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1ª SEÇÃO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

APRESENTAÇÃO 

A presente produção foi construída no formato de um Caderno Pedagógico, com 

o objetivo de contribuir não apenas para a discussão acerca das possibilidades de ensino 

da Filosofia no nível médio da educação básica, mas também para a proposição de 

estratégias para tal ensino. Ela centra-se na investigação acerca da importância do 

desenvolvimento da habilidade da leitura ao mesmo tempo em que propõe alguns 

encaminhamentos para o trabalho com a leitura de textos filosóficos, sua compreensão e 

discussão, tanto quanto sua vinculação ao cotidiano do estudante. Nossa perspectiva é a 

de que o trabalho com o texto filosófico possibilita o desenvolvimento da capacidade de 

operações de pensamento superiores, como a abstração e o raciocínio, o que entendemos 

como fundamental ao processo de autonomia e de emancipação que as aprendizagens 

podem permitir.  

A opção pelo formato de Caderno Pedagógico se deu em vista da sua 

simplicidade e da sua aplicação prática no cotidiano escolar, tanto quanto porque é 

nesse universo que o professor diariamente prepara e efetiva sua ação pedagógica. 

Obviamente, o público a que se destina tal unidade é o dos alunos do ensino médio. 

Nossa pretensão é a de implementar esse material junto aos alunos do curso de Filosofia 

da EJA, mas entendemos que sua aplicação seja do mesmo modo possível em salas de 

aula do ensino ‘regular’.  

O Caderno Pedagógico está constituído por duas seções: a primeira contém os 

aspectos teóricos básicos ao desenvolvimento de uma produção didática; a segunda é 

formada por essa produção, dividida em quatro unidades. Todas essas unidades 

discutem o problema da liberdade e a possibilidade da autonomia e da emancipação. A 

Unidade 1 efetiva essa discussão num nível inicial de colocação do problema e de seu 

entendimento a partir da vivência comum a todos, mas também a partir da explicação do 

mito. A Unidade 2 realiza uma investigação filosófica sobre o problema da liberdade a 

partir de um filósofo do final da Antiguidade e ligado à filosofia Patrística: Agostinho. 

A Unidade 3 centra a mesma investigação no pensamento de um filósofo 

contemporâneo, ligado à filosofia existencialista: Sartre. A Unidade 4 traz a questão da 

liberdade na perspectiva da razão comunicativa de Jürgen Habermas.  
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É importante registrar que temos plena consciência do ‘engessamento’ que uma 

unidade didática pode provocar, uma vez que propõe um passo-a-passo que direciona a 

ação do professor. Nossa intenção, todavia, é a de meramente oferecer um caminho 

possível – e não o caminho. A liberdade de cada professor para mudar, excluir, 

acrescentar é fundamental, e é o que de fato ocorre na prática do cotidiano da sala de 

aula, quando, na interação com os alunos e nas vivências reais, novos encaminhamentos 

podem ser descobertos e adotados. Por outro lado, as possíveis e prováveis alterações de 

rumo não isentam o professor de um planejamento de sua ação pedagógica, muito pelo 

contrário. Quando se tem um plano inicial, ainda que as ações acabem sendo 

direcionadas para outras questões que inevitavelmente surgem num processo de ensino 

e aprendizagem, há sempre um marco a indicar os objetivos previamente traçados e a 

apontar estratégias para ainda assim alcançá-los. 

A escolha da linha de pesquisa – o uso do texto filosófico – deveu-se ao 

entendimento de que é o texto filosófico o portador da discussão que institui e 

caracteriza a filosofia; de que a reflexão e a discussão filosófica carregam a 

possibilidade de um movimento do pensamento e de nova percepção da realidade, o que 

abre a perspectiva de um esclarecimento emancipador; de que o desenvolvimento da 

habilidade de leitura é essencial a todos os que vivem nas sociedades contemporâneas; 

de que o hábito da leitura vem se constituindo numa dificuldade nos dias atuais; de que 

o domínio da leitura possibilita maior compreensão da realidade e, consequentemente, 

possibilidade de esclarecimento, de autonomia e de emancipação, no sentido da 

consciência da importância do uso da razão para a libertação da tutela alheia, seja essa 

tutela os preconceitos de senso comum, a mídia, as diferentes ideologias... 

Finalmente, destacamos que os trechos de textos filosóficos escolhidos para 

compor as Unidades Didáticas têm em comum o fato de discutirem a questão da 

liberdade e de propiciarem a reflexão em torno das condições necessárias ao cotidiano 

processo de construção dos próprios caminhos. Obviamente que não são os únicos a 

fazerem isso, nem as pretensões de discussão do tema se esgotam nesses textos. Por 

outro lado, todo e qualquer texto filosófico, seja ele da área da ética, da estética, da 

filosofia da ciência, da política, da teoria do conhecimento ou de outra área qualquer, à 

medida que formula um problema, investiga-o e elabora teses sobre ele, permite a seu 

leitor um exercício de pensamento que é por si mesmo já libertador, porque então 

horizontes são abertos, obviedades são questionadas, e o pensamento alça voos antes 

não imaginados. É exatamente esses voos que esperamos que os alunos alcem, num 



6 
 

movimento de pensamento que lhes revele novas perspectivas conceituais, um passo 

indispensável em direção à autonomia e à emancipação.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

Nas modernas sociedades de informação em que vivemos, saber ler e escrever 

torna-se requisito praticamente indispensável à sobrevivência material e social dos 

indivíduos e das sociedades civil, econômica e politicamente organizadas, bem como se 

constitui em ferramenta indispensável à resistência ante as mais diversas formas de 

dominação. É justamente nesse sentido que é praticamente consenso no meio 

educacional que o trabalho com a leitura e a escrita seja responsabilidade contínua não 

apenas da Língua Portuguesa, mas de todas as disciplinas curriculares, mesmo porque 

nenhuma delas prescinde dessas competências de base para o acesso à parcela do saber 

historicamente acumulado que representam e pela transmissão da qual são responsáveis.  

Por outro lado e de modo específico, no que concerne ao ensino e à 

aprendizagem da Filosofia, a leitura e a escrita são ferramentas básicas de trabalho: toda 

Filosofia está produzida e registrada em textos. São eles a fonte de todo conhecimento 

filosófico produzido e em produção, são o ponto a partir do qual o diálogo filosófico se 

instaura e constantemente se renova. Não há como filosofar sem adentrar a esse diálogo, 

todo ele efetivado a partir de textos escritos. Todavia, à importância do trabalho escolar 

com o texto filosófico, opõem-se obstáculos de considerável relevo.  

É notória e geral a força atrativa que nossa cultura imagética e instantânea exerce 

sobre as pessoas, desmotivando-as para qualquer atividade intelectual que exija maior 

disciplina e concentração, como ocorre com o árduo exercício da leitura, da escrita e do 

pensamento. Do mesmo modo, e em alguma medida também daí consequente, não há 

como ignorar a atual condição de inúmeros estudantes da escola pública, incapazes de 

realizar operações básicas de escrita, de leitura e de compreensão de textos mínimos, tal 

como revelam as diferentes avaliações de desempenho escolar vigentes. Toda essa 

situação, muito obviamente, eleva-se como sério obstáculo ao próprio trabalho escolar, 

revelando a ponta de um iceberg que se ancora em políticas educacionais públicas 

edificadas especialmente segundo demandas econômicas que não exigem da massa 

operária – ou não exigiam – maior qualificação.  

Por outro lado, é necessário destacar a iniciativa da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná de produzir e disponibilizar a todos os colégios estaduais a 
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Antologia de Textos Filosóficos, material riquíssimo para o trabalho com a leitura dos 

clássicos da Filosofia. Ainda assim, são muitas as razões para que esse trabalho acabe 

não assumindo papel pedagógico-filosófico relevante no ensino médio. Entre elas, cabe 

destacar a completa ausência de tradição de ensino da Filosofia na educação básica, 

dadas as precárias inserções e constantes e longevas retiradas da disciplina da matriz 

curricular do ensino médio ao longo da história educacional brasileira.  

Apesar de todos esses obstáculos – ou justamente por conta deles –, a intenção 

de refletir sobre o ensino da disciplina, através, especialmente, do exame acerca da 

propriedade do trabalho com o texto filosófico e da proposição de alguns subsídios 

indispensáveis a esse empreendimento, justifica-se como tentativa de ampliar uma 

discussão candente e de fornecer alternativas à execução de uma tarefa que parece 

fundamental. Nesse mesmo sentido, tal justificativa encontra eco em documentos de 

base da educação brasileira e paranaense, a saber e respectivamente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Filosofia e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

para a Filosofia, pois que defendem ambos a importância do trabalho com a leitura 

significativa de textos filosóficos no ensino médio.  

O texto filosófico, entendemos, carrega em si o conteúdo e a forma, o conceito e 

o argumento, a filosofia e o filosofar
1
. Trabalhar com a leitura desse texto requer o 

trabalho com a compreensão, com a reflexão, com o questionamento, com o diálogo, 

com as discussões, com a escrita. Operações todas que possibilitam a apropriação dos 

conteúdos filosóficos ao mesmo tempo em que permitem o desenvolvimento do 

pensamento abstrato, da capacidade argumentativa, condições fundamentais à 

possibilidade de uma emancipação humana. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As bases filosóficas para pensar a presente Produção Didático-Pedagógica 

Os homens são seres capazes de aprendizagens, cujos processos contínuos e cada 

vez mais complexos permitem que se fale em formação humana. Embora ocorram de 

variadas formas e nos mais diversos contextos e práticas sociais, nas sociedades 

                                                           
1
 Apesar da aparente tautologia de um truísmo contido na expressão “a filosofia e o filosofar”, a filosofia 

é, a partir de uma exigência interna, uma prática que se define e justifica a si mesma no momento de se 
exercitar.  
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modernas, especialmente, as aprendizagens são sistematicamente orientadas pela 

instituição escolar – o locus formalmente responsável pela formação mais ampla das 

novas gerações. Como tal, a escola debruça-se incessantemente sobre seu próprio papel, 

investigando-o, revisando-o, fundamentando-o a partir de teorias pedagógicas que, 

fundadas em concepções epistemológicas diversas sobre homem e sociedade e infladas 

por demandas extraescolares para o perfil desse homem e dessa sociedade, insistem na 

importância de determinadas estratégias para a execução da função social da escola. 

Diferentes demandas, diferentes concepções, diferentes teorias. O conflito pedagógico 

está então instituído... ainda que todos falem em educar para a emancipação, para a 

autonomia do pensamento e da vontade na construção de uma sociedade mais justa... Se 

discordam quanto aos meios, e mesmo até quanto às finalidades educativas, é inegável, 

porém, que os recortes teóricos todos, mesmo os mais díspares, confirmam a 

importância e a necessidade da educação no processo de formação humana.  

Mas, se falamos em ‘educar para a emancipação’, não seria necessário 

definirmos ‘emancipação’? Sem dúvida, essa é a primeira e indispensável tarefa a 

realizar, e o fazemos, aqui, na perspectiva de Jürgen Habermas
2
, para quem emancipar 

implica na construção de um Eu autônomo, capaz de exercitar sua competência 

cognitiva, moral e linguística nas relações consigo mesmo, com os outros Eus e com o 

mundo, com vistas ao entendimento, o que implica no desenvolvimento de uma razão 

comunicativa, ou seja, voltada à discursividade e à construção conjunta de consensos 

que permitam o desenvolvimento social no sentido da superação de uma realidade de 

perda da liberdade e do sentido da vida. 

Para Habermas, a razão humana não está dada, nem porta uma essência pré-

definida. Antes, ela é processual, constitui-se de forma intersubjetiva, na discursividade 

dos sujeitos que buscam, cada qual com sua pretensão de validez, um acordo sobre uma 

verdade também não previamente dada, mas consensualmente edificada. Nesse 

paradigma da intersubjetividade, a linguagem se configura no meio pelo qual essa razão 

comunicativa se constitui. O medium linguístico torna-se fundamental na configuração 

de uma razão dialógica, aberta, que deve ser estendida aos diversos fragmentos teóricos 

de entendimento do mundo, aí incluso a Filosofia, que Habermas defende dever 

constituir-se não mais como “tribunal da razão”, mas como intérprete das relações entre 

                                                           
2
 Jürgen Habermas, filósofo alemão contemporâneo (1927-), é integrante da Escola de Frankfurt e autor 

de inúmeras obras em que defende uma ação comunicativa – por oposição a uma ação estratégica  – 
como forma de racionalidade capaz de possibilitar a transformação social e a emancipação humana. 
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o cotidiano dos homens e as elaborações das diversas ciências, num procedimento 

cooperativo e numa perspectiva falibilista: nem as ciências nem a filosofia representam 

a verdade, mas tão somente portam pretensões de validez que devem ser discutidas com 

a finalidade de consenso. Mas, como seria possível uma tal mudança de perspectiva? 

Para o filósofo, as possibilidades de transformação da realidade social contemporânea 

no sentido da emancipação humana se encontram justamente nos processos de 

aprendizagem envolvidos na formação dos sujeitos.  

Habermas defende que embora vivendo em culturas diferentes, em sociedades 

diferentes, tendo personalidades diferentes, ainda assim todos os homens convivem no 

que ele chama de um mundo da vida, onde essas três estruturas invariantes e atemporais 

(cultura, sociedade, personalidade) estão presentes. Nesse mundo da vida, os indivíduos 

atuam linguística e intersubjetivamente, partilhando seu aprendizado e desenvolvendo 

suas competências interativas (competências cognitivas, linguísticas e de ação, ou 

prático-morais) na relação com sujeitos socializados comunicativamente, na relação 

consigo mesmos, na relação com os objetos da natureza externa, e no contato com as 

próprias emissões linguísticas. As competências interativas (ainda que modificáveis de 

um sujeito para outro) são também estruturas universais (independentes desta ou 

daquela cultura), e seu desenvolvimento caracteriza o processo de ontogênese, ou seja, o 

processo de formação da identidade do Eu, da personalidade. A universalidade da 

ontogênese permite defini-la também como uma filogênese, ou seja, a espécie humana 

como um todo passa pelas etapas de desenvolvimento que cada indivíduo vivencia em 

seu processo de formação da identidade do Eu. Essa universalidade aponta para a 

importância desse processo e para necessidade de seu entendimento, mesmo porque, 

para Habermas, o pleno desenvolvimento da ontogênese permite a formação do ‘Eu 

competente’, autônomo, emancipado. Assim, estudando a relação entre os modelos de 

socialização e os processos de desenvolvimento da identidade do Eu, Habermas 

encontra em Piaget as bases para a evolução da competência cognitiva; em Kohlberg, as 

bases para o desenvolvimento da competência moral; na pragmática universal (Searle e 

Austin), as bases para o desenvolvimento da competência linguística. 

A teoria psicogenética de Piaget define a constituição da inteligência humana a 

partir das relações entre estruturas esquemáticas do indivíduo e o meio ambiente 

sociocultural em que ele se insere, através de processos de auto-regulação, quando o 

sujeito, em interação com o mundo, assimila a realidade, acomodando-a a seus 

esquemas, de modo gradativo e progressivamente complexo, aumentando o nível de 
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equilíbrio entre sistema cognitivo e meio ambiente.  As etapas de formação do Eu – 

constituídas cada qual por uma estrutura cognitiva, linguística e moral, necessárias e 

comuns a todos os indivíduos – constituem uma sequência hierárquica e irreversível, 

sem saltos, cada uma delas formando um todo equilibrado, mas também aberto à 

passagem para o próximo estágio de desenvolvimento, que se inicia num nível 

simbiótico, próprio do recém-nascido, para, gradativamente, passando pelo 

egocentrismo infantil e pela descentração, chegar a um nível de pensamento socializado, 

racional e autônomo. Assim, a psicogênese implica em processos de maturação 

biológica e de auto-regulação do sistema nervoso central, da mesma forma em que 

implica na necessidade de comunicação e na pré-existência de um sistema linguístico 

que permita a comunicação intersubjetiva. O desenvolvimento do Eu se dá através de 

um processo contínuo e progressivo de aquisição de um conjunto de competências que 

permitem ao sujeito uma crescente descentração, socialização e autonomia. A teoria 

piagetiana, pois, resgata a dimensão do sujeito como ser individual sem desvinculá-la da 

dimensão da universalidade: o processo de formação do Eu, numa inter-relação de 

adaptação entre estruturas universais e o entorno do indivíduo, é processo comum a 

todos os homens.  

 Contrariamente à visão de que a moralidade seria consequência apenas do 

processo de socialização, dificultando a possibilidade de conquista de autonomia, 

Lawrence Kohlberg segue Piaget e investiga o processo de desenvolvimento da 

consciência moral tanto a partir das experiências na relação com o mundo como, e 

especialmente, a partir de estruturas universais e invariantes, independente da cultura 

em que o indivíduo se insere. Ele propõe que o desenvolvimento da moralidade passa 

por estágios, numa sequência invariável e sem saltos, e em que o sujeito que se encontra 

em determinado estágio não é capaz de compreender o raciocínio moral do estágio 

subsequente. Por outro lado, a passagem de um estágio a outro se dá porque o indivíduo, 

em seu processo de desenvolvimento, acaba por perceber a possibilidade de soluções a 

problemas de interação mais interessantes que aquelas de que lançava mão no estágio 

anterior. Ao definir os níveis de desenvolvimento da consciência moral (nível pré-

convencional, convencional, e pós-convencional), Kohlberg aponta para uma lógica do 

desenvolvimento em que tal consciência se amplia e se descentra progressivamente. 

Assim, um indivíduo moral, ao invés de aceitar passivamente os valores 

convencionados na tradição cultural em que foi socializado, seria aquele capaz de 

questioná-los e moralmente agir para além deles. Nas palavras de Habermas, 
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‘consciência moral’ indica “a capacidade de usar a competência interativa para 

elaborar conscientemente conflitos de ação moral relevantes” (Habermas, 1983, p.67), 

ou seja, a capacidade de agir conscientemente com vistas a uma solução consensual. 

Indivíduos que assim procedem são chamados de ‘sujeitos de ação competentes’. É 

justamente a partir das teorias paralelas de Piaget e Kohlberg que Habermas pode 

construir sua teoria do desenvolvimento do ‘Eu competente’, que prevê uma ‘situação 

ideal de fala’, ou seja, uma situação que implique sujeitos interativamente competentes, 

dispostos a uma resolução consensual de conflitos de ação moralmente relevantes. Ao 

se deparar com ‘conflitos de ação moral relevantes’, isto é, com situações que exigem a 

resolução de determinada circunstância de crise que implicam em juízos morais, os 

sujeitos aí envolvidos só poderão chegar a um consenso se houver possibilidade de 

reciprocidade entre as estruturas de interação em que cada um se encontra, sem ser 

necessário, para tanto, que haja convergência de origem social entre esses sujeitos ou 

concordância quanto às tradições culturais em que se formaram. Assim, a reciprocidade 

entre sujeitos agentes depende das estruturas de interação possíveis, o que indica que 

essa reciprocidade pode ser completa (quando ambos podem esperar ou fazer a mesma 

ação, como no caso das regras do direito privado) ou incompleta (quando podem esperar 

ou fazer ações diferentes, como ocorre na relação entre professor e aluno, ou entre pais 

e filhos). Isso tudo ainda revela que há uma interdependência entre sociedade e natureza 

que influencia diretamente a formação da identidade do Eu, pois a moralidade é uma 

questão que envolve as relações entre sujeitos, relações que se dão em sociedade. O 

desenvolvimento de sujeitos morais está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento 

moral da sociedade. Nesse sentido, Habermas defende que uma autonomia da 

identidade do Eu formada sob uma ética universal da linguagem – paradigma da 

intersubjetividade – é muito mais rica e exigente que uma autonomia fundada sobre uma 

ética formalista dos deveres. Mas é também uma perspectiva utópica a ser perseguida. 

De qualquer forma, a coesão social que se dá através de uma multiplicidade de 

indivíduos autônomos, que chegam a uma forma de interação social mediatizada por 

uma razão discursiva, é sempre uma possibilidade de coesão emancipadora. 

 As pesquisas de Austin e de Searle permitem a Habermas compreender o 

desenvolvimento da linguagem a partir da ‘teoria da pragmática universal’, que objetiva 

compreender o sistema de regras que os indivíduos devem dominar para emitir orações, 

qualquer que seja a língua e quaisquer que sejam os contextos em que tais orações se 

inserem. De modo bastante geral, a pragmática universal da linguagem aponta que os 
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atos de fala apresentam um conteúdo proposicional, isto é, um conteúdo a ser 

comunicado, uma força ilocucionária, ou seja, uma força que permite o entendimento 

entre falante e ouvinte sobre o conteúdo expresso e nos termos em que ele é expresso 

(como afirmação, como ordem, como promessa, etc.), pretensões de validez, como a 

verdade do conhecimento expresso, a retidão da norma invocada, ou a veracidade do 

falante que se expressa, além de uma pretensão de inteligibilidade, isto é, de que aquilo 

o que o falante diz seja compreendido pelo ouvinte. A linguagem é sempre a mediadora 

das relações entre os falantes quando se referem a algo no mundo, daí que sua 

intencionalidade primordial é a comunicação e sua função original, o entendimento. 

Todavia, para que haja a possibilidade de interpretação recíproca, cada falante deve 

trazer para o diálogo a pretensão de ser inteligível e veraz e de ser reconhecido pelos 

demais como tal. Nesse sentido, além de ser uma forma de comunicação que visa o 

entendimento, a linguagem também se constitui numa forma de interação: todo ato de 

fala é fala e é ação, pois os sujeitos linguísticos são, ao mesmo tempo, falantes e atores 

sociais. Assim, em qualquer modo linguístico de expressão, o princípio essencial é o 

entendimento entre falante e ouvinte, o que exige pretensões de validez inegociáveis ao 

falante, tais como a inteligibilidade no que diz, a verdade do conteúdo proposicional 

afirmado, a veracidade na apresentação que faz de si e a retidão ou adequação às normas 

sociais. As pretensões de validez possibilitam a constatação de que o medium linguístico 

permite aos participantes de uma situação de comunicação alcançar entendimento sobre 

algo nos diferentes mundos (mundo objetivo, social e subjetivo). É nesse sentido que 

Habermas credita à linguagem uma estrutura de racionalidade, derivando daí a 

proposição de que, pela linguagem, é possível o acesso a uma forma de razão não-

instrumental, mas comunicativa, com a finalidade de promover o acordo racional entre 

os sujeitos, sem qualquer forma de coerção. Antes, a única força concebível numa ação 

comunicativa é a força do melhor argumento. É essa força ilocucionária que permite a 

Habermas defender que a linguagem, e não o trabalho, é o elemento caracterizador do 

ser humano. Ela permite ao homem formar-se como ser individual, social e cultural, o 

que lhe possibilita compartilhar com outros homens um mesmo mundo da vida. Ela é o 

medium que possibilita as relações entre o sujeito e o mundo (objetivo, social e 

subjetivo), abrindo a perspectiva de estabelecimento de consensos sobre ações e metas e 

as pretensões de validez que as envolvem. Quando as pretensões de validez não se 

realizam, ou a ação comunicativa é rompida ou os falantes podem deixar a fala e 

adentrar ao discurso, ou seja, o aspecto questionado passa a ser objeto de uma análise 
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argumentativa entre os integrantes da situação de fala, tanto em termos da verdade 

proposicional acerca de fatos do mundo externo (como ocorre, por exemplo, nas 

discussões e debates científicos), quanto em relação a normas (como na discussão de 

valores e regras). A capacidade humana de adentrar ao discurso possibilita, pois, a 

concepção habermasiana de uma razão centrada na comunicação, onde os critérios de 

verdade são estabelecidos intersubjetivamente através de procedimentos 

argumentativos, o que implica na consideração não apenas do elemento cognitivo e 

instrumental, mas também do elemento prático, moral, indicando que a verdade é 

processual e consensual. É indispensável lembrar, nesse caso, que a capacidade do 

sujeito de participar da ação comunicativa – ou seja, de transitar da fala para o discurso 

– está intimamente ligada a estágios de competência linguística. A partir da psicogênese 

piagetiana, Habermas desenvolve uma perspectiva de evolução da linguagem em três 

etapas, conforme o grau de diferenciação entre fala e ação e conforme o nível de 

integração entre linguagem e conhecimento. Em seu processo de desenvolvimento da 

personalidade, o sujeito percorre a etapa das interações simbolicamente mediadas (onde 

a criança ainda não domina a linguagem proposicional), a etapa da fala 

proposicionalmente diferenciada (onde a criança/o adolescente já diferencia a relação 

interpessoal que falante e ouvinte estabelecem do conteúdo proposicional que 

expressam e sobre o qual se entendem) e a etapa da fala argumentativa (onde o falante 

já tem condição de tematizar o conteúdo proposicional da linguagem em termos de 

pretensão de validez). Apenas na última etapa dessa evolução linguística é possível ao 

sujeito participar do discurso comunicativo, fazendo a passagem da fala para o discurso. 

O desenvolvimento da linguagem, portanto, é uma das regiões do desenvolvimento do 

eu que, inter-relacionada às demais no decorrer da psicogênese, é fundamental à 

formação do Eu competente e autônomo, de um sujeito capaz de participar em contextos 

interativos cada vez mais complexos, de participar de um tipo de ação que se volta ao 

entendimento, transitando da fala ao discurso, tematizando pretensões de validez dos 

diferentes conteúdos proposicionais. Para Habermas, a linguagem é a principal 

característica antropológica, especialmente porque ela é o medium fundamental para os 

processos de mútuo entendimento, de interpretação dos sentidos atribuídos aos vários 

mundos, das interações sociais, da emancipação e da evolução social.   

 Para Habermas, a saída do impasse de uma realidade em que as relações 

humanas tornam-se cada vez mais instrumentais e voltadas para o interesse próprio 

reside na possibilidade de os sujeitos agirem não de modo estratégico, mas 
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dialogicamente, num exercício de uma razão comunicativa. Tal saída é possível ser 

encontrada mediante a aprendizagem, que é o modo próprio da evolução e da 

emancipação. Todo o processo porque passam os sujeitos, no desenvolvimento da sua 

personalidade, e porque passam as sociedades, em sua evolução, são processos de 

aprendizagem, e as aprendizagens não se fazem sem desestabilizações e reacomodações. 

Os indivíduos aprendem, as sociedades aprendem. Se os indivíduos aprendem a partir 

das estruturas sociais, culturais e normativas pré-existentes, as sociedades aprendem 

porque aprendem os indivíduos que a compõem. Essas aprendizagens se dão nas 

relações interativas, através do medium linguístico. Por isso, Habermas defende que as 

interações linguisticamente mediadas – e não as relações de produção – são o elemento 

integrador dos indivíduos em sociedade. 

 A insistência de Habermas na teoria do Eu competente, que postula um sujeito 

universalmente capaz cognitiva, linguística e interativamente, revela-se indispensável na 

medida em que se vislumbra a importância da formação desse sujeito na condução do 

processo da evolução social. O Eu autônomo e competente seria aquele capaz de resistir 

à coerção social, de examinar normas e valores, de questionar as pretensões de validez 

presentes (direta ou indiretamente) nos vários discursos, especialmente os 

institucionalizados, de pensar hipoteticamente, de realizar falas argumentativas e de 

propor mudanças sociais. O Eu autônomo e competente, em interação com outros Eus 

autônomos e competentes, capazes de pensar, falar e agir racionalmente, em função de 

consensos estabelecidos a partir dos melhores argumentos, pode provocar importantes 

transformações na sociedade. Para Habermas, as sociedades ocupam determinado nível 

de evolução segundo as possibilidades de reflexão e de racionalidade que alcançam seus 

membros. 

 

  

Teoria habermasiana e educação 

Embora Habermas não se tenha dedicado a uma teoria da educação, suas 

ponderações tocam diretamente a questão das aprendizagens e do desenvolvimento 

humano. Apontando potencialidades que podem ou não ser desenvolvidas – ou que o 

podem ser em maior ou menor grau –, vislumbra a possibilidade de uma sociedade 

fundada a partir de um pleno desenvolvimento das competências interativas, em que 

sujeitos autônomos e competentes cognitiva, moral e linguisticamente definiriam seus 

rumos sociais através de uma razão comunicativa. Uma utopia, antecipa o próprio 
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Habermas, mas uma utopia necessária à consecução de estratégias para uma evolução 

social pautada nas competências dos sujeitos em interação. Do mesmo modo, a 

finalidade educacional de formação de um ser humano emancipado e cidadão, constitui-

se também numa utopia a ser perseguida na mesma medida que se buscam estratégias 

mais apropriadas a um desenvolvimento humano integral. Nesse sentido, a teoria 

habermasiana de uma razão comunicativa guiando a evolução social permite que as 

estratégias educacionais sejam pensadas em termos interativos, demandando, pois, 

ações que promovam condições para um maior desenvolvimento cognitivo, moral e 

linguístico. Uma tarefa hercúlea, sem dúvida, mas inegavelmente necessária. 

O exercício de uma razão comunicativa exige que os sujeitos do diálogo nele 

entrem com pretensões de validez que podem ser permutadas por outras cujos 

argumentos mostrem-se mais consistentes, possibilitando, assim, uma verdade 

construída a partir do entendimento e do consenso. Todavia, a participação nesse 

diálogo – para se constituir numa ‘situação ideal de fala’, tal como o designa Habermas 

– pressupõe o domínio do código linguístico, dos conteúdos de discussão que esse 

código veicula (desenvolvimento cognitivo) e o desenvolvimento da consciência moral: 

processos de desenvolvimento dos sujeitos sociais que cabem, em grande parte, à escola 

possibilitar. Nesse sentido, toda a comunidade escolar e, especialmente, toda e qualquer 

disciplina curricular, deveriam se empenhar nesse processo, mesmo também porque 

todos – e não apenas os estudantes – estão em permanente situação de aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Assim sendo, e especialmente numa sociedade letrada e de informação como a 

nossa, não há como se pensar em aprimoramento da razão comunicativa sem que a 

educação formal possibilite o acesso aos conteúdos culturais construídos pela 

humanidade, bem como possibilite condições para o desenvolvimento da consciência 

moral, o que, sem dúvida, se dá por meio do código linguístico, ele próprio também 

conteúdo cultural. O exercício de uma razão comunicativa exige que as condições de 

comunicação dos participantes do diálogo minimamente se equivalham. A superação de 

desníveis de outras e variadas ordens, do mesmo modo, depende também dessas 

condições iniciais necessárias a um projeto de instauração de uma ‘situação ideal de 

fala’. Desse modo, o trabalho escolar com o desenvolvimento da linguagem no processo 

interativo de apreensão crítica dos conteúdos culturais e do desenvolvimento da 

personalidade torna-se indispensável à formação humana, especialmente àquela 

formação que almeja contribuir para uma finalidade emancipatória.  
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A disciplina de Filosofia e o texto filosófico 

Se entendemos educação como formação e esperamos que tal formação, à 

medida que entrelaça tradição cultural com abertura para o novo, possibilite 

emancipação, não há como nossas escolas prescindirem do trabalho com a filosofia. E 

aqui ressoa a afirmação kantiana de que não é possível ensinar filosofia – no sentido de 

que não há um rol de verdades constituídas e prontas a serem ‘apropriadas’ –, mas 

apenas a filosofar, isto é, a repensar o que já foi antes e muitas vezes pensado, 

recolocando uma vez mais e de um novo modo problemas formulados e teorias e 

conceitos construídos. Se Kant vislumbrava no esclarecimento a possibilidade da 

maioridade humana, Habermas recupera esse ideal ao entrever no resgate da razão a 

possibilidade da evolução social. 

