para nós. 
Esta visão, se nossas discussões precedentes forem corretas, não é 
verdadeira; mas além de não ser verdadeira, ela tem o efeito de 

despojar a contemplação filosófica de tudo aquilo que lhe dá valor, 
visto que ela aprisiona a contemplação do Eu. O que tal visão 
chama conhecimento não é uma união com o não-Eu, mas uma 

série de preconceitos, hábitos e desejos, que compõem um 
impenetrável véu entre nós e o mundo para além de nós. O 

homem que se compraz em tal teoria do conhecimento humano 
assemelha-se ao homem que nunca abandona seu círculo 
doméstico por receio de que fora dele sua palavra não seja lei. 

A verdadeira contemplação filosófica, pelo contrário, 
encontra sua satisfação no próprio alargamento do não-Eu, em 

toda coisa que engrandece os objetos contemplados, e desse modo 
o sujeito que contempla. Na contemplação, tudo aquilo que é 
pessoal e privado, tudo o que depende do hábito, do auto-interesse 

ou desejo, deforma o objeto, e, portanto, prejudica a união que a 
inteligência busca. Levantando uma barreira entre o sujeito e o 
objeto, as coisas pessoais e privadas tornam-se uma prisão para o 

intelecto. O livre intelecto enxergará assim como Deus poderia ver: 
sem um aqui e agora; sem esperança e sem medo; isento das 

crenças habituais e preconceitos tradicionais: calmamente, 
desapaixonadamente, com o único e exclusivo desejo de 
conhecimento - conhecimento tão impessoal, tão puramente 

contemplativo quanto é possível a um homem alcançar. Por isso, o 
espírito livre valorizará mais o conhecimento abstrato e universal 

em que não entram os acidentes da história particular, que ao 
conhecimento trazido pelos sentidos, e dependente - como tal 
conhecimento deve ser - de um ponto de vista pessoal e exclusivo, 

e de um corpo cujos órgãos dos sentidos distorcem tanto quanto 
revelam. 

A mente que se tornou acostumada com a liberdade e 
imparcialidade da contemplação filosófica preservará alguma 
coisa da mesma liberdade e imparcialidade no mundo da ação e 

emoção. Ela encarará seus objetivos e desejos como partes do 
Todo, com a ausência da insistência que resulta de considerá-los 
como fragmentos infinitesimais num mundo em que todo o resto 

não é afetado por qualquer uma das ações dos homens. A 
imparcialidade que, na contemplação, é o desejo extremo pela 

verdade, é aquela mesma qualidade espiritual que na ação é a 
justiça, e na emoção é o amor universal que pode ser dado a todos 
e não só aos que são considerados úteis ou admiráveis. Assim, a 

contemplação amplia não somente os objetos de nossos 
pensamentos, mas também os objetos de nossas ações e nossos 

http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm
http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm
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Clique na imagem e 
assista ao vídeo 
https://www.youtube.com/watch?
v=IJcqP9fGBSk 

Mensagem para o futuro 
Trecho da entrevista  

realizada pelo canal de 

televisão BBC - 1959.  

 
ATIVIDADE 2 

 
Vamos falar sobre 
Bullying? Explicitá-

lo? Denunciá-lo? 
Pensar a respeito do 

tema? 
 
ASSISTA AO VÍDEO 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=ONfefeKZqOU  

 

Escreva aqui experiências 

vividas sobre o assunto 

(opcional). Vamos falar 

sobre Bulluing? Vamos 
encontrar soluções em 

conjunto? 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

sentimentos: ela nos torna cidadãos do universo, não somente de 

uma cidade entre muros em estado de guerra com tudo o mais. 
Nesta qualidade de cidadão do mundo consiste a verdadeira 

liberdade humana, que nos tira da prisão das mesquinhas 
esperanças e medos. 

Enfim, para resumir a discussão do valor da filosofia, ela 

deve ser estudada, não em virtude de algumas respostas 
definitivas às suas questões, visto que nenhuma resposta 
definitiva pode, por via de regra, ser conhecida como verdadeira, 

mas sim em virtude daquelas próprias questões; porque tais 
questões alargam nossa concepção do que é possível, enriquecem 

nossa imaginação intelectual e diminuem nossa arrogância 
dogmática que impede a especulação mental; mas acima de tudo 
porque através da grandeza do universo que a filosofia 

contempla, a mente também se torna grande, e se torna capaz 
daquela união com o universo que constitui seu bem supremo. 

 
Fonte: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/jaimir.htm 
 

ATIVIDADE 1 – RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO 
 

1) Identifique no texto, o trecho que apresenta o principal 

valor da filosofia para Bertrand Russell.  
 

2) Explique o significado da expressão “a tirania do hábito” 
escrita por Bertrand Russell. 

 

3) Como é possível gerar o alargamento do eu a partir do 
não-eu?  

 
4) Relacione as duas principais ideias presentes no vídeo 

“Mensagem para o futuro” com as diversas ideias 

presentes no texto “O valor da filosofia”. 
   
Data da apresentação da atividade: ____/____/______ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=IJcqP9fGBSk
https://www.youtube.com/watch?v=IJcqP9fGBSk
https://www.youtube.com/watch?v=ONfefeKZqOU
https://www.youtube.com/watch?v=ONfefeKZqOU
http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/jaimir.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IJcqP9fGBSk
https://www.youtube.com/watch?v=ONfefeKZqOU
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________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

ASSISTA TAMBÉM: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KKS
hIZAYF4I  (ANIMAÇÃO) 

Que papo é esse:  BULLYING  
Todos nós somos responsáveis 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=XZhpiY1Rtas  

Borboletas em vôo 

Relato de uma mulher que 
sofreu bullying 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=M6EQh7WeVHI  

Globo repórter - BULLYING 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I
https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I
https://www.youtube.com/watch?v=XZhpiY1Rtas
https://www.youtube.com/watch?v=XZhpiY1Rtas
https://www.youtube.com/watch?v=M6EQh7WeVHI
https://www.youtube.com/watch?v=M6EQh7WeVHI
https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I
https://www.youtube.com/watch?v=XZhpiY1Rtas
https://www.youtube.com/watch?v=M6EQh7WeVHI
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Filosofia: 

Immanuel Kant  

(1724 — 1804) 

Foi um filósofo prussiano, 

geralmente considerado 

como o último grande filósofo 

dos princípios da era 
moderna. 

Sapere aude! 
 

Arte: 

 

O navio dos loucos (1490-

1500) Autor:  Hieronymus 

Bosch - óleo sobre madeira 

58x33 Museu do Louvre, 

Paris 
“O homem em sua menoridade” 

Texto 2: Que é esclarecimento (Aufklärung)?1784 

Autor: Immanuel Kant 
 

 
Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer 
uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O 
homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não 

se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e 
coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere 
aude! (Ouse saber!) Tem coragem de fazer uso de teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento. 

A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão 
grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os 
libertou de uma direção estranha (naturaliter maiorennes), 

continuem, no entanto de bom grado menores durante toda a vida. 
São também as causas que explicam por que é tão fácil que os 

outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. 
Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, um 
diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que 

por mim decide a respeito de minha dieta, etc., então não preciso 
esforçar-me eu mesmo. Não tenho necessidade de pensar, quando 

posso simplesmente pagar; outros se encarregarão em meu lugar 
dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade 
(inclusive todo o belo sexo) considera a passagem à maioridade 

difícil e além do mais perigosa, porque aqueles tutores de bom 
grado tomaram a seu cargo a supervisão dela. Depois de terem 
primeiramente embrutecido seu gado doméstico e preservado 

cuidadosamente estas tranquilas criaturas a fim de não ousarem 
dar um passo fora do carrinho para aprender a andar, no qual as 

encerraram, mostram-lhes, em seguida, o perigo que as ameaça se 
tentarem andar sozinhas. Ora, este perigo na verdade não é tão 
grande, pois aprenderiam muito bem a andar finalmente, depois 

de algumas quedas. Basta um exemplo deste tipo para tornar 
tímido o indivíduo e atemorizá-lo em geral para não fazer outras 
tentativas no futuro. 