Desse modo, o trabalho escolar com o desenvolvimento do pensamento, do 

raciocínio, da reflexão, do diálogo, com a apropriação e a ressignificação de conceitos, 

passa indiscutivelmente pelo exercício da linguagem oral e escrita, possibilitando o 

acesso a condições mais elevadas para o exercício de uma razão comunicativa. A 

iniciação filosófica oferece-se, pois, como contributo essencial a aprendizagens que 

podem permitir uma evolução social em termos comunicativos. Tal iniciação implica, de 

outro modo, que também o texto filosófico possa estar presente em sala de aula e que o 

diálogo que ele instaura seja assim acessado por todos, uma vez que o exercício do 

filosofar não se dá no vazio e que toda a história da filosofia se constrói e se faz 

presente nos inúmeros textos dos mais diversos filósofos. Ler os escritos filosóficos, 

onde um problema é formulado e toda uma argumentação é efetivada para lhe buscar 

solução, não é o mesmo, certamente, que apenas ouvir falar sobre os filósofos e sobre as 

coisas que eles disseram: o texto permite ao leitor pensar com o filósofo, acompanhá-lo 

na construção de uma arquitetura conceitual.  

Claro está que uma tal leitura deve ser feita em salas de aula do nível médio de 

maneira estratégica, ponderada, e que a leitura dos clássicos não é o foco único das 

aulas nesse nível de ensino (ou em qualquer outro). A disposição de um trabalho com o 

texto filosófico não quer significar fazer das aulas de filosofia aulas de leitura de texto. 

Não se trata disso, ou haveria um esvaziamento do sentido da disciplina. Trata-se de dar 

ao texto filosófico a mesma importância que se dá às explicações do professor e do livro 

didático, às atividades de reflexão, discussão, interação e estabelecimento de relações 

entre os problemas do cotidiano e a ciência, a arte, a filosofia. Trata-se apenas e 

simplesmente de inserir o texto clássico em sala de aula como mais uma ferramenta para 
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o desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da razão comunicativa. Ainda assim, 

o trabalho com o texto filosófico não deixa de representar um modo de iniciação mais 

direto à filosofia, bem como colabora para o desenvolvimento da capacidade de 

abstração dos educandos.  

Se é necessário ao falante entrar no diálogo com suas próprias pretensões de 

validez – ainda que elas possam ser alteradas, complementadas ou substituídas por 

argumentos melhores – a filosofia como atividade da razão, como desenvolvimento do 

espírito na habilidade do pensar com clareza, se coaduna com a finalidade de favorecer 

o exercício da razão comunicativa, como aposta Habermas. Nesse sentido, o trabalho 

com a leitura do texto filosófico e com as perspectivas que a partir dele se abrem, 

embora represente uma parcela muito modesta à tarefa educacional como um todo, 

apresenta-se como mais uma estratégia a ser somada às atividades necessárias ao 

desenvolvimento dessa razão, indispensável à autonomia e à emancipação.  

Todavia, para que o texto possa se constituir como uma atividade importante do 

filosofar, faz-se necessária uma orientação ao trabalho de leitura filosófica. A leitura de 

um texto filosófico não é tarefa simples. Diferentemente de textos de outros gêneros, ele 

exige determinados procedimentos indispensáveis a sua compreensão. Folscheid e 

Wunenburger, Antonio Severino e González Porta são autores que oferecem 

encaminhamentos importantes a essa tarefa. Suas orientações são, sobretudo, 

acadêmicas. Ainda assim, optamos por apresentá-las por serem importantes ao 

professor, na medida em que percorre os clássicos da filosofia tanto para conhecimento 

pessoal ou estudo, quanto para a seleção e recorte de textos e para o encaminhamento da 

sua leitura junto aos seus alunos do ensino médio. Embora o professor graduado em 

Filosofia já tenha encontrado um modo próprio de percorrer esses textos, nunca é 

demasiado lembrar alguns recursos úteis à leitura de textos filosóficos. 

Por outro lado, o entendimento acerca da importância da leitura em geral bem 

como o conhecimento de estratégias necessárias ao trabalho com seu encaminhamento 

em sala de aula são requisitos anteriores e fundamentais. Nesse sentido, as ponderações 

de Isabel Solé são valiosas a todo professor de qualquer disciplina. Como tais 

ponderações são de caráter mais geral, são aqui apresentadas já de início, sendo então 

seguidas pelas orientações dos autores que tratam da leitura filosófica, como 

anteriormente mencionado.  
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Algumas orientações de Isabel Solé 

Lembrando que “a aquisição da leitura é imprescindível para agir com 

autonomia nas sociedades letradas” (SOLÉ, 1998, p.32), Isabel Solé reflete sobre o 

processo de leitura em geral e oferece estratégias para o desenvolvimento da 

compreensão do leitor, numa perspectiva interativa, envolvendo leitor(es), texto e 

professor. Além disso, ao assinalar que, “a partir do Ensino Médio, a leitura é um dos 

meios  mais importantes na escola para a consecução de novas aprendizagens” (SOLÉ, 

1998, p. 36), a autora reforça a importância da atenção dada ao ensino da leitura por 

todas as disciplinas em todas as etapas da educação básica, indicando também com isso 

a necessidade crescente que tem o sujeito de realizar novas aprendizagens a partir e 

através da leitura. Ser um usuário competente da linguagem é um dos requisitos para a 

cidadania e a emancipação, o que aponta para a especial importância que a leitura 

assume para a formação humana. E resume: 

Por que é necessário ensinar estratégias de compreensão? Em 

síntese, porque queremos formar leitores autônomos, capazes de 

enfrentar de forma inteligente textos de índole muito diversa, na 

maioria das vezes diferentes dos utilizados durante a instrução. 

[...] Formar leitores autônomos também significa formar 

leitores capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, quem 

lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria 

compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz 

parte de seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e 

modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir 

o que foi aprendido para outros contextos diferentes... (SOLÉ, 

1998, p.72)
 
 

 

Assim, dado que toda leitura demanda estratégias de compreensão, estratégias 

mais básicas e anteriores às que se devem aplicar ao texto filosófico, as considerações e 

proposições realizadas por Solé são importantes para nossas próprias necessidades de 

guiar o trabalho de leitura dos clássicos. As considerações aqui apresentadas não se 

referem, contudo, à totalidade delas, mas a algumas das mais relevantes.  

A autora lembra que a leitura é um processo de construção de significados, o que 

demanda o ativo envolvimento do leitor na tarefa que realiza. Desse modo, para que a 

atividade de leitura possa ser bem sucedida, é preciso: 

- que o leitor saiba o que vai ler e por que vai ler (qual o objetivo da leitura);  

- que ele tenha conhecimentos prévios que lhe permitam compreender o texto; 

- que ele tenha confiança de que pode realizar a tarefa com êxito; 
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- que se sinta motivado diante do texto e que seu interesse seja mantido ao longo da 

leitura; 

- que seja alertado para suas próprias estratégias de compreensão (que fique atento para 

não ligar a leitura no ‘piloto automático’, mas verificar se está entendendo o que está 

lendo e se é necessário voltar atrás na leitura diante de uma dificuldade de 

compreensão); 

- que saiba que sempre pode contar com auxílio ao longo do processo. 

Do mesmo modo, é importante que o aluno tenha oportunidade de ouvir alguém 

lendo com competência. Uma leitura pausada e bem articulada, com entonação 

adequada e em tom de voz audível, é capaz de conferir vida ao texto, o que estimula o 

desejo daquele que ouve de também desenvolver sua habilidade de leitura: “aprende-se 

a ler e a escrever lendo e escrevendo, vendo outras pessoas lerem e escreverem”, diz 

Solé (1998, p.61). Além disso, a importância dada pelo professor à leitura e à escrita 

contribui para que essas atividades tenham significação. Nesse sentido, quando o 

professor realiza a leitura em sala, quando estimula os alunos a lerem, quando faz com 

que eles se sintam aprovados nessas atividades, o interesse e a habilidade dos alunos só 

tende a crescer.  

Solé oferece ainda algumas estratégias para auxiliar o desenvolvimento da 

habilidade de ler antes, durante e depois da atividade de leitura. 

Antes de iniciar a leitura, o professor deve: 

- dar uma explicação geral sobre o que será lido, isto é, sobre o assunto a ser tratado, 

para acionar o conhecimento prévio do aluno sobre esse assunto (mas sem tirar a 

surpresa do texto, se for o caso); 

- levar os alunos a observarem elementos que podem dar pistas sobre o que vão ler 

(título, ilustrações, autor, sublinhados, mudanças de letras...), formulando hipóteses e 

previsões sobre como o tema será discutido no texto; 

- levar os alunos a exporem o que já sabem sobre o assunto do texto; 

- incentivar os alunos a fazerem perguntas sobre o texto (expondo curiosidades e 

dúvidas, por exemplo). 

 Durante a leitura: 

Solé defende que “as tarefas de leitura compartilhada devem ser consideradas a 

melhor ocasião para os alunos compreenderem e usarem as estratégias úteis para 

compreender o texto”. (1998, p.117). Assim, à medida que lê com os alunos, o professor 

lhes dá um exemplo vivo de como proceder para entender o texto. Com o tempo, os 
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alunos acabam adotando as mesmas estratégias do professor. Durante a leitura, o 

professor deve: 

- continuar incentivando previsões sobre a sequência do texto (o que evidencia se o 

aluno está acompanhando ou não o raciocínio do autor); 

- continuar incentivando que ele formule perguntas sobre o que foi lido (para esclarecer 

suas dúvidas e conduzir seu raciocínio);  

- retomar a leitura do trecho em que a compreensão ficou dificultada, mostrando que se 

deve reler o texto para tentar resolver o obstáculo; 

- resumir as ideias do texto, explicando-o para aferir seu entendimento. 

 Depois da leitura do texto, o professor deve: 

- incentivar os alunos a encontrarem a ideia principal do texto; 

- solicitar a eles um resumo do texto;  

- formular perguntas para que os alunos raciocinem sobre o texto (não perguntas de 

resposta literal, mas perguntas que os faça pensar e buscar); 

- solicitar que os alunos formulem perguntas sobre o texto, uns aos outros e ao 

professor. 

Finalizando, lembramos uma das ideias centrais da obra de Solé, importantes à 

nossa própria tarefa enquanto professores de filosofia que trabalham essencialmente 

com o material escrito: “Aprender a ler requer que se ensine a ler. O modelo de leitor 

oferecido pelo professor e as atividades propostas para o ensino e a aprendizagem da 

leitura não são um luxo, mas uma necessidade”. (1998, p.172) 

 

 

Algumas orientações de Folscheid e Wunenburger 

Para Dominique Folscheid e Jean-Jacques Wunenburger (1990), a Filosofia é 

entendida como um exercício constante e progressivo para a autonomia intelectual, o 

que implica, entre outras condições, a prática da leitura de seus clássicos, base para a 

busca do pensamento próprio. Mas não só: os autores argumentam que outros textos 

devem também ser visitados, para que complementem e ampliem o sentido do problema 

filosófico que se coloca. Assim, os autores defendem “uma relação direta e constante 

com os textos [já que eles devem] ser considerados como a estrada mestra da iniciação 

filosófica” (FOLSCHEID e WUNENBURGER, 1999, p.6). Ou seja, nosso pensamento 

se desenvolve nesse contato e nesse confronto com os pensamentos dos que pensaram 

antes de nós. Pensar com os filósofos é se deixar penetrar por seus conceitos e 
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formulações, para que possamos então pensar por nós mesmos: “Pensar o já pensado é 

repensar, e repensar é sempre pensar [pois cumpre] retomar por nossa própria conta 

os pensamentos já pensados por outros” (FOLSCHEID e WUNENBURGER, 1999, 

p.9). Ora, esses pensamentos já pensados estão nos textos que os filósofos escreveram.  

Por isso, Folscheid e Wunenburger orientam os passos para a leitura desses 

textos, de modo a que o leitor se aproprie de uma metodologia filosófica de leitura, que 

passa também pela leitura filosófica de textos de outras áreas do conhecimento. Entre as 

orientações dos autores, podemos destacar: 

- iniciar com a leitura de texto mais ‘acessíveis’; 

- dedicar-se ao exercício da leitura filosófica com regularidade; 

- exercitar a perseverança e a paciência; 

- não se iludir com textos aparentemente ‘fáceis’; 

- ler o texto sem qualquer ‘prevenção’ contra o autor ou a abordagem do tema; 

- realizar uma primeira ‘leitura rápida’, para identificar os aspectos gerais do texto e 

selecionar os pontos mais importantes; 

- realizar uma leitura aprofundada (a leitura propriamente filosófica), buscando 

vocabulário, conceitos, teses, argumentações, pressupostos, implicações e se colocando 

na postura de quem tenta ‘explicar’ o texto (para observar se está alcançando seu 

entendimento); 

- tomar notas (em fichas, em cadernos) dos pontos principais do texto e do vocabulário 

(o ideal é montar um ‘caderno de vocabulário’). 

Folscheid e Wunenburger ainda explicitam minuciosamente o modo de se 

realizar a explicação do texto (onde apenas o filósofo fala) e também o comentário do 

texto (onde o leitor criticamente fala, a partir da leitura realizada). Tendo em vista dos 

objetivos dessa Produção, tais considerações não serão abordadas – embora valham a 

pena ser lidas. 

  

 

      Algumas orientações de González Porta 

Mario Ariel González Porta (2004) aponta caminhos para a leitura do texto 

filosófico ao mesmo tempo em que alerta que a atividade filosófica só em parte consista 

na leitura do texto: a reflexão, o diálogo, as perguntas e a discussão são igualmente 

condições fundamentais para o aprendizado da filosofia. De qualquer modo, e seja qual 

modo se exercita, Porta defende que só é possível entender um texto, um filósofo, uma 



22 
 

teoria filosófica se, antes de mais nada, se buscar entender qual o problema filosófico 

em questão: “O estudo da filosofia não deve se dirigir a “saber” o que os filósofos 

“dizem”, mas a entender o que dizem como solução (argumentada) a problemas bem 

definidos” (PORTA, 2007, p.28). Esse é, sem dúvida, importante alerta ao professor de 

filosofia, que tem uma relevante tarefa a desenvolver junto a seus alunos ao conduzi-los 

no exercício da razão e, consequentemente, da consciência e da liberdade: 

 

Porque a racionalidade é sempre tomada de consciência, a 

filosofia é sempre libertadora. (...) Uma cultura que não possua 

filosofia ou uma educação que não a ensine (e que, não 

obstante, pretendam valorizar o “espírito crítico”), não são 

mais que uma incoerência (PORTA, 2007, p.49). 

 

 O texto filosófico, lembra González Porta, não é uma narração, mas, em geral, uma 

dissertação (exposição e confronto de ideias e argumentos). Ele é construído a partir e 

em torno de um problema levantado e se constitui na formulação de uma resposta a esse 

problema. Essa resposta é a tese filosófica, que é defendida através de argumentos. 

Querer entender a tese filosófica sem entender o problema é querer entender a resposta 

sem a pergunta. A fixação do problema é elemento essencial para precisar o sentido da 

própria tese. 

 A compreensão do texto 

 O objetivo da leitura do texto filosófico é entendê-lo. Entender é ser capaz de 

repetir o texto com suas próprias palavras, oferecendo uma “tradução” do texto, 

inclusive mais explícita e clara que o original. O sentido do texto nunca está oculto ou 

para além do texto, mas presente nele, ainda que nem sempre de modo explícito: o que o 

autor queria dizer, ele disse. 

 Quando não se entende o texto 

 Muitas vezes, o não-entender é causado pela falta de atenção: é preciso então 

voltar a ler. Nesse processo, é possível determinar o que não se entende e o porquê não 

se entende. 

 Outra causa do não-entender não está relacionada à filosofia, mas ao 

desconhecimento da própria língua: o dicionário se faz sempre necessário.  

 O não-entender também pode ter origem em nossas próprias crenças, que podem 

impedir a compreensão das ideias do filósofo. Quando as ideias do texto vão contra 

nossas próprias ideias, é possível que não consigamos entendê-las (elas ‘não entram em 

nossa cabeça, não fazem sentido’). Por isso, é preciso um exercício de buscar quais são 
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as crenças que estão no caminho, explicitar nossas crenças para nós mesmos e separá-

las das ideias do texto.  

 O não-entender pode ainda se dar em consequência de que nem  tudo está 

explicitado no texto e de que não possuímos os pré- requisitos necessários para a  

compreensão do que ali está dito. É necessário, então, preencher primeiro esses pré-

requisitos. 

 Uma boa leitura 

 Não existe a “minha leitura”, mas uma leitura que permite entender o texto 

“corretamente”. Essa leitura: 

- leva em conta as regras gramaticais sem contradizer o sentido literal do texto; 

- esgota os recursos de compreensão oferecidos pelo texto; 

- no texto selecionado, não descuida da leitura de nenhuma passagem; 

- percebe as conexões entre as partes do texto, isto é, os vínculos que ligam as frases, 

parágrafos, capítulos...; 

- não atribui contradições ao texto, mas considera tais dificuldades como sendo falha na 

própria leitura; 

- é ‘antecipatória’: por estar acompanhando o sentido do texto, o leitor consegue 

entrever seu próximo movimento. 

    Assim, toda boa leitura é “óbvia”, objetiva, respeita o texto, explicita seu sentido 

sem deformá-lo, sem lhe acrescentar nem subtrair nada, embora possa precisar com 

maior nitidez determinado aspecto do texto que tenha passado despercebido a outros 

leitores. 

 

 

           Algumas orientações de Antônio Severino 

Para Antonio Joaquim Severino (1992), a “filosofia é uma forma de pensar que 

nos possibilita compreender melhor quem somos, em que mundo vivemos: em suma, nos 

ajuda a entender melhor o próprio sentido de nossa existência” (SEVERINO, 1992, 

p.11). Mas nada disso se faz em solidão: é no contato com nossos semelhantes, com a 

cultura, com os textos que nossos horizontes se alargam. Esse contato dá-se todo ele 

através da linguagem. Daí que “educação é, substantivamente, comunicação, e a escrita 

e a leitura, como sistema de signos, formas privilegiadas de comunicação” 

(SEVERINO, 2008, p.06). É nesse mesmo sentido que Severino defende a importância 

da leitura dos textos filosóficos no processo educativo, alertando, todavia que 
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...o processo de filosofar é um trabalhar necessariamente com 

conceitos e com uma linguagem, só que situados num plano 

específico, distinto daqueles das ciências e das outras formas de 

conhecimento. Sem dúvida, isso pode fazer da linguagem filosófica 

uma linguagem mais difícil: não que ela seja propriamente mais 

difícil, na verdade ela é diferente daquelas com as quais estamos 

mais acostumados. Trata-se de uma linguagem mais abstrata, mas 

nem por isso deixará de traduzir a realidade concreta, onde se dá 

nossa experiência (SEVERINO, 1992, p.12). 

 

Segundo Severino, para entender um texto, precisamos ‘traduzi-lo’, de modo que 

ele fique mais claro. Um texto filosófico pode ser melhor lido e compreendido por meio 

de uma leitura analítica, que permite ao leitor ‘ouvir’ o que o autor tem a  dizer. A 

leitura analítica se realiza por meio de uma sequência de etapas, que vão, grosso modo, 

de uma primeira leitura do texto, observando sua ‘forma’, de uma nova leitura, agora 

observando seu ‘conteúdo’, e de outra leitura, procurando então o entendimento mais 

amplo do texto. Finalmente, é possível ao leitor problematizar o texto lido e construir o 

seu próprio texto crítico, a partir das leituras realizadas.  

 

  Etapas de leitura do texto filosófico 

1ª Etapa: Análise Textual (leitura do texto observando sua ‘forma’) 

  É uma etapa preparatória para a leitura, com o objetivo de identificar elementos 

importantes do texto e o contexto de sua produção. Ela se realiza em três passos: 

 1º passo: Antes de começar a ler, delimitar a leitura 

- delimitar a unidade de leitura (livro, capítulo, trecho...); 

- numerar a lápis todos os parágrafos; 

- buscar informações sobre o autor e sobre o texto (e registrá-las): 

- dados sobre o autor (vida, obra, pensamento); 

- os dados editoriais do texto; 

- a finalidade do texto; 

- a oportunidade de sua produção; 

- em que língua foi escrito; 

- qual seu gênero textual (carta, diálogo, texto argumentativo, tratado, aforismos..). 

*O registro desses dados permitem posteriores consultas. 

 

 2º passo: Primeira leitura panorâmica e busca de informações 
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- fazer uma leitura corrida do texto, anotando dados como: 

- vocabulário; 

- termos técnicos; 

- teorias e autores citados no texto; 

- buscar o conhecimento dos dados em dicionários de língua portuguesa, dicionários de 

filosofia, obras e sites que forneçam informações sobre teorias e autores citados; 

- registrar os dados. 

 

 3º passo: Nova leitura panorâmica 

- realizar uma nova leitura, agora de posse do conhecimento dos dados antes levantados; 

- realizar uma esquematização do texto (pontos essenciais do desenvolvimento do texto: 

sua estrutura, o movimento do texto); 

- realizar um pequeno resumo do texto. 

 

2ª Etapa: Análise Temática (leitura do texto observando seu ‘conteúdo’) 

  É a etapa da busca de compreensão da mensagem, do pensamento do autor 

exposto no texto. Não é ainda hora da interpretação, mas sim de se esforçar para ‘ouvir’ 

o autor, sem interferir em suas posições. As crenças pessoais do leitor, se não 

explicitadas e postas em suspenso, podem perturbar seu processo de leitura e 

compreensão do texto. 

  Para proceder à compreensão do texto, é preciso: 

- reler atentamente o texto, dirigindo então ao autor 5 questões precisas: 

  1.Do que ele fala, qual o tema ou assunto do texto? 

  2.Que problema o autor coloca (por que o tema está em questão)? 

  3.Que resposta o autor dá para o problema, ou seja, que tese que ele defende? 

  4.Como o autor atesta sua hipótese, isto é, como ele a comprova? 

  5.Quais outras ideias o autor defende no texto? 

- registrar, de forma sintética, as respostas a essas questões.  

3ª Etapa: Análise Interpretativa (leitura do texto procurando um entendimento 

mais amplo dele) 

            É a última etapa da leitura analítica e a mais difícil. Mas é por meio dela que se 

realiza o processo crítico do conhecimento. 

  Nessa etapa, é importante compreender os dados fora do texto, o que exige que 
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o leitor tenha conhecimentos da área em que o texto se situa. Assim, é preciso: 

- situar o conteúdo do texto no contexto da obra de onde ele foi extraído e no conjunto 

do pensamento do autor; 

- situar o autor na história do pensamento de seu campo de reflexão (o conhecimento do 

contexto é fundamental); 

- explicitar os princípios que justificam as ideias defendidas pelo autor; 

- levantar ideias próximas às que estão presentes no texto (comparar, aproximar, 

diferenciar posições entre autores); 

- elaborar considerações sobre a construção do texto e os posicionamentos do autor 

(formular um juízo crítico, avaliando a mensagem do texto). 

 

4ª Etapa: Problematização e Reflexão (aqui já não se trata mais da leitura do texto, 

mas de redigir um texto próprio, a partir das leituras realizadas) 

 Nessa etapa, tendo entendido o texto, o leitor pode levantar problemas para uma 

reflexão pessoal, para uma discussão, um debate. 

A seguir, está em condições de elaborar uma síntese pessoal a partir do que leu, 

pesquisou, compreendeu, criticou, problematizou. Aqui, o leitor passa a ser escritor e 

reflete sobre o tema em questão por conta própria, mas inspirado pelo texto estudado. 

 

 

A leitura de textos filosóficos no Ensino Médio: algumas sugestões de 

encaminhamento 

As orientações de Folscheid e Wunenburger, Severino e Porta estão, 

obviamente, voltadas para o público acadêmico e para o próprio professor de filosofia. 

Lançam luz, porém, sobre muitos procedimentos necessários à orientação da leitura dos 

alunos do ensino médio. Embora nesse nível de ensino a atividade leitura seja bem mais 

modesta, não significa que seja menos exigente e importante. Nesse sentido, ela também 

demanda uma sequência de procedimentos, dos quais sugerimos: 

 

 Preparação para a leitura 

 O trabalho com a leitura do texto filosófico em sala de aula exige que o professor 

realize um planejamento cuidadoso para essa atividade: 

- O texto filosófico – ou trecho dele – deve corresponder ao conteúdo trabalhado; 

- A extensão de seu recorte deve levar em conta o tempo disponível para a leitura, de 
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modo que ela não seja excessivamente fragmentada pelo intervalo das aulas; 

- Esse texto deve ser de conhecimento prévio do professor; 

- O professor deve (re)ler previamente o texto em questão, analisando-o  

cuidadosamente para bem entendê-lo e poder posteriormente orientar a leitura de seus 

alunos; 

- O texto selecionado deve ser disponibilizado em quantidade suficiente para todos os 

alunos; 

- Deve estar corretamente digitado e sua cópia deve ser legível. 

 

 Realização da leitura conjunta em sala de aula 

 A leitura conjunta (ou compartilhada, ou dirigida) é fundamental para a inserção do 

aluno no universo dos textos filosóficos. Ao ler com os alunos, o professor lhes dá 

indicações de como proceder na tarefa de compreensão do texto, preparando as 

condições para uma posterior autonomia nessa atividade. Assim, no trabalho com o 

texto filosófico em sala de aula, são importantes alguns cuidados básicos: 

- O trabalho de mobilização do aluno e de problematização do tema a ser investigado 

deve também ser aqui realizado, de modo que se possa estabelecer uma expectativa para 

a leitura do texto; 

- O professor deve justificar junto aos alunos a importância da leitura de textos 

filosóficos, os objetivos dessa atividade, aproveitando para já apresentar os critérios de 

avaliação que adotará em relação a essa atividade específica; 

- Antes de iniciar propriamente a leitura com a turma, o professor pode abordar o 

contexto de produção do texto em questão: quem é seu autor, que problema ele discute 

no texto, qual seu posicionamento filosófico (ou pode fazê-lo após o trabalho inicial de 

leitura); 

- É importante que os alunos registrem a contextualização realizada pelo professor; 

- O professor pode esclarecer que essa tarefa de entendimento do contexto em que o 

texto se insere deve ser realizada pelo próprio leitor, durante a atividade de leitura do 

texto, o que não está ocorrendo nessa situação em que a sala se inicia na leitura de 

textos filosóficos; 

- Ainda antes de iniciar a leitura do texto com a turma, o professor deve alertar os 

alunos sobre a especificidade do texto filosófico, cujo registro difere do texto literário e 

do texto científico: linguagem característica de diferentes tempos e espaços, vocabulário 

técnico e específico de cada filósofo, escrita dirigida a interlocutores inteirados da 
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discussão efetivada no texto; 

- O professor deve orientar os alunos que essa especificidade do texto filosófico gera 

estranhamentos e dificuldades ao leitor que se inicia na leitura de textos filosóficos, mas 

que, com o trabalho conjunto, tais obstáculos podem ser aos poucos enfrentados; 

- Todavia, para que isso aconteça, seja num trabalho individual, seja num trabalho 

conjunto de leitura, são absolutamente necessários o envolvimento e a atenção do leitor, 

ou tal atividade simplesmente não se realiza; 

- O professor deve ainda considerar junto aos alunos que a especificidade do texto 

filosófico exige procedimentos de leitura diferentes dos utilizados para a leitura de 

outros tipos de textos, como os literários, os jornalísticos, etc.; 

- Tais procedimentos podem ser previamente apresentados, para que os alunos 

compreendam o trabalho que têm pela frente; 

- Como a leitura conjunta é didática, o professor deve conduzir o aluno em cada etapa 

dos procedimentos necessários ao entendimento do texto; 

- De posse do texto, o primeiro procedimento é orientar os alunos para a numeração dos 

parágrafos/das linhas, explicando- lhes a razão dessa tarefa (e sempre orientando que as 

questões relevantes suscitadas na leitura do texto devem também ser registradas e ser 

anotado o número do parágrafo/linha que a elas remete); 

- Seguindo as orientações de Isabel Solé (acima), o professor deve estimular os alunos a 

observarem elementos do texto que dão indicações importantes sobre ele (título, gênero 

textual, autor, etc.), estimulando uma hipótese sobre o tema a ser tratado; 

- Uma leitura individual e silenciosa pode ser realizada com a finalidade de os alunos 

identificarem palavras desconhecidas, buscando seu significado num dicionário e 

registrando essas informações; 

- Essa atividade de busca de entendimento vocabular pode ser dividida entre grupos e 

depois socializada com toda a turma; 

- As referências a nomes, fatos históricos, teorias, etc, podem ser esclarecidas pelo 

professor; 

- Uma leitura conjunta então pode ser realizada. Os alunos podem ser incentivados e 

solicitados a realizar essa leitura em voz alta, respeitando-se os que não desejarem fazê-

lo; a cada aluno que lê um trecho, é fundamental que o professor agradeça sua 

colaboração. É também importante que o professor retome o trecho lido pelo aluno 

antes de comentá-lo, relendo esse trecho em voz alta e pausadamente, dando a 

necessária entonação para possibilitar aos alunos o melhor entendimento do texto. Nessa 
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leitura, o professor pode aproveitar para reforçar o significado dos vocábulos;  

- No mesmo processo de leitura (ou então numa 2ª retomada), o professor pode agora 

realizar a mediação acerca dos conceitos que emergem do texto, das referências 

explícitas e implícitas ali presentes, dos dados históricos e teóricos mencionados; 

- Essa etapa do trabalho exige cuidado e atenção do professor para que  os alunos 

possam aos poucos entender o texto numa dimensão maior que a inicial;  

- Os dados relevantes ao entendimento do texto devem ser registrados pelo aluno, 

indicando o parágrafo/linha de cada informação; 

- Agora, o professor pode dar um passo à frente na compreensão conjunta do texto: 

desenvolver, num diálogo com a turma, o exercício de reflexão do texto a partir de 

algumas questões: 

 1. Qual o assunto do texto? 

 2. Qual o problema que o autor coloca? 

 3. Qual a resposta (tese defendida) que o autor dá ao problema ? 

      4. Como o autor demonstra sua hipótese? Como ele a comprova? 

- Esse exercício de reflexão e compreensão do texto deve também conduzido pelo 

professor, que pode apontar onde e como, no texto, aparece o problema, a tese, a 

argumentação: o professor pode, pois, mostrar o movimento do texto; 

- Todas essas orientações podem ser devidamente registradas; 

- Realizado todo esse trabalho, um outro nível de atividade pode agora ser  

solicitado/conduzido: uma reflexão do aluno a respeito do tema tratado no texto, de sua 

relação com a realidade presente. Essa atividade pode ser individual e/ou coletiva 

(diálogo, discussão, debate);  

- De qualquer modo, ao final do processo de leitura e compreensão do texto, seria 

fundamental que o aluno realizasse agora uma nova atividade: a produção de um texto 

escrito, explanando, com suas próprias palavras, o texto filosófico estudado, e 

elaborando seu próprio juízo sobre o problema discutido (ressignificação dos conceitos). 

Esse texto pode ser redigido a partir de questões que o professor oferece para orientar o 

desenvolvimento da redação; 

- É importante que, em todas as etapas de leitura e compreensão do texto, o aluno seja 

incentivado a participar ativamente da atividade, expondo suas dúvidas, suas hipóteses, 

seu entendimento do texto. 

 No trabalho com a leitura do texto filosófico, outras atividades e encaminhamentos 

alternativos podem ser igualmente desenvolvidos pelo professor. Em geral, no cotidiano 
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da sala de aula, a partir das diferentes situações e realidade de cada turma, surgem novas 

possibilidades produtivas de trabalho com o texto filosófico. O importante é buscar 

esses caminhos, por mais árduos que eles sejam. Com o decorrer do tempo, de acordo 

com a maior ou menor dificuldade que o texto oferece, o professor pode solicitar 

atividades iniciais de leitura e de compreensão que o aluno realize por si só, ou em 

duplas (os grupos maiores, em geral, não se prestam a esse tipo de atividade, que traz 

uma exigência de atenção maior). O fundamental, numa atividade conjunta de leitura, é 

que o professor ofereça ao aluno um exemplo de como proceder diante de um texto, 

explicitando estratégias para enfrentar obstáculos de entendimento, para relacionar 

informações, para conferir sentido ao texto.  

 A partir das considerações realizadas nessa primeira seção ‘teórica’, passaremos 

agora à seção ‘prática’ dessa Produção Didático-Pedagógica, relembrando que o que aí 

propomos constitui-se tão somente num exemplo de encaminhamento de trabalho com o 

texto filosófico. 
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2ª SEÇÃO: MATERIAL DIDÁTICO 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente material didático foi construído no formato de um Caderno 

Pedagógico, onde as Unidades Didáticas constituem-se numa proposta de trabalho com 

o texto filosófico. Como proposta, elas podem e devem ser adaptadas às necessidades 

do professor e da sala de aula. Por outro lado, as escolas contam com livros didáticos de 

Filosofia que também apresentam propostas de trabalho interessantes, com a inserção, 

inclusive, de trechos de textos filosóficos. Nosso entendimento é o de que esses textos 

precisam ser explorados, ainda que, para isso, o professor reduza a quantidade de 

assuntos e autores trabalhados nos capítulos desses livros. Entendemos, ainda, que a 

dedicação do professor à seleção e exploração de diferentes textos filosóficos permitirá, 

ao longo do tempo, a ampliação de sua coletânea de textos filosóficos, possibilitando-

lhe um trabalho diferenciado em sala de aula. A troca desses textos entre professores de 

Filosofia é outro recurso interessante para que essas coletâneas ganhem densidade. 

O presente Caderno Pedagógico conta com quatro Unidades Didáticas, cujo 

tema central é a questão da liberdade, o que geralmente implica na discussão sobre a 

questão da possibilidade humana de autonomia e de emancipação, de um lado, e a 

questão do determinismo, da ideologia, da alienação, de outro. Na Unidade 1, o tema é 

situado e abordado numa perspectiva da vivência do aluno e também na perspectiva do 

mito. Na Unidade 2, o tema da liberdade é investigado a partir do pensamento de 

Agostinho. Na Unidade 3, a discussão se dá em torno do pensamento de Sartre e, na 

Unidade 4, a partir da perspectiva filosófica de Habermas. Evidentemente, as unidades 

não esgotam a investigação acerca do problema da liberdade, nem a abordam a partir de 

outras perspectivas que não a da ética. Elas se constituem apenas em uma sugestão 

possível de trabalho. 

 As Unidades Didáticas foram desenvolvidas seguindo as orientações 

metodológicas das Diretrizes de Filosofia para a Educação Básica. Desse modo, cada 

uma delas contempla momentos como os da Mobilização para a discussão filosófica, a 

Problematização do tema em questão, a Investigação do problema levantado, e a 

Ressignificação de conceitos (através de atividades propostas a partir das discussões e 

leituras efetuadas). Embora apareçam, nos textos das unidades, como momentos 

estanques, mobilização, problematização, investigação e ressignificação de conceitos, 
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na verdade, acontecem de modo contínuo e inter-relacionado, ao longo de todo o 

processo de discussão. Ao final de cada unidade, disponibilizamos um quadro com 

informações adicionais sobre autor e obra estudados, intitulado “A título de ampliação 

das informações”. Após ele, um novo quadro, com os “Encaminhamentos 

Metodológicos”. 

Finalmente, com relação aos textos presentes nas unidades didáticas, nossa 

opção é sempre a da leitura conjunta e orientada, uma vez que os alunos apenas se 

iniciam na filosofia e têm diante de si textos filosóficos cuja linguagem e complexidade 

temática podem representar dificuldade demasiado grande para ser enfrentada sem o 

auxílio do professor. Além disso, como antes já explicitado, o trabalho conjunto com os 

textos oferece ao aluno a oportunidade de aprendizagem de estratégias de leitura 

necessárias ao desenvolvimento dessa habilidade. 
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MOBILIZAÇÃO 

 

  

No quadro de giz:  

“Liberdade – essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que 

explique e ninguém que não entenda!” [Cecília Meireles (1901-1964)]  

 

O que você pensa sobre a questão da liberdade?  

Redija algumas linhas sobre o tema. 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Como a poeta entende a questão da liberdade?  

E você, o que entende por liberdade?  

Liberdade é só um sonho? Temos mesmo liberdade? 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

A QUESTÃO DA LIBERDADE* 

Vivemos em um mundo que já existia quando nascemos e que permanecerá quando 

morrermos. Nesse mundo e em nós mesmos, muitas coisas não escolhemos. Elas 
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acontecem necessariamente, independentemente de nós. Em nossa própria vida, não 

podemos interferir em muitos eventos: não escolhemos nascer ou não, nem escolhemos 

onde, quando e em que meio nascemos. Nascemos e nos desenvolvemos numa dada 

sociedade, rodeados de gente de quem dependemos para nossa sobrevivência, tanto 

quanto outros dependem de nós. Em nossa vida e em nossa formação, recebemos toda 

uma carga de cultura que condiciona nosso jeito de ser, de pensar, de reagir aos 

acontecimentos. Não escolhemos a maioria das coisas que acontecem conosco. Não 

escolhemos sermos finitos ou não. Simplesmente somos. 

Por isso mesmo, muitos de nós acreditam em destino: tudo o que acontece conosco já 

estava pré-determinado. Tinha que ser assim. Quando lemos nosso horóscopo, quando 

pedimos pra alguém ler nossa mão, ler tarô para descobrir nossa sorte, é porque 

acreditamos que nosso destino já está traçado (e mais ainda: acreditamos que há 

pessoas que podem saber o que nós mesmos não sabemos, isto é, podem saber que 

destino nos espera). Ainda assim, falamos todos em liberdade, em fazermos as coisas 

do nosso jeito, em termos o direito de escolher o que queremos para nós mesmos. 

Desejamos ser livres e lutamos por isso. E fazemos isso em meio às demais pessoas, 

que querem tanto quanto nós queremos essa tal liberdade. Mas, afinal, somos livres 

para determinar nossas escolhas ou já estamos determinados a um destino? 

Na antiguidade, observando como muita coisa na vida acontecia sem que os homens 

escolhessem ou não (como o nascimento, as tragédias, a sorte repentina, a morte) os 

gregos procuraram uma explicação para acontecimentos muitas vezes necessários (que 

não podem não ser, como o nascimento e a morte) e outras vezes contingentes (que 

podem ser, mas podem também não ser, como um prêmio inesperado que se ganha, ou 

um atropelamento). Pensaram esses acontecimentos como um destino criado pelos 

deuses (a religião dos gregos era politeísta). O destino de todos os homens e mulheres 

estavam nas mãos das Moiras, deusas que decidiam pelo começo, pelo 

desenvolvimento e pelo fim da vida humana.  

Essas explicações sobre a origem das coisas e dos deuses, chamadas hoje de mitos, 

eram transmitidas oralmente, de geração em geração e cumpriam a função de 

compreender a realidade, ensinar valores, manter a comunidade unida. Não eram, 

porém, explicações elaboradas após uma investigação que pudesse afirmar com algum 

grau de certeza que era assim mesmo que as coisas aconteciam. Também não eram 
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explicações que tinham a pretensão de serem lógicas, de não se contradizerem. Essas 

explicações estavam mais ligadas à imaginação e à fantasia. Porém, não era admitido 

que elas fossem questionadas. Todos deviam aceitar que a realidade era tal como 

explicada por aqueles que transmitiam as histórias sobre a origem das coisas através da 

força dos deuses. As explicações constituíam a verdade inquestionável. E essa é uma 

das razões porque foram posteriormente chamadas de explicações míticas, ou mitos. 

Numa cultura em que os mitos são a verdade de tudo que há, não há muito espaço para 

a liberdade de pensamento, de investigação.  

Por outro lado, os mitos são narrativas belíssimas, que revelam uma compreensão sutil 

da psicologia humana, deixando bastante claras duas situações importantes: o mistério 

do mundo e da vida e a capacidade humana de criar explicações para tentar entender e 

desvendar esse mistério. Conhecemos muitos desses mitos porque eles foram inseridos, 

séculos mais tarde, após a invenção da escrita, em poemas compostos, por exemplo, 

por poetas como Homero, autor da Ilíada (poema épico sobre a Guerra de Tróia) e da 

Odisséia (poema épico que narra o retorno de Odisseu (ou Ulisses), após o termino da 

Guerra de Troia). 

Com o tempo e o desenvolvimento humano, aconteceu aos poucos o ‘desencantamento 

do mundo’: os mitos foram sendo substituídos por formas mais racionais de explicar os 

fenômenos da natureza e da vida humana. As viagens pelos mares mostraram que não 

havia deuses nos lugares em que os mitos diziam que eles viviam; a invenção do 

calendário, da moeda, da escrita permitiu o desenvolvimento da capacidade de 

abstração e de novas formas de raciocínio; o surgimento das comunidades urbanas 

possibilitou a invenção da política, isto é, da constituição de um espaço público de 

discussão acerca dos problemas da comunidade, da criação das leis para regular a vida 

em comum. Isso tudo abriu espaço para que as regras de convivência não estivessem 

mais ligadas aos mitos, mas às decisões humanas.  

Hoje em dia, as explicações para a realidade estão subdivididas em áreas de 

conhecimento, como a ciência, a religião, a filosofia e a arte, cada uma delas buscando 

compreender a realidade a partir de um ângulo diferente. Além disso, as explicações de 

senso comum, isto é, explicações simplificadas, sem maiores investigações, surgidas na 

vivência do dia-a-dia e aprendidas no contato com as pessoas, também são ferramentas 

importantes para nossa sobrevivência e para nos posicionarmos no mundo em que 
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vivemos. Por isso, diante do permanente mistério que é nossa vida, muitos de nós 

continuamos acreditando não nas Moiras, mas no Destino traçado por Deus para a vida 

de cada ser humano. O mistério permanece e continua desafiando a inteligência 

humana. 

A questão é que, acreditemos ou não no destino, a liberdade é algo de que ninguém 

parece querer abrir mão. Todos parecem desejar ser donos de suas vidas, querer 

realizar suas próprias escolhas, definir seus caminhos. Por isso, nossa investigação é 

sobre o problema da Liberdade, que é amplo e complexo e pode ser analisado sob 

diversos ângulos. Permite uma variedade de perspectivas e de desdobramento de 

questões. Porém, os que defendem que temos uma liberdade de escolha – de escolher 

coisas que estão ao nosso alcance –, defendem também que somos responsáveis por 

ela. Isso é óbvio: se sou eu que escolho, as consequências daquilo que escolho são de 

minha responsabilidade. Essa liberdade que temos é que faz de nós aquilo que somos e 

aquilo que nos tornamos, à medida que vivemos. Ela é o que permite que se fale em 

independência, em autonomia, em emancipação: penso, escolho e ajo a partir da minha 

vontade e dos meus motivos e respondo por minhas escolhas e ações, sem a tutela de 

ninguém. Assim, quando falamos em liberdade estamos também falando em autonomia 

e emancipação. Esse é seu aspecto positivo: a liberdade significando independência, 

autonomia e emancipação (no seu aspecto negativo, liberdade pode significar ausência 

de submissão, de servidão, de escravidão).  

Mas será que as coisas são mesmo assim? O que é mesmo essa tal liberdade? 

 

* Texto elaborado pela professora PDE. 
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MITOLOGIA GREGA – AS MOIRAS 

Telas para a TV Multimídia 

 

 

MITOLOGIA GREGA: 

AS 3 MOIRAS  

 

Moiras (Moῖραι) = 

‘parte’, ‘destino’ 

Imagem: Moiras 1 

http://tecerdavida.wordpress.com/2007/08/21/as-moiras-

filhas-do-destino/ (acesso em 26/11/13)  

 

AS MOIRAS ERAM RESPONSÁVEIS 

PELO DESTINO: 

FABRICAVAM, TECIAM E CORTAVAM 

O ‘FIO’ DA VIDA DE TODOS OS 

HOMENS. 

Imagem: Moiras 2 

http://caixadepandora2004.wordpress.com/tag/moiras/ 

(acesso em 26/11/13)  
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APARECEM NA ILÍADA E NA ODISSÉIA, 

POEMAS ÉPICOS DE HOMERO (poeta 

grego, em torno de 850 aC). 

 

NA MITOLOGIA ROMANA, 

ELAS SÃO CHAMADAS DE 

‘PARCAS’. 

 

FILHAS DE NIX (DEUSA DA NOITE), 

ERAM RESPEITADAS  

POR TODOS OS DEUSES 

 

 

 

Imagem: Moiras 3 

http://www.mcadams-studio.com/three_fates.html 

(acesso em 26/11/13) 

 

 

SEUS NOMES ERAM: 

 CLOTO 

 LÁQUESIS 

 ÁTROPOS 

 

Imagem: Moiras 4 

http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_arc

hive.html (acesso em 26/11/13) 
 

 

CLOTO: SEGURAVA O FUSO E TECIA 

O FIO DA VIDA.  

ERA A DEUSA DO NASCIMENTO  

E DOS PARTOS 

 

 

Imagem: Moiras 5 

http://www.liveauctioneers.com/item/6938582  (acesso 

em 26/11/13) 

 

http://www.mcadams-studio.com/three_fates.html
http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html
http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html
http://www.liveauctioneers.com/item/6938582
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LÁQUESIS: ENROLAVA  

O FIO TECIDO, SORTEANDO  

AS ATRIBULAÇÕES  

QUE CADA UM  

GANHARIA EM VIDA 

 

 

 

Imagem: Moiras 6 

http://pedropm.blogspot.com.br/2011/07/as-deusas-do-

destino.html (acesso em 26/11/13) 

 

 

ÁTROPOS: CORTAVA 

O FIO DA VIDA, 

DECIDINDO A MORTE 

DA PESSOA 

 

 

 

Imagem: Moiras 7 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Triumph_of_

Death,_or_The_Three_Fates.jpg   (acesso em 26/11/13) 

 

 

O DESTINO HUMANO 

ESTÁ 

TRAÇADO. 

 

 

Imagem: Moiras 8 

http://prosimetron.blogspot.com.br/2009/11/j-v-de-pina-

martins.html (acesso em 26/11/13) 
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http://prosimetron.blogspot.com.br/2009/11/j-v-de-pina-martins.html
http://prosimetron.blogspot.com.br/2009/11/j-v-de-pina-martins.html
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ALGUMA SEMELHANÇA? 

 

 

 

Imagem: Destino 1 

http://ahduvido.com.br/japoneses-fazem-cirurgia-nas-

maos-para-alterar-destino-tracado (acesso em 26/11/13) 

 

 

NOSSO DESTINO ESTÁ TRAÇADO? 

 

 

Imagem: Destino 2 

http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-

namorados-aumenta-procura-por-ajuda-

esoterica/21665/#.UpUABOIlieY (acesso em 26/11/13) 

 

 

ESTAMOS JÁ DETERMINADOS 

A SER QUEM SOMOS? 

 

 

 

 

Imagem: Destino 3 

http://www.deellas.com/horoscopo-signos-del-zodiaco 

(acesso em 26/11/13) 
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Moiras 3 
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Moiras 4 
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Moiras 5 
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Moiras 6 

http://pedropm.blogspot.com.br/2011/07/as-deusas-do-destino.html 

 

Moiras 7 
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Moiras 8 
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Destino 1 
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Destino 3 
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ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS 

 

 

1. O que você entende por liberdade? 
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http://caixadepandora2004.wordpress.com/tag/moiras/
http://www.mcadams-studio.com/three_fates.html
http://www.liveauctioneers.com/item/6938582
http://www.liveauctioneers.com/item/6938582
http://pedropm.blogspot.com.br/2011/07/as-deusas-do-destino.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Triumph_of_Death,_or_The_Three_Fates.jpg
http://prosimetron.blogspot.com.br/2009/11/j-v-de-pina-martins.html
http://ahduvido.com.br/japoneses-fazem-cirurgia-nas-maos-para-alterar-destino-tracado
http://ahduvido.com.br/japoneses-fazem-cirurgia-nas-maos-para-alterar-destino-tracado
http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-namorados-aumenta-procura-por-ajuda-esoterica/21665/
http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-namorados-aumenta-procura-por-ajuda-esoterica/21665/
http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-namorados-aumenta-procura-por-ajuda-esoterica/21665/
http://www.deellas.com/horoscopo-signos-del-zodiaco
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2. Cite situações em que não somos livres para escolher e situações em que você 

entende que há liberdade de escolha. 

3. Como você pensa a questão do destino? Os acontecimentos de nossas vidas já estão 

traçados? Por quê? 

4. A ideia de um destino guiado pelas Moiras foi produzida pelos gregos na antiguidade. 

Que ideias de destino temos em nossa cultura hoje? 

5. Como foi possível que as explicações de mundo deixassem de ser feitas por um 

pensamento ‘mágico’ (os mitos) e passassem a ser fruto de um pensamento mais 

racional? 

6. O que você entende por independência, autonomia e emancipação? 

7. O que você entende por alienação? 

9. O que você entende por ‘desencantamento do mundo’? 

 

10. A imagem ao lado mostra as Moiras, deusas da 

mitologia grega. Sobre os mitos, assinale as 

alternativas verdadeiras: 

a) Muitos mitos mostram que os deuses decidem 

sobre o destino das pessoas. 

b) Uma comunidade que se orienta pelos mitos não 

tem muita liberdade de pensamento e de investigação 

da realidade. 

c) Os mitos não tinham grande importância para a 

vida da comunidade, que era livre para acreditar 

neles ou não. 

d) Os mitos, em geral, mostram que os homens 

escolhem seus caminhos e que são os responsáveis 

por seu destino.  

 

Imagem: Moiras 9 

http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.ht

ml (acesso em 26/11/13) 

 

 

http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html
http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html
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11. A partir do que foi estudado sobre liberdade e 

destino, escreva um texto mostrando seu entendimento 

acerca do assunto. 

 

Imagem: Destino 4 

http://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo (acesso em 

26/11/13) 

 

 

12. O que os dizeres ao lado revelam 

sobre a questão da liberdade e do destino? 

Escreva um pequeno texto sobre o 

assunto.  

 

 

 

Imagem: Destino 5 

http://www.clickriomafra.com.br/umbanda/   

(acesso em 26/11/13) 
 

 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS  

MOBILIZAÇÃO 

Os versos de Cecília Meireles (no quadro) exercitam o pensamento e preparam para o 

tema de discussão das aulas que se seguirão. 

O poema completo de Cecília Meireles, “Romance XXIV ou da Bandeira da 

Inconfidência”, de 1953, falando sobre a Inconfidência Mineira, está disponível em: 

http://www.releituras.com/cmeireles_romanceiro.asp 

 

A atividade inicial, solicitando ao aluno para que redija algumas linhas a respeito do 

que pensa acerca da questão da liberdade, além de inseri-lo no tema da discussão, 

presta-se a oportunizar ao professor um diagnóstico inicial acerca da compreensão do 

http://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo
http://www.clickriomafra.com.br/umbanda/
http://www.releituras.com/cmeireles_romanceiro.asp
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educando sobre o tema que será discutido. Desse modo, pode ser útil que o professor 

conserve esse pequeno texto individual para posterior comparação com os novos 

registros realizados pelo aluno após o trabalho com textos filosóficos. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A problematização demanda um diálogo que permite estimular a participação do aluno 

na discussão do tema e observar seu nível de compreensão da questão. É um exercício 

de pensamento. Obviamente, a problematização acontece em todo o decorrer da aula, 

em cada atividade realizada. Ao assistir um vídeo, ouvir uma música, ler um texto 

(filosófico ou outro qualquer), realizar atividades as mais diversas, o pensamento está 

sempre em movimento, problematizando cada situação. O que se coloca aqui sob o 

nome de ‘Problematização’ nada mais é que uma atividade dirigida à possibilidade de 

exercício do pensamento em termos mais pessoais.  

As questões e ponderações devem ser direcionadas à medida da fluência e da 

participação dos alunos, bem como da criatividade do professor. 

Os versos de Cecília Meireles mostram que a liberdade é tema conhecido por todos, 

mas que, se buscamos enfrentá-lo, mostra-se muito complexo.  

O que é liberdade? O que é ser livre? Somos livres? Em que medida? Em que sentido? 

Liberdade é completa ausência de limites? É possível não respeitarmos nenhum limite? 

O que liberdade tem a ver com independência? Com autonomia (escolher e agir por si 

mesmo, segundo suas próprias razões)? Com emancipação (não ser submisso a 

ninguém nas questões de escolha e ação)? 

 

INVESTIGAÇÃO 

Antes de iniciar propriamente a investigação, o professor já expõe aos alunos o plano 

de estudos: uma investigação acerca da liberdade, explicando que o tema será tratado 

de diferentes formas, sempre com a orientação do professor. A finalidade sempre é o 

exercício do pensamento. Por isso, embora o professor esteja sempre presente para 

auxiliar em qualquer ponto da leitura e da discussão, é necessário o empenho de cada 

um, pois não há compreensão e contribuição de ideias sem envolvimento e atenção.  
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O texto da Investigação – A Questão da Liberdade – pode ser trabalhado do modo 

como o professor julgar mais pertinente às condições de suas turmas: pode ser 

fotocopiado e entregue aos alunos para leitura e posterior realização de atividades, ou 

pode ser trabalhado em forma de conversação entre professor e alunos. Em nosso caso, 

o texto fotocopiado será colocado em plástico para arquivo para sua melhor 

conservação. O aluno utiliza o material e o devolve ao final da atividade. Desse modo, 

o texto se presta à utilização por várias turmas. Também é perfeitamente possível que o 

professor, para tratar da questão da liberdade, utilize os textos presentes nos livros 

didáticos presentes nas escolas.  

Acreditamos que a leitura de um texto simples como o que é apresentado aqui, ou de 

um texto de livro didático, ou de textos presentes nos slides, enfim, a leitura de todo e 

qualquer texto é atividade igualmente importante para o desenvolvimento da habilidade 

de leitura, das competências de análise e de raciocínio crítico daí decorrentes. No caso 

das telas, eles também funcionam como recursos de apoio à leitura e, por serem 

visuais, auxiliam no processo de compreensão do tema tratado.  

O conjunto de telas “As Moiras” torna mais concreta e interessante a explanação da 

explicação grega antiga para os acontecimentos da vida humana. Esse conjunto de telas 

também permite provocar a reflexão em torno do modo como muitos de nós, 

contemporâneos, evidenciamos que também não deixamos de acreditar num destino já 

traçado para nossas vidas – o que igualmente evidencia que o problema da liberdade 

permanece em aberto e se oferecendo à reflexão humana.  

A grafia em grego de alguns dos nomes presentes no mito é também, além de um novo 

conhecimento para o aluno, um dado que costuma despertar o interesse dos educandos. 

É interessante que os alunos anotem em seus cadernos os pontos mais importantes 

apresentados nos telas e nas explanações do texto. 

Paralelo ao mito das Moiras, pode ser interessante também abordar com os alunos o 

mito de Édipo, que aponta para um destino do qual ninguém escapa. Séculos mais 

tarde, Freud (1856-1939) viu nessa história a representação de uma fase do 

desenvolvimento psíquico da criança.  

O Mito das Moiras está disponível, entre outros sites, em: 

http://levitasm.blogspot.com.br/2008/05/mito-de-dipo.html  

http://levitasm.blogspot.com.br/2008/05/mito-de-dipo.html


47 
 

 

ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS 

As atividades propostas nesta unidade visam a expressão escrita dos alunos acerca de 

seu posicionamento pessoal a respeito das questões em torno do problema da liberdade 

tratadas no decorrer de toda essa unidade. Por isso, a sugestão é de que elas sejam 

realizadas individualmente. É importante, todavia, que o professor permita a 

socialização das respostas bem como ofereça aos alunos comentários extras que 

possibilitem a ampliação da compreensão acerca da questão estudada. Evitar juízos de 

valor, contudo, é fundamental para que as discussões e estudos possam ser 

significativos. Podemos mesmo lembrar que essa é a ‘regra de ouro’ da filosofia: a 

liberdade de expressão, de problematização, de construção de argumentos e hipóteses. 

No exercício filosófico que podemos pretender para nossas aulas, o que conta é a 

função do pensamento, o desenvolvimento da capacidade de reflexão, de raciocínio e 

de argumentação do aluno. 

Das atividades propostas, serão aplicadas apenas algumas, de acordo com o 

desenvolvimento das discussões, bem como outras poderão ser elaboradas, conforme a 

necessidade de cada turma. De qualquer modo, essas atividades também se prestam a 

comporem um instrumento de avaliação.  
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http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf (Acesso em 10/11/13) 
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http://www.infoescola.com/mitologia-grega/moiras/ (Acesso em 10/11/13) 
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http://demgol.units.it/pdf/demgol_pt.pdf (Acesso em 10/11/13) 

 

WIKIPEDIA. Moiras. Disponível em  
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IMAGENS: Telas “As Moiras” (Acesso em 26/11/13) 

Moiras 1 

http://tecerdavida.wordpress.com/2007/08/21/as-moiras-filhas-do-destino/ 

Moiras 2 

http://caixadepandora2004.wordpress.com/tag/moiras/  

 

Moiras 3 

http://www.mcadams-studio.com/three_fates.html 

Moiras 4 

http://www.liveauctioneers.com/item/6938582  

 

Moiras 5 

http://www.liveauctioneers.com/item/6938582 

 

Moiras 6 

http://pedropm.blogspot.com.br/2011/07/as-deusas-do-destino.html 

Moiras 7 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Triumph_of_Death,_or_The_Three_Fates.jpg 

 

Moiras 8 

http://prosimetron.blogspot.com.br/2009/11/j-v-de-pina-martins.html 

 

Destino 1 

http://ahduvido.com.br/japoneses-fazem-cirurgia-nas-maos-para-alterar-destino-tracado  

 
Destino 2 

http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-namorados-aumenta-procura-por-

ajuda-esoterica/21665/#.UpUABOIlieY  

 

Destino 3 

http://www.deellas.com/horoscopo-signos-del-zodiaco  

http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf
http://www.releituras.com/cmeireles_romanceiro.asp
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/moiras/
http://demgol.units.it/pdf/demgol_pt.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloto
http://tecerdavida.wordpress.com/2007/08/21/as-moiras-filhas-do-destino/
http://tecerdavida.wordpress.com/2007/08/21/as-moiras-filhas-do-destino/
http://caixadepandora2004.wordpress.com/tag/moiras/
http://www.mcadams-studio.com/three_fates.html
http://www.liveauctioneers.com/item/6938582
http://www.liveauctioneers.com/item/6938582
http://pedropm.blogspot.com.br/2011/07/as-deusas-do-destino.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Triumph_of_Death,_or_The_Three_Fates.jpg
http://prosimetron.blogspot.com.br/2009/11/j-v-de-pina-martins.html
http://ahduvido.com.br/japoneses-fazem-cirurgia-nas-maos-para-alterar-destino-tracado
http://ahduvido.com.br/japoneses-fazem-cirurgia-nas-maos-para-alterar-destino-tracado
http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-namorados-aumenta-procura-por-ajuda-esoterica/21665/
http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-namorados-aumenta-procura-por-ajuda-esoterica/21665/
http://www.ligacaoteen.com.br/lifestyle/dia-dos-namorados-aumenta-procura-por-ajuda-esoterica/21665/
http://www.deellas.com/horoscopo-signos-del-zodiaco
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IMAGENS: Atividades (Acesso em 26/11/13) 

 

Moira 9 

http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html 

Destino 4 

http://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo 

Destino 5 

http://www.clickriomafra.com.br/umbanda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://musicaescarlate.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html
http://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo
http://www.clickriomafra.com.br/umbanda/
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MOBILIZAÇÃO 
 

 

Música: Se eu quiser falar com Deus (1980) 

Compositor: Gilberto Gil 

Intérprete: Gilberto Gil 

Link: http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/se-eu-quiser-falar-com-deus.html 

(Acesso em 14/11/13) 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=_DHBxvS1who  

(Acesso em 14/11/13) – Duração: 4:49 minutos 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

 

A letra da música trabalha com contradições. Quais são elas? Por que o autor usa essas 

contradições? Ele repete o tema: se eu quiser... tenho que... (se eu quiser falar com 

Deus, tenho que...). 

Posso pensar que a música fala de liberdade de alguma forma?  

 

 

 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

A liberdade será investigada, num primeiro momento, a partir do pensamento de 

Agostinho. 

http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/se-eu-quiser-falar-com-deus.html
http://www.youtube.com/watch?v=_DHBxvS1who
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QUEM É AGOSTINHO? 

Telas para TV Multimídia: Agostinho (breves dados biográficos) 

 

 

AGOSTINHO 

 

 

 

Imagem: Agostinho 1 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/santo-

agostinho-307615.shtml (acesso em 15/11/13)  

 

AGOSTINHO 

* 354 + 430: Norte da África 

Razão e Fé: Filosofia e Teologia 

Um dos maiores “pais” da Igreja  

 

Imagem: Agostinho 2 

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=42 

(acesso em 15/11/13)  

 

Agostinho: Norte da África 

 

 

 

 

Imagem: Mapa-Múndi  

http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3 

(acesso em 15/11/13) 
 

 

Linha do Tempo 

 

aC      C      dC     IV                                                                             XX           XXI 

…__l ___ I ___ l _______________________________________ l ______ l __ …….. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/santo-agostinho-307615.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/santo-agostinho-307615.shtml
http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=42
http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3
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OBRAS 

Confissões 

O Livre-Arbítrio 

A Cidade de Deus 

(Agostinho e sua mãe, Mônica) 

Imagem: Agostinho e sua mãe 

http://gilsonsantos.com/2012/08/25/a-hagiografia-e-santo-

agostinho-na-pintura/   (acesso em 15/11/13)  

O LIVRE-ARBÍTIRO 

A obra é composta de 3 livros, divididos em 

pequenos capítulos. 

Diálogo entre Agostinho e seu amigo Evódio. 

 

 

Imagem: capa do livro 1 

http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-

Santo-Agostinho-ebook/dp/B005OLS57K 

(acesso em 15/11/13)  

O LIVRE-ARBÍTIRO 

A vontade humana é livre para aderir ao bem 

ou ao mal. 