É difícil, portanto, para um homem em particular 
desvencilhar-se da menoridade que para ele se tornou quase uma 

natureza. Chegou mesmo a criar amor a ela, sendo por ora 
realmente incapaz de utilizar seu próprio entendimento, porque 
nunca o deixaram fazer a tentativa de assim proceder. Preceitos e 

fórmulas, estes instrumentos mecânicos do uso racional, ou, 
antes, do abuso de seus dons naturais, são os grilhões de uma 

perpétua menoridade. Quem deles se livrasse só seria capaz de dar 
um salto inseguro mesmo sobre o mais estreito fosso, porque não 
está habituado a este movimento livre. Por isso são muito poucos 

aqueles que conseguiram, pela transformação do próprio espírito, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidkqi0q_LQAhVCCpAKHc4FAMYQjRwIBw&url=https://tendimag.com/2014/07/29/michel-foucault-e-a-nave-dos-loucos/&psig=AFQjCNFhofzzIm6LoUJCJUxE3vbqHLiAow&ust=1481758686090784


9 

 

Vocabulário: 

Esclarecimento: tradução 

para o conceito alemão 
Aufklärung, também 

traduzido como 

iluminismo, século das 
luzes, ilustração. Foi um 

movimento cultural da elite 

europeia no século 18. 

 

Arte: 

 

A liberdade guiando o povo 

(1830) 

autor: Eugène Delacroix 

Óleo sobre tela 
260x325 

Louvre-Lens, Lens 

 

“O homem em estado de 

maioridade corta os fios 
invisíveis que o regem.” 
KANT: FILOSOFIA E 

FILOSOFAR 
“(...) não é possível aprender 

qualquer filosofia; (...) só é 

possível aprender a filosofar, 

ou seja, exercitar o talento da 

razão, fazendo-a seguir os 

seus princípios universais em 

certas tentativas filosóficas já 

existentes, mas sempre 

reservando à razão o direito 

de investigar aqueles 

princípios até mesmo em 

suas fontes, confirmando-os 

ou rejeitando-os”.  

KANT, Immanuel. Crítica da 

razão pura. São Paulo, Ed. 

Abril Cultural, 1980, p.407.   

 

emergir da menoridade e empreender então uma marcha segura.  

Que, porém, um público se esclareça a si mesmo é 
perfeitamente possível; mais que isso, se lhe for dada a liberdade, 

é quase inevitável. Pois, encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos 
capazes de pensamento próprio, até entre os tutores estabelecidos 
da grande massa, que, depois de terem sacudido de si mesmos o 

jugo da menoridade, espalharão em redor de si o espírito de uma 
avaliação racional do próprio valor e da vocação de cada homem 
em pensar por si mesmo. O interessante nesse caso é que o 

público, que anteriormente foi conduzido por eles a este jugo, 
obriga-os daí em diante a permanecer sob ele, quando é levado a 

se rebelar por alguns de seus tutores que, eles mesmos, são 
incapazes de qualquer esclarecimento. Vê-se assim como é 
prejudicial plantar preconceitos, porque terminam por se vingar 

daqueles que foram seus autores ou predecessores destes. Por 
isso, um público só muito lentamente pode chegar ao 

esclarecimento. Uma revolução poderá talvez realizar a queda do 
despotismo pessoal ou da opressão ávida de lucros ou de 
domínios, porém nunca produzirá a verdadeira reforma do modo 

de pensar. Apenas novos preconceitos, assim como os velhos, 
servirão como cintas para conduzir a grande massa destituída de 
pensamento. 

Para este esclarecimento, porém, nada mais se exige senão 
LIBERDADE. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa 

chamar liberdade, a saber: a de fazer um uso público de sua razão 
em todas as questões. Ouço, agora, porém, exclamar de todos os 
lados: não raciocineis! O oficial diz: não raciocineis, mas exercitai-

vos! O financista exclama: não raciocineis, mas pagai! O sacerdote 
proclama: não raciocineis, mas crede! (Um único senhor no mundo 

diz: raciocinai, tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, 
mas obedecei!). Eis aqui por toda a parte a limitação da liberdade. 

Que limitação, porém, impede o esclarecimento? Qual não o 
impede, e até mesmo favorece? Respondo: o uso público de sua 

razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento 
entre os homens. O uso privado da razão pode, porém, muitas 
vezes, ser muito estreitamente limitado, sem contudo por isso 

impedir notavelmente o progresso do esclarecimento. Entendo, 
contudo, sob o nome de uso público de sua própria razão aquele 

que qualquer homem, enquanto SÁBIO, faz dela diante do grande 
público do mundo letrado. Denomino uso privado aquele que o 
sábio pode fazer de sua razão em um certo cargo público ou função 

a ele confiado. Ora, para muitas profissões que se exercem no 
interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo, em 

virtude do qual alguns membros da comunidade devem 
comportar-se de modo exclusivamente passivo para serem 
conduzidos pelo governo, mediante uma unanimidade artificial, 

para finalidades públicas, ou pelo menos devem ser contidos para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
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Vocabulário: 

Títere – Fantoche – 
Marionete: boneco que se 
move por cordéis e engonços, 
imitando gestos humanos. 

 
 

Religião: 

 

Vídeo para assistir 

https://www.youtube.com/

watch?v=CQmQEuELaWM  

A religião como controle 

social. “O homem em estado 
de menoridade” 

 

Literatura: 

 

Como me tornei estúpido 

Autor: Martin Page. 
Para o jovem Antoine, a 
inteligência e a 
consciência crítica se 
transformam em 
empecilhos para 
alcançar a felicidade na 
sociedade atual. Por 
isso, o anti-herói criado 
pelo autor francês 
decide investir na 
idiotice como forma de 
sobrevivência. 

não destruir essa finalidade. Em casos tais, não é sem dúvida 

permitido raciocinar, mas deve-se obedecer. Na medida, porém, em 
que esta parte da máquina se considera ao mesmo tempo membro 

de uma comunidade total, chegando até a sociedade constituída 
pelos cidadãos de todo o mundo, portanto na qualidade de sábio 
que se dirige a um público, por meio de obras escritas de acordo 

com seu próprio entendimento, pode certamente raciocinar, sem 
que por isso sofram os negócios a que ele está sujeito em parte 
como membro passivo. Assim, seria muito prejudicial se um 

oficial, a que seu superior deu uma ordem, quisesse pôr-se a 
raciocinar em voz alta no serviço a respeito da conveniência ou da 

utilidade dessa ordem. Deve obedecer. Mas, razoavelmente, não se 
lhe pode impedir, enquanto homem versado no assunto, fazer 
observações sobre os erros no serviço militar, e expor essas 

observações ao seu público, para que as julgue. O cidadão não  se 
recusar a efetuar o pagamento dos impostos que sobre ele recaem; 

até mesmo a desaprovação impertinente dessas obrigações, se 
devem ser pagas por ele, pode ser castigada como um escândalo 
(que poderia causar uma desobediência geral). Exatamente, apesar 

disso, não age contrariamente ao dever de um cidadão se, como 
homem instruído, expõe publicamente suas ideias contra a 
inconveniência ou a injustiça dessas imposições. Do mesmo modo 

também o sacerdote está obrigado a fazer seu sermão aos 
discípulos do catecismo ou à comunidade, de conformidade com o 

credo da Igreja a que serve, pois foi admitido com esta condição. 
Mas, enquanto sábio, tem completa liberdade, e até mesmo o 
dever, de dar conhecimento ao público de todas as suas ideias, 

cuidadosamente examinadas e bem intencionadas, sobre o que há 
de errôneo naquele credo, e expor suas propostas no sentido da 

melhor instituição da essência da religião e da Igreja. Nada existe 
aqui que possa constituir um peso na consciência. Pois aquilo que 
ensina em decorrência de seu cargo como funcionário da Igreja, 

expõe-no como algo em relação ao qual não tem o livre poder de 
ensinar como melhor lhe pareça, mas está obrigado a expor 
segundo a prescrição de um outro e em nome deste. Poderá dizer: 

nossa igreja ensina isto ou aquilo; estes são os fundamentos 
comprobatórios de que ela se serve.  

Tira então toda utilidade prática para sua comunidade de 
preceitos que ele mesmo não subscreveria, com inteira convicção, 
em cuja apresentação pode contudo se comprometer, porque não é 

de todo impossível que em seus enunciados a verdade esteja 
escondida. Em todo caso, porém, pelo menos nada deve ser 
encontrado aí que seja contraditório com a religião interior. Pois se 

acreditasse encontrar esta contradição não poderia em sã 
consciência desempenhar sua função, teria de renunciar. Por 

conseguinte, o uso que um professor empregado faz de sua razão 
diante de sua comunidade é unicamente um uso privado, porque é 

https://www.youtube.com/watch?v=CQmQEuELaWM
https://www.youtube.com/watch?v=CQmQEuELaWM
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnPWSs_LQAhUDjZAKHS9LD6UQjRwIBw&url=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/titere&bvm=bv.141320020,d.Y2I&psig=AFQjCNFL3XkiBgfQV4Zs-3t4znD1__loMA&ust=1481760758964384
https://www.youtube.com/watch?v=CQmQEuELaWM
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzrObDufLQAhUDl5AKHQWzAv8QjRwIBw&url=http://www.livrariacultura.com.br/p/como-me-tornei-estupido-801063&psig=AFQjCNG--gEoxdCgNv5k_Mm3nqt83BSVPA&ust=1481762477725731
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Poesia: 

 
Nós vos pedimos com 

insistência: 

Nunca digam - Isso é natural  

 

diante dos acontecimentos de 

cada dia. 
Numa época em que reina a 

confusão, 

em que escorre o sangue, 

em que se ordena a 

desordem, 
em que o arbítrio tem força 

de lei, 

em que a humanidade se 

desumaniza.... 