 

 

Imagem: capa do livro 2 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYdMAB/livre-

arbitrio (acesso em 15/11/13) 

 

REFERÊNCIAS 

AGOSTINHO. Diálogo sobre o Livre-Arbítrio. Tradução e introdução de Paula Oliveira e 
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IMAGENS (acesso em 15/11/13) 

http://gilsonsantos.com/2012/08/25/a-hagiografia-e-santo-agostinho-na-pintura/
http://gilsonsantos.com/2012/08/25/a-hagiografia-e-santo-agostinho-na-pintura/
http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-ebook/dp/B005OLS57K
http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-ebook/dp/B005OLS57K
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYdMAB/livre-arbitrio
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYdMAB/livre-arbitrio
http://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_o_livre-arbitrio.pdf
http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf
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Agostinho 1 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/santo-agostinho-307615.shtml 

  

Agostinho 2  

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=42 

 

Mapa-Múndi 

http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3  

 

Agostinho e sua mãe  

http://gilsonsantos.com/2012/08/25/a-hagiografia-e-santo-agostinho-na-pintura/  

 

Capa do livro 1 

http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-

ebook/dp/B005OLS57K 

 

Capa do livro 2  

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYdMAB/livre-arbitrio  

 

 

 

LEITURA DE TRECHOS DA OBRA “O LIVRE ARBÍTRIO”, DE AGOSTINHO  

AGOSTINHO. O Livre-Arbítrio. 2.ed. Tradução, organização, introdução e notas: 

Nair de Assis Oliveira. São Paulo: Paulus, 1995. 

  

Livro I 

Capítulo 1 

1. Evódio: Peço-te que me digas, será Deus o autor do mal? 

Agostinho: Dir-te-ei, se antes me explicares a que mal te referes. Pois, habitualmente, 

tomamos o termo "mal" em dois sentidos: um, ao dizer que alguém praticou o mal; 

outro, ao dizer que sofreu algum mal.  

Evódio: Quero saber a respeito de um e de outro.  

Agostinho: Pois bem, se sabes ou acreditas que Deus é bom — e não nos é permitido 

pensar de outro modo —, Deus não pode praticar o mal. Por outro lado, se 

proclamamos ser ele justo — e negá-lo seria blasfêmia —, Deus deve distribuir 

recompensas aos bons, assim como castigos aos maus. E por certo, tais castigos 

parecem males àqueles que os padecem. É porque, visto ninguém ser punido 

injustamente — como devemos acreditar, já que, de acordo com a nossa fé, é a divina 

Providência que dirige o universo —, Deus de modo algum será o autor daquele 

primeiro gênero de males a que nos referimos, só do segundo.  

Ev. Haverá então algum outro autor do primeiro gênero de mal, uma vez estar claro 

não ser Deus?  

Ag. Certamente, pois o mal não poderia ser cometido sem ter algum autor. Mas caso 

me perguntes quem seja o autor, não o poderia dizer. Com efeito, não existe um só e 

único autor. Pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de sua má ação. Se duvidas, 

[n1] Comentário: O problema moral do 
mal já estava presente entre os gregos, 
porém, era abordado a partir da 
perspectiva do conhecimento: o mal era 
consequência da ignorância, da ausência 
do conhecimento. Aqui, o problema do mal 
é abordado a partir de sua origem, anterior 
aos seus efeitos ou consequências, como 
acontecia com os gregos, uma vez que, 
para os cristãos, Deus é a origem de tudo o 
que há.  

[n2] Comentário: procedimento 
necessário a qualquer investigação, ou 
seja, o de delimitar seu objeto: é 
necessário distinguir de qual mal se fala. 

[n3] Comentário: Os castigos divinos 
são sofrimentos que se seguem quando o 
homem realiza atos maus. 

[n4] Comentário: Deus é o justo autor 
do tipo de mal que chamamos de ‘punição’ 
aos males cometidos pelos homens. 

[n5] Comentário: O mal que o homem 
pratica tem origem nele mesmo. O homem 
é o autor do mal porque é livre para 
praticá-lo ou não: se esse ato não fosse 
voluntário, não receberia o castigo divino 
(ideia contrária à dos maniqueus).  

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/santo-agostinho-307615.shtml
http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=42
http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3
http://gilsonsantos.com/2012/08/25/a-hagiografia-e-santo-agostinho-na-pintura/
http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-ebook/dp/B005OLS57K
http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-ebook/dp/B005OLS57K
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYdMAB/livre-arbitrio
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reflete no que já dissemos acima: as más ações são punidas pela justiça de Deus. Ora, 

elas não seriam punidas com justiça, se não tivessem sido praticadas de modo 

voluntário.
 

[...] 

Capítulo 2 

4. Ev. [...] Dize-me, entretanto, qual a causa de praticarmos o mal? 

Ag. Ah! Suscitas precisamente uma questão que me atormentou por demais, desde 

quando era ainda muito jovem. Após ter-me cansado inutilmente de resolvê-la, levou a 

precipitar-me na heresia (dos maniqueus), com tal violência que fiquei prostrado. [...] 

se não fosse meu ardente desejo de encontrar a verdade, e se não tivesse conseguido o 

auxílio divino, não teria podido emergir de lá nem aspirar à primeira das liberdades — 

a de poder buscar a verdade.
 

[...] Seja-nos, pois, Deus propício e faça-nos chegar a 

entender aquilo em que acreditamos. [...] Ora, nós cremos em um só Deus, de quem 

procede tudo aquilo que existe. Não obstante, Deus não é o autor do pecado. Todavia, 

perturba-nos o espírito uma consideração: se o pecado procede dos seres criados por 

Deus, como não atribuir a Deus os pecados, sendo tão imediata a relação entre ambos?  

[...] 

Capítulo 8 

18. Ag. Eis o que eu quero te explicar agora: o que põe o homem acima dos animais, 

seja qual for o nome com que designemos tal faculdade, seja mente ou espírito, [..] 

quando pois esse elemento superior domina no homem e comanda a todos os outros 

elementos que o constituem, ele encontra-se perfeitamente ordenado. [...] 

Ag. Então, quando a razão, a mente ou o espírito governa os movimentos irracionais da 

alma, é que está a dominar na verdade no homem aquilo que precisamente deve 

dominar, em virtude daquela lei que reconhecemos como sendo a lei eterna. 

[...] 

Capítulo 9 

19. Ag. Quando um homem está assim constituído e ordenado, não te parece ser ele 

sábio?  

[...]   

Ag. Sabes, também, eu o penso, que a maioria dos homens é formada de insensatos 

(stultos)?  

Ev. Isso é fato bastante comprovado.  

Ag. Pois bem, o insensato é o oposto do homem sábio, conforme a ideia que 

adquirimos a respeito de um sábio. Compreendes, agora, o que seja o insensato?  

Ev. A quem não será evidente que o insensato é aquele em quem a mente não reina 

como autoridade suprema?  

Ag. O que dizer então quando um homem se encontra nessa situação? É a mente que 

lhe falta ou, então, apesar de ela estar presente, falta-lhe o domínio que lhe 

corresponde? 

[...] 

Capítulo 10 

20. Ev. Mas passemos agora a outros aspectos. Já demonstramos que no homem o 

senhorio da mente constitui a sabedoria, entretanto a mente pode não exercer de fato 

[n6] Comentário: O que leva o homem 
a praticar o mal? Esta pergunta só pode ser 
feita se o homem for livre: a liberdade de 
investigar é a primeira liberdade que Deus 
deu aos homens.  É possível aqui lembrar o 
que foi estudado acerca do pensamento 
mítico, onde não cabe a investigação. 
Agostinho exercita o pensamento 
filosófico, investigativo, ainda que para dar 
sustentação racional à fé, tanto quanto a fé 
ampara a razão – característica da filosofia 
patrística. 

[n7] Comentário: Importante: a 
liberdade de pensamento é a 1ª liberdade 
concedida ao homem por Deus. A razão 
precisa ser livre para encontrar a verdade. 

[n8] Comentário: Agostinho já 
investigou as más ações (trecho não 
presente aqui) e concluiu que não está 
nelas a explicação para a causa pela qual o 
homem pratica o mal (são motivos 
externos e é preciso encontrar motivos 
internos, isto é, referentes ao próprio 
‘agente, ao homem que pratica o mal). 
Então, passa agora a examinar o homem e 
o modo como ele está ordenado para 
procurar entender essa causa. 

[n9] Comentário: Ordenações divinas: 
A lei de Deus (eterna, imutável, perfeita) é 
superior à lei dos homens (temporal, 
mutável e imperfeita) e ordena tudo o que 
existe. No homem, ela ordena que o que 
nele é espiritual (razão, vontade) domine o 
que é material (corpo, paixões). A razão 
está acima das paixões (elementos 
irracionais da alma). 

[n10] Comentário: Pela ordenação 
divina, o homem, por ter uma razão, está 
acima dos outros seres criados por Deus. 
Três graus de realidade: ser – viver –
entender. O homem participa do mais alto 
deles (entender), que engloba os 
anteriores. A lei divina está impressa no 
homem. Assim, se ele não a obedece (e é 
livre para isso), sofre ‘castigos’, pois 
contraria o que é natural à sua felicidade: 
desorientação, confusão de sentimentos, 
falsas e efêmeras alegrias. 

[n11] Comentário: Pela ordenação 
divina, a mente deve presidir todas as 
ações humanas: aí o homem é sábio. Se a 
maioria é insensata, é porque não exercita 
o domínio da mente sobre as paixões: tem 
a mente, mas não a usa. O homem é livre 
para bem ou mal usar os bens com que foi 
criado. 
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esse seu senhorio.  

Ag. Julgas que a paixão seja mais poderosa do que a mente, à qual sabemos que por lei 

eterna foi-lhe dado o domínio sobre todas as paixões? Quanto a mim, não o creio de 

modo algum, pois, caso o fosse, seria a negação daquela ordem muito perfeita de que o 

mais forte mande no menos forte. Por isso, é necessário, a meu entender, que a mente 

seja mais poderosa do que a paixão e pelo fato mesmo será totalmente justo e correto 

que a mente a domine.  

Ev. Também sou do mesmo parecer.  

Ag. Então! Haverás de hesitar em pôr toda e cada virtude acima de qualquer espécie de 

vício, de tal forma que quanto mais uma virtude for nobre e sublime, mais ela será forte 

e invencível?  

Ev. Quem o poderia duvidar?  

 [...] 

21a. Ag. Compreendeste-me bem. [...] Existe, na tua opinião, algo mais nobre do que a 

mente dotada de razão e sabedoria?  

Ev. A meu ver, nada existe, exceto Deus. 

[...] 

Capítulo 11a 

21c. Ag. Logo, só me resta concluir: se, de um lado, tudo o que é igual ou superior à 

mente que exerce seu natural senhorio e acha-se dotada de virtude não pode fazer dela 

escrava da paixão, por causa da justiça, por outro lado, tudo o que lhe é inferior 

tampouco o pode, por causa dessa mesma inferioridade, como demonstram as 

constatações precedentes. Portanto, não há nenhuma outra realidade que torne a mente 

cúmplice da paixão a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio.
 

 

Ev. Não vejo conclusão nenhuma tão necessária quanto essa. 

[...] 

Capítulo 12 

25. Ag. E assim, pergunto-te: Existe em nós alguma vontade? 

Ev. Não o sei dizer. 

Ag. [...] Pelo menos, considera o seguinte, em relação a ti mesmo: não tens vontade 

alguma de levar vida feliz? O 

Ev. [...] Vejo que não se pode negar que todos tenhamos desejo disso. 

Ag. [...] Mas, antes, dize-me ainda: tens consciência de possuir boa vontade? 

Ev. O que vem a ser a boa vontade?
 

 

Ag. É a vontade pela qual desejamos viver com retidão e honestidade, para atingirmos 

o cume da sabedoria. Considera agora, se não desejas levar uma vida reta e honesta, ou 

se não queres ardentemente te tornar sábio. Ou pelo menos, se ousarias negar que 

temos a boa vontade, ao querermos essas coisas.  

Ev. Nada disso eu nego, porque admito que não somente tenho uma vontade, mas, 

ainda, uma boa vontade.  

Ag. E que apreço dás a essa boa vontade? Achas que se possa compará-la de algum 

modo com as riquezas, com as honras ou com os prazeres do corpo, ou ainda, com 

todas essas coisas reunidas?  

Ev. Deus me livre de loucura tão perniciosa. 

[n12] Comentário: Corolário das 
argumentações anteriores: pela lei divina, 
o superior deve dominar o inferior (mente 
> paixões / virtude > vícios); o inferior, por 
ser inferior não pode escravizar o superior. 
Por que, então, a mente se torna ‘cúmplice 
da paixão’? Porque o homem assim o quer, 
pois sua vontade é livre. 

[n13] Comentário: Afirmação 
fundamental na obra. A livre decisão da 
vontade é a responsável pelo bem e pelo 
mal que o homem escolhe e pratica. Nada 
pode forçar fatalmente o homem em uma 
ou em outra direção. Importante observar 
que a vontade livre deve consultar a razão 
para poder agir bem. Se não o faz, se segue 
os desejos sem pensar, acaba prisioneira 
do mal (vícios). A liberdade só é verdadeira 
quando a vontade escolhe consultando a 
razão. Caso contrário, quando age sem 
pensar, o homem torna-se escravo das 
paixões. 

[n14] Comentário: Nova investigação: 
o que é a vontade do homem.  
Como sabemos que temos uma vontade? 
Porque todos temos ‘vontade’ de levar 
uma vida feliz. 

[n15] Comentário: A vontade pode ser 
desmembrada numa boa vontade (e numa 
má), que é a que busca submeter as 
escolhas e ações à razão, o que constitui 
sabedoria. Se o homem exercita a boa 
vontade, segue a lei eterna e tem uma vida 
feliz.  



56 
 

[...] 

26. Ag. Portanto, penso que agora já vês: depende de nossa vontade gozarmos ou 

sermos privados de tão grande e verdadeiro bem. Com efeito, haveria alguma coisa que 

dependa mais de nossa vontade do que a própria vontade?
 

Ora, quem quer que seja que 

tenha esta boa vontade, possui certamente um tesouro bem mais preferível do que os 

reinos da terra e todos os prazeres do corpo. E ao contrário, a quem não a possui, falta-

lhe, sem dúvida, algo que ultrapassa em excelência todos os bens que escapam a nosso 

poder. Bens esses que, se escapam a nosso poder, ela, a vontade sozinha, traria por si 

mesma. Por certo, um homem não se considerará muito infeliz se vier a perder sua boa 

reputação, riquezas consideráveis ou bens corporais de toda espécie? Mas não o 

julgarás, antes, muito mais infeliz, caso tendo em abundância todos esses bens, venha 

ele a se apegar demasiadamente a tudo isso, coisas essas que podem ser perdidas bem 

facilmente e que não são conquistadas quando se quer? Ao passo que, sendo privado da 

boa vontade — bem incomparavelmente superior —, para reaver tão grande bem, a 

única exigência é que o queira!  

Ev. Nada há de mais verdadeiro. 

[...] 

Livro II 

Capítulo 1 

1. Ev. Se possível, explica-me agora a razão pela qual Deus concedeu ao homem o 

livre-arbítrio da vontade, já que, caso não o houvesse recebido, o homem certamente 

não teria podido pecar. 

[...] 

Capítulo 18 

47. Ag. [...] Ora, essas duas verdades: que Deus existe e que todos os bens vêm dele, 

nós já admitimos com fé inabalável. Entretanto, nós as expusemos de tal forma que a 

terceira verdade também se torna plenamente evidente, a saber: que a vontade livre 

deve ser contada entre os bens recebidos de Deus.  

48. Ag. Com efeito, a discussão precedente já demonstra, e nós o admitimos, a natureza 

corpórea ser de grau inferior à natureza espiritual. E daí se seguir que o espírito é um 

bem maior do que o corpo. Ora, entre os bens corpóreos, encontra-se no homem alguns 

de que ele pode abusar, sem que por isso digamos que esses bens não lhes deveriam ter 

sido dados, pois reconhecemos serem eles um bem. Sendo assim, o que há de 

espantoso que exista no espírito também abusos de alguns bens, mas que, por serem 

bens, não puderam ter sido dados a não ser por Aquele de quem procedem todos os 

bens?  

Com efeito, vês que grande privação é para o corpo não ter as mãos, e contudo 

acontece que há quem use mal das próprias mãos. Realizam com elas ações cruéis ou 

vergonhosas. [...] Por conseguinte, do mesmo modo como aprovas a presença desses 

bens no corpo e que, sem considerar os que deles abusam, louvas o doador, de igual 

modo deve ser quanto à vontade livre, sem a qual ninguém pode viver com retidão. 

Deves reconhecer: que ela é um bem e um dom de Deus, e que é preciso condenar 

aqueles que abusam desse bem, em vez de dizer que o doador não deveria tê-lo dado a 

nós. 

[n16] Comentário: A vontade depende 
da nossa vontade. A boa vontade é um 
tesouro maior que os materiais. Se o perco, 
posso, por minha vontade, reavê-lo (ao 
contrário dos bens materiais). 

[n17] Comentário: A questão da 
responsabilidade de Deus perante o mal 
que o homem pratica permanece. Se o 
homem peca/pratica o mal por que tem o 
livre-arbítrio da vontade dado a ele por 
Deus, por que Deus o deu? Logo em 
seguida, a resposta: tudo o que Deus deu 
aos homens são bens, porque Dele só 
provêm bens.  

[n18] Comentário: Ordenação: o 
espírito é bem maior que o corpo, mas são 
ambos bens. Todavia, o homem pode fazer 
mau uso tanto dos bens do corpo (exemplo 
das mãos) quanto dos bens do espírito 
(como a vontade livre). Não é aquele que 
deu esses bens aos homens (Deus) que 
deve ser reprovado, mas aqueles que 
abusam desses bens. Deus é novamente 
isentado de qualquer responsabilidade 
sobre o mal que o homem pratica. 
Importante observar que, para Agostinho, 
o corpo é um bem (ao contrário de muitas 
orientações cristãs). O mal não tem origem 
no corpo, mas no mau uso que se faz do 
bem que o corpo é, ou seja, quando o 
homem se torna escravo dos prazeres 
corporais. 

[n19] Comentário: Se a liberdade da 
vontade pode levar o homem ao mal, ela 
também é necessária para que o homem 
conquiste o mérito de viver segundo a 
razão e a lei eterna. 
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[...] 

Ag. Se, pois, concedes que os olhos são no corpo um bem cuja carência, contudo, não 

impede de se viver honestamente, a vontade livre poderá te parecer não ser um bem, 

quando, sem ela, ninguém pode viver honestamente? 

[...] 

Capítulo 19 

50. Ag. Considera agora a justiça, da qual ninguém pode abusar. Ela é contada entre os 

maiores bens que existem no homem. Como também o são todas as virtudes da alma, 

com as quais se pode levar vida boa e honesta. Tampouco, ninguém poderá abusar da 

prudência, nem da força, nem da temperança. Com efeito, nelas, como na justiça, a 

qual te referiste, reina a reta razão, sem a qual virtude alguma pode existir. Por certo 

pessoa alguma pode abusar dessa reta razão. [...] Portanto, as virtudes pelas quais as 

pessoas vivem honestamente pertencem à categoria de grandes bens. As diversas 

espécies de corpos sem os quais pode-se viver com honestidade, contam-se entre os 

bens mínimos. E por sua vez, as forças do espírito, sem as quais não se pode viver de 

modo honesto, são bens médios. 

[...] 

52. Ag. Consequentemente, quando a vontade — esse bem médio — adere ao Bem 

imutável, o qual pertence a todos em comum, e não é privativo de ninguém, do mesmo 

modo aquela Verdade da qual temos dito tantas coisas, sem nada termos podido falar 

dignamente — quando a vontade adere ao Sumo Bem, então o homem possui a vida 

feliz.  

[...] 

Em contraposição, ela peca, ao se afastar do Bem imutável e comum, para se voltar 

para o seu próprio bem particular, seja exterior, seja inferior. Ela volta-se para seu bem 

particular, quando quer ser senhora de si mesma; para um bem exterior, quando se 

aplica a apropriar-se de coisas alheias, ou de tudo o que não lhe diz respeito; e volta-se 

para um bem inferior, quando ama os prazeres do corpo.  

[...] 

Acontece que aqueles bens desejados pelos pecadores não são maus de modo algum. 

Tampouco é má a vontade livre do homem, a qual, como averiguamos, é preciso ser 

contada entre os bens médios. Mas o mal consiste na aversão da vontade ao Bem 

imutável para se converter aos bens transitórios. Por sua vez, essa aversão e essa 

conversão não sendo forçadas, mas voluntárias, o infortúnio que se segue será um 

castigo justo e merecido. [...]
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS  

 

 

[n20] Comentário: Aqui, ao invés do 
abuso de um bem, o raciocínio é inverso: 
considera a ausência de um bem. No 
corpo, a ausência de um bem não impede a 
vida honesta. Porém, o mesmo não 
acontece com o espírito: sem o livre-
arbítrio da vontade o homem não poderia 
viver de maneira reta. A vida sábia 
depende dos bens espirituais. A vontade 
livre é um desses bens. 

[n21] Comentário: Justiça, prudência, 
força e temperança são as virtudes 
cardeais (das quais as demais derivam), 
que Agostinho toma de Platão. 

[n22] Comentário: Deus deu aos 
homens bens grandes (virtudes: são bens 
grandes porque são espirituais e porque 
deles só se pode fazer bom uso); bens 
médios (vontade: são bens médios porque 
são espirituais e porque deles se pode 
fazer bom ou mau uso); bens mínimos 
(bens corporais: são bens mínimos porque 
são materiais e porque deles se pode fazer 
bom ou mau uso). 

[n23] Comentário: Todos os homens 
têm acesso ao Bem Maior. Por ser livre, a 
vontade pode (ou não) mover-se em 
direção a Deus. Se o faz, obedece a lei 
eterna e então o homem é feliz. Caso 
contrário, volta-se para os bens menores, 
provocando a infelicidade. Quando a 
vontade se volta para Deus, ela vai além de 
apenas consultar a razão para fins de boa 
convivência humana. Ela escala um degrau 
a mais do espírito e encontra a felicidade 
maior. 

[n24] Comentário: Nenhum bem em si 
é mau: nem os bens materiais, nem os 
bens corporais, nem a vontade livre. O que 
é mal é o mau uso desses bens. E o bom ou 
mau uso dos bens depende da livre 
vontade. Se ela se entregar aos bens 
passageiros ao invés de ao Bem eterno, o 
homem sofre castigos divinos justos e 
merecidos.  Apenas esse tipo de mal tem 
origem em Deus.  
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Questões referentes ao Livro I 

1. Que razões Agostinho dá para argumentar que: 

- Deus é responsável pelo mal que as pessoas sofrem? 

- Deus não é responsável pelo mal praticado pelas pessoas? 

 

2. Para Agostinho, Deus criou o mundo e os homens numa perfeita ordem, do mais 

inferior ao mais superior.  

- O que coloca os homens acima das outras criaturas?  

- O que deve o homem fazer para se tornar sábio?  

- O que significa ser um insensato?  

- Por que a mente deve dominar as paixões? 

- O que permite que as paixões dominem a mente? 

 

3. Explique, com palavras simples, o que quer dizer Agostinho no parágrafo que se 

segue (Livro I, Cap11a, 21c): 

Ag. Logo, só me resta concluir: se, de um lado, tudo o que é igual ou superior à mente 

que exerce seu natural senhorio e acha-se dotada de virtude não pode fazer dela 

escrava da paixão, por causa da justiça, por outro lado, tudo o que lhe é inferior 

tampouco o pode, por causa dessa mesma inferioridade, como demonstram as 

constatações precedentes. Portanto, não há nenhuma outra realidade que torne a mente 

cúmplice da paixão a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio. 

 

4. Segundo Agostinho, como sabemos que temos uma vontade e uma boa vontade? 

 

5. Por que a boa vontade é, para Agostinho, um tesouro maior que os reinos da terra e os 

prazeres do corpo? 

 

6. Deus é a origem do mal? Por quê? 

 

Questões referentes ao Livro II 

1. Agostinho diz que “a vontade livre deve ser contada entre os bens recebidos de 

Deus”. 

Que tipos de bens Deus deu aos homens? Que tipo de bem é a vontade?  

 

2. A vontade pode ir em direção a Deus ou afastar-se dele. O que acontece em cada um 

desses casos? 
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3. Por que Agostinho diz (último parágrafo) que “aqueles bens desejados pelos 

pecadores não são maus de modo algum. Tampouco é má a vontade livre do homem”? 

 

4. Se Deus criou o homem, então Deus é responsável pelo mal que o homem pratica? 

Por quê? 

 

5. Se pela vontade livre, o homem pode errar, não seria melhor que Deus não tivesse 

dado essa vontade livre ao homem? Por quê? 

 

6. O que é a liberdade para Agostinho? 

 

7. Como é possível explicar o paradoxo de que, para Agostinho, a verdadeira liberdade 

é a obediência a Deus? 

 

8. Que relações podem ser estabelecidas entre o texto de Agostinho e a música de 

Gilberto Gil?  

 

9. Você poderia considerar que, para Agostinho, a verdadeira liberdade é uma libertação 

do homem? Por quê? 

 

10. Leia o texto: 

“Acontece que aqueles bens desejados 

pelos pecadores não são maus de modo 

algum. Tampouco é má a vontade livre do 

homem [...] Mas o mal consiste na aversão 

da vontade ao Bem imutável para se 

converter aos bens transitórios.” 

(Agostinho) 

 
Imagem: Vício 

http://iurd.pt/os-vicios-e-a-normalidade/ (acesso 

em 15/11/13) 
 

A partir do texto de Agostinho, assinale a(s) alternativa(s) verdadeira(s): 

a) A bebida em si é um mal, pois ela sempre escraviza o homem. 

b) A bebida em si não é um mal, o que é mal é beber demais. 

c) A vontade livre não é um mal. O mal é escolher se dedicar às coisas passageiras ao 

invés de escolher se dedicar a Deus. 

d) A vontade livre é um mal, pois o homem muito livre escolhe se dedicar às coisas 

passageiras. 

e) O Bem imutável de que fala Agostinho é Deus. 

http://iurd.pt/os-vicios-e-a-normalidade/
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11. Leia atentamente: 

“...se o pecado procede dos seres criados por Deus, como não atribuir a Deus os 

pecados, sendo tão imediata a relação entre ambos?” (Agostinho, LA I,2,4) 

A resposta de Agostinho a esse problema foi a de que: 

a) Se os homens pecam, Deus é também responsável por esses pecados, pois foi Ele 

quem criou os homens pecadores. 

b) Deus é responsável pelos pecados e erros dos homens, e é por isso que Ele enviou seu 

Filho para morrer por todos e os salvar de seus pecados. 

c) Deus criou os homens livres. Se eles pecam e erram é porque usam mau sua livre 

vontade e não consultam a razão antes de escolher e agir.  

d) Deus criou os homens destinados ao pecado, ao erro e ao sofrimento. É o preço que 

eles têm que pagar nessa vida terrena para poder um dia ganhar o céu.  

 

12. Leia e observe atentamente a figura ao 

lado. A frase de Aristóteles leva a pensar 

no conceito de liberdade de Agostinho. 

Escreva um texto falando sobre a ideia de 

liberdade, de vontade e de razão, tal como 

estudada em Agostinho.  

 

Imagem: Cão valente 

http://www.frasesnofacebook.com.br/frases-

famosas/e-mais-valente-quem-vence-seus-desejos-

4771/ (acesso em 15/11/13)  

 

 

 

A TÍTULO DE AMPLIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Para uso do professor e a seu critério, seguem algumas informações, que podem ser 

úteis na apresentação do filósofo e dos trechos da obra a ser estudada (com a utilização 

das telas na TV Multimídia): 

Sobre Agostinho 

Agostinho, ou Santo Agostinho, nasceu Aurelio Agostinho, em 354, em Tagaste, 

província romana no norte da África (hoje Souk Ahras, região da Argélia). Morreu em 

Hipona (hoje Annaba, também região da Argélia), em 430. Filho de pai pagão e mãe 

cristã, converteu-se ao cristianismo apenas aos 32 anos. Escreveu, depois disso, 

“Confissões” (397-398), sua obra mais conhecida, em que relata sua jornada espiritual. 

http://www.frasesnofacebook.com.br/frases-famosas/e-mais-valente-quem-vence-seus-desejos-4771/
http://www.frasesnofacebook.com.br/frases-famosas/e-mais-valente-quem-vence-seus-desejos-4771/
http://www.frasesnofacebook.com.br/frases-famosas/e-mais-valente-quem-vence-seus-desejos-4771/
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A obra em que trata do problema do mal e da liberdade humana, “O livre-arbítrio”, é 

um diálogo entre ele e seu amigo Evódio, e foi escrita entre 388 e 395. Em 391, foi 

ordenado sacerdote da Igreja e, em 396, bispo de Hipona. À época de Agostinho, o 

Império Romano estava em franco declínio (queda em 476 aC.). Em sua obra “A 

Cidade de Deus”, desenvolve a ideia de que a Igreja é essa cidade, em oposição à 

cidade material e política dos homens, que se desmoronava. Além da rotina 

eclesiástica, dedicou-se à escrita teológica e filosófica: razão e fé caminham juntas, em 

íntima relação – crer para entender e entender para crer. Foi fortemente influenciado 

pela tradição platônica e, especialmente, pelo neoplatonismo de Plotino. Por seus 

escritos, foi chamado de um dos “Padres (pais) da Igreja”, isto é, um dos defensores da 

fé e dos dogmas cristãos ao longo dos sete primeiros séculos depois de Cristo. 

Agostinho é referência de líder e discípulo cristão também para os evangélicos e 

protestantes. É um dos maiores representantes da Patrística (a filosofia construída nos 

séculos iniciais do cristianismo, visando dar-lhe sustentação). 

 

Sobre o excerto da obra O livre-arbítrio, de Agostinho  

[informações para serem utilizadas antes da leitura do texto e também à medida 

da sua leitura conjunta] 

A obra “O Livre-Arbítrio” (em latim: De libero arbitrio), um diálogo entre Agostinho e 

seu amigo Evódio, é composta por 3 livros, cada um deles dividido em pequenos 

capítulos. No texto selecionado (trechos do Livro I e do Livro II), Agostinho enfrenta 

filosoficamente o problema do mal moral e também o da liberdade humana. O 

enfrentamento desses problemas é, em grande parte, uma resposta à doutrina 

maniqueísta que defendia que há no mundo e dentro do homem dois princípios em 

constante luta, o princípio do Bem (Luz) e o princípio do Mal (Trevas), e que, por isso, 

o homem não é livre nem exatamente responsável por seus atos, mas antes um joguete 

desses dois princípios, o Mal atuando no corpo e o Bem no espírito humano.  

Embora tenha seguido os ensinamentos dos maniqueus por um tempo, suas teses não 

satisfaziam Agostinho. Convertido então ao cristianismo e grande conhecedor da 

filosofia, Agostinho exercita seu raciocínio argumentativo em prol da consolidação dos 

princípios da fé cristã. Na obra em questão, defende que Deus não é o criador do mal, 

pois Ele é o sumo Bem e Dele só procedem bens. Por outro lado, também não aceita 
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que o mal se origine da matéria, especialmente do corpo do homem. Esse corpo 

também é um bem, pois foi igualmente criado por Deus.  