Não digam nunca - Isso é 

natural!  
Para que nada passe a ser 

imutável. 

 

Eu peço com insistência 

Não diga nunca - Isso é 
natural  

 

Sob o familiar, 

Descubra o insólito, 

Sob o cotidiano, desvele o 

inexplicável. 
 

Que tudo o que é 

considerado habitual 

Provoque inquietação, 

Na regra, descubra o abuso, 
E sempre que o abuso for 

encontrado, 

Encontre o remédio. 

 

Bertolt Brecht (1898-1956) 

“Maioridade humana” 
 

 

 

sempre um uso doméstico, por grande que seja a assembleia. Com 

relação a esse uso ele, enquanto padre, não é livre nem tem o 
direito de sê-lo, porque executa uma incumbência estranha. Já 

como sábio, ao contrário, que por meio de suas obras fala para o 
verdadeiro público, isto é, o mundo, o sacerdote, no uso público de 
sua razão, goza de ilimitada liberdade de fazer uso de sua própria 

razão e de falar em seu próprio nome. Pois o fato de os tutores do 
povo (nas coisas espirituais) deverem ser eles próprios menores 
constitui um absurdo que dá em resultado a perpetuação dos 

absurdos.  
Mas não deveria uma sociedade de eclesiásticos, por exemplo, 

uma assembleia de clérigos, ou uma respeitável classe (como a si 
mesma se denomina entre os holandeses) estar autorizada, sob 
juramento, a comprometer-se com um certo credo invariável, a fim 

de por este modo de exercer uma incessante super tutela sobre 
cada um de seus membros e por meio dela sobre o povo, e até 

mesmo a perpetuar essa tutela? Isto é inteiramente impossível, 
digo eu. Tal contrato, que decidiria afastar para sempre todo 
ulterior esclarecimento do gênero humano, é simplesmente nulo e 

sem validade, mesmo que fosse confirmado pelo poder supremo, 
pelos parlamentos e pelos mais solenes tratados de paz. Uma 
época não pode se aliar e conjurar para colocar a seguinte em um 

estado em que se torne impossível para esta ampliar seus 
conhecimentos (particularmente os mais imediatos), purificar-se 

dos erros e avançar mais no caminho do esclarecimento. Isto seria 
um crime contra a natureza humana, cuja determinação original 
consiste precisamente neste avanço. E a posteridade está portanto 

plenamente justificada em repelir aquelas decisões, tomadas de 
modo não autorizado e criminoso. Quanto ao que se possa 

estabelecer como lei para um povo, a pedra de toque está na 
questão de saber se um povo se poderia ter ele próprio submetido 
a tal lei. Seria certamente possível, como se à espera de lei melhor, 

por determinado e curto prazo, e para introduzir certa ordem. Ao 
mesmo tempo, se franquearia a qualquer cidadão, especialmente 
ao de carreira eclesiástica, na qualidade de sábio, o direito de fazer 

publicamente, isto é, por meio de obras escritas, seus reparos a 
possíveis defeitos das instituições vigentes. Estas últimas 

permaneceriam intactas, até que a compreensão da natureza de 
tais coisas se tivesse estendido e aprofundado, publicamente, a 
ponto de tornar-se possível levar à consideração do trono, com 

base em votação, ainda que não unânime, uma proposta no 
sentido de proteger comunidades inclinadas, por sincera 
convicção, a normas religiosas modificadas, embora sem 

detrimento dos que preferissem manter-se fiéis às antigas. Mas é 
absolutamente proibido unificar-se em uma constituição religiosa 

fixa, de que ninguém tenha publicamente o direito de duvidar, 
mesmo durante o tempo de vida de um homem, e com isso por 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjropDPvIHRAhWEhZAKHcq8ATkQjRwIBw&url=http://www.revistaforum.com.br/2015/10/22/mauro-iasi-conjunturas-poemas-e-o-velho-odio-de-classe/&psig=AFQjCNG49VEkHZPjEBCEO7TXOM4paQGTQA&ust=1482278698784749
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Música/Arte: 

Retrato de um Playboy 
(Juventude Perdida) 
Gabriel o Pensador 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=4dZpvh0c1UM  

 
Trechos da música: 

“Não sei o que é a vida, não penso não  
Sonho, praia, surfe e chopp essa é 
minha realidade,  
Não saio disso porque me falta 
personalidade  
Não tenho cérebro, apenas me 
enquadro no sistema,  
Ser tapado é minha sina, ser playboy é 
meu problema  
Faço só o que os outros fazem, acho 
isso legal” 
 
“Eu não sei nada dessa vida e desse 
mundo onde estou,  
E quando eu saio na rua que eu vejo o 
merda que eu sou  
Sem ter o que fazer, sem ter o que 
pensar,  
Eu encho a cara de bebida até vomitar  
E os meus falsos amigos que vão lá me 
carregar  
São os mesmos que depois só vão me 
sacanear  
Mas na cabeça da galera também não 
tem nada,  
Somos um monte de merda dentro da 
mesma privada,” 

 

Retrato de um 
Playboy: “o homem 
em seu estado de 
menoridade” 
 

assim dizer aniquilar um período de tempo na marcha da 

humanidade no caminho do aperfeiçoamento, e torná-lo infecundo 
e prejudicial para a posteridade. Um homem sem dúvida pode, no 

que respeita à sua pessoa, e mesmo assim só por algum tempo, na 
parte que lhe incumbe, adiar o esclarecimento. Mas renunciar a 
ele, quer para si mesmo quer ainda mais para sua descendência, 

significa ferir e calcar aos pés os sagrados direitos da humanidade. 
O que, porém, não é lícito a um povo decidir com relação a si 
mesmo, menos ainda um monarca poderia decidir sobre ele, pois 

sua autoridade legislativa repousa justamente no fato de reunir a 
vontade de todo o povo na sua. Quando cuida de toda melhoria, 

verdadeira ou presumida, coincida com a ordem civil, pode deixar 
em tudo o mais que seus súditos façam por si mesmos o que 
julguem necessário fazer para a salvação de suas almas. Isto não 

lhe importa, mas deve apenas evitar que um súdito impeça outro 
por meios violentos de trabalhar, de acordo com toda sua 

capacidade, na determinação e na promoção de si. Causa mesmo 
dano a sua majestade quando se imiscui nesses assuntos, quando 
submete à vigilância do seu governo os escritos nos quais seus 

súditos procuram deixar claras suas concepções. O mesmo 
acontece quando procede assim não só por sua própria concepção 
superior, com o que se expõe à censura: Ceaser non est supra 
grammaticos, mas também e ainda em muito maior extensão, 
quando rebaixa tanto seu poder supremo que chega a apoiar o 

despotismo espiritual de alguns tiranos em seu Estado contra os 
demais súditos.  

Se for feita então a pergunta: "vivemos agora uma época 
esclarecida"?, a resposta será: "não, vivemos em uma época de 
esclarecimento. Falta ainda muito para que os homens, nas 

condições atuais, tomados em conjunto, estejam já numa 
situação, ou possam ser colocados nela, na qual em matéria 
religiosa sejam capazes de fazer uso seguro e bom de seu próprio 

entendimento sem serem dirigidos por outrem. Somente temos 
claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem 

lançar-se livremente a trabalhar e tornarem progressivamente 
menores os obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, 
homens, de sua menoridade, da qual são culpados. Considerada 

sob este aspecto, esta época é a época do esclarecimento ou o 
século de Frederico.  

Um príncipe que não acha indigno de si dizer que considera 
um dever não prescrever nada aos homens em matéria religiosa, 

mas deixar-lhes em tal assunto plena liberdade, que, portanto, 
afasta de si o arrogante nome de tolerância, é realmente 
esclarecido e merece ser louvado pelo mundo agradecido e pela 

posteridade como aquele que pela primeira vez libertou o gênero 
humano da menoridade, pelo menos por parte do governo, e deu a 

cada homem a liberdade de utilizar sua própria razão em todas as 

https://www.youtube.com/watch?v=4dZpvh0c1UM
https://www.youtube.com/watch?v=4dZpvh0c1UM
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0lZrouPLQAhVKkJAKHTBgBmkQjRwIBw&url=http://www.revistastatus.com.br/2015/06/24/gabriel/&psig=AFQjCNEPNW4mWMyNEg9LB2L60jIVrKslbw&ust=1481762262380869
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Filosofia: 
“Por vezes, as pessoas 
não querem ouvir a 

verdade, porque não 
desejam que suas 
ilusões sejam 

destruídas.” 

 
NIETZSCHE 

(1844-1900) 
Foi um filósofo alemão do 

século 19. 

 
 

Vocabulário: 

Autonomia: segundo Kant 
1724-1804, capacidade da 

vontade humana de se 

autodeterminar segundo 

uma legislação moral por ela 

mesma estabelecida, livre de 
qualquer fator estranho ou 

exógeno com uma influência 

subjugante, tal como uma 

paixão ou uma inclinação 

afetiva incoercível. 

 
gr. autonomía 'direito de 

reger-se segundo leis 

próprias' 

 

 

 

 

 

 

questões da consciência moral. Sob seu governo os sacerdotes 

dignos de respeito podem, sem prejuízo de seu dever funcional 
expor livre e publicamente, na qualidade de súditos, ao mundo, 

para que os examinasse, seus juízos e opiniões num ou noutro 
ponto discordantes do credo admitido. Com mais forte razão isso 
se dá com os outros, que não são limitados por nenhum dever 

oficial. Este espírito de liberdade espalha-se também no exterior, 
mesmo nos lugares em que tem de lutar contra obstáculos 
externos estabelecidos por um governo que não se compreende a si 

mesmo. Serve de exemplo para isto o fato de num regime de 
liberdade a tranquilidade pública e a unidade da comunidade não 

constituírem em nada motivo de inquietação. Os homens se 
desprendem por si mesmos progressivamente do estado de 
selvageria, quando intencionalmente não se requinta em conservá-

los nesse estado.  
Acentuei preferentemente em matéria religiosa o ponto 

principal do esclarecimento, a saída do homem de sua 
menoridade, da qual tem a culpa. Porque no que se refere às artes 
e ciências nossos senhores não têm nenhum interesse em exercer 

a tutela sobre seus súditos, além de que também aquela 
menoridade é de todas a mais prejudicial e a mais desonrosa. Mas 

o modo de pensar de um chefe de Estado que favorece a primeira 
vai ainda além e compreende que, mesmo no que se refere à sua 
legislação, não há perigo em permitir a seus súditos fazer uso 
público de sua própria razão e expor publicamente ao mundo suas 
ideias sobre uma melhor compreensão dela, mesmo por meio de 

uma corajosa crítica do estado de coisas existentes. Um brilhante 
exemplo disso é que nenhum monarca superou aquele que 
reverenciamos.  

Mas também somente aquele que, embora seja ele próprio 
esclarecido, não tem medo de sombras e ao mesmo tempo tem à 

mão um numeroso e bem disciplinado exército para garantir a 
tranquilidade pública, pode dizer aquilo que não é lícito a um 
Estado livre ousar: raciocinais tanto quanto quiserdes e sobre 
qualquer coisa que quiserdes; apenas obedecei! Revela-se aqui uma 
estranha e não esperada marcha das coisas humanas; como, aliás, 

quando se considera esta marcha em conjunto, quase tudo nela é 
um paradoxo. Um grau maior de liberdade civil parece vantajoso 
para a liberdade de espírito do povo e, no entanto, estabelece para 

ela limites intransponíveis; um grau menor daquela dá a esse 
espaço o ensejo de expandir-se tanto quanto possa. Se, portanto, a 

natureza por baixo desse duro envoltório desenvolveu o germe de 
que cuida delicadamente, a saber, a tendência e a vocação ao 
pensamento livre, este atua em retorno progressivamente sobre o 

modo de sentir do povo (com o que este se torna capaz cada vez 
mais de agir de acordo com a liberdade), e finalmente até mesmo 

sobre os princípios do governo, que acha conveniente para si 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmLDGvPLQAhXIqZAKHT9uC00QjRwIBw&url=http://thisiscommonsense.com/2015/11/29/friedrich-nietzsche/&psig=AFQjCNG8BCjl2MiEJiWpN2EQPaVXQWUKnQ&ust=1481763255190293
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ATIVIDADE 2 
Transversalidade: 
VAMOS FALAR SOBRE 

DROGAS? 
 

Há uma relação entre o 
homem da menoridade 
com aqueles que 

utilizam drogas para se 
sentirem melhores, 

superiores? Caso sinta-
se a vontade, relate 
suas experiências com 

as drogas, inclua em 
sua reflexão as drogas 
lícitas (álcool e cigarro). 

 

ASSISTA À ANIMAÇÃO 

NUGGETS 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=HUngLgGRJpo  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

próprio tratar o homem, que agora é mais do que simples máquina, 

de acordo com a sua dignidade.  
 

Fonte: http://coral.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/b47.pdf  
 
 

ATIVIDADE 1 
Crie, escreva, invente a letra de uma música, que aborde a 

temática presente no texto de Kant (O que é esclarecimento?) e na 
música de Gabriel o Pensador (Retrato de um Playboy). 

Compartilhe com seus colegas suas ideias. 
 
Data da apresentação em sala de aula ___/___/_____  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
http://coral.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/b47.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
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________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Filmes sobre o universo das 

drogas. Vale a pena assistir. 

 
Trainspotting - Sem 

Limites (1996) 

Director:Danny Boyle 

 

 
Requiem para um sonho 

(2000) 

Diretor: Darren Aronofsky 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

http://www.imdb.com/year/1996/?ref_=tt_ov_inf
http://www.imdb.com/name/nm0000965?ref_=tt_ov_dr
https://www.google.com.br/search?q=Darren+Aronofsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM82yi1UAjMNzZMtzLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQBEexXcMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiSusL9gvbQAhUHEpAKHTxbDHUQmxMIlwEoATAV
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCmrq9gvbQAhVJFZAKHbOqDpcQjRwIBw&url=http://lounge.obviousmag.org/marcelo_vinicius/2013/02/reflexao-sobre-o-filme-trainspotting-e-a-patologizacao-da-angustia-no-mundo-contemporaneo.html&psig=AFQjCNHHCJi2w-K1e8GzsAqEnSHBB00ngQ&ust=1481885125249634
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIkvKJg_bQAhWGUJAKHRmCB0oQjRwIBw&url=http://www.cinemadebuteco.com.br/criticas/critica-requiem-para-um-sonho/&psig=AFQjCNHKDVDc_ZNHyqAb8XY9NWXNxAkm1w&ust=1481885283255932
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Psicologia: 

 
Sigmund Freud 

(1856-1939) 
Foi um médico neurologista 

criador da psicanálise. 

 
Psicologia: 

 
SUGESTÃO DE LEITURA 

O mal-estar na civilização é 

um texto do médico e 

fundador da psicanálise 

Sigmund Freud que discute o 
fato da cultura - termo que o 

autor iguala à civilização - 

produzir um mal-estar nos 

seres humanos, pois que 

existe uma dicotomia entre 
os impulsos pulsionais e a 

civilização. Portanto, para o 

bem da civilização, o 

indivíduo é oprimido em suas 

pulsões e vive em mal-estar. 

 
Psicologia: 

Vocabulário: 

Libido é o desejo ou impulso 
sexual de um homem ou 

mulher. No âmbito da 

psicologia, a libido é 

fundamental para entender o 

comportamento humano, 
porque o condiciona e é vista 

como a energia que direciona 

os instintos vitais. 

Texto 4: O mal estar da civilização 

Autor: Sigmund Freud 
Capítulo V 

 
O trabalho psicanalítico nos mostrou que as frustrações 

da vida sexual são precisamente aquelas que as pessoas 

conhecidas como neuróticas não podem tolerar. O neurótico 
cria em seus sintomas satisfações substitutivas para si, e estas 

ou lhe causam sofrimento em si próprios, ou se lhe tornam 
fontes de sofrimento pela criação de dificuldades em seus 
relacionamentos com o meio ambiente e a sociedade a que 

pertence. Esse último fato é fácil de compreender; o primeiro 
nos apresenta um novo problema. A civilização, porém, exige 
outros sacrifícios, além do da satisfação sexual.  

Abordamos a dificuldade do desenvolvimento cultural 
como sendo uma dificuldade geral de desenvolvimento, fazendo 

sua origem remontar à inércia da libido, à falta de inclinação 
desta para abandonar uma posição antiga por outra nova. 
Dizemos quase a mesma coisa quando fazemos a antítese 

entre civilização e sexualidade derivar da circunstância de o 
amor sexual constituir um relacionamento entre dois 

indivíduos, no qual um terceiro só pode ser supérfluo ou 
perturbador, ao passo que a civilização depende de 
relacionamentos entre um considerável número de indivíduos. 