Quem, então, é o autor do mal? O próprio homem, a partir do livre-arbítrio da sua 

vontade. Além da matéria de que é feito (seu corpo) o homem também foi criado com 

uma razão e uma vontade. Essa vontade – dada a ele por Deus – é livre. Assim, o 

homem pode escolher agir bem ou agir mal. Escolhe bem se sua vontade é guiada pela 

razão, que lhe mostra que a vida virtuosa é a mais feliz, porque permite ao homem a 

ligação com Deus. Escolhe mal se sua vontade se deixa dominar pelas paixões, 

escravizando-se aos prazeres terrenos e aos bens materiais. Aí sofre os castigos da lei 

humana e da lei divina (essa punição é mais profunda que a dos homens: confusão de 

sentimentos, ansiedade, falsas alegrias, tristezas...). A razão é quem deve guiar a 

vontade: se escolhemos sem pensar, no impulso dos desejos, das paixões, em geral 

acabamos escolhendo e agindo mal. Aí, podemos perder nossa liberdade, porque 

corremos o risco de nos tornarmos escravos (escravos da raiva, do ciúme, da inveja, da 

paixão violenta, dos vícios...). 

Porém, se Deus deu ao homem o livre-arbítrio da vontade e, se por essa vontade livre o 

homem pode fazer o mal, não seria Deus o responsável pelo mal? Não, diz Agostinho. 

Deus criou tudo ordenadamente [a lei eterna acima da lei humana, o homem acima das 

outras criaturas, o espírito humano acima do corpo, a razão acima das paixões] Tudo o 

que Deus criou são bens. Ele deu ao homem bens grandes, médios e mínimos. Os bens 

grandes – porque deles só se pode fazer bom uso e porque são bens espirituais – são as 

virtudes (justiça, prudência, força e temperança – virtudes cardeais, isto é, das quais 

derivam todas as outras). Os bens mínimos – porque deles se pode fazer bom ou mau 

uso e porque são materiais – são os bens corporais. A vontade é um bem, e, entre os 

bens, é um bem médio, porque dela se pode fazer bom ou mau uso e porque é um bem 

do espírito. Se Deus não a desse aos homens, ou não desse uma vontade livre, os 

homens não poderiam fazer o mal, não pecariam. Porém, sem a vontade livre, também 

não teriam nenhum mérito por viver em retidão.  

A liberdade que Deus concede aos homens é total: Deus lhes permite até mesmo que se 

voltem contra Ele. E também lhes permite que O busquem e que vivam uma vida 

virtuosa. Mas, como o homem nasceu sob o pecado original, está sempre sujeito ao 

erro e ao pecado. Mesmo querendo o certo, pode errar. Em sua bondade, Deus então 
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enviou seu Filho, para resgatar os homens e estender-lhes a mão para que se levantem a 

cada erro cometido. Assim, Deus criou o homem livre para escolher suas ações e 

também lhe deu uma razão para orientá-lo em suas escolhas. Mas é sempre sua 

liberdade (sua vontade livre) que irá definir as escolhas que realizará. E o homem pode 

escolher o bem ou o mal. Todavia, ao contrário do bem, o mal não é um ser, mas a 

ausência de ser, a ausência de bem (ideia encontrada em Plotino). O mal, portanto, se 

origina do mau uso de um bem que é a vontade livre.  

Com Agostinho, a liberdade é tratada como uma questão da interioridade do homem. 

Se até então a liberdade, especialmente com os gregos e romanos, era uma questão de 

ação na esfera pública, uma ação política, com “O livre-arbítrio” passa a ser entendida 

na perspectiva da individualidade, como algo que pertence à alma humana. Enquanto 

na esfera política a liberdade é um movimento voltado à exterioridade, à vida coletiva, 

na esfera moral, tal como proposta por Agostinho, ela passa a ser um movimento que 

vem do exterior (a vida em sociedade) para o interior do homem e desse interior para 

Deus, onde o homem encontra a paz. 

IMPORTANTE: segundo Jean Pépin (1995), a ideia central do pensamento de 

Agostinho é a noção de ordem, derivada da filosofia platônica. O mundo está 

hierarquicamente ordenado em realidades sobrepostas. Nada escapa a essa ordem. 

Tanto as criaturas superiores quanto as inferiores são igualmente manifestações da 

ordem definida por Deus. O grau de mutabilidade dos seres lhes confere maior ou 

menor perfeição. Há uma natureza que muda no espaço e no tempo: o corpo. Há uma 

natureza que não muda no espaço, mas que muda no tempo: a alma. Há uma natureza 

que não muda nem no espaço nem no tempo: Deus. Quanto mais mutável, mais 

imperfeito é o ser. Entre os seres criados por Deus, há três graus de realidade: ser – 

viver – entender. O grau mais elevado inclui sempre os graus antecedentes. Assim, a 

pedra tem o ser, o animal tem a vida (e o ser), o homem tem a inteligência (e a vida e o 

ser). Por isso, entre os seres criados por Deus, o homem tem a realidade superior à dos 

demais [Agostinho, “O Livre-Arbítrio”, Livro II, cap. 3, questão 7]. Por isso também, o 

que é superior no homem é sua capacidade de entender, sua razão (espírito). 
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ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

MOBILIZAÇÃO 

Entregar a letra da música aos alunos para leitura inicial, de modo silencioso e 

individual, explicando que ela (letra e música) foi composta em 1980, por Gilberto Gil 

(cantor e compositor).  Uma cópia para cada aluno, que pode estar embalada em 

plástico para arquivo, de modo a conservar o material – o aluno devolve a cópia ao 

final da atividade e ela se presta ao mesmo trabalho em várias turmas. 

Após a 1ª leitura, o professor já pode realizar alguns questionamentos sobre o 

entendimento da letra da música e sobre o que pensam que ela pode ter em comum com 

o texto filosófico que será lido na sequência. Esta é uma habilidade de leitura 

importante a ser desenvolvida: a atenção e a compreensão geral de um texto permite 

que o leitor realize previsões sobre o que pode vir na sequência. A letra da música de 

Gilberto Gil e as imagens do vídeo vão direcionar para o aspecto da liberdade tratado 

por Agostinho na obra O livre-arbítrio. 

Após a leitura e discussão da letra da música, os alunos assistem, na TV Multimídia, ao 

vídeo em que o poeta canta “Se eu quiser falar com Deus”.  

IMPORTANTE explorar os paradoxos presentes na música e a constante presença do 

‘se eu quiser – tenho que’. Para cada “se eu quiser falar com Deus”, há vários “tenho 

que” – (querer-dever). E cada ‘tenho que’ apresenta uma dificuldade.  

Se tantos falam em Deus hoje em dia, se tantos se apresentam como representantes de 

Deus ou, no mínimo, como alguém que está em permanente contato com Deus, o poeta 

mostra o contrário: o quanto é difícil ‘falar com Deus’, pois, para isso, é preciso 

silenciar e voltar-se para o próprio interior, percebendo as próprias falhas e defeitos. É 

um exercício de solidão, de se despir da autoimagem, de pretensões, um exercício de 

humildade, sem entregar-se à autocomiseração. Falar com Deus é silenciar para que Ele 

fale à nossa pequenez, aos nossos limites. Para o poeta, falar com Deus é mais que uma 

‘conversa’ ou um ‘ritual’: é uma mudança de vida, é um ‘salto no escuro’, sem saber 

aonde de fato esse novo caminho vai dar, tão acima está da nossa humana 

compreensão. 

INTERESSANTE alertar o aluno para o efeito do som final das palavras utilizadas aos 

fins dos versos: (Deus-sós-luz-voz-paz-nós-sapatos-desejos-receios-mãos-vazias-nus-



65 
 

palácios-castelos-Deus-céus-adeus), (gravata-data-conta), (pão-cão-chão-coração), 

(tristonho-medonho-tamanho). E no interior dos versos (quiser-falar-ficar-apagar-calar-

encontrar-folgar), (esquecer-perder-ter),  (aceitar-comer-virar-lamber/ver-achar/apesar-

alegrar)... e o surpreendente final ‘que ao findar vai dar em nada > nada do que eu 

pensava encontrar’. 

O cuidado que o poeta tem com as palavras, escolhendo-as de modo que sua mensagem 

tenha também um apelo estético, é também realizado pelo filósofo. Porém, este não 

está preocupado com o efeito estético, mas com a estrutura lógica, com raciocínios bem 

elaborados. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

As contradições presentes na letra da música permitem tratar do complexo tema da 

liberdade, que Agostinho acaba por assinalar como um paradoxo: ser verdadeiramente 

livre é obedecer a Deus.  

A letra da música de Gilberto Gil tem vários pontos de contato com o pensamento de 

Agostinho: a interioridade como meio de alcançar o superior, a pequenez da criatura 

diante de Deus, a submissão da criatura, porque, como tal, é limitada, imperfeita, em 

construção. Ela depende do Criador para encontrar o sentido de si mesma. Daí seu 

desejo de falar com Deus. Mas, o ‘se eu quiser’ depende diretamente do ‘tenho que’.  

O ‘se eu quiser’ está ligado ao desejo, ao que eu quero fazer. O que quero fazer é algo 

que escolhi fazer. E só escolho se sou livre para escolher e livre para realizar o que 

escolhi. 

O ‘tenho que’ está ligado ao dever. Meu desejo encontra resistências, dificuldades.  

Essas resistências, esses limites fazem da liberdade um problema filosófico, 

enfrentado, especialmente, no campo da ética e da política. 

 

INVESTIGAÇÃO 

As telas permitem apresentar um pouco do filósofo e da sua obra, introduzindo a 

contextualização histórica e espaço-temporal do pensador. É importante que os alunos 

anotem os dados apresentados em seu caderno, acostumando-se a realizar uma breve 
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‘ficha bibliográfica’ dos autores estudados.  

Observe que o mapa-múndi traz em círculo o local de nascimento do filósofo e que a 

linha do tempo ajuda a situá-lo em relação aos dias atuais. Explorar essas duas telas é 

fundamental à ampliação dos conhecimentos do aluno.  

 

LEITURA DE TRECHOS DE “O LIVRE-ARBÍTRIO” 

A obra “O Livre-Arbítrio” da Editora Paulus, acima citada, conta com notas e 

comentários ao texto muito esclarecedores. Ela também está em pdf na Internet, no 

endereço: 

 http://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_o_livre-

arbitrio.pdf  

Os trechos selecionados foram os que julgamos mais pertinentes à discussão em torno 

da questão da liberdade. Porém, de acordo com o planejamento do professor, esses 

trechos podem ser acrescidos de outros ou serem suprimidas algumas de suas partes. O 

importante é que o aluno conheça o desenvolvimento do raciocínio de Agostinho para 

que possa ligar os trechos uns aos outros, podendo assim compreender seu significado.  

O texto será fotocopiado e entregue aos alunos dentro de embalagens plásticas para 

arquivo (para melhor conservação). Serão utilizados no período da aula e devolvidos ao 

final dela (dessa forma, podem ser utilizados muitas vezes, por muitas turmas).  

A opção que realizamos aqui é pela leitura conjunta e orientada, mesmo porque o texto 

é relativamente longo e apresenta algumas dificuldades que podem desmotivar a leitura 

se o aluno estiver só nessa tarefa.  

Antes de se iniciar a leitura, o professor já pode estimular estratégias de leitura 

importantes: qual o título da obra? O que esse título significa? O que o título pode 

indicar sobre o que vamos ler? Que gênero de texto é? Como sei que é um diálogo? O 

texto está completo? Como sei que não? ...  

Depois, à medida da leitura do texto, o professor pode solicitar previsões de 

desenvolvimento do texto: será que Agostinho dirá que Deus é a origem do mal? Por 

quê? Como ele resolverá a questão? ... 

O professor pode solicitar que um aluno leia em voz alta (importante: dar oportunidade 

http://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_o_livre-arbitrio.pdf
http://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_o_livre-arbitrio.pdf
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a todos e não forçar os que não desejam fazê-lo; agradecer a cada leitura realizada). Na 

sequência, o professor, antes de comentar o trecho lido, retoma a leitura do trecho em 

questão, aproveitando aí para ler com calma, clareza e entonação, o que, sem dúvida, 

permite ao aluno uma melhor compreensão do texto, como pode despertar seu interesse 

para também desenvolver sua habilidade de leitura. À medida que lê/comenta o texto, o 

professor deve aproveitar para explicar o significado de palavras que não são usuais no 

dia-a-dia, deixando espaço para que os alunos também realizem os questionamentos 

que julgarem necessários.  

É importante deixar alguns dicionários nas mãos de alguns alunos, que ajudarão a 

buscar o significado de algumas palavras mais importantes para o pensamento do autor 

(outro procedimento que mostra a importância e a necessidade da leitura e do uso do 

dicionário). Esse vocabulário é colocado no quadro e copiado pelos alunos em seus 

cadernos. 

Os conceitos mais importantes apresentados no texto devem ser ressaltados, 

comentados e redigidos no quadro, de modo que o aluno também possa registrá-los em 

seu caderno. Importante apontar para o aluno o conceito de liberdade agostiniano. A 

liberdade está ligada à vontade, isto é, a vontade é livre e é uma força interior que pode 

se mover tanto em direção à razão (esfera espiritual) quanto em direção às paixões 

(esfera material). Quando a vontade não consulta a razão, pode se tornar escrava das 

paixões. Aí, a liberdade acaba sendo perdida: o homem se torna escravo das paixões. A 

verdadeira liberdade, aquela que liberta (porque se movimenta no mesmo sentido da 

ordenação divina do homem) é a que consulta a razão e age segundo ela. Nesse caso, o 

homem pode desfrutar de uma vida honesta e feliz. E mais: quando a vontade livre 

move-se em direção não apenas da razão, mas do Bem Maior – Deus, então o homem 

desfruta de uma vida feliz e alcança a paz (o homem é inquietude e só encontra paz em 

Deus). 

 

ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS  

As atividades devem ser elaboradas (e reelaboradas) de acordo com as necessidades e 

características de cada turma, com o tempo disponível para sua realização, com a 

observação de sua pertinência e dos avanços que permitem. Também de acordo com 

esses quesitos, podem ser realizadas individualmente, em duplas, em pequenos grupos. 
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Podem ainda, a critério do professor, ser propostas aos poucos, à medida da leitura do 

texto. Ou ser aplicadas ao final dessa leitura. De qualquer modo, após realizadas, elas 

devem ser retomadas e socializadas, a fim de que todos possam ampliar seu 

entendimento, expressar seu posicionamento e retomar algum conceito ainda não 

adequadamente compreendido.   

As atividades aqui apresentadas o são a título de sugestão. No decorrer das aulas, 

apenas algumas delas serão selecionadas, de acordo com o desenvolvimento das 

discussões, bem como outras poderão ser elaboradas. Essas mesmas atividades podem 

também ser utilizadas em instrumentos de avaliação, a serem construídos 

posteriormente, após a realização do trabalho e de acordo com o que foi possível 

alcançar.  

Nunca é demais lembrar que o retorno do professor sobre as atividades realizadas 

remete sempre a uma revisão dos conteúdos trabalhados, numa nova oportunidade de 

entendimento e de ressignificação de conceitos para todos os envolvidos na discussão, 

o professor aí incluso. 

É importante ainda trabalhar com o aluno a importância da leitura dos enunciados das 

atividades, para que se compreenda o que de fato está sendo solicitado. No caso de 

atividades de múltipla escolha, a leitura atenta das alternativas é igualmente 

indispensável. Essa tarefa de exploração de estratégias de leitura é particularmente 

eficiente quando da devolução de um instrumento de avaliação, momento em que o 

aluno está atento para verificar se o professor não cometeu algum erro ao corrigir sua 

‘prova’. Nesse momento, a retomada das questões, uma a uma, de modo criterioso, 

pode configurar-se, novamente, numa revisão dos ‘conteúdos’ trabalhados. Tal 

revisão, também chamada nos documentos de ‘recuperação de conteúdos’, é tarefa 

obrigatória ao professor (e deve ser assim registrada no Livro Registro de Classe), de 

modo a oportunizar ao aluno nova oportunidade de aprendizagem. Desse modo, 

destinar uma aula (ou mais, à medida da necessidade) à revisão da avaliação, qualquer 

que seja seu instrumento, é recurso valioso ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

MAPAS CONCEITUAIS 
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MAPA 1 – AS DUAS LEIS SOB AS QUAIS O HOMEM ESTÁ ORDENADO 

DEUS 

Lei Divina 

perfeita – eterna - imutável  

 

 

 

HOMENS 

Lei Humana 

Imperfeita – temporal – mutável  

 

 

MAPA 2 – OS GRAUS DE REALIDADE DAS CRIATURAS 

 

 SER                              

                                                    pedra 

 

 

  

  

 VIVER   

                  animal           

 

  

  

 

 ENTENDER 

    homem  

 

 

 

MAPA 3 – A ORDENAÇÃO DO HOMEM 

 

 

  ESPÍRITO 

 Razão 

 Vontade  

 

 

 MATÉRIA 

          corpo 

    desejos 

 

 

MAPA 3 – POSSIBILIDADES DE MOVIMENTO DA VONTADE LIVRE 
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  DEUS 

   paz 

 

 

 

Espírito 

movimento ascendente 

da vontade 

vida em comunhão com Deus 

felicidade superior 

 

 

 

Razão 

movimento ascendente 

 da vontade 

vida honesta e feliz 

 

 

Desejos 

movimento descendente 

da vontade 

vida infeliz 
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Disponível também em 

http://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_o_livre-

arbitrio.pdf (acesso em 30/10/13) 

 

GIL, GILBERTO: Se eu quiser falar com Deus (Acesso em 14/11/13) 

Disponível em: 

Letra: http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/se-eu-quiser-falar-com-deus.html  

http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Dicionario-de-Filosofia-Nicola-ABBAGNANO.pdf
http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Dicionario-de-Filosofia-Nicola-ABBAGNANO.pdf
http://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_o_livre-arbitrio.pdf
http://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_o_livre-arbitrio.pdf
http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/se-eu-quiser-falar-com-deus.html
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Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=_DHBxvS1who 

 

JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 3.ed. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

Disponível também em: 

http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf  

 

PÉPIN, Jean. Santo Agostinho e a Patrística Ocidental. In: Chatêlet, François (direção). 

História da Filosofia. vol. 1: De Platão a São Tomás de Aquino. Tradução: Ribeiro, 

Afonso Casais et all. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995.  

 

IMAGENS: Telas “Agostinho” (Acesso em 15/11/13)  

Agostinho 1 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/santo-agostinho-307615.shtml 

  

Agostinho 2  

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=42 

 

Mapa-Múndi 

http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3  

 

Agostinho e sua mãe  

http://gilsonsantos.com/2012/08/25/a-hagiografia-e-santo-agostinho-na-pintura/  

 

Capa do livro 1 

http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-

ebook/dp/B005OLS57K 

 

Capa do livro 2  

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYdMAB/livre-arbitrio  

 

 

IMAGENS: Atividades (Acesso em 15/11/13) 

 

Vício 

http://iurd.pt/os-vicios-e-a-normalidade/ 

 

Cão valente 

http://www.frasesnofacebook.com.br/frases-famosas/e-mais-valente-quem-vence-seus-

desejos-4771/ 

http://www.youtube.com/watch?v=_DHBxvS1who
http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/santo-agostinho-307615.shtml
http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=42
http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3
http://gilsonsantos.com/2012/08/25/a-hagiografia-e-santo-agostinho-na-pintura/
http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-ebook/dp/B005OLS57K
http://www.amazon.com.br/O-Livre-Arb%C3%ADtrio-Santo-Agostinho-ebook/dp/B005OLS57K
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYdMAB/livre-arbitrio
http://iurd.pt/os-vicios-e-a-normalidade/
http://www.frasesnofacebook.com.br/frases-famosas/e-mais-valente-quem-vence-seus-desejos-4771/
http://www.frasesnofacebook.com.br/frases-famosas/e-mais-valente-quem-vence-seus-desejos-4771/
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MOBILIZAÇÃO 

 

 

Vídeo: Liberdade (“Birdom” – num trocadilho com ‘Freedom’ = bird: pássaro / 

freedom: liberdade)  

Duração: 4:06 minutos  (Acesso em 15/11/13) 

http://www.youtube.com/watch?v=YgRdJ3c-CMw  

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

No que o vídeo nos faz pensar? Como ele aborda a questão da liberdade? Por que se tem 

medo da liberdade? 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

Nesse ponto do estudo, a liberdade será investigada a partir do pensamento de Sartre. 

 

QUEM É SARTRE? 

Telas na TV Multimídia: Sartre (breves dados biográficos) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YgRdJ3c-CMw
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JEAN-PAUL SARTRE 

 

 

 

Imagem: Sartre 1 

http://fernandajimenez.com/2012/05/22/a-nausea-jean-

paul-sartre/ (acesso em 15/11/13) 
 

SARTRE 

*1905 +1980: Paris, França 

Filosofia existencialista 

Um dos grandes pensadores do século XX 

 

Imagem: Sartre 2 

http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concep

cao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-

jean-paul-sartre/  (acesso em 15/11/13)  

 

SARTRE: FRANÇA 

 

 

Imagem: Mapa-Múndi 

http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3  

(acesso em 15/11/13) 
 

 

Linha do Tempo 

 

aC      C      dC     IV                                                                             XX           XXI 

…__l ___ I ___ l _______________________________________ l ______ l __ …….. 

 

A companheira: 

SIMONE DE BEAUVOIR 

escritora, filósofa e feminista francesa 

 

 

Imagem: Sartre e Simone de Beauvoir 

http://beauvoiriana.tumblr.com/page/19 (acesso em 

15/11/13) 
 

http://fernandajimenez.com/2012/05/22/a-nausea-jean-paul-sartre/
http://fernandajimenez.com/2012/05/22/a-nausea-jean-paul-sartre/
http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/
http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/
http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/
http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3
http://beauvoiriana.tumblr.com/page/19
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OBRAS FILOSÓFICAS 

O ser e o nada 

O existencialismo é um humanismo 

Crítica da razão dialética 

 

Imagem: Sartre 3 

http://escritorluiznazario.wordpress.com/2011/06/18/a-

literatura-de-resistencia-de-jean-paul-sartre/ (acesso em 

15/11/13)  

OBRAS LITERÁRIAS 

A náusea (romance) 

O muro (contos) 

As moscas (teatro) 

Entre quatro paredes (teatro) 

A prostituta respeitosa (teatro) 

Imagem: Sartre 4 

http://www.phillwebb.net/History/Twentieth/Continental/Ph

enomenology/Sartre/Sartre.htm  (acesso em 15/11/13)  

 

O Existencialismo é um Humanismo 

Conferência proferida por Sartre, em Paris, 

em 1945, defendendo sua filosofia de algumas 

objeções. 

Imagem: Capa O Existencialismo é um Humanismo 

http://www.fnac.pt/O-Existencialismo-e-um-Humanismo-

Jean-Paul-Sartre/a569047  (acesso em 15/11/13) 
 

O Existencialismo é um Humanismo 

“A existência precede a essência.” 

“O homem está condenado a ser livre.” 

“O destino do homem está nele mesmo.” 

 

Imagem: Capa Antologia de textos filosóficos 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/  (acesso em 15/11/13) 
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Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. Disponível também em: 

http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf  

 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. Tradução e notas: Luiz Damon 

Moutinho. In: Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Antologia de Textos Filosóficos. 

2009. Disponível também em  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_filo.pdf   

 

IMAGENS (Acesso em 15/11/13) 

Sartre 1 

http://fernandajimenez.com/2012/05/22/a-nausea-jean-paul-sartre/  

 

Sartre 2 

http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-

frances-segundo-jean-paul-sartre/  

 

Mapa-Múndi  

http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3 

 

Sartre e Simone de Beauvoir 

http://beauvoiriana.tumblr.com/page/19  

 

Sartre 3 

http://escritorluiznazario.wordpress.com/2011/06/18/a-literatura-de-resistencia-de-jean-paul-

sartre/  

 

Sartre 4 

http://www.phillwebb.net/History/Twentieth/Continental/Phenomenology/Sartre/Sartre.htm 

 

Capa O Existencialismo é um Humanismo 

http://www.fnac.pt/O-Existencialismo-e-um-Humanismo-Jean-Paul-Sartre/a569047  

 

Capa Antologia de textos filosóficos 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/  

 

 

 

LEITURA DE TRECHOS DA OBRA “O EXISTENCIALISMO É UM 

HUMANISMO”, DE JEAN-PAUL SARTRE 

 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. Tradução e notas: Luiz 

Damon Moutinho. In: Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Antologia de 

Textos Filosóficos. 2009. 

 

 

[...] há dois tipos de existencialistas: os primeiros são cristãos [...]; e, de outro lado, os 

existencialistas ateus [...]. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de que 

consideram que a existência precede a essência, ou, se se quiser, que é preciso partir da 

subjetividade. 

[n25] Comentário: Reforçar aqui o 
conceito de existencialismo, já trabalhado 
nas telas de apresentação do filósofo, e 
explicitado na conhecida frase de Sartre de 
que “a existência precede a essência”. 

[n26] Comentário: Não há outra 
realidade que não a que o próprio homem 
escolhe a partir de si mesmo.  

http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_filo.pdf
http://fernandajimenez.com/2012/05/22/a-nausea-jean-paul-sartre/
http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/
http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/
http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3
http://beauvoiriana.tumblr.com/page/19
http://escritorluiznazario.wordpress.com/2011/06/18/a-literatura-de-resistencia-de-jean-paul-sartre/
http://escritorluiznazario.wordpress.com/2011/06/18/a-literatura-de-resistencia-de-jean-paul-sartre/
http://www.phillwebb.net/History/Twentieth/Continental/Phenomenology/Sartre/Sartre.htm
http://www.fnac.pt/O-Existencialismo-e-um-Humanismo-Jean-Paul-Sartre/a569047
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/
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[...] 

Ao concebermos um Deus criador, esse Deus é identificado, na maioria das vezes, a 

um artesão superior [...]. Assim, o conceito de homem, no espírito de Deus, é 

assimilável ao conceito de corta-papel, no espírito do artesão; e Deus produz o homem 

segundo técnicas e uma concepção, exatamente como o artesão fabrica um corta-papel 

segundo uma definição e uma técnica. Assim, o homem individual realiza um certo 

conceito que está no entendimento divino. [...] O homem possui uma natureza humana; 

essa natureza humana, que é o conceito humano, é encontrada em todos os homens, o 

que significa dizer que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal, 

o homem.  

[...]  

O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Ele declara que, se Deus não 

existe, há pelo menos um ser em quem a existência precede a essência, um ser que 

existe antes de poder ser definido por algum conceito, e que este ser é o homem [...]. 

Que significa dizer que a existência precede a essência? Significa que o homem 

primeiro existe, se encontra, surge no mundo, e que se define depois. O homem, tal 

como o existencialista o concebe, se não é definível, é porque de início ele não é nada. 

Ele só será em seguida, e será como se tiver feito. Assim, não há natureza humana, pois 

não há Deus para concebê-la. [...] o homem será aquilo que ele tiver projetado ser. Não 

o que ele quiser ser. Pois o que entendemos vulgarmente por querer é uma decisão 

consciente e que é para a maior parte de nós posterior àquilo que fizemos de nós 

mesmos.  

[...]  

Mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por 

aquilo que ele é. Assim, o primeiro passo do existencialismo é colocar todo homem de 

posse daquilo que ele é e fazer cair sobre ele a responsabilidade total por sua 

existência. E, quando nós dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não 

queremos dizer que o homem é responsável por sua estrita individualidade, mas que ele 

é responsável por todos os homens.  

[...]  

De fato, não há um só de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não crie 

ao mesmo tempo uma imagem do homem tal como estimamos que ele deva ser. 

Escolher ser isto ou aquilo é afirmar ao mesmo tempo o valor daquilo que nós 

escolhemos, pois não podemos nunca escolher o mal; aquilo que escolhemos é sempre 

o bem, e nada pode ser bom para nós sem sê-lo para todos. Se, por outro lado, a 

existência precede a essência e se nós queremos existir, ao mesmo tempo que 

moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda nossa época. 

Assim, nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja 

a humanidade inteira.  

[...] 

Isso nos permite compreender o que recobrem palavras um pouco grandiloquentes 

como angústia, desamparo, desespero. [...] O existencialista declara frequentemente 

que o homem é angústia. Isto significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá 

conta de que ele é não apenas aquele que ele escolheu ser, mas ainda um legislador que 

[n27] Comentário: Passagem célebre e 
que aponta a concepção platônica  de 
‘ideia’ que nos acompanha e que ganhou 
nova roupagem com o cristianismo. 

[n28] Comentário: Novamente, a 
passagem célebre, que resume o sentido 
da filosofia ‘existencialista’. 

[n29] Comentário: Aqui, o querer, a 
vontade não se remete à razão para 
ponderar sobre a escolha. Muito do que 
somos, do que fizemos de nós mesmos não 
foi escolhido com consciência, não 
consultamos nossa razão para decidir. 
Escolhemos sem nos darmos conta de que 
estávamos escolhendo e nos moldando. 

[n30] Comentário: O filósofo 
existencialista espera alertar os homens de 
que, ainda que tenham realizado escolhas 
sem muita consciência, cabe agora tomar 
posse do próprio destino e se 
responsabilizar por ele.  

[n31] Comentário: Impossível aqui não 
lembrar de Kant e seu imperativo 
categórico. Nossas escolhas criam uma 
imagem de quem somos e essa imagem 
deveria valer para todos (todos poderiam 
agir como eu ajo).  

[n32] Comentário: Mesmo que eu 
escolha algo nocivo, quando escolho, julgo 
que aquilo é, para mim, um bem. O que me 
faz julgar que algo prejudicial é um bem é 
que faço um julgamento apenas baseado 
na aparência, e não no que a coisa de fato 
é.  

[n33] Comentário: O itálico em 
‘angústia’, desamparo’ e ‘desespero’ é 
nosso, para ressaltar que Sartre tratará 
agora desses três conceitos, todos eles 
decorrentes do fato de que o homem é só, 
sem ter um Deus a quem recorrer ou a 
quem atribuir um ‘destino’. 

[n34] Comentário: Novamente, a 
relação com Kant (“Age como se a máxima 
de tua ação devesse tornar-se, através da 
tua vontade, uma lei universal”) e a 
profunda ligação entre liberdade e 
responsabilidade, o que gera a angústia. E 
novamente no próximo parágrafo: “tenho 
eu o direito de agir de tal modo que a 
humanidade inteira se regule pelos meus 
atos?” 
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escolhe, ao mesmo tempo que ele mesmo, toda a humanidade, não poderia escapar ao 

sentimento de sua total e profunda responsabilidade.  

[...] 

Tudo se passa como se, para todo homem, a humanidade inteira tivesse os olhos 

fixados sobre o que ele faz e se regulasse por aquilo que ele faz. E cada homem deve 

dizer a si mesmo: tenho eu o direito de agir de tal modo que a humanidade se regule 

pelos meus atos? E se ele não diz isso a si mesmo, é porque ele mascara sua angústia 

dele mesmo. 

[...] 