Quando um relacionamento amoroso se encontra em seu auge, 
não resta lugar para qualquer outro interesse pelo ambiente; 
um casal de amantes se basta a si mesmo; sequer necessitam 

do filho que têm em comum para torná-los felizes. Em nenhum 
outro caso, Eros revela tão claramente o âmago do seu ser, o 

seu intuito de, de mais de um, fazer um único; contudo, 
quando alcança isso da maneira proverbial, ou seja, através do 
amor de dois seres humanos, recusa-se a ir além.  

Até aqui, podemos imaginar perfeitamente uma 
comunidade cultural que consista em indivíduos duplos como 

este, que, libidinalmente satisfeitos em si mesmos, se vinculem 
uns aos outros através dos elos do trabalho comum e dos 
interesses comuns. Se assim fosse, a civilização não teria que 

extrair energia alguma da sexualidade. Contudo, esse desejável 
estado de coisas não existe, nem nunca existiu. A realidade 
nos mostra que a civilização não se contenta com as ligações 

que até agora lhe concedemos. Visa a unir entre si os membros 
da comunidade também de maneira libidinal e, para tanto, 

emprega todos os meios. Favorece todos os caminhos pelos 
quais identificações fortes possam ser estabelecidas entre os 
membros da comunidade e, na mais ampla escala, convoca a 

libido inibida em sua finalidade, de modo a fortalecer o vínculo 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv3u-3uvTQAhWLPpAKHYAoCMIQjRwIBw&url=http://www.fasdapsicanalise.com.br/17-filmes-sobre-a-filosofia-de-freud-que-voce-precisa-assistir/&psig=AFQjCNH2FHE8aWjW5cIW1rQB0U7ywTd5XA&ust=1481831436231907
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtc_InPTQAhXIkJAKHdpfDr8QjRwIBw&url=http://www.americanas.com.br/produto/5560322/livro-futuro-de-uma-ilusao-o-mal-estar-na-civilizacao-e-outros-trabalhos-1927-1931-colecao-obras-psicologicas-completas-de-sigmund-freud-vol.-21&psig=AFQjCNH2OX2IFyDbHBKOIO8GDNQ0MjvImA&ust=1481823420290687
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Arte: 

 
Golconda (1953), de René 
Magritte. Nessa tela a 

provável intenção do pintor 

foi denunciar a massificação. 

Todos são iguais ao 

flutuarem sobre a cidade, 

representada, igualmente, de 
forma massificada. 

 

 
 
 
Psicologia/diálogo: 

Quem somos nós? 
CASA DO SABER 

 
https://www.youtube.com/watch?v

=EdxnL5Lf8wY&t=4067s  

FREUD por Felipe Pondé 

 
 
 

 
Documentário: 

 
https://www.youtube.com/watch?v
=IRxBoCKZZXk  

Freud – Para além da alma 
Documentário didático e 

esclarecedor sobre a vida e a 

obra de Freud. 

comunal através das relações de amizade. Para que esses 

objetivos sejam realizados, faz-se inevitável uma restrição à 
vida sexual. Não conseguimos, porém, entender qual 

necessidade força a civilização a tomar esse caminho, 
necessidade que provoca o seu antagonismo à sexualidade. 
Deve haver algum fator de perturbação que ainda não 

descobrimos.  
A pista pode ser fornecida por uma das exigências ideais, 

tal como as denominamos, da sociedade civilizada. Diz ela: 

‘Amarás a teu próximo como a ti mesmo.’ Essa exigência, 
conhecida em todo o mundo, é, indubitavelmente, mais antiga 

que o cristianismo, que a apresenta como sua reivindicação 
mais gloriosa. No entanto, ela não é decerto excessivamente 
antiga; mesmo já em tempos históricos, ainda era estranha à 

humanidade. Se adotarmos uma atitude ingênua para com ela, 
como se a estivéssemos ouvindo pela primeira vez, não 

poderemos reprimir um sentimento de surpresa e 
perplexidade. Por que deveremos agir desse modo? Que bem 
isso nos trará? Acima de tudo, como conseguiremos agir desse 

modo? Como isso pode ser possível? Meu amor, para mim, é 
algo de valioso, que eu não devo jogar fora sem reflexão. A 
máxima me impõe deveres para cujo cumprimento devo estar 

preparado e disposto a efetuar sacrifícios. Se amo uma pessoa, 
ela tem de merecer meu amor de alguma maneira. (Não estou 

levando em consideração o uso que dela posso fazer, nem sua 
possível significação para mim como objeto sexual, de uma vez 
que nenhum desses dois tipos de relacionamento entra em 

questão onde o preceito de amar meu próximo se acha em 
jogo.) Ela merecerá meu amor, se for de tal modo semelhante a 

mim, em aspectos importantes, que eu me possa amar nela; 
merecê-lo-á também, se for de tal modo mais perfeita do que 
eu, que nela eu possa amar meu ideal de meu próprio eu (self). 

Terei ainda de amá-la, se for o filho de meu amigo, já que o 
sofrimento que este sentiria se algum dano lhe ocorresse seria 
meu sofrimento também – eu teria de partilhá-lo. Mas, se essa 

pessoa for um estranho para mim e não conseguir atrair-me 
por um de seus próprios valores, ou por qualquer significação 

que já possa ter adquirido para a minha vida emocional, me 
será muito difícil amá-la. Na verdade, eu estaria errado agindo 
assim, pois meu amor é valorizado por todos os meus como 

um sinal de minha preferência por eles, e seria injusto para 
com eles, colocar um estranho no mesmo plano em que eles 
estão. Se, no entanto, devo amá-lo (com esse amor universal) 

meramente porque ele também é um habitante da Terra, assim 
como o são um inseto, uma minhoca ou uma serpente, receio 

então que só uma pequena quantidade de meu amor caberá à 
sua parte – e não, em hipótese alguma, tanto quanto, pelo 

https://www.youtube.com/watch?v=EdxnL5Lf8wY&t=4067s
https://www.youtube.com/watch?v=EdxnL5Lf8wY&t=4067s
https://www.youtube.com/watch?v=IRxBoCKZZXk
https://www.youtube.com/watch?v=IRxBoCKZZXk
https://www.youtube.com/watch?v=EdxnL5Lf8wY&t=4067s
https://www.youtube.com/watch?v=IRxBoCKZZXk
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Cinema/Filme: 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=3g2D6Dmc-no&t=1565s  

VALSA COM BASHIR 

Filme israelita de 2008 
escrito e dirigido por Ari 

Folman. No formato de 

documentário animado, o 

filme retrata as tentativas de 

Folman, um veterano da 
Guerra do Líbano de 1982, 

de recuperar as suas 

memórias perdidas dos 

eventos que marcaram o 

massacre de Sabra e 

Shatila. O filme foi lançado a 
13 de maio de 2008 durante 
o Festival de Cannes e foi 

um dos cinco indicados ao 

Oscar de melhor filme 

estrangeiro, além de ter sido 

escolhido como Melhor 
Filme do Ano, pela 
Sociedade Nacional dos 
Críticos dos Estados Unidos. 

 

Literatura: 

 
Quando Nietzsche chorou 

(1992) 

Romance do psicoterapeuta e 

professor Irvin D. Yalom que 

mescla elementos reais com 
a ficção. Obra que traça 

paralelo entre ficção e 

realidade e apresenta 

personagens históricos como 

Josef Breuer, professor do 

futuro pai da psicanálise: 
Sigmund Freud, e o filósofo 

Friedrich Nietzsche. 

julgamento de minha razão, tenho o direito de reter para mim. 

Qual é o sentido de um preceito enunciado com tanta 
solenidade, se seu cumprimento não pode ser recomendado 

como razoável?  
Através de um exame mais detalhado, descubro ainda 

outras dificuldades. Não meramente esse estranho é, em geral, 

indigno de meu amor; honestamente, tenho de confessar que 
ele possui mais direito a minha hostilidade e, até mesmo, meu 
ódio. Não parece apresentar o mais leve traço de amor por mim 

e não demonstra a mínima consideração para comigo. Se disso 
ele puder auferir uma vantagem qualquer, não hesitará em me 

prejudicar; tampouco pergunta a si mesmo se a vantagem 
assim obtida contém alguma proporção com a extensão do 
dano que causa em mim. Na verdade, não precisa nem mesmo 

auferir alguma vantagem; se puder satisfazer qualquer tipo de 
desejo com isso, não se importará em escarnecer de mim, em 

me insultar, me caluniar e me mostrar a superioridade de seu 
poder, e, quanto mais seguro se sentir e mais desamparado eu 
for, mais, com certeza, posso esperar que se comporte dessa 

maneira para comigo. Caso se conduza de modo diferente, 
caso mostre consideração e tolerância como um estranho, 
estou pronto a tratá-lo da mesma forma, em todo e qualquer 

caso e inteiramente fora de todo e qualquer preceito. Na 
verdade, se aquele imponente mandamento dissesse ‘Ama a 

teu próximo como este te ama’, eu não lhe faria objeções. E há 
um segundo mandamento que me parece mais 
incompreensível ainda e que desperta em mim uma oposição 

mais forte ainda. Tratasse do mandamento ‘Ama os teus 
inimigos’. Refletindo sobre ele, no entanto, percebo que estou 

errado em considerá-lo como uma imposição maior. No fundo, 
é a mesma coisa.  

Acho que agora posso ouvir uma voz solene me 

repreendendo: ‘É precisamente porque teu próximo não é 
digno de amor, mas, pelo contrário, é teu inimigo, que deves 
amá-lo como a ti mesmo’. Compreendo então que se trata de 

um caso semelhante ao do Credo quia absurdum  (Creio porque 
é absurdo). 

Ora, é muito provável que meu próximo, quando lhe for 
prescrito que me ame como a si mesmo, responda exatamente 

como o fiz e me rejeite pelas mesmas razões. Espero que não 
tenha os mesmos fundamentos objetivos para fazê-lo, mas terá 
a mesma ideia que tenho. Ainda assim, o comportamento dos 

seres humanos apresenta diferenças que a ética, desprezando 
o fato de que tais diferenças são determinadas, classifica como 
‘boas’ ou ‘más’. Enquanto essas inegáveis diferenças não forem 

removidas, a obediência às elevadas exigências éticas acarreta 
prejuízos aos objetivos da civilização, por incentivar o ser mau. 

https://www.youtube.com/watch?v=3g2D6Dmc-no&t=1565s
https://www.youtube.com/watch?v=3g2D6Dmc-no&t=1565s
https://www.youtube.com/watch?v=3g2D6Dmc-no&t=1565s
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCluWfo_TQAhVDjJAKHSOVAr0QjRwIBw&url=http://www.cliografia.com/2014/01/04/quando-nietzsche-chorou/&psig=AFQjCNECSjJivV8Gej_22mpJogY5rLj8Jw&ust=1481825213095313
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Literatura: 

 
A cura de Schopenhauer 

(2005) 
Romance de Irvin D. 

Yalom. A história se passa 

em torno das terapias em 

grupo coordenadas por 

Julius Hertzfeld, e a 

influência e participação de 
um antigo paciente, Philip 

Slate. O Livro utiliza de 

atualidades no mundo da 

psiquiatria e psicologia 

fazendo um enredo com a 
filosofia de Arthur 

Schopenhauer, filósofo do 

século XIX que afirma 

"viver é sofrer".  

 

Filosofia: 

 
Schopenhauer (1789-1860) 

Foi um filósofo alemão do 

século XIX. Ele é mais 
conhecido pela sua obra 
principal O mundo como 
vontade e representação 

(1818). Foi a filosofia de 

Schopenhauer que serviu 

de base para toda a obra 
psicanalítica de Sigmund 

Freud. 

Não podemos deixar de lembrar um incidente ocorrido na 

câmara dos deputados francesa, quando a pena capital estava 
em debate. Um dos membros acabara de defender 

apaixonadamente a abolição dela e seu discurso estava sendo 
recebido com tumultuosos aplausos, quando uma voz vinda do 
plenário exclamou: ‘Que messieurs les assassins commencent! 
(Que os senhores assassinos comecem!) 

O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que 

as pessoas estão tão dispostas a repudiar, é que os homens 
não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no 
máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, 

são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em 
conta uma poderosa quota de agressividade. Em resultado 

disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante 
potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os 
tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua 

capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo 
sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas 

posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-
lo. – Homo homini lúpus (O homem é o lobo do homem). Quem, 
em face de toda sua experiência da vida e da história, terá a 

coragem de discutir essa asserção? Via de regra, essa cruel 
agressividade espera por alguma provocação, ou se coloca a 

serviço de algum outro intuito, cujo objetivo também poderia 
ter sido alcançado por medidas mais brandas. Em 
circunstâncias que lhe são favoráveis, quando as forças 

mentais contrárias que normalmente a inibem se encontram 
fora de ação, ela também se manifesta espontaneamente e 
revela o homem como uma besta selvagem, a quem a 

consideração para com sua própria espécie é algo estranho. 
Quem quer que relembre as atrocidades cometidas durante as 

migrações raciais ou as invasões dos hunos, ou pelos povos 
conhecidos como mongóis sob a chefia de Gengis Khan e 
Tamerlão, ou na captura de Jerusalém pelos piedosos 

cruzados, ou mesmo, na verdade, os horrores da recente 
guerra mundial, quem quer que relembre tais coisas terá de se 
curvar humildemente ante a verdade dessa opinião.  

A existência da inclinação para a agressão, que podemos 
detectar em nós mesmos e supor com justiça que ela está 

presente nos outros, constitui o fator que perturba nossos 
relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a 
um tão elevado dispêndio [de energia]. Em consequência dessa 

mútua hostilidade primária dos seres humanos, a sociedade 
civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração. 

O interesse pelo trabalho em comum não a manteria unida; as 
paixões instintivas são mais fortes que os interesses razoáveis. 
A civilização tem de utilizar esforços supremos a fim de 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyh_79o_TQAhWHS5AKHXuYApsQjRwIBw&url=http://defrentecomoslivros.blogspot.com/2013/09/resenha-a-cura-de-schopenhauer-irvin-yalom.html&psig=AFQjCNEnV4j40dwGNCJfcGdXJgxeOYWjvg&ust=1481825411728339
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwittarOpfTQAhUElJAKHUTaDMYQjRwIBw&url=http://desciclopedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer&psig=AFQjCNG3GGmFRc_00z3P2_R7X8ZawkglCg&ust=1481825850145646
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Cinema/Filme:  

 
UM MÉTODO PERIGOSO 

(2012) 

Direção: David Cronenberg 
O filme revela um episódio 

pouco conhecido, mas 

muito marcante na vida 

dos dois mais importantes 

psicólogos de todos os 

tempos. O jovem 
psicanalista Carl Jung 

começa um tratamento 

inovador na histérica 

Sabina Spielrein (Keira 

Knigthley), sob influência 
de seu mestre e futuro 

colega, Sigmund Freud. 

Disposto a penetrar mais a 

fundo nos mistérios da 

mente humana, Jung verá 

algumas de suas ideias se 
chocarem com as teorias 

de Freud ao mesmo tempo 

em que se entrega a um 

romance alucinante e 

perigoso com a bela 
Sabina. 

 

 

 

 

 
 

 

 

estabelecer limites para os instintos agressivos do homem e 

manter suas manifestações sob controle por formações 
psíquicas reativas. Daí, portanto, o emprego de métodos 

destinados a incitar as pessoas a identificações e 
relacionamentos amorosos inibidos em sua finalidade, daí a 
restrição à vida sexual e daí, também, o mandamento ideal de 

amar ao próximo como a si mesmo, mandamento que é 
realmente justificado pelo fato de nada mais ir tão fortemente 
contra a natureza original do homem. A despeito de todos os 

esforços, esses empenhos da civilização até hoje não 
conseguiram muito. Espera-se impedir os excessos mais 

grosseiros da violência brutal por si mesma, supondo-se o 
direito de usar a violência contra os criminosos; no entanto, a 
lei não é capaz de deitar a mão sobre as manifestações mais 

cautelosas e refinadas da agressividade humana. Chega a hora 
em que cada um de nós tem de abandonar, como sendo 

ilusões, as esperanças que, na juventude, depositou em seus 
semelhantes, e aprende quanta dificuldade e sofrimento foram 
acrescentados à sua vida pela má vontade deles. Ao mesmo 

tempo, seria injusto censurar a civilização por tentar eliminar 
da atividade humana a luta e a competição. Elas são 
indubitavelmente indispensáveis. Mas oposição não é 

necessariamente inimizade; simplesmente, ela é mal 
empregada e tornada uma ocasião para a inimizade.  

Os comunistas acreditam ter descoberto o caminho para 
nos livrar de nossos males. Segundo eles, o homem é 
inteiramente bom e bem disposto para como seu próximo, mas 

a instituição da propriedade privada corrompeu-lhe a 
natureza. A propriedade da riqueza privada confere poder ao 

indivíduo e, com ele, a tentação de maltratar o próximo, ao 
passo que o homem excluído da posse está fadado a se rebelar 
hostilmente contra seu opressor.  