E quando falamos de desamparo [...], queremos dizer somente que Deus não existe, e 

que é preciso tirar, até o fim, todas as consequências disso. [...] De fato, tudo é 

permitido se Deus não existe, e por consequência o homem está desamparado, pois não 

encontra nele, nem fora dele, nenhuma possibilidade a que se agarrar. Não encontra 

desculpas, para começar. Se, de fato, a existência precede a essência, não se poderá 

jamais explicar nada por referência a uma natureza humana dada e imobilizada; dito de 

outro modo, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. [...] Estamos 

sós, sem desculpas. Eu exprimiria isso dizendo que o homem está condenado a ser 

livre. Condenado porque ele não se criou a si mesmo, e, entretanto, por outro lado, 

livre, pois, uma vez lançado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz. O 

existencialista não crê no poder da paixão. Ele jamais pensará que uma bela paixão é 

uma corrente devastadora que fatalmente conduz o homem a certos atos, e que, por 

consequência, é uma desculpa. Ele pensa que o homem é responsável por sua paixão. 

[...] 

Quanto ao desespero, essa expressão tem um sentido extremamente simples. Ela quer 

dizer que nós só podemos contar com o que depende de nossa vontade, ou com o 

conjunto das probabilidades que tornam possível nossa ação. Quando se quer alguma 

coisa, há sempre elementos prováveis. [...] A partir do momento em que as 

possibilidades que eu considero não estão rigorosamente envolvidas em minha ação, eu 

devo me desinteressar delas, pois nenhum Deus, nenhum desígnio pode adaptar o 

mundo e seus possíveis a minha vontade. 

[...] 

Um homem se engaja em sua vida, desenha seu rosto e fora desse rosto não há nada. 

Evidentemente, este pensamento pode parecer duro a alguém que não teve êxito na 

vida. Mas, de outro lado, ele dispõe as pessoas a compreender que só a realidade conta, 

que os sonhos, as esperas, as esperanças permitem apenas definir um homem como 

sonho não realizado, como esperanças abortadas, como esperas inúteis, que isso os 

define em negativo e não em positivo.  

[...] 

... esta é a única teoria que confere uma dignidade ao homem, é a única que não faz 

dele um objeto. [...] Assim, o homem que se apreende diretamente pelo cogito descobre 

também todos os outros, e ele os descobre como a condição de sua existência. Ele se dá 

conta de que não pode ser nada (no sentido em que se diz que se é espirituoso, ou que 

se é canalha, ou que se é ciumento) exceto se os outros o reconhecerem como tal. Para 

obter uma verdade qualquer sobre mim mesmo, é preciso que eu passe pelo outro. O 

[n35] Comentário: Se as filosofias 
cristãs, como a de Agostinho, colocam o 
homem sob o olhar de Deus, o 
existencialismo ateu de Sartre põe sobre o 
homem os olhos de todos os outros 
homens.  

[n36] Comentário: O homem está só, 
pois não há um Deus a quem possa 
recorrer. Esse desamparo revela, por outro 
lado, sua liberdade e sua responsabilidade .  

[n37] Comentário: Frase bastante 
conhecida e que mostra que o homem não 
pode não ser livre, não pode não escolher. 
Quando deixa para outro essa tarefa, ainda 
assim essa é uma escolha e ainda assim ele 
é responsável por ela. 

[n38] Comentário: Agostinho também 
defende que a paixão não é uma fatalidade 
que arrasta a razão. O homem tem 
liberdade para dominar a paixão e também 
responsabilidade por isso. 

[n39] Comentário: Não adianta 
esperar dos céus uma solução aos meus 
problemas. Só posso escolher aquilo que 
está ao meu alcance e que depende apenas 
de mim. O desespero (des esperar; não 
esperar) é não esperar nada além daquilo 
que possa depender apenas de mim e das 
minhas possibilidades. 

[n40] Comentário: Para Agostinho, o 
homem é inquietude, mas pode encontrar 
a paz quando se volta para Deus. Para 
Sartre, não há Deus e o homem, 
‘condenado a ser livre’ e responsável por 
essa liberdade, vive na angústia, no 
desamparo e no desespero. Porém, pode 
encontrar alguma libertação quando se 
dedica a um projeto que o leve para fora 
de si. Em “O que é a Literatura”, Sartre 
torna esse projeto um projeto político, de 
luta por uma sociedade verdadeiramente 
livre e igualitária. 

[n41] Comentário: Bela frase para 
dizer que o homem é aquilo que ele faz de 
si mesmo. Seu ‘rosto’ é aquele que ele 
mesmo ‘esculpe’ com suas escolhas. 
Interessante também pensar que quem vê 
nosso rosto não somos tanto nós, mas os 
outros. O outro é que me diz como meu 
rosto é (em quem tenho me tornado como 
pessoa).  

[n42] Comentário: As teorias que 
dizem o que o homem é, tomam o homem 
com o um objeto a que analisam e 
definem. O existencialismo não, pois 
defende que cada um é o que faz de si. Não 
há definição prévia de homem. 

[n43] Comentário: O ‘cogito’ 
cartesiano (‘penso, logo sou’) é ampliado 
para ‘penso, logo sou e percebo que outros 
também são’. A relação eu-outro é que me 
mostra o que tenho feito de mim, tanto 
quanto eu mostro ao outro o que ele tem 
feito de si. Liberdades diante umas das 
outras. 
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outro é indispensável a minha existência, tanto quanto, aliás, ao conhecimento que eu 

tenho de mim mesmo. Nestas condições, a descoberta de minha intimidade descobre 

para mim ao mesmo tempo o outro como uma liberdade colocada diante de mim, que 

só pensa e só quer a favor ou contra mim. Assim, descobrimos imediatamente um 

mundo que chamaremos a intersubjetividade, e é neste mundo que o homem decide o 

que ele é e o que são os outros.  

[...]  

Posso sempre escolher, mas devo saber que se eu não escolher, eu escolho ainda. [...] 

Como definimos a situação do homem como uma escolha livre, sem desculpas e sem 

apoio, todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem 

que inventa um determinismo é um homem de má-fé.  

[...]  

Se me disserem: “e se eu quiser ser de má-fé?” Eu responderei: não há nenhuma razão 

para que você não o seja, mas eu declaro que você o é, e que a atitude de estrita 

coerência é a atitude de boa fé. [...] Queremos a liberdade pela liberdade e através de 

cada circunstância particular. E, querendo a liberdade, descobrimos que ela depende 

inteiramente da liberdade dos outros, e que a liberdade dos outros depende da nossa. 

Claro, a liberdade como definição do homem não depende de outrem, mas, uma vez 

que existe engajamento, sou obrigado a querer minha liberdade ao mesmo tempo que a 

liberdade dos outros [...]. Assim, em nome dessa vontade de liberdade, implicada pela 

própria liberdade, posso formar juízos sobre aqueles que procuram esconder de si 

mesmos a total gratuidade de sua existência e sua total liberdade. 

[...] 

Mas há um outro sentido para o humanismo, que, no fundo, significa o seguinte: o 

homem está constantemente fora de si mesmo, é projetando-se e perdendo-se fora de si 

mesmo que ele faz existir o homem; e, de outro lado, é buscando alvos transcendentes 

que ele pode existir [...].Não há outro universo senão o universo humano, o universo da 

subjetividade humana. [...] é o que nós chamamos o humanismo existencialista. 

Humanismo porque nós lembramos ao homem que não existe outro legislador a não ser 

ele mesmo, e que é no desamparo que ele decidirá sobre si mesmo; e porque nós 

mostramos que não é voltando-se para si mesmo, mas sempre procurando um alvo fora 

dele – que é determinada libertação, determinada realização particular – que o homem 

se realizará precisamente como humano.  

[...] 

O existencialismo não é de modo algum um ateísmo no sentido em que se esforçaria 

em demonstrar que Deus não existe. Ele declara antes: mesmo se Deus existisse, nada 

mudaria; eis nosso ponto de vista. Não que acreditemos que Deus exista, mas 

pensamos que o problema não é o de sua existência; é preciso que o homem se 

reencontre a si mesmo e se convença de que nada pode salvá-lo dele próprio, nem que 

seja uma prova válida da existência de Deus. [...] 

 

  

 

[n44] Comentário: Importante 
conceito de Sartre. Má-fé é fuga da 
liberdade e da responsabilidade que ela 
implica. No parágrafo seguinte, Sartre 
defende que a má-fé não é uma atitude 
moral porque ela nega que a liberdade dos 
homens está interligada, que as ações 
humanas têm implicações recíprocas. Nega 
que a liberdade está intimamente ligada à 
responsabilidade. 

[n45] Comentário: Aqui é possível 
comentar o posicionamento de Sartre em 
oposição à concepção liberal de liberdade, 
que defende que “a liberdade de cada um 
é limitada unicamente pela liberdade dos 
demais”, ou, nos termos comuns, “minha 
liberdade termina onde começa a do 
outro”. 

[n46] Comentário: Aqui, o sentido do 
conceito de ‘humanismo’: não há outra 
realidade que não a humana e essa 
realidade é a de que o homem está 
continuamente buscando sua realização, 
ainda que ele nunca a alcance plenamente. 
E busca na liberdade que é e na inteira 
responsabilidade por essa liberdade. 

[n47] Comentário: Aqui, a exposição 
do que esses termos significam. Não há 
outra esfera de vivência que não a esfera 
humana – o homem é o centro de sua 
própria existência, livre para construí-la e 
responsável pelo que realizar.  

[n48] Comentário: A liberdade 
sartriana é uma ‘libertação’: de posse de 
seu destino e consciente de sua 
responsabilidade, o homem ganha 
independência, autonomia e pode lutar por 
emancipação também no espaço público (a 
defesa de uma liberdade política é levada a 
cabo em outras obras que não esta 
conferência). Em “O que é a Literatura?”, 
Sartre defende o socialismo como 
possibilidade de uma sociedade mais justa 
e livre para todos. 

[n49] Comentário: A questão 
existencialista não é a da investigação da 
existência ou não existência de Deus, mas a 
da conscientização do homem de sua 
liberdade e de sua responsabilidade pela 
própria vida, num projeto de ‘libertação’, 
de conferir significado à própria vida. 
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ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS  

 

 

1. Explique o que Sartre quer dizer com a frase “a existência precede a essência”. 

 

2. Explique o que Sartre quer dizer com a frase “se verdadeiramente a existência 

precede a essência, o homem é responsável por aquilo que ele é”. 

 

3. Leia atentamente: 

“... o conceito de homem, no espírito de Deus, é assimilável ao conceito de corta-papel, 

no espírito do artesão; e Deus produz o homem segundo técnicas e uma concepção, 

exatamente como o artesão fabrica um corta-papel segundo uma definição e uma 

técnica. Assim, o homem individual realiza um certo conceito que está no entendimento 

divino. [...] O homem possui uma natureza humana [...].”  

Nessa passagem, Sartre fala das filosofias essencialistas e dá o exemplo da fabricação 

do corta-papel para explicar que: 

a) está criticando as filosofias existencialistas, que dizem que Deus não existe. 

b) está criticando as filosofias essencialistas, que defendem que o homem já nasce com 

uma natureza humana criada por Deus. 

c) está defendendo as filosofias essencialistas, que defendem a criatividade do homem 

que é capaz de fabricar instrumentos. 

d) está defendendo as filosofias existencialistas, que defendem que os artesãos são como 

Deus, pois podem criar instrumentos. 

 

4. Leia o texto abaixo e explique, com suas palavras, o que é má-fé para Sartre: 

“Como definimos a situação do homem como uma escolha livre, sem desculpas e sem 

apoio, todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem 

que inventa um determinismo é um homem de má-fé.” (Sartre) 

 

5. Leia com atenção os dois trechos de texto abaixo, de Sartre e de Agostinho. 

“O existencialista não crê no poder da paixão. Ele jamais pensará que uma bela paixão é 

uma corrente devastadora que fatalmente conduz o homem a certos atos, e que, por 

consequência, é uma desculpa. Ele pensa que o homem é responsável por sua paixão.” 

(Sartre) 

“Julgas que a paixão seja mais poderosa do que a mente, à qual sabemos que por lei 

eterna foi-lhe dado o domínio sobre todas as paixões? Quanto a mim, não o creio de 



80 
 

modo algum, pois, caso o fosse, seria a negação daquela ordem muito perfeita de que o 

mais forte mande no menos forte.” (Agostinho) 

Assinale as alternativas corretas: 

a) Sartre e Agostinho entendem que a paixão é sempre poderosa e irresistível. 

b) Tanto Sartre quanto Agostinho defendem que o homem pode dominar a paixão.  

c) Tanto Sartre quanto Agostinho defendem que o homem apaixonado pode ser 

desculpado por sua mente não dominar a paixão. 

d) Para Sartre, a paixão é uma corrente devastadora que arrasta o homem a atos fatais. 

e) Para Agostinho, a mente é mais forte que paixão e pode dominá-la. 

 

6. Leia: 

“Um homem se engaja em sua vida, desenha seu rosto e fora desse rosto não há nada. 

Evidentemente, este pensamento pode parecer duro a alguém que não teve êxito na vida. 

Mas, de outro lado, ele dispõe as pessoas a compreender que só a realidade conta [...].” 

(Sartre) 

Assinale a alternativa em que a frase de Sartre NÃO pode substituir o trecho acima: 

a) “...o homem está condenado a ser livre.” 

b) “...se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por 

aquilo que ele é.” 

c) “...o primeiro passo do existencialismo é colocar todo homem de posse daquilo que 

ele é e fazer cair sobre ele a responsabilidade total por sua existência.” 

d) “...o homem individual realiza um certo conceito que está no entendimento divino.”  

 

7. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao trecho abaixo: 

“Assim, o homem que se apreende diretamente pelo cogito descobre também todos os 

outros, e ele os descobre como a condição de sua existência. Ele se dá conta de que não 

pode ser nada (no sentido em que se diz que se é espirituoso, ou que se é canalha, ou 

que se é ciumento) exceto se os outros o reconhecerem como tal. Para obter uma 

verdade qualquer sobre mim mesmo, é preciso que eu passe pelo outro.” (Sartre)  

a) O cogito – penso, logo existo – é a conclusão de Descartes à dúvida sobre sua própria 

existência. 

b) Para Descartes, o cogito – penso, logo existo – revela a descoberta que o homem faz 

de si mesmo. 

c) Para Sartre, o cogito – penso, logo existo – vai além, pois ao se descobrir, o homem 

descobre também os outros homens. 

d) Para Sartre, a verdade sobre mim mesmo não depende do que o outro diz que eu sou. 
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e) Para Sartre, é o outro que me dá a dimensão de quem eu sou.  

 

8. Assinale a alternativa que poderia dizer, com outras palavras, o mesmo que o trecho 

abaixo: 

“O outro é indispensável a minha existência, tanto quanto, aliás, ao conhecimento que 

eu tenho de mim mesmo. Nestas condições, a descoberta de minha intimidade descobre 

para mim ao mesmo tempo o outro como uma liberdade colocada diante de mim...” 

(Sartre) 

a) Vivemos acompanhados de outras pessoas com quem temos intimidade. Mas é 

preciso descobrir que elas são livres como nós. 

b) Dependemos uns dos outros para existir e para saber quem somos. Se descobrimos 

que somos livres, descobrimos que o outro também é livre.  

c) Vivemos acompanhados de outras pessoas, mas a descoberta de nossa liberdade 

mostra que devemos preservar nossa intimidade. 

d) Dependemos uns dos outros para existir, para sermos livres e para podermos ter 

intimidade com outras pessoas.  

 

9. Descreva uma situação que reflita a frase abaixo de Sartre: 

“Posso sempre escolher, mas devo saber que se eu não escolher, eu escolho ainda.” 

(Sartre) 

 

10. Leia os dois trechos abaixo e comente-os, comparando o sentido de liberdade 

presente em um texto e em outro: 

“E, querendo a liberdade, descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos 

outros, e que a liberdade dos outros depende da nossa. [...] uma vez que existe 

engajamento, sou obrigado a querer minha liberdade ao mesmo tempo que a liberdade 

dos outros [...].” (Sartre) 

“A liberdade de cada um é limitada unicamente pela liberdade dos demais” ou “minha 

liberdade termina onde começa a do outro.” (conceito liberal) 
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11. Escreva um texto explicando o sentido das 

palavras de Sartre: “O homem está condenado 

a ser livre.”  

 

Imagem: Escolha 

http://psicologia-para-

dummies.blogspot.com.br/2009/11/paradoxo-das-

escolhas.html (acesso em 15/11/13) 

 

 

12. A partir do que foi discutido em 

relação ao pensamento de Sartre sobre a 

liberdade, escreva um texto sobre o 

assunto. 

 

 
Imagem: Dominó 

http://vitodiniz.wordpress.com/2012/10/13/o-ser-e-

suas-consequencias/ (acesso em 15/11/13)  

 

13. Redija um texto explicando com suas próprias 

palavras os dizeres de Sartre: 

 

“Mas se verdadeiramente a existência precede a 

essência, o homem é responsável por aquilo que 

ele é. [...] E, quando nós dizemos que o homem é 

responsável por si mesmo, não queremos dizer 

que o homem é responsável por sua estrita 

individualidade, mas que ele é responsável por 

todos os homens.” (Sartre) 
 

Imagem: Responsabilidade 

http://susanapinheirota.blogspot.com.br/2009/03/reflexao- 

liberdade-e-responsabilidade.html 

(acesso em 15/11/13) 

 

 

 

 

A TÍTULO DE AMPLIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Para uso do professor e a seu critério, seguem algumas informações, que podem ser 

úteis na apresentação do filósofo e dos trechos da obra a ser estudada (com a utilização 

das telas na TV Multimídia): 

 

Sobre Sartre 

http://psicologia-para-dummies.blogspot.com.br/2009/11/paradoxo-das-escolhas.html
http://psicologia-para-dummies.blogspot.com.br/2009/11/paradoxo-das-escolhas.html
http://psicologia-para-dummies.blogspot.com.br/2009/11/paradoxo-das-escolhas.html
http://vitodiniz.wordpress.com/2012/10/13/o-ser-e-suas-consequencias/
http://vitodiniz.wordpress.com/2012/10/13/o-ser-e-suas-consequencias/
http://susanapinheirota.blogspot.com.br/2009/03/reflexao-%20liberdade-e-responsabilidade.html
http://susanapinheirota.blogspot.com.br/2009/03/reflexao-%20liberdade-e-responsabilidade.html
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Jean-Paul Sartre nasceu e morreu em Paris, França: 1905-1980. Filósofo, escritor e 

crítico francês, é considerado também um símbolo do engajamento político e 

intelectual.  

Ingressa na École Normale Supérieure, em 1924, quando passa a ler filósofos como 

Descartes, Spinoza, Kant, Nietzsche, Bergson. Em 1929, já na Sorbonne, conhece 

Simone de Beauvoir, com quem mantém uma relação aberta até o fim de sua vida.  Em 

1931, é nomeado professor de filosofia, na cidade portuária de Le Havre (Sartre nunca 

foi professor universitário). Em 1933, toma contato com a fenomenologia de Husserl e, 

em seguida, com a filosofia de Heidegger.  É aprovado como bolsista no ‘Institut 

Français’, em Berlim-Alemanha, onde fica entre 1933 a 1934, estudando a filosofia de 

Heidegger.  

Em 1939, serve o exército como meteorologista, na Segunda Guerra Mundial. Em 

1940, é aprisionado pelos alemães e fica na prisão até 1941. Depois dessa experiência, 

engaja-se politicamente. Retornando a Paris, alia-se à Resistência Francesa, quando faz 

amizade com Albert Camus, importante escritor francês (O Estrangeiro). Em 1943, 

escreve sua primeira e mais conhecida obra filosófica: O ser e o nada.  

Na década de 1950, Sartre assume uma postura política mais atuante e adere ao 

comunismo. A amizade entre ele e Camuns é rompida em 1952, quando Camus critica 

violentamente o Stalinismo. Sartre, defensor de uma relação de colaboração com a 

URSS, permite que seja publicada na revista Les Temps Modernes (que fundou com 

Simone de Beauvoir, Raymond Aron e Merleau-Ponty) uma pesada crítica à obra do 

amigo.  

Após tomar contato com o marxismo, Sartre revê seu pensamento e escreve, em 1960, 

sua segunda grande obra filosófica, Crítica da Razão Dialética, onde seu 

existencialismo de liberdade absoluta cede espaço às condições materiais humanas 

(suas ideias metafísicas de autodeterminação são conciliadas com os princípios 

marxistas).  

Sartre é considerado por muitos como o símbolo do intelectual engajado, porém, seu 

envolvimento ativo nas lutas políticas sofre também muitas críticas. Merleau-Ponty é 

um dos que acusa Sartre de estar equivocado ao rapidamente tomar partido nas disputas 

do tempo presente, sem esperar para rever o que nelas está envolvido. De fato, por mais 

de uma vez Sartre teve que voltar atrás em seus posicionamentos.  
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A vida de Sartre é toda dedicada à luta pela liberdade através de seu engajamento 

intelectual e político. Como literato, escreve obras importantes, como A Náusea (1938, 

romance), O muro (1939, contos), As moscas (1943, teatro), Entre quatro paredes 

(1945, teatro), A prostituta respeitosa (1946, teatro), Que é a Literatura? (1947, crítica 

literária), As mãos sujas (1948, teatro), O diabo e o bom deus (1951, teatro), As 

palavras (1964, autobiografia), O idiota da família (1971, biografia inacabada de 

Gustave Flaubert), entre outras. 

Em 1964, é indicado para o Nobel de Literatura, que ele recusa para não ser cooptado 

pelo sistema e transformado em ‘instituição’. 

Sartre e Simone de Beauvoir (1908-1986) estão enterrados no mesmo túmulo, no 

Cemitério de Montparnasse, em Paris.  

O Existencialismo 

O Existencialismo tem suas raízes mais remotas no pensamento de Kierkegaard (1813-

1855), filósofo dinamarquês que reflete sobre o sentido trágico da existência e sobre a 

liberdade do homem. Por outro lado, a Fenomenologia também se revela como sua raiz 

mais próxima.  

O Existencialismo se desenvolve na Europa no período entre a Primeira e a Segunda 

Guerra Mundial, num momento de grande crise da humanidade, de derrocada física e 

moral da Europa, e de crise de filosofias como o idealismo, o positivismo e o 

marxismo, que pressupondo terem encontrado o princípio da realidade, defendem um 

progresso da história humana. O Existencialismo, ao contrário, foca no homem 

individual, singular, finito e concreto, imerso nos problemas da existência, e não num 

inespecífico gênero ‘homem’, ou num homem enquanto classe social, ou num homem 

objeto de uma teoria.  

A existência é o modo de ser do homem, bem como a possibilidade é o modo de ser da 

existência. Assim, os existencialistas defendem que o homem não surge com uma 

essência já pronta, pré-formatada por um ser superior. É à medida que existe que o 

homem se faz e se torna quem ele é. A existência, pois é a noção central dessa filosofia, 

que foi expressa também em obras literárias importantes, como as de Sartre e de Albert 

Camus. 

Os filósofos existencialistas mais importantes são Martin Heidegger e Karl Jaspers 
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(Alemanha), Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Albert Camus e Merleau-Ponty 

(França). 

 

Sobre a obra O Existencialismo é um Humanismo, de Sartre  

[informações para serem utilizadas antes da leitura do texto e também à medida 

da sua leitura conjunta] 

 

Na conferência de 1945, O Existencialismo é um Humanismo, Sartre enfrenta o 

problema da liberdade a partir da concepção de que “a existência precede a essência” 

(p.618), contrariamente a teorias filosóficas que entendem o homem como um ser cuja 

essência está previamente traçada e cuja existência cumpre a finalidade de realizar tal 

essência. Segundo ele, para muitas dessas teorias, do mesmo modo como um artesão 

produz um corta-papel com um fim já definido, o ser humano é criatura que cumpre a 

tarefa de realizar a ideia de homem presente no entendimento divino. Para outras, ainda 

que a concepção de um Deus criador não esteja presente, permanece o conceito de uma 

natureza humana universal, anterior à existência histórica do homem.  

De maneira oposta, Sartre defende que cada homem é tão somente aquilo que faz de si, 

o que significa não há natureza humana, pois não existe um Deus para conceber essa 

natureza. Mas a questão, Sartre reforça, nem é a da existência ou da não existência de 

Deus. Embora defensor de um existencialismo ateu, esse não é seu ponto de discussão. 

A questão maior é a de que ainda que Deus existisse, cabe ao homem a 

responsabilidade pela própria existência. Por isso, a subjetividade – no sentido da 

impossibilidade de o homem ultrapassar o universo humano – é o primeiro princípio do 

existencialismo. Não há nada para além do homem, nenhuma outra realidade que não a 

sua própria. E essa realidade é a da absoluta contingência. O homem não é um ser 

necessário nem escolhe nascer ou morrer. Simplesmente, surge no mundo e, sem mais, 

um dia desaparece. Porém, seja em que condição histórica for, entre seu nascimento e 

sua morte o homem é liberdade: ele será o que fizer de si. A ele cabe a condução da 

própria vida, contando apenas consigo mesmo e com as possibilidades a seu alcance. 

Nenhum Deus virá em socorro de seu desamparo e de seu desespero. O homem não 

pode escapar da liberdade que ele é e da responsabilidade que tal liberdade implica: “o 

homem está condenado a ser livre” (p.624). 

A liberdade é o incondicionado que condiciona a existência humana. Por isso, o 
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homem se define se escolhendo, inventando-se em cada situação concreta, porque não 

há uma moral anterior ao próprio homem. Cabe a ele definir valores, escolher o que 

fazer consigo mesmo. Mas, ao escolher, nem toda escolha é realizada a partir de uma 

vontade, de um desejo resultante de uma ponderação, ao contrário. Escolhe-se, em 

geral, de modo mais instintivo, por isso, dirá Sartre mais à frente, cabe ao ser humano 

confiar em seus instintos. Ainda assim, nada o exime de sua responsabilidade frente às 

escolhas feitas, uma vez que, se é ele quem escolhe, mesmo que não conscientemente, 

não há outro a quem atribuir a responsabilidade por essas escolhas. Mesmo se escolhe 

movido pela paixão, não pode atribuir a ela um poder irresistível. Essa seria uma 

desculpa inaceitável. Ele é responsável também por essa paixão. Cada qual é autor de 

seu próprio projeto de ser, inteiramente livre e inteiramente responsável para se definir 

à medida de sua existência: essa sua condição universal.  

Isso tudo significa que é ao livremente escolher que o homem determina valores. Eles 

não estão prontos, esperando para serem descobertos e seguidos. Como não existe 

Deus, “estamos em um plano em que existem apenas homens” (p.623). E os homens 

precisam, pois, a cada situação, inventar valores, isto é, escolher como agir. Assim, 

afirmamos valores diante de outros que o fazem de igual modo. É por isso que os 

valores têm sentido: porque o homem não é só e porque se sabe acompanhado. O 

cogito cartesiano é a verdade humana absoluta, simples e apreendida por todos, sem 

intermediários. O penso, logo exito, onde intuitivamente me descubro, me revela ao 

mesmo tempo a existência dos outros homens: intersubjetividade. Mas, mais que isso, 

revela ainda que não há existência sem o outro. Não há verdade sobre mim que não 

passe pelo outro. O olhar dele sobre mim é que vai me revelando o que faço de mim 

mesmo: o outro é que me define como bom ou como canalha. Pelo outro, descubro o 

que livremente escolho e o que livremente me torno, tanto quanto lhe revelo o que ele 

livremente escolhe e livremente se torna. Nossa condição de existência, pois, é a da 

liberdade entre liberdades. Isso implica em duas questões: a da universalidade de todo 

projeto humano e a da consequente responsabilidade do homem enquanto engajamento.  

Quanto à primeira questão, Sartre defende que, como há uma “universalidade humana 

de condição” (p.632) – a de necessariamente ser no mundo junto aos outros homens e 

de ser mortal –, embora o homem possa existir historicamente de maneira diversa, todo 

projeto humano é universal, porque compreensível por todo e qualquer homem 

concreto em qualquer tempo e em qualquer lugar. Compreensível porque todo homem 
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é seu próprio projeto e porque todo projeto define o homem à medida que ele próprio o 

escolhe e o realiza, tanto quanto o mantém como uma possibilidade sempre em aberto. 

A universalidade de condição se dá na singularidade concreta. E ambas – 

universalidade e singularidade, possíveis pela condição da liberdade – apontam para o 

caráter de responsabilidade que toda liberdade traz implícito. E aqui se delineia a 

segunda questão.  

Exercendo sua liberdade – e o homem não é livre para não fazê-lo – ele descobre que o 

outro também é livre. Escolhendo, ele descobre que suas escolhas ressoam na 

existência do outro, bem como descobre que as escolhas do outro atravessam as suas. A 

liberdade liga os homens e esse elo tira dela toda leveza inconsequente e individualista. 

Antes, ela confere à responsabilidade um sentido maior que o de apenas assumir que 

cada um se torna aquilo que escolhe. Seu sentido também implica que as escolhas de 

um envolvem o outro. Ao escolher o homem que é, define que aquilo que escolhe pode 

ser escolhido por todos os demais. Cria uma imagem de homem que dialoga, seja 

corroborando, seja rivalizando com a imagem que os outros fazem de si mesmos e de 

mim – e vice-versa. Torna-se um legislador, ou seja, ao escolher, define que todos 

poderiam escolher exatamente como ele, que essa é uma boa escolha. Por isso, a 

liberdade de escolha implica em responsabilidade por si e por toda a humanidade. 

Sartre chama isso de engajamento. 

Mas a descoberta da liberdade e do engajamento não está necessariamente pressuposta 

na existência humana. Embora a liberdade implique a vontade de liberdade, nem todos 

os homens se entendem livres. A crença num Deus que determina tudo, em valores pré-

estabelecidos, num destino é, muitas vezes, conveniente. Foge-se assim à angústia que 

liberdade e engajamento provocam. Sartre chama isso de má-fé: o esconder-se atrás de 

desculpas, de paixões, de determinismos, ao invés de assumir a própria liberdade de 

escolha e a responsabilidade por ela. No entanto, o homem é o que faz de si a partir e 

através da liberdade, e com a finalidade da liberdade, de transcender-se sempre em 

busca do que ele definir como realização. E essa realização está sempre fora, o homem 

está sempre buscando algo além, sempre buscando uma libertação, uma realização 

como homem, ainda que a realização completa nunca se dê.  

 

A questão da realização humana, possível pela liberdade, não é detidamente explorada 

em O Existencialismo é um Humanismo. Por outro lado, Sartre já havia nessa obra 

intimamente ligado arte e moral, dado o caráter de criação e invenção de ambas ante a 
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inexistência a priori de valores tanto éticos quanto estéticos (p.634). Então, na obra 

Que é a Literatura?, definindo que “no fundo do imperativo estético discernimos o 

imperativo moral” (p. 51), Sartre defende que o escritor deve sempre se engajar no 

desvendamento da liberdade que o homem é, revelando ao leitor que apenas numa 

sociedade sem classes a liberdade formal e a liberdade material seriam possíveis, tanto 

quanto ao homem seria possível ser tratado como fim: por isso – ele diz, “em nossos 

escritos devemos militar em favor da liberdade da pessoa e da revolução socialista” 

(p.203). A liberdade, aqui, assume explicitamente um caráter situado, político, bem 

como, através dela, uma determinada realização humana é proposta. O homem, uma 

liberdade, em sua existência concreta realiza a liberdade que é ao se engajar, 

assumindo-se e responsabilizando-se como ser livre, mas, mais que isso, engajando a 

humanidade inteira ao desvendar a liberdade que é todo homem, desvendando 

igualmente que tal liberdade só é mais amplamente possível numa sociedade de iguais. 

Metafisica e historicamente, a realização de cada homem, pois, é um alvo fora de 

mesmo, uma transcendência em direção aos outros homens.  

IMPORTANTE: após o trabalho com o texto de Sartre, vale destacar que sua ideia de 

liberdade absoluta sofreu muitas críticas e que o próprio Sartre reviu pontos de sua 

filosofia na obra Crítica da Razão Dialética. A questão é que a liberdade não é 

exatamente uma escolha, uma autocausação absoluta, mas uma possibilidade de 

escolha, em que questões de medida, de limites e de condições estão sempre presentes, 

seja no campo metafísico, psicológico, político ou econômico. Dito de outro modo, a 

liberdade é sempre ‘liberdade situada’, uma liberdade inserida no real, uma liberdade 

sob condição. 

 

 

Possíveis paralelos entre Agostinho e Sartre (divergências e convergências) 

 

Agostinho: um dos maiores pensadores 

da patrística, habita um mundo em que o 

cristianismo, no século IV, se desenvolve 

e se consolida enquanto religião, e, ele 

próprio um convertido, faz tarefa sua a 

defesa da doutrina e da moral cristãs.  

Filosofia patrística 

 

Sartre: pensador do século XX, vive um 

mundo há muito secularizado, e a quem a 

experiência das atrocidades da Segunda 

Guerra revela a solidão e o desamparo do 

homem.  

 

Filosofia existencialista 

 

Com 16 séculos de intervalo entre um e outro pensador, ambos realizam a reflexão 

filosófica sobre quem somos e enfrentam o problema moral do agir humano, 



89 
 

defendendo a liberdade e a responsabilidade humanas.  

 

 

Agostinho: Deus deu ao homem uma 

razão, que ele deve sempre consultar 

para direcionar bem sua vontade. Suas 

escolhas são sempre responsabilidade 

sua. 

 

 

Sartre: o homem surge no mundo, 

descobre-se e descobre os outros homens 

como liberdades interligadas, o que exige 

que ele se responsabilize por suas ações 

e pela vida de todos os homens. 

 

 

O conceito de liberdade, tanto para Agostinho quanto para Sartre, implica a ideia de 

autodeterminação: o homem é que determina quem ele é, o que escolhe, como vive. 

Nesse sentido, o homem é sempre o responsável por suas escolhas. Bem e mal são 

sempre originados nas escolhas e ações humanas. 

 

 

Agostinho: o homem movimenta-se em 

um universo perfeitamente ordenado por 

um Deus criador, que permanentemente 

o rege, condicionando as leis humanas à 

sua lei maior. O homem pode sempre 

contar com Deus em sua vida. 

 

 

Sartre: ao contrário, o mundo é aberto, 

sem fios de ligação com um regente 

divino – mesmo porque não há um tal 

regente. O homem está entregue a si 

mesmo e só pode contar com isso, ainda 

que jamais possa realizar plenamente seu 

projeto de ser. 

 

 

Num mundo regido por Deus ou num mundo onde o homem está só, o problema da 

liberdade é sempre um problema do mundo humano, a ser solucionado por cada 

homem em particular. 

 

 

Agostinho: As escolhas e ações 

humanas estão sempre sob os olhos de 

Deus. 

 

Sartre: As escolhas e ações humanas 

estão sempre sob os olhos de todos os 

homens. 

 

 

O homem nunca está só. Por isso, as questões relativas às suas escolhas e ações 

reverberam no próprio homem que as efetiva, além de atingir os demais homens. Por 

isso, são questões importantes para a vida humana. 

 

 

Agostinho: a vontade livre pode realizar 

um movimento vertical. Se governada 

pela razão (um bem superior ao corpo) 

seu movimento é ascendente e a vida é 

feliz. Ela pode ascender ainda mais, até 

Deus (felicidade maior). Mas pode 

realizar um movimento descendente 

quando é governada pelas paixões. e 

quando o homem desce à prisão do 

pecado e do sofrimento.  

 

Sartre: a liberdade pode realizar um 

movimento horizontal, ou movendo o 

homem na direção de seus iguais (boa-fé, 

responsabilidade, reconhecimento da 

liberdade do outro), ou movendo-o na 

direção de si mesmo (má-fé, 

descompromisso, alienação).   
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Tanto para um quanto para outro pensador, a liberdade permite aos homens 

transcenderem-se, movimentarem-se em direção a um bem maior: em direção a Deus 

(Agostinho) ou em direção aos outros homens (Sartre).  

Mas permite também que os homens se enredem em si mesmos (voltando-se para 

bens particulares), aprisionando-se nas paixões, no pecado (Agostinho) ou se 

alienando de si e dos demais (Sartre).  

 

 

Agostinho: O homem é inquietude. Sua 

possibilidade da viver bem e em paz está 

numa vida honesta e, especialmente, 

voltada a Deus. 

 

Sartre: O homem é angústia, desamparo 

e desespero. Sua possibilidade de viver 

bem está em tomar consciência de que é 

o responsável por si e escolher do melhor 

modo possível, levando em conta os 

demais seres humanos.  

 

 

Tanto para Agostinho quanto para Sartre, o homem é um ser incompleto e que busca 

realização. Sair de si mesmo (abandonar interesses egoístas) é a condição para 

buscar um objetivo fora de si, transcendendo-se. A verdadeira liberdade é 

transcendente. A verdadeira liberdade é uma libertação. 

 
 

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

MOBILIZAÇÃO 

 

O vídeo é bastante bem feito e apresenta uma ideia central clara: o medo da liberdade. 

No entanto, recebeu, ao seu final, algumas legendas dadas por uma companhia de 

‘treinamento de líderes’. Ainda assim, é possível fazer boa utilização dele como 

mobilizador para um novo enfoque no tema da liberdade. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A problematização pode levantar a questão de que, diferentemente do texto de 

Agostinho e da música de Gilberto Gil, a liberdade aqui não aparece referida a Deus. O 

que isso já poderia revelar sobre a próxima investigação pela frente? Como a liberdade 

poderia estar sendo agora investigada? Será mesmo que temos medo da liberdade? Por 

quê? 

 

INVESTIGAÇÃO 
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As telas permitem apresentar um pouco do filósofo e de sua obra, introduzindo a 

contextualização histórica e espaço-temporal do pensador. É importante que os alunos 

anotem os dados apresentados em seu caderno, acostumando-se a realizar uma breve 

‘ficha bibliográfica’ dos autores estudados. 

Observe que o mapa-múndi traz em círculo o local de nascimento do filósofo e que a 

linha do tempo ajuda a situá-lo em relação aos dias atuais. Explorar essas duas telas é 

fundamental à ampliação dos conhecimentos do aluno. 

 

 

LEITURA DE TRECHOS DE “O EXISTENCIALISMO É UM HUMANISMO” 

A obra “O Existencialismo é um Humanismo”, presente na Antologia de Textos 

Filosóficos, conta com uma apresentação esclarecedora de Luiz Damon Moutinho e 

pode ser acessada também no endereço: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_

filo.pdf  

Os trechos selecionados foram os que julgamos mais pertinentes à discussão em torno 

da questão da liberdade. Porém, de acordo com o planejamento do professor, esses 

trechos podem ser acrescidos de outros ou serem suprimidas algumas de suas partes.  

Embora as escolas contem com a Antologia de Textos Filosóficos, onde o texto de 

Sartre está presente, optamos por fotocopiá-lo por conta dos recortes que realizamos. 

Ele será entregue aos alunos dentro de embalagens plásticas para arquivo (para melhor 

conservação). Serão utilizados no período da aula e devolvidos ao final dela (dessa 

forma, podem ser utilizados muitas vezes, por muitas turmas).  

A opção que realizamos aqui também é pela leitura conjunta. Ainda que o texto de 

Sartre possa parecer mais simples à compreensão do aluno, entendemos que a leitura 

orientada permite apresentar estratégias de leitura que os alunos podem 

progressivamente dominar à medida que acompanham os movimentos e explicações do 

professor.  

Como indicado na Unidade 1, antes de iniciar a leitura do texto, o professor pode 

estimular estratégias de leitura importantes: qual o título da obra? O que esse título 

significa? O que o título pode indicar sobre o que vamos ler? Que gênero de texto é? O 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_filo.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_filo.pdf
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texto está completo? Como sei que não? ...  

Como alertaram Folscheid e Wunenburger e González Porta (na Fundamentação 

Teórica), a divergência de crenças entre autor e leitor pode provocar no segundo uma 

‘dificuldade de entendimento’ do que o texto está propondo. Podemos acrescentar que, 

no nível médio de ensino, o fato de Sartre professar uma ‘filosofia ateia’ pode mesmo 

provocar no aluno uma ‘aversão’ ao texto. Cabe ao professor estar consciente disso e, 

para evitar maiores dificuldades, alertar os alunos para o que vão encontrar pela frente, 

incentivando-os a suspenderem seu juízo para encontrarem ensinamentos importantes 

que o texto traz, ou mesmo para, no momento oportuno, realizarem possíveis críticas. 

No entanto, elas só podem ser feitas após a leitura e compreensão do texto. 

À medida da leitura do texto, o professor pode solicitar previsões de seu 

desenvolvimento, bem como instigar o aluno a estabelecer relações entre o texto de 

Sartre e o anterior, de Agostinho, ou o de outros autores, apontando passagens em que 

essa relação é possível e incentivando o aluno a estabelecê-la (antes de propriamente 

realizar os comentários a respeito).  

Como foi já mencionado na Unidade anterior, o professor pode convidar um aluno a ler 

um parágrafo em voz alta, agradecendo-o por isso, e estabelecendo um rodízio de 

leitores (sem forçar os que não desejam ainda se aventurar na leitura em voz alta). É 

sempre bom reforçar que todos cometemos erros ao ler e que não há necessidade de se 

apontar o erro do colega. Ainda assim, se acontecer algum comentário negativo, o 

professor deve sutilmente desencorajá-lo.   

Novamente, é importante lembrar que a leitura que o próprio professor realiza, 

retomando algum trecho já lido antes de comentá-lo ou sugerir uma questão sobre ele, 

sempre funciona como ‘modelo’ de leitura, de fluência, de clareza, de entonação, de 

respeito à pontuação. Além disso, uma leitura assim efetivada permite ao aluno uma 

melhor compreensão do texto. À medida que lê/comenta o texto, o professor deve 

aproveitar para explicar o significado de palavras que não são usuais no dia-a-dia, 

deixando espaço para que os alunos também realizem os questionamentos que julgarem 

necessários. Novamente, o dicionário em sala de aula é imprescindível e o professor 

também pode optar por delegar aos pequenos grupos ou duplas a tarefa de buscar o 

significado de um determinado número de palavras, que depois serão socializadas e 

copiadas por todos nos próprios cadernos. 
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Do mesmo modo, os conceitos mais importantes presentes no texto devem ser 

ressaltados, comentados e redigidos no quadro, para que o aluno também possa registrá-

los em seu caderno.  

Importante discutir com os alunos o conceito de liberdade sartriano, bem como, 

posteriormente, estabelecer paralelos entre ele e o conceito de liberdade de Agostinho. 

Porém, antes de o professor ele próprio estabelecer esses paralelos, é importante 

estimular os alunos a pensarem nessas possibilidades de relação. 

 

 

ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS 

 

As atividades devem ser elaboradas (e reelaboradas) de acordo com as necessidades e 

características de cada turma, com o tempo disponível para sua realização, com a 

observação de sua pertinência e dos avanços que permitem. Também de acordo com 

esses quesitos, podem ser realizadas individualmente, em duplas, em pequenos grupos. 

Podem ainda, a critério do professor, ser propostas aos poucos, à medida da leitura do 

texto. Ou ser aplicadas ao final dessa leitura. De qualquer modo, após realizadas, elas 

devem ser retomadas e socializadas, a fim de que todos possam ampliar seu 

entendimento, expressar seu posicionamento e retomar algum conceito ainda não 

adequadamente compreendido.   

Nunca é demais lembrar que o retorno do professor sobre as atividades realizadas 

remete sempre a uma revisão dos conteúdos trabalhados, numa nova oportunidade de 

entendimento e de ressignificação de conceitos para todos os envolvidos na discussão, o 

professor aí incluso. Novamente, vale lembrar a importância de sempre retomar com o 

aluno a necessidade da atenção aos enunciados das atividades para que se possa 

entender o que está sendo solicitado, bem como a importância da atenção às alternativas 

de resposta no caso de atividades de múltipla escolha.  

Como antes mencionado, a tarefa de exploração de estratégias de leitura é 

particularmente eficiente quando da devolução de um instrumento de avaliação. Nesse 

momento, a retomada das questões, uma a uma, de modo criterioso, pode se configurar 

numa revisão dos conteúdos trabalhados. Tal revisão, também chamada nos 

documentos de ‘recuperação de conteúdos’, é tarefa obrigatória ao professor (e deve 

ser assim registrada no Livro Registro de Classe), de modo a oportunizar ao aluno nova 
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oportunidade de aprendizagem. Desse modo, destinar uma aula (ou mais, à medida da 

necessidade) à revisão da avaliação, qualquer que seja seu instrumento, é recurso 

valioso ao processo de ensino e aprendizagem.  
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Vídeo: Liberdade (“Birdom”) – (Acesso em 15/11/13) 

http://www.youtube.com/watch?v=YgRdJ3c-CMw  
 

IMAGENS: Telas “Sartre” (Acesso em 15/11/13) 

Sartre 1 

http://fernandajimenez.com/2012/05/22/a-nausea-jean-paul-sartre/  

 

Sartre 2 

http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-

existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/  

 

Mapa-Múndi  

http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3 

 

Sartre e Simone de Beauvoir 

http://beauvoiriana.tumblr.com/page/19  

 

Sartre 3 

http://escritorluiznazario.wordpress.com/2011/06/18/a-literatura-de-resistencia-de-jean-

paul-sartre/  

 

Sartre 4 

http://www.phillwebb.net/History/Twentieth/Continental/Phenomenology/Sartre/Sartre.

htm 

 

Capa O Existencialismo é um Humanismo 

http://www.fnac.pt/O-Existencialismo-e-um-Humanismo-Jean-Paul-Sartre/a569047  

 

Capa Antologia de textos filosóficos 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/  

 

IMAGENS: Atividades (acesso em 15/11/13) 

 

Escolha 

http://psicologia-para-dummies.blogspot.com.br/2009/11/paradoxo-das-escolhas.html 

 

Dominó 

http://vitodiniz.wordpress.com/2012/10/13/o-ser-e-suas-consequencias/ 

 

Responsabilidade 

http://susanapinheirota.blogspot.com.br/2009/03/reflexao- liberdade-e-

responsabilidade.html 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YgRdJ3c-CMw
http://fernandajimenez.com/2012/05/22/a-nausea-jean-paul-sartre/
http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/
http://philothanatos.wordpress.com/2011/11/09/concepcao-de-liberdade-no-existencialismo-frances-segundo-jean-paul-sartre/
http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3
http://beauvoiriana.tumblr.com/page/19
http://escritorluiznazario.wordpress.com/2011/06/18/a-literatura-de-resistencia-de-jean-paul-sartre/
http://escritorluiznazario.wordpress.com/2011/06/18/a-literatura-de-resistencia-de-jean-paul-sartre/
http://www.phillwebb.net/History/Twentieth/Continental/Phenomenology/Sartre/Sartre.htm
http://www.phillwebb.net/History/Twentieth/Continental/Phenomenology/Sartre/Sartre.htm
http://www.fnac.pt/O-Existencialismo-e-um-Humanismo-Jean-Paul-Sartre/a569047
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/
http://psicologia-para-dummies.blogspot.com.br/2009/11/paradoxo-das-escolhas.html
http://vitodiniz.wordpress.com/2012/10/13/o-ser-e-suas-consequencias/
http://susanapinheirota.blogspot.com.br/2009/03/reflexao-%20liberdade-e-responsabilidade.html
http://susanapinheirota.blogspot.com.br/2009/03/reflexao-%20liberdade-e-responsabilidade.html
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MOBILIZAÇÃO 

 
  

Vídeo: Convivência 

Duração: 3:24 min. 

http://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo (Acesso em 15/11/13) 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Qual a questão levantada no vídeo?  

Por que a convivência humana não é uma questão simples?  

A convivência coloca limites à nossa liberdade? E à do outro? 

Como é possível conviver e ao mesmo tempo preservar a liberdade? 

 

 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

Nesta Unidade, a liberdade será investigada a partir do pensamento de Habermas. 

 

QUEM É HABERMAS? 

Telas na TV Multimídia: Habermas (breves dados biográficos) 

http://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
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JÜRGEN HABERMAS 

 

 

 

Imagem: Habermas 1 

http://sophiapol.hypotheses.org/5931  

(acesso em 15/11/13) 

 

 

HABERMAS 

*1929, Alemanha 

 

Membro da Escola de Frankfurt, 

Filósofo, Sociólogo, Pesquisador, 

Conferencista, autor da Teoria do 

Agir Comunicativo 

Imagem: Habermas 2 

http://afilosofia.no.sapo.pt/habermas1.ht
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Imagem: Habermas 3 

http://macroscopio.blogspot.com.br/2012/05

/jurgen-habermas-revisitado-e-

aumentado.html (acesso em 15/11/13) 
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Imagem: Capa do livro  

http://www.wook.pt/ficha/a-etica-da-

discussao-e-a-questao-da-

verdade/a/id/3306526  (acesso em 15/11/13)  
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Imagem: Habermas e o Papa Bento XVI 

http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/1

0/02/program-0386-for-tuesday-october-2-

2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-
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http://macroscopio.blogspot.com.br/2012/05/jurgen-habermas-revisitado-e-aumentado.html
http://macroscopio.blogspot.com.br/2012/05/jurgen-habermas-revisitado-e-aumentado.html
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http://www.wook.pt/ficha/a-etica-da-discussao-e-a-questao-da-verdade/a/id/3306526
http://www.wook.pt/ficha/a-etica-da-discussao-e-a-questao-da-verdade/a/id/3306526
http://www.wook.pt/ficha/a-etica-da-discussao-e-a-questao-da-verdade/a/id/3306526
http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/10/02/program-0386-for-tuesday-october-2-2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-moortell/
http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/10/02/program-0386-for-tuesday-october-2-2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-moortell/
http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/10/02/program-0386-for-tuesday-october-2-2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-moortell/
http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/10/02/program-0386-for-tuesday-october-2-2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-moortell/
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HABERMAS 

 

Defende uma ética discursiva  

como possibilidade  
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Imagem: Habermas 4 

http://jamesgordonfinlayson.net/the-

persistence-of-normative-questions-in-

habermass-theory-of-communicative-action-

2/jurgen-habermas-4/ (acesso em 15/11/13) 
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Capa do livro 

http://www.wook.pt/ficha/a-etica-da-discussao-e-a-questao-da-verdade/a/id/3306526  

 

 

 

LEITURA DE TRECHOS DA OBRA “JÜRGEN HABERMAS: A ÉTICA DA 

DISCUSSÃO E A QUESTÃO DA VERDADE”  

 

Texto introdutório* 

Em geral, pensamos os princípios morais a partir da subjetividade, pois consulto 

a minha consciência na hora de julgar o que é certo e errado. A consciência é sempre 

subjetiva, isto é, é sempre minha, pois só eu posso pensar meus pensamentos. Isto 

significa que o julgamento moral tem um ponto de partida focado no ‘eu’, que avalia 

segundo princípios subjetivos. A liberdade, então, é conseqüência deste princípio, 

segundo o qual a subjetividade estabelece, a partir de si mesma, a extensão de seu 

domínio, seus limites e suas possibilidades.  

Ora, há um erro fundamental neste argumento – segundo Habermas, para quem 

a subjetividade não consegue, sozinha, estabelecer o que é correto. Se a liberdade é um 

princípio subjetivo, então a pessoa do outro e o que penso de mim correm perigo, pois 

apenas podem surgir comprometidos com a minha consciência. A liberdade subjetiva 

pode engajar-me com o outro, mas não pode sair de seu isolamento. Será preciso 

estabelecer um novo conceito de liberdade e romper com o princípio subjetivo, pois o 

verdadeiro compromisso com o outro não está em meu juízo sobre ele, mas no 

princípio da comunicação e do diálogo.  

Se a liberdade subjetiva não é suficiente para formar uma comunidade moral, 

Habermas diz que é preciso escolher juntos, isto é, que precisamos ter alguns 

parâmetros de escolha em comum. Isso significa que não há mais como definir de uma 

vez por todas e sobre todas as questões o que é certo e o que é errado, o que é bom e o 

que é mal, pois os valores mudam no decorrer do tempo e de um lugar para outro... e 

mudam porque somos nós que os criamos conforme nossas necessidades. Mudando 

essas necessidades, mudam os valores... E então? Como fazer? Como estabelecer 

parâmetros comuns para escolhermos juntos? Para Habermas, o parâmetro ideal é o do 

discurso prático. As pessoas que vivem juntas devem formar uma comunidade moral, 

isto é, elas devem discutir valores e problemas e escolher juntas os valores e as 

soluções para as situações práticas (morais) do dia-a-dia, de modo que suas escolhas e 

soluções possam ser as melhores para toda a comunidade e não as melhores para mim 

apenas.  

Assim, os princípios morais não são mais subjetivos para Habermas, mas frutos 

de uma discussão conjunta, onde os participantes dessa discussão argumentam em 

favor de uma solução A, B ou C... para uma determinada questão da vida prática. Os 

participantes devem ouvir atentamente os argumentos uns dos outros e também expor 

http://www.wook.pt/ficha/a-etica-da-discussao-e-a-questao-da-verdade/a/id/3306526
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os seus. Todos devem também estar abertos e atentos para escolher o melhor 

argumento, aquele que vai dar a melhor solução para todo o grupo, não importando se 

esse melhor argumento é o seu ou não.  

Habermas chama isso de autonomia: uma liberdade de participar de discursos 

práticos. É uma liberdade bastante exigente, pois requer maturidade das pessoas para 

abrir mão de seus interesses particulares em nome de interesses de todo o grupo. Mas 

Habermas aposta que esse é um exercício de liberdade que as pessoas devem tentar 

fazer a vida toda, e que é desse modo que o mundo tem chance de se tornar um lugar 

melhor do que é no presente.  

O texto a seguir, uma conversa entre Alain Renaut, um professor da 

Universidade de Sorbonne-Paris, e Jürgen Habermas, trata justamente da questão da 

liberdade. 

 

*Texto da professora PDE. 

 

 

SAVIDAN, Patrick (org.). Jürgen Habermas: A Ética da Discussão e a Questão da 

Verdade. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

 

Diálogo entre Habermas e Alain Renaut 

Questão de Alain Renaut:  

“Somos modernos; para nós, não há um mundo inteligível que nos forneça ideias 

prontas para o uso. De modo que só nos resta a opção de inventar verdades práticas. 

Além disso, como não acreditamos na possibilidade real de termos intuição moral 

dessas verdades práticas, não podemos ter a esperança de descobri-las dentro de nós 

mesmos; temos de encontrá-las por meio de procedimentos de argumentação que nos 

obrigam a adotar o ponto de vista do outro [...]. Quanto a isso, concordo plenamente 

com o senhor. Mas, se temos a intenção de que o nosso projeto ético ou moral em geral 

(...) seja baseado na responsabilidade, será possível prescindirmos da referência a um 

horizonte de autonomia da subjetividade [...]? [...] ...mesmo depois de se chegar a um 

acordo pela argumentação dialógica, o reconhecimento do caráter decisivo de um 

argumento não pressupõe uma aprovação do ‘eu’?” 

Resposta de Habermas:  

“[...] No caso da liberdade subjetiva, a vontade é determinada por máximas de 

prudência, pelas preferências ou motivos racionais, digamos, que uma determinada 

pessoa tem. Nesse caso, o ato da liberdade surge como parte da consciência de um 

único sujeito. No caso da autonomia, porém, a vontade se deixa determinar por 

[n50] Comentário: Até aqui, Renaut 
concorda com Habermas em que valores e 
verdades morais são construções humanas 
e devem ser definidos em discussão 
conjunta. 

[n51] Comentário: A questão está 
aqui: como Habermas diz ‘não’ à filosofia 
da consciência (do ‘eu’ isolado e absoluto) 
em favor de uma filosofia intersubjetiva, 
desenvolvida no diálogo e no consenso 
entre os sujeitos, Renaut quer saber se, 
para haver responsabilidade no discurso 
ético argumentativo não é necessário que 
o ‘eu’ ainda seja absoluto, isto é, que seja 
ele (esse ‘eu’) que aprove ou desaprove 
argumentos para que o consenso seja 
então estabelecido. 

[n52] Comentário: Liberdade de foro 
íntimo, pessoal. Aqui, a liberdade é um ato 
do ‘eu’. Escolho como ‘eu’ prefiro, como 
‘eu’ entendo ser melhor para mim. 

[n53] Comentário: Autonomia aqui 
segue o conceito kantiano: independência 
da vontade em relação ao desejo e sua 
capacidade de se determinar segundo uma 
lei própria, que é a lei da razão e que leva 
em conta princípios universais. A 
autonomia é requisitada quando não se 
trata apenas de escolher ‘para mim’, mas 
quando os interesses do outro está 
também em jogo. 
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máximas aprovadas pelo teste da universalização. A vontade de uma pessoa é 

determinada por motivos que deveriam igualmente ser levados em conta por todas as 

outras pessoas (na medida em que são vistas como membros da comunidade moral). 

Essa interpenetração do livre arbítrio e da razão prática nos permite conceber a 

comunidade moral como uma comunidade abrangente que faz suas próprias leis, uma 

comunidade formada de indivíduos livres e iguais que se sentem obrigados a tratar uns 

aos outros como fins em si mesmos. 

Quanto à liberdade subjetiva, não é difícil imaginar que algumas pessoas possam gozar 

de liberdade e outras não, ou que algumas possam ser mais livres do que outras. A 

autonomia, ao contrário, não é um conceito distributivo e não pode ser alcançada 

individualmente. Nesse sentido enfático, uma pessoa só pode ser livre se todas as 

demais o forem igualmente. [...] 

[...] O que pesa sobre as decisões dos participantes de um discurso prático é a força da 

obrigatoriedade daquela espécie de razões que, em tese, podem convencer a todos 

igualmente – não só as razões que refletem minhas preferências, ou as de qualquer 

outra pessoa, mas as razões à luz das quais todos os participantes podem descobrir 

juntos, dado um assunto que precisa ser regulamentado, qual a prática que pode atender 

igualmente aos interesses de todos.  

É evidente que a autoconsciência e a capacidade da pessoa de assumir uma posição 

refletida e deliberada quanto às próprias crenças, desejos, valores e princípios, mesmo 

quanto ao projeto de toda a sua vida, é um dos requisitos necessários para o discurso 

prático. Há um outro requisito, porém, tão importante quanto esse. Os participantes, no 

momento mesmo em que encetam uma tal prática argumentativa, têm de estar 

dispostos a atender à exigência de cooperar uns com os outros na busca de razões 

aceitáveis para os outros; e, mais ainda, têm de estar dispostos a deixar-se afetar e 

motivar, em suas decisões afirmativas e negativas, por essas razões e somente por elas. 

[...] A discussão nos faculta, com efeito, ambas as condições: 

- a primeira: que cada participante individual seja livre, no sentido de ser dotado da 

autoridade epistêmica da primeira pessoa, para dizer “sim” ou “não” [...]; 

- a segunda: que essa autoridade epistêmica seja exercida de acordo com a busca de um 

acordo racional; que, portanto, só sejam escolhidas soluções que sejam racionalmente 

[n54] Comentário: Livre arbítrio 
remete à liberdade subjetiva da vontade 
escolher segundo motivos individuais; 
razão prática remete às escolhas que são 
feitas levando-se em conta as razões de 
todo o grupo.   

[n55] Comentário: Enquanto a 
liberdade subjetiva é individual (do ‘eu’) e 
pode ser diferente entre as pessoas, a 
liberdade que implica em autonomia não 
pode ser alcançada na individualidade: ela 
exige a aplicação do princípio da 
universalidade – o que vale para mim deve 
poder valer para todos os demais. 

[n56] Comentário: Quando as pessoas 
participam de um discurso sobre normas, 
devem admitir que os argumentos mais 
válidos, que convencem a todos, devem ser 
obrigatoriamente aceitos. Não cabem aqui 
‘vaidades feridas’ porque seu próprio 
argumento foi derrubado. A questão é 
escolher o melhor para todos. 

[n57] Comentário: A consciência de si 
mesmo, do ‘eu’ é fundamental para que 
alguém entre num discurso prático.  Mas 
não é o único requisito. Não basta a 
liberdade subjetiva, é preciso a autonomia, 
ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e de decidir a partir da 
melhor escolha para o grupo. 

[n58] Comentário: Novamente: é 
preciso deixar de lado as vaidades pessoais 
para focar no que é o ponto principal: 
encontrar o consenso que atenda aos 
interesses de todos os que pertencem ao 
grupo de discussão. É por isso que 
Habermas fala também (em outra obra) 
que as pessoas precisam estar em ‘situação 
ideal de fala’ – todos no mesmo nível de 
‘maturidade moral’. 

[n59] Comentário: O ‘eu’ precisa ser 
suficientemente conhecedor do que está 
envolvido numa situação de escolha e ser 
independente para decidir por ‘sim’ ou por 
‘não’ – subjetividade. 

[n60] Comentário: É preciso que o ‘eu’ 
saia de si em direção ao ‘outro’ para chegar 
a um acordo válido para todos – 
intersubjetividade. 



103 
 

aceitáveis para todos os envolvidos e todos os que por elas forem afetados.  

Não se pode isolar a primeira condição, a da liberdade comunicativa, da segunda, 

tampouco se pode atribuir a ela uma prioridade sobre a segunda, que é a da busca de 

um consenso. Esta última condição reflete o sublime vínculo social: uma vez que 

encetamos uma práxis argumentativa, deixamo-nos enredar, por assim dizer, num 

vínculo social que se preserva entre os participantes mesmo quando eles se dividem na 

competição da busca do melhor argumento.” 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS  

 

 

1. Explique, com suas palavras, o trecho da fala de Alain Renaut: 

“Somos modernos; para nós, não há um mundo inteligível que nos forneça ideias 

prontas para o uso. De modo que só nos resta a opção de inventar verdades práticas. [...] 

temos de encontrá-las por meio de procedimentos de argumentação que nos obrigam a 

adotar o ponto de vista do outro.” 

 

 

2. Em relação ao mesmo trecho acima, podemos afirmar que: 

a) Ele expressa um pensamento contrário ao de Habermas, pois não valoriza o diálogo 

para estabelecer as verdades práticas da vida. 

 

b) O trecho de Renaut revela que ele pensa como Agostinho, que defendia que Deus 

imprime em nós a Verdade. 

 

c) Renaut concorda com Habermas ao defender que as regras práticas da vida devem ser 

definidas a partir do entendimento mútuo. 

 

d) Renaut não entende que os homens sejam livres para definir valores e verdades, o que 

revela um pensamento contrário ao de Sartre. 