Se a propriedade privada fosse abolida, possuída em 
comum toda a riqueza e permitida a todos a partilha de sua 
fruição, a má vontade e a hostilidade desapareceriam entre os 

homens. Como as necessidades de todos seriam satisfeitas, 
ninguém teria razão alguma para encarar outrem como 

inimigo; todos, de boa vontade, empreenderiam o trabalho que 
se fizesse necessário. Não estou interessado em nenhuma 
crítica econômica do sistema comunista; não posso investigar 

se a abolição da propriedade privada é conveniente ou 
vantajosa. Mas sou capaz de reconhecer que as premissas 
psicológicas em que o sistema (comunista) se baseia são uma 

ilusão insustentável. Abolindo a propriedade privada, privamos 
o amor humano da agressão de um de seus instrumentos, 

decerto forte, embora, decerto também, não o mais forte; de 
maneira alguma, porém, alteramos as diferenças em poder e 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1200&bih=581&q=um+m%C3%A9todo+perigoso+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM5NNjIr0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAC33HfQmAAAA&ved=0ahUKEwiPiNz-pfTQAhWGG5AKHa57Ar0Q6BMIlAEoADAV
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1200&bih=581&q=David+Cronenberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM5NNjIrUuIAsY3M0lK0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAsadVljAAAAA&ved=0ahUKEwiPiNz-pfTQAhWGG5AKHa57Ar0QmxMIlQEoATAV
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy-7-BpvTQAhXLgpAKHcPvBrsQjRwIBw&url=http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132376/&psig=AFQjCNE5ciE1YsPJLHqERqDBLyQXCU5SuQ&ust=1481825958674349
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Psicologia: 

 
Carl Jung (1875-1961) 

Foi um psiquiatra e 
psicoterapeuta suíço que 

fundou a psicologia analítica. 

 

 

Psicologia: 

 
https://commons.wikimedia.org/wi

ki/File:Structural-Iceberg.svg  

 

 

Arte: 

 
Narciso 

Caravaggio, 1594-1596 

Galeria Nacional de Arte 
Antiga 

influência que são mal empregadas pela agressividade, nem 

tampouco alteramos nada em sua natureza. A agressividade 
não foi criada pela propriedade. Reinou quase sem limites nos 

tempos primitivos, quando a propriedade ainda era muito 
escassa, e já se apresenta no quarto das crianças, quase antes 
que a propriedade tenha abandonado sua forma anal e 

primária; constitui a base de toda relação de afeto e amor 
entre pessoas (com a única exceção, talvez, do relacionamento 
da mãe com seu filho homem). Se eliminamos os direitos 

pessoais sobre a riqueza material, ainda permanecem, no 
campo dos relacionamentos sexuais, prerrogativas fadadas a 

se tornarem a fonte da mais intensa antipatia e da mais 
violenta hostilidade entre homens que, sob outros aspectos, se 
encontram em pé de igualdade. Se também removermos esse 

fator, permitindo a liberdade completa da vida sexual, e assim 
abolirmos a família, célula germinal da civilização, não 

podemos, é verdade, prever com facilidade quais os novos 
caminhos que o desenvolvimento da civilização vai tomar; uma 
coisa, porém, podemos esperar; é que, nesse caso, essa 

característica indestrutível da natureza humana seguirá a 
civilização. 

Evidentemente, não é fácil aos homens abandonar a 

satisfação dessa inclinação para a agressão. Sem ela, eles não 
se sentem confortáveis. A vantagem que um grupo cultural, 

comparativamente pequeno, oferece, concedendo a esse 
instinto um escoadouro sob a forma de hostilidade contra 
intrusos, não é nada desprezível. É sempre possível unir um 

considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem 
outras pessoas para receberem as manifestações de sua 

agressividade. Em outra ocasião, examinei o fenômeno no qual 
são precisamente comunidades com territórios adjacentes, e 
mutuamente relacionadas também sob outros aspectos, que se 

empenham em rixas constantes, ridicularizando-se umas às 
outras, como os espanhóis e os portugueses por exemplo, os 
alemães do Norte e os alemães do Sul, os ingleses e os 

escoceses, e assim por diante. Dei a esse fenômeno o nome de 
‘narcisismo das pequenas diferenças’, denominação que não 

ajuda muito a explicá-lo. Agora podemos ver que se trata de 
uma satisfação conveniente e relativamente inócua da 
inclinação para a agressão, através da qual a coesão entre os 

membros da comunidade é tornada mais fácil. Com respeito a 
isso, o povo judeu, espalhado por toda a parte, prestou os mais 
úteis serviços às civilizações dos países que os acolheram; 

infelizmente, porém, todos os massacres de judeus na Idade 
Média não bastaram para tornar o período mais pacífico e mais 

seguro para seus semelhantes cristãos. Quando, outrora, o 
Apóstolo Paulo postulou o amor universal entre os homens 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structural-Iceberg.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structural-Iceberg.svg
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM5uGmp_TQAhWBDZAKHViNCooQjRwIBw&url=http://www.biography.com/people/carl-jung-9359134&psig=AFQjCNE-upbX9dThrzQ-OZLOo1zMYHgo3g&ust=1481826301706765
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdhvm-qPTQAhUIvJAKHWqIBbYQjRwIBw&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Superego&psig=AFQjCNHpknCnKibrTXm0qpIZJfO-R_6UWA&ust=1481826621557981
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEoajBtvTQAhWCGJAKHVClBcAQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/es/Narciso_(Caravaggio)&psig=AFQjCNGfoGqm18nYe4umAvpVms4tqJPAxg&ust=1481830359183081
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Televisão: 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=l7NpumQibGk  

FREUD –GLOBO CIÊNCIA 

Programa didático e 

esclarecedor. 

 

 
 

 

 

 

Arte: 

 
Sono (1937) 

Salvador Dalí (1904-1989)  

O surrealismo do pintor está 
em consonância com as 

ideias de Freud. Seu trabalho 

chama a atenção pela 

incrível combinação de 

imagens bizarras, oníricas, 
com excelente qualidade 

plástica. 

 

 
 

como o fundamento de sua comunidade cristã, uma extrema 

intolerância por parte da cristandade para com os que 
permaneceram fora dela tornou-se uma consequência 

inevitável. Para os romanos, que não fundaram no amor sua 
vida comunal como Estado, a intolerância religiosa era algo 
estranho, embora, entre eles, a religião fosse do interesse do 

Estado e este se achasse impregnado dela. Tampouco 
constituiu uma possibilidade inexequível que o sonho de um 
domínio mundial germânico exigisse o antissemitismo como 

seu complemento, sendo, portanto, compreensível que a 
tentativa de estabelecer uma civilização nova e comunista na 

Rússia encontre o seu apoio psicológico na perseguição aos 
burgueses. Não se pode senão imaginar, com preocupação, 
sobre o que farão os soviéticos depois que tiverem eliminado 

seus burgueses.  
Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não 

apenas à sexualidade do homem, mas também à sua 
agressividade, podemos compreender melhor porque lhe é 
difícil ser feliz nessa civilização. Na realidade, o homem 

primitivo se achava em situação melhor, sem conhecer 
restrições de instinto. Em contrapartida, suas perspectivas de 
desfrutar dessa felicidade, por qualquer período de tempo, 

eram muito tênues. O homem civilizado trocou uma parcela de 
suas possibilidades de felicidade por uma parcela de 

segurança. Não devemos esquecer, contudo, que na família 
primeva (relativo aos tempos primitivos) apenas o chefe 
desfrutava da liberdade instintiva; o resto vivia em opressão 

servil. Naquele período primitivo da civilização, o contraste 
entre uma minoria que gozava das vantagens da civilização e 

uma maioria privada dessas vantagens era, portanto, levada a 
seus extremos. Quanto aos povos primitivos que ainda hoje 
existem, pesquisas cuidadosas mostraram que sua vida 

instintiva não é, de maneira alguma, passível de ser invejada 
por causa de sua liberdade. Está sujeita a restrições de outra 
espécie, talvez mais severas do que aquelas que dizem respeito 

ao homem moderno. 
Quando, com toda justiça, consideramos falho o 

presente estado de nossa civilização, por atender de forma tão 
inadequada às nossas exigências de um plano de vida que nos 
torne felizes, e por permitir a existência de tanto sofrimento, 

que provavelmente poderia ser evitado; quando, com crítica 
impiedosa, tentamos pôr à mostra as raízes de sua 
imperfeição, estamos indubitavelmente exercendo um direito 

justo, e não nos mostrando inimigos da civilização. Podemos 
esperar efetuar, gradativamente, em nossa civilização 

alterações tais, que satisfaçam melhor nossas necessidades e 
escapem às nossas críticas. Mas talvez possamos também nos 

https://www.youtube.com/watch?v=l7NpumQibGk
https://www.youtube.com/watch?v=l7NpumQibGk
https://www.youtube.com/watch?v=l7NpumQibGk
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizz5yyuPTQAhVGf5AKHRA9C7YQjRwIBw&url=https://www.wikiart.org/en/salvador-dali&psig=AFQjCNHiHKzAfAqzEXMVIK6EuEKbvo69tw&ust=1481830889229349
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RG – Registro Geral 