 

 

 

3. Assinale a alternativa em que a questão abaixo, de Renaut, é feita com outras 

palavras:  

[n61] Comentário: Tanto a 
subjetividade quanto a intersubjetividade 
são indispensáveis ao discurso prático, à 
argumentação com vista ao consenso na 
discussão de questões da vida prática. 
Porém, a intersubjetividade é o que 
caracteriza a possibilidade do ‘vínculo 
social’. Não podemos conviver nem esperar 
um consenso sobre situações importantes 
para todos se não saímos de uma posição 
egocêntrica ou etnocêntrica para uma 
posição descentrada, de se por no lugar do 
outro e decidir com base no que é melhor 
não apenas para mim, mas para o grupo. 

[n62] Comentário: A ligação entre as 
pessoas, necessária para a existência 
humana, coloca condições para a 
liberdade. A convivência só é possível se 
essas condições são observadas. Assim, no 
plano individual, o ‘eu’ escolhe o que 
prefere, segundo seus próprios motivos. 
Mas, no plano coletivo, o ‘eu’ deve dar 
espaço ao ‘nós’, no sentido de que as 
escolhas devem ser realizadas a partir da 
discussão conjunta, levando-se em conta o 
melhor para o grupo. 
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“...se temos a intenção de que o nosso projeto ético ou moral [...] seja baseado na 

responsabilidade, [...] ...mesmo depois de se chegar a um acordo pela argumentação 

dialógica, o reconhecimento do caráter decisivo de um argumento não pressupõe uma 

aprovação do ‘eu’?” 

 

a) Ao dialogar, trocando argumentos, e chegar a um acordo com os demais sobre o 

melhor argumento para definir uma escolha moral, não é preciso que ‘eu’ tenha 

aprovado esse argumento para que eu seja também responsável pela escolha feita? 

 

b) Se eu tenho um projeto ético ou moral não é preciso que, ao dialogar, trocando 

argumentos, ‘eu’ argumente em favor desse projeto e aprove esse projeto para ser 

responsável por ele? 

 

 

4. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao texto abaixo, de Habermas: 

“No caso da liberdade subjetiva, [...] o ato da liberdade surge como parte da consciência 

de um único sujeito. No caso da autonomia, [...] a vontade de uma pessoa é determinada 

por motivos que deveriam igualmente ser levados em conta por todas as outras pessoas 

[...]” 

 

a) Na liberdade subjetiva, o indivíduo escolhe pensando em razões que são válidas 

apenas para si mesmo; no caso da autonomia, o indivíduo deve pensar se as razões de 

sua escolha são também razões para as demais pessoas. 

 

b) Na liberdade subjetiva, o sujeito tem uma liberdade de escolha que parte de sua 

consciência; na autonomia, o indivíduo faz uma escolha que parte de sua vontade, que 

deve ser aceita por outras pessoas.  

 

 

5. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao texto abaixo, de Habermas: 

“Essa interpenetração do livre arbítrio e da razão prática nos permite conceber a 

comunidade moral como uma comunidade abrangente que faz suas próprias leis, uma 

comunidade formada de indivíduos livres e iguais que se sentem obrigados a tratar uns 

aos outros como fins em si mesmos.” 

a) Uma comunidade moral, ou seja, uma comunidade de leis, é possível quando o livre 

arbítrio e a razão prática obrigam os indivíduos livres e iguais a formar essa comunidade 

como um fim em si mesma. 

b) Uma comunidade moral, ou seja, uma comunidade que se une para definir suas 

próprias regras, é possível quando unimos nossa liberdade individual ao cuidado de 

escolhermos levando em conta os interesses de todos os membros da comunidade.  
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6. A figura ao lado representaria, 

segundo Habermas, uma 

comunidade moral? Justifique. 

 

 

 

 

 

Imagem: Fantoches 

http://fororepublicano.wordpress.com/2010/

08/31/sobre-la-idea-de-pueblo/ (acesso em 

02/12/13)  

 

 

7. Assinale a alternativa em que a liberdade é descrita em termos de autonomia, tal 

como no texto abaixo, de Habermas: 

“A autonomia, ao contrário, não é um conceito distributivo e não pode ser alcançada 

individualmente. Nesse sentido enfático, uma pessoa só pode ser livre se todas as 

demais o forem igualmente.”  

a) “E, querendo a liberdade, descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos 

outros, e que a liberdade dos outros depende da nossa.” (Sartre) 

 

b) “A liberdade de cada um é limitada unicamente pela liberdade dos demais” ou 

“minha liberdade termina onde começa a do outro.” (conceito liberal) 

 

 

8. Assinale a alternativa que diz de forma simples o que melhor corresponde ao trecho 

abaixo, de Habermas: 

“O que pesa sobre as decisões dos participantes de um discurso prático é a força da 

obrigatoriedade daquela espécie de razões que, em tese, podem convencer a todos 

igualmente – não só as razões que refletem minhas preferências, ou as de qualquer outra 

pessoa, mas as razões à luz das quais todos os participantes podem descobrir juntos, 

dado um assunto que precisa ser regulamentado, qual a prática que pode atender 

igualmente aos interesses de todos.” 

 

a) Quando as pessoas dialogam para definir alguma norma, o que deve valer são os 

argumentos que provam que minhas preferências são do interesse de todos. 

 

b) Quando as pessoas dialogam para definir alguma norma, o que deve valer são os 

argumentos que levam em conta os interesses de todos e não interesses individuais. 

http://fororepublicano.wordpress.com/2010/08/31/sobre-la-idea-de-pueblo/
http://fororepublicano.wordpress.com/2010/08/31/sobre-la-idea-de-pueblo/
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9. Leia o texto abaixo, de Habermas: 

“É evidente que a autoconsciência e a capacidade da pessoa de assumir uma posição 

refletida e deliberada quanto às próprias crenças, desejos, valores e princípios, mesmo 

quanto ao projeto de toda a sua vida, é um dos requisitos necessários para o discurso 

prático. Há um outro requisito, porém, tão importante quanto esse. Os participantes, no 

momento mesmo em que encetam uma tal prática argumentativa, têm de estar dispostos 

a atender à exigência de cooperar uns com os outros na busca de razões aceitáveis para 

os outros; e, mais ainda, têm de estar dispostos a deixar-se afetar e motivar, em suas 

decisões afirmativas e negativas, por essas razões e somente por elas.” 

Assinale a alternativa correta sobre os requisitos necessários para o discurso prático: 

I) Autoconsciência e capacidade de assumir posição refletida e deliberada sobre o que 

está em jogo. 

II) Capacidade de ter um projeto para toda uma vida. 

III) Cooperação de uns com os outros para encontrar razões que sejam boas para todos. 

IV) Disposição para analisar as razões antes de aceitá-las ou não. 

a) Apenas a alternativa I está correta. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas.  

 

 

10. Leia o trecho abaixo, de Habermas: 

“A discussão nos faculta, com efeito, ambas as condições: 

- a primeira: que cada participante individual seja livre, no sentido de ser dotado da 

autoridade epistêmica da primeira pessoa, para dizer “sim” ou “não” [...]; 

- a segunda: que essa autoridade epistêmica seja exercida de acordo com a busca de um 

acordo racional; que, portanto, só sejam escolhidas soluções que sejam racionalmente 

aceitáveis para todos os envolvidos e todos os que por elas forem afetados.” 

 

As duas condições que a discussão prática possibilita a uma pessoa que queria participar 

dessa discussão são: 

a) Ser uma autoridade para poder dizer ‘sim’ ou ‘não’ aos acordos e usar essa 

autoridade para que o acordo seja racional e afete todos os membros do grupo 

envolvidos na discussão. 

 

b) Ser livre e consciente para dizer ‘sim’ ou ‘não’ às soluções encontradas pelo grupo de 

discussão e escolher a solução pensando no que é melhor para todos os membros do 

grupo. 
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11. Habermas diz que a segunda condição (descrita acima) reflete o sublime vínculo 

social. Explique o que ele quer dizer com isso. 

 

12. Explique o que é, para 

Habermas, uma 

comunidade moral. 

 

 

 

 
Imagem: Diálogo 1 

http://br.freepik.com/vetores-

gratis/3d-dialogo-material-

vetor-da-bolha_513242.htm 

(acesso em 02/12/13)  
 

 

13. A figura ao lado pode representar o 

que significa, para Habermas, 

participar de um discurso prático? 

Justifique. 

 

 

 

 
Imagem: Autoritarismo 

http://www.empreenderparatodos.com.br/optar

-pelo-autoritarismo-e-estrategia-falha/ (acesso 

em 02/12/13) 

 

 

14. Nas últimas linhas do texto, 

Habermas fala sobre o vínculo social 

que deve existir mesmo quando as 

pessoas disputam o melhor 

argumento. 

A figura ao lado retrata isso? 

Justifique. 

 

 

 
Imagem: Diálogo 2 

http://dicasderoteiro.com/2011/10/09/linguas

-estrangeiras-no-dialogo/ (acesso em 

02/12/13)  

 

 

 

http://br.freepik.com/vetores-gratis/3d-dialogo-material-vetor-da-bolha_513242.htm
http://br.freepik.com/vetores-gratis/3d-dialogo-material-vetor-da-bolha_513242.htm
http://br.freepik.com/vetores-gratis/3d-dialogo-material-vetor-da-bolha_513242.htm
http://www.empreenderparatodos.com.br/optar-pelo-autoritarismo-e-estrategia-falha/
http://www.empreenderparatodos.com.br/optar-pelo-autoritarismo-e-estrategia-falha/
http://dicasderoteiro.com/2011/10/09/linguas-estrangeiras-no-dialogo/
http://dicasderoteiro.com/2011/10/09/linguas-estrangeiras-no-dialogo/
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A TÍTULO DE AMPLIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Para uso do professor e a seu critério, seguem algumas informações – além das já 

apresentadas na 1ª seção desta Produção –, que podem ser úteis na apresentação do 

filósofo e dos trechos da obra a ser estudada: 

 

Sobre Habermas 

Jürgen Habermas nasceu em 18 de junho de 1929, em Düsseldorf, na Alemanha e é 

considerado um dos mais importantes intelectuais da contemporaneidade. Ainda 

jovem, Habermas faz parte da 2ª geração da ‘Escola de Frankfurt’, nome que designa 

tanto o grupo de intelectuais que compõem o Instituto de Pesquisa Social da 

Universidade de Frankfurt quanto a teoria social ali gestada. Foi professor de Filosofia 

na Universidade Heidelberg e na Universidade de Frankfurt, além de professor 

visitante nos Estados Unidos e em outros países. Dirigiu, entre 1971 e 1981, o Instituto 

Max Planck para pesquisa científica. Habermas permanece ativo, professando 

conferências por todo o mundo e ainda trabalhando em sua teoria do agir comunicativo. 

Suas ideias são especialmente discutidas por estudantes e especialistas da Filosofia, da 

Sociologia e do Direito. Entre as inúmeras obras publicadas, citamos Consciência 

Moral e Agir Comunicativo, Teoria do Agir Comunicativo, Técnica e Ciência como 

Ideologia, Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, O Discurso Filosófico da 

Modernidade.  

Herdeiro intelectual da teoria crítica frankfurtiana, Habermas procura resgatá-la do 

pessimismo a que chegaram Horkheimer e Adorno, ao denunciarem a ‘dialética 

negativa do esclarecimento’, ou seja, a transformação da razão iluminista numa razão 

instrumental. O esclarecimento, pretendendo impulsionar o mundo pela razão e pelo 

conhecimento, acabou por forjar uma sociedade repressora e totalitária, onde os 

homens, ao invés de liberdade e emancipação, encontram apenas o controle 

racionalizado e a dominação pelo cálculo.  

Habermas, ao contrário, defende a possibilidade do cultivo de uma razão comunicativa 

que faça frente à razão instrumental, ponderando que o desenvolvimento humano e o 

social se dão através das aprendizagens, que, por sua vez, ocorrem intersubjetivamente, 

através do medium linguístico. A linguagem constitui o que Habermas define como a 

marca da ‘concretude humana’ e é o medium que pode permitir a emancipação, dado 

[n63] Comentário: O “empenho em 
estender a razão como crítica e guia a 
todos os campos da experiência humana”. 
(ABBAGNANO, 2007) 
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conter, originariamente, a finalidade do entendimento. Nesse sentido, a teoria 

habermasiana do agir comunicativo é construída a partir de um novo paradigma: o 

linguístico. A linguagem voltada à busca do entendimento e do consenso – ação 

comunicativa – é tanto o ponto de partida quanto o objetivo a ser alcançado, uma vez 

que, na forma do diálogo com vistas ao entendimento mútuo, constitui critério da 

evolução social.  

 

Sobre a obra Jürgen Habermas: A Ética da Discussão e a Questão da Verdade”, 

organizada por Patrick Savidan 

 

[informações para serem utilizadas antes da leitura do texto e também à medida 

da sua leitura conjunta] 

A obra Jürgen Habermas: A Ética da Discussão e a Questão da Verdade é composta 

de duas partes: a primeira traz respostas concedidas por Habermas a questões 

realizadas num debate público, em 2001, na Universidade de Paris-Sorbonne; a 

segunda parte apresenta uma conferência realizada também em 2001, onde Habermas 

apresenta os temas de que tratou no seu livro Verdade e Justificação, numa síntese que 

oferece uma visão geral da concepção da verdade teórica e prática apropriada à ética da 

discussão. O trecho aqui apresentado refere-se à primeira parte da obra, mais 

propriamente, à resposta de Habermas a uma questão proposta por Alain Renaut, 

professor de Sociologia da Sorbonne.   

Renaut concorda com Habermas em que as verdades práticas são estabelecidas pelos 

homens no cotidiano das relações humanas – e que não constituem um universo sempre 

existente que nós pudemos intuir. Desse modo, essas verdades e normas práticas são 

constituídas intersubjetivamente – como também quer Habermas: não é um ‘eu’ que as 

estabelece, mas um ‘nós’. Habermas defende a mudança da filosofia de um paradigma 

da consciência (paradigma ‘monológico’, onde o ‘eu’ reflete e elabora suas teses) para 

um paradigma da intersubjetividade (paradigma ‘dialógico’, onde as reflexões são 

conjuntas, numa troca de saberes entre os diversos campos do conhecimento, 

especialmente o da filosofia e o das ciências).  A questão de Renaut é relativa ao 

paradigma da consciência, que Habermas diz ser necessário abandonar. Renaut pondera 

que, num discurso sobre questões práticas, os que ali argumentam devem dar um ‘sim’ 
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ou um ‘não’ aos argumentos dos demais. Nesse caso, antes de concordarem 

intersubjetivamente com uma norma a ser estabelecida, cada um deve – subjetivamente 

– aprovar ou desaprovar o que os demais propõem. Essa aprovação ou desaprovação 

depende do ‘eu’. Renaut pergunta: nesse caso, não deveríamos rever sua tese de que a 

filosofia da subjetividade está ultrapassada e deve ser completamente abandonada? Não 

é mais lógico supor que os dois paradigmas (da subjetividade e da intersubjetividade) 

não apenas não são incompatíveis como ainda se complementam? 

A resposta de Habermas é a de que não é fácil integrar os dois paradigmas (no 

sentido de um ‘modelo’ – o que exclui outro ‘modelo’), mas que é possível, sim, falar 

em aspectos complementares da subjetividade e da intersubjetividade. Nesse sentido, 

Habermas concorda com Renaut de que há um ‘eu’ que deve dar seu ‘sim’ ou seu ‘não’ 

de modo livre e consciente às proposições de um terceiro. Mas insiste em que, em 

termos de uma liberdade subjetiva, individual, o ‘eu’ é que escolhe; porém, em termos 

de uma liberdade autônoma (no sentido kantiano de autonomia, ou seja, a da vontade 

que segue a lei da razão e não o desejo), não são os motivos do ‘eu’ que determinam a 

vontade, mas os motivos que são válidos para ‘todos’: universalização. Mas, antes de 

chegar nesse ponto, Habermas faz algumas colocações importantes. Segue, pois, a 

resposta ampliada do filósofo: 

 

“O professor Renaut propõe uma questão profunda e difícil, que precisa ser esclarecida. 

Em minha opinião, não é fácil integrar os dois paradigmas (do mentalismo e da 

filosofia linguística) numa única estrutura conceitual (não, pelo menos, se entendermos 

o termo “paradigma” em seu sentido estrito). [...]  

Gostaria de esclarecer desde já que a interpretação intersubjetivista do Imperativo 

Categórico não tem a intenção de ser outra coisa senão uma explicação de seu 

significado fundamental e não uma interpretação que dá a esse significado uma nova 

direção. A transição da reflexão monológica para o diálogo explica uma característica 

do procedimento de universalização que permaneceu implícita até o surgimento de uma 

nova forma de consciência histórica, na virada do século XVIII para o XIX. Quando 

tomamos consciência de que a história e a cultura são as fontes de uma imensa 

variedade de formas simbólicas, bem como da especificidade das identidades 

individuais e coletivas, percebemos também, pelo mesmo ato, o tamanho do desafio 

representado pelo pluralismo epistêmico. Até certo ponto, o fato do pluralismo cultural 

[n64] Comentário: Paradigma do 
mentalismo é o mesmo que o da 
‘consciência, ou da ‘subjetividade’. 
Paradigma da filosofia linguística é o 
mesmo que o ‘dialógico’, ou da 
intersubjetividade. 

[n65] Comentário: Habermas atribui 
ao Imperativo Categórico kantiano 
(coloquialmente, ‘age como se tua ação 
pudesse se tornar uma lei válida para 
todos’), do qual ele parte, um significado 
intersubjetivo e não apenas voltado para o 
‘eu’. E isso se faz fundamental com a nova 
forma de consciência histórica de que ele 
fala, onde nos percebemos em meio a uma 
grande variedade de culturas e 
identidades. 

[n66] Comentário: Mudança do 
modelo de reflexão do ‘eu’ sozinho, 
próprio do paradigma da filosofia 
consciência ou mentalista, para o modelo 
dialógico, próprio do paradigma da filosofia 
intersubjetiva ou linguística. A teoria do 
agir comunicativo sai de uma razão 
centrada no próprio sujeito e articula-se 
em estruturas da comunicação cotidiana e 
nas posturas de reconhecimento recíproco. 

[n67] Comentário: A partir da 
variedade cultural e de identidades, não é 
mais possível esperar que a realidade seja 
compreendida de uma única forma. Esse 
‘pluralismo epistêmico’, ou seja, essa 
diversidade de entendimento torna-se um 
desafio para as relações humanas. 
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também significa que o mundo se revela e é interpretado de modo diferente segundo as 

perspectivas dos diversos indivíduos e grupos – pelo menos num primeiro momento. 

uma espécie de pluralismo interpretativo afeta a visão de mundo e a autocompreensão, 

bem como a percepção dos valores e dos interesses das pessoas cuja história individual 

tem suas raízes em determinadas tradições e formas de vida e é por elas moldada. 

É essa multiplicidade de perspectivas interpretativas que explica por que o sentido do 

princípio de universalização não se esgota numa reflexão monológica segundo a qual 

determinadas máximas seriam aceitáveis como leis universais do meu ponto de vista. É 

só na qualidade de participantes de um diálogo abrangente e voltado para o consenso 

que somos chamados a exercer a virtude cognitiva da empatia em relação às nossas 

diferenças recíprocas na percepção de uma mesma situação. [...] O discurso prático 

pode, assim, ser compreendido como uma nova forma específica de aplicação do 

Imperativo Categórico. Aqueles que participam de um tal discurso não podem chegar a 

um acordo que atenda aos interesses de todos a menos que todos façam o exercício de 

“adotar os pontos de vista uns dos outros”, exercício que leva ao que Piaget chama de 

uma progressiva “descentralização” da compreensão egocêntrica e etnocêntrica que 

cada qual tem de si mesmo e do mundo. [...] 

No caso da liberdade subjetiva, a vontade é determinada por máximas de prudência, 

pelas preferências ou motivos racionais, digamos, que uma determinada pessoa tem. 

Nesse caso, o ato da liberdade surge como parte da consciência de um único sujeito. 

No caso da autonomia, porém, a vontade se deixa determinar por máximas aprovadas 

pelo teste da universalização. A vontade de uma pessoa é determinada por motivos que 

deveriam igualmente ser levados em conta por todas as outras pessoas (na medida em 

que são vistas como membros da comunidade moral). Essa interpenetração do livre 

arbítrio e da razão prática nos permite conceber a comunidade moral como uma 

comunidade abrangente que faz suas próprias leis, uma comunidade formada de 

indivíduos livres e iguais que se sentem obrigados a tratar uns aos outros como fins em 

si mesmos. 

Quanto à liberdade subjetiva, não é difícil imaginar que algumas pessoas possam gozar 

de liberdade e outras não, ou que algumas possam ser mais livres do que outras. A 

autonomia, ao contrário, não é um conceito distributivo e não pode ser alcançada 

individualmente. Nesse sentido enfático, uma pessoa só pode ser livre se todas as 

[n68] Comentário: A ideia é a de que, 
com o discurso prático, ou seja, com a 
argumentação e o entendimento, é 
possível – num segundo momento – 
chegar-se a um consenso sobre normas, 
mesmo em meio a essa multiplicidade de 
visões de mundo. 

[n69] Comentário: Nesse mundo 
múltiplo, não cabe mais a reflexão do ‘eu’ 
sozinho – é preciso o diálogo e a abertura 
aos pontos de vista do outro. 

[n70] Comentário: Discussões 
conjuntas sobre questões práticas da vida 
em sociedade, envolvendo, em geral, 
componentes morais. Não sou mais ‘eu’ 
que devo fazer da minha ação uma máxima 
aplicável a todos, mas o ‘nós’, a partir do 
entendimento e do consenso. 

[n71] Comentário: A teoria piagetiana 
do desenvolvimento humano defende que 
o ser humano se desenvolve à medida que, 
no relacionamento com os outros, passa de 
uma visão de mundo centrada em si 
mesmo para uma visão de mundo em que 
o ponto de vista dos demais é levado em 
consideração.  Nesse sentido, passamos 
também de uma visão etnocêntrica – em 
que o próprio grupo ou nacionalidade é 
visto como superior aos demais, para uma 
visão descentrada. 

[n72] Comentário: Liberdade de foro 
íntimo, pessoal. Aqui, a liberdade é um ato 
do ‘eu’. Escolho como ‘eu’ prefiro, como 
‘eu’ entendo ser melhor para mim. 

[n73] Comentário: Autonomia aqui 
segue o conceito kantiano: independência 
da vontade em relação ao desejo e sua 
capacidade de se determinar segundo uma 
lei própria, que é a lei da razão e que leva 
em conta princípios universais. 

[n74] Comentário: Livre arbítrio 
remete à liberdade subjetiva da vontade 
escolher segundo motivos individuais; 
razão prática remete às escolhas que são 
feitas levando-se em conta as razões de 
todo o grupo.   

[n75] Comentário: Enquanto a 
liberdade subjetiva é individual (do ‘eu’) e 
pode ser diferente entre as pessoas, a 
liberdade que implica em autonomia não 
pode ser alcançada na individualidade: ela 
exige a aplicação do princípio da 
universalidade – o que vale para mim deve 
poder valer para todos os demais. 
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demais o forem igualmente. [...] 

[...] O que pesa sobre as decisões dos participantes de um discurso prático é a força da 

obrigatoriedade daquela espécie de razões que, em tese, podem convencer a todos 

igualmente – não só as razões que refletem minhas preferências, ou as de qualquer 

outra pessoa, mas as razões à luz das quais todos os participantes podem descobrir 

juntos, dado um assunto que precisa ser regulamentado, qual a prática que pode atender 

igualmente aos interesses de todos.  

É evidente que a autoconsciência e a capacidade da pessoa de assumir uma posição 

refletida e deliberada quanto às próprias crenças, desejos, valores e princípios, mesmo 

quanto ao projeto de toda a sua vida, é um dos requisitos necessários para o discurso 

prático. Há um outro requisito, porém, tão importante quanto esse. Os participantes, no 

momento mesmo em que encetam uma tal prática argumentativa, têm de estar 

dispostos a atender à exigência de cooperar uns com os outros na busca de razões 

aceitáveis para os outros; e, mais ainda, têm de estar dispostos a deixar-se afetar e 

motivar, em suas decisões afirmativas e negativas, por essas razões e somente por elas. 

[...] A discussão nos faculta, com efeito, ambas as condições: 

- a primeira: que cada participante individual seja livre, no sentido de ser dotado da 

autoridade epistêmica da primeira pessoa, para dizer “sim” ou “não” [...]; 

- a segunda: que essa autoridade epistêmica seja exercida de acordo com a busca de um 

acordo racional; que, portanto, só sejam escolhidas soluções que sejam racionalmente 

aceitáveis para todos os envolvidos e todos os que por elas forem afetados.  

Não se pode isolar a primeira condição, a da liberdade comunicativa, da segunda, 

tampouco se pode atribuir a ela uma prioridade sobre a segunda, que é a da busca de 

um consenso. Esta última condição reflete o sublime vínculo social: uma vez que 

encetamos uma práxis argumentativa, deixamo-nos enredar, por assim dizer, num 

vínculo social que se preserva entre os participantes mesmo quando eles se dividem na 

competição da busca do melhor argumento.” 

 

 

 

 

[n76] Comentário: Quando as pessoas 
participam de um discurso sobre normas, 
devem admitir que os argumentos mais 
válidos, que convencem a todos, devem ser 
obrigatoriamente aceitos. Não cabem aqui 
‘vaidades feridas’ porque seu próprio 
argumento foi derrubado. A questão é 
escolher o melhor para todos. 

[n77] Comentário: A consciência de si 
mesmo, do ‘eu’ é fundamental para que 
alguém entre num discurso prático.  Mas 
não é o único requisito. Não basta a 
liberdade subjetiva, é preciso a autonomia, 
ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e de decidir a partir da 
melhor escolha para o grupo. 

[n78] Comentário: Novamente: é 
preciso deixar de lado as vaidades pessoais 
para focar no que é o ponto principal: 
encontrar o consenso que atenda aos 
interesses de todos os que pertencem ao 
grupo de discussão. É por isso que 
Habermas fala também (em outra obra) 
que as pessoas precisam estar em ‘situação 
ideal de fala’ – todos no mesmo nível de 
‘maturidade moral’. 

[n79] Comentário: O ‘eu’ precisa ser 
suficientemente conhecedor do que está 
envolvido numa situação de escolha e ser 
independente para decidir por ‘sim’ ou por 
‘não’ – subjetividade. 

[n80] Comentário: É preciso que o ‘eu’ 
se transcenda em direção ao ‘outro’ para 
chegar a um acordo válido para todos – 
intersubjetividade. 

[n81] Comentário: Tanto a 
subjetividade quanto a intersubjetividade 
são indispensáveis ao discurso prático, à 
argumentação com vista ao consenso na 
discussão de questões da vida prática. 
Porém, a intersubjetividade é o que 
caracteriza a possibilidade do ‘vínculo 
social’. Não podemos conviver nem esperar 
um consenso sobre situações importantes 
para todos se não saímos de uma posição 
egocêntrica ou etnocêntrica para uma 
posição descentrada, de se por no lugar do 
outro e decidir com base no que é melhor 
não apenas para mim, mas para o grupo. 

[n82] Comentário: A ligação entre as 
pessoas, necessária para a existência 
humana, coloca condições para a 
liberdade. A convivência só é possível se 
essas condições são observadas. Assim, no 
plano individual, o ‘eu’ escolhe o que 
prefere, segundo seus próprios motivos. 
Mas, no plano coletivo, o ‘eu’ deve dar 
espaço ao ‘nós’, no sentido de que as 
escolhas devem ser realizadas a partir da 
discussão conjunta, levando-se em conta o 
melhor para o grupo. 
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ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

MOBILIZAÇÃO 

 

O vídeo “Convivência” apresenta basicamente o que o nome indica: a dificuldade de se 

viver junto. O espaço e a liberdade de cada um são colocados em questão pela presença 

do outro. Porém, sem diálogo e concessões, a convivência pode ficar insustentável.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A problematização pode levantar a questão da dificuldade que é a convivência humana. 

É fácil conviver com as pessoas? Com todas as pessoas? Por quê? A convivência traz 

implicações para nossa liberdade? Em que sentido? O que podemos fazer para conviver 

e manter nossa identidade e nossa liberdade? Qual será o sentido da próxima 

investigação?  

O vídeo “Convivência” aponta que a liberdade é um problema especialmente porque 

não vivemos sós. O querer se choca com os limites: quero, mas não devo... quero, mas 

não posso... 

- a convivência não é uma questão das mais simples... 

- as diferenças estão sempre presentes quando se vive em sociedade e não é fácil 

conviver com elas... 

- as pessoas procuram preservar seu espaço tanto quanto, muitas vezes, se defender 

daqueles que avançam sobre ele... 

- as pessoas têm desejos, querem muitas coisas... porém, se todos realizassem todos os 

seus desejos, a vida em comum seria quase impossível... 

- as regras, os limites, as leis são criações humanas para possibilitar uma vida em 

comum... 

- ainda assim, cada qual quer preservar sua liberdade...  

- querer (vontade) X dever/poder (limites): a liberdade tem que lidar com esses dois 

polos... falar sobre liberdade é falar sobre contradições... assunto complicado... 

 

INVESTIGAÇÃO 

 

As telas permitem apresentar um pouco do filósofo e de sua obra, introduzindo a 

contextualização histórica e espaço-temporal do pensador. É importante que os alunos 

anotem os dados apresentados em seu caderno, acostumando-se a realizar uma breve 
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‘ficha bibliográfica’ dos autores estudados. 

Observe que o mapa-múndi traz em círculo o local de nascimento do filósofo e que a 

linha do tempo ajuda a situá-lo em relação aos dias atuais. Explorar essas duas telas é 

fundamental à ampliação dos conhecimentos do aluno.  

 

LEITURA DE TRECHOS DE “JÜRGEN HABERMAS: A ÉTICA DA 

DISCUSSÃO E A QUESTÃO DA VERDADE” 

Antes do texto do próprio Habermas, optamos por um texto introdutório, de modo a 

facilitar a compreensão das ideias habermasianas, veiculadas sempre de modo denso. 

Os trechos selecionados da obra Jürgen Habermas: A Ética da Discussão e a Questão 

da Verdade foram os que julgamos mais pertinentes à discussão em torno da questão da 

liberdade a partir da perspectiva habermasiana, que é a perspectiva de uma ‘ética do 

discurso’, ou seja, do estabelecimento de normas práticas a partir da discussão de 

argumentos e do entendimento dos sujeitos que participam dessa discussão, visando 

alcançar um consenso que seja universalizável, isto é, aceito como o melhor por todos.  

Novamente, o texto, dentro de embalagens plásticas para arquivo, será entregue a todos 

os alunos e devolvido ao final das aulas. Sua leitura será igualmente conjunta, tanto por 

entendermos ser este o melhor procedimento de compreensão e de ensino de estratégias 

de leitura quanto, e especialmente, pela complexidade dos escritos de Habermas.  

Como antes indicado, são estratégias importantes os questionamentos sobre a 

expectativa de leitura: qual o título da obra? O que o título pode indicar sobre o que 

vamos ler? Que gênero de texto é? O texto está completo? Como sei que não? ... Do 

mesmo modo