Identidade – Quem sou eu? 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ATIVIDADE 2 

 
A partir da temática sobre a 

influência da civilização na 

formação da identidade 
humana, descreva abaixo, as 

principais características que 

existem em você e que 

tiveram origem naquilo que 

Freud descreve como 
civilização e superego. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

familiarizar com a ideia de existirem dificuldades, ligadas à 

natureza da civilização, que não se submeterão a qualquer 
tentativa de reforma. Além e acima das tarefas de restringir os 

instintos, para as quais estamos preparados, reivindica nossa 
atenção o perigo de um estado de coisas que poderia ser 
chamado de ‘pobreza psicológica dos grupos’. Esse perigo é 

mais ameaçador onde os vínculos de uma sociedade são 
principalmente constituídos pelas identificações dos seus 
membros uns com os outros, enquanto que indivíduos do tipo 

de um líder não adquirem a importância que lhes deveria 
caber na formação de um grupo. O presente estado cultural 

dos Estados Unidos da América nos proporcionaria uma boa 
oportunidade para estudar o prejuízo à civilização, que assim é 
de se temer. Evitarei, porém, a tentação de ingressar numa 

crítica da civilização americana; não desejo dar a impressão de 
que eu mesmo estou empregando métodos americanos. 

 
FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão, O mal-estar na civilização e 
outros trabalhos (1927-1931), Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XXI, Imago Editora, Rio 

de Janeiro, pp. 112-120. 
 

 

ATIVIDADE 1 
 

1) Qual é a principal ideia defendida no capítulo V do livro O Mal estar da Civilização? 

Utilize fragmentos do texto para compor a sua resposta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSqtDXuvTQAhVKOZAKHXqGB7wQjRwIBw&url=http://consultacpfgratis.blog.br/carteira-de-identidade-orgao-expedidor-rg/&psig=AFQjCNEQNNs3xsVwYHzAI6kw4WKemVAeRA&ust=1481831500384398
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Filosofia e literatura: 

 

 
Albert Camus (1913-1960) 

Foi um escritor, romancista, 

ensaísta, dramaturgo e 
filósofo francês nascido na 

Argélia. Camus recebeu o 

Prêmio Nobel de Literatura 

de 1957 "por sua importante 

produção literária, que, com 
seriedade lúcida ilumina os 

problemas da consciência 

humana em nossos tempos". 

 

LIVRO PARADIDÁTICO 

Literatura: 

 
O Mito de Sísifo (1941) 

Autor: Albert Camus 

Camus introduz sua filosofia 

do absurdo: o do homem em 

busca de sentido, unidade e 
clareza no rosto de um 

mundo ininteligível 

desprovido de Deus e 

eternidade. Será que a 

realização do absurdo exige 

o suicídio? Camus responde: 
"Não. Exige revolta". Ele 

Texto 6 - O MITO DE SÍSIFO E SUA CONOTAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA  

 
Em uma das mais incríveis narrativas míticas gregas 
ocorreu um episódio de punição devido à esperteza de 

Sísifo que enganou os deuses e foi condenado a um 
trabalho sem fim. 
 

Sísifo (e não Euler, ex-jogador do Palmeiras da década 
de 90) é o filho do vento (o deus Éolo). Trata-se na narrativa 

mítica da Grécia Antiga de um camponês que fundou a cidade 
de Corinto (antes chamada de Éfira), conhecida por ser 
povoada de homens que brotaram de cogumelos. Ele se casou 

com uma das Plêiades (conjunto de estrelas), Mérope, filha do 
deus Atlas. 

Como camponês, Sísifo tinha um rebanho que ia 
diminuindo sem que ele notasse a razão. Era que um Autólico, 
um vizinho seu, tinha a capacidade de se metamorfosear em 

animais e usava essa capacidade para adentrar nas 
propriedades alheias sem ser notado e roubar os animais nos 
quais poderia se transformar. Um dia, Sísifo resolveu marcar o 

seu rebanho e conseguiu seguir as pegadas que levaram até a 
casa de Autólico, comprovando que este o roubava. Assim, 

chamou testemunhas para atestar a ladroagem e enquanto os 
vizinhos discutiam sobre o roubo, Sísifo rodeou a casa e, ao 
topar com a filha de Autólico, Anticleia, uniu-se a ela e gerou o 

astuto Odisseu (que tem como marca do pai a esperteza, 
inclusive mostrada nesse ato). 

No entanto, longe dali, ocorria o episódio da abdução de 
Egina por Zeus. O pai de Egina, Esopo, ao procurá-la, 
encontrou-se com Sísifo que dedurou Zeus. Este ao escapar da 

fúria do deus Esopo, vingou-se de Sísifo e ordenou que Hades 
o levasse ao Tártaro (mundo subterrâneo onde viviam as almas 
condenadas). Sísifo pediu então a sua esposa, Mérope, que não 

o enterrasse. Com isso, já no Tártaro, ele persuadiu Perséfone 
a deixar-lhe voltar à vida para organizar seu sepultamento e se 

vingar dos negligentes que não o fizeram. Ela o deixou ir por 
três dias, mas ele quebrou, claro, sua promessa, até que 
Hermes foi indicado a trazê-lo à força novamente. 

Sísifo, então, recebeu uma punição exemplar: rolar 
diariamente uma pedra montanha acima até o topo. Ao chegar 
ao topo, o peso e o cansaço promovidos pela fadiga fariam a 

pedra rolar novamente até o chão e no outro dia ele deveria 
começar tudo novamente e assim para todo o sempre. Essa 

punição era um modo de envergonhar Sísifo por sua esperteza 
e habilidade usadas para tramar contra os deuses. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXs6y5t_bQAhWBj5AKHc2uCQcQjRwIBw&url=http://www.biography.com/people/albert-camus-9236690&psig=AFQjCNEC-C7fQ1bFMhFF6oGRjRrnIJeD8g&ust=1481899345701870
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então descreve várias 

abordagens do absurdo na 

vida. 

 

Vídeo: 

 
Quem somos nós? 
Albert Camus por Mauricio 

Marsola 

 

 

Arte: 

 
De onde viemos - o que 

somos - para onde vamos - 

(1897) 

Paul Gauguin (1848-1903) 

Questionamento filosófico 

sobre a vida humana. 
 

 

ATIVIDADE 2 

Qual é o sentido da vida? 

O que não possui sentido? 
O que é pura gratuidade? O 

que lhe dá sentido de 

existência? O que lhe dá 

prazer em viver? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

No século XX, um autor do movimento conhecido como 

“existencialismo”, Albert Camus, retomou o mito para explicar 
a condição humana e promover o que ficou conhecido como “A 

revolta metafísica”. Explicava Camus que a vida dos homens 
era tal como o mito de Sísifo: seguir uma rotina diária, sem 
sentido próprio, determinada por instâncias como a religião e o 

sistema capitalista de produção. No mundo administrado, 
levantamos de manhã, trabalhamos, comemos, reproduzimos 
etc., e tudo isso não faz o menor sentido, já que se refere a 

modos de pensar que se impõem ao indivíduo sem que ele 
participe da estruturação desse modo de vida, como se não 

tivéssemos escolhas. 
Portanto, ainda que não se precise chegar aos extremos 

de Camus, o mito serve para mostrar que seguindo as 

ideologias dominantes, seremos punidos com a mesmice, com 
o sentido heterônomo. Fica o alerta para a compreensão sobre 

a liberdade e a responsabilidade humana com relação à sua 
vida, ao seu mundo e aos outros. 
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ATIVIDADE 1 
Faça a leitura do livro de Camus, O Mito de Sísifo. No entanto, 

é fundamental que você note sentido naquilo que é narrado. 
Não leia por ser uma obrigação, tampouco porque cairá na 

prova ou porque o professor está solicitando. Para ler um livro 
como esse, não se sinta como Sísifo, realizando eternamente 

um trabalho sem nenhum sentido. Encontre em suas páginas 
uma crítica a tudo aquilo que lhe é imposto e pouco lhe foi 
explicado. Boa leitura. 

Caso precise de inspiração, assista ao vídeo abaixo. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6A5UdogBsU  
Como a literatura pode mudar sua vida - Alain de Botton 
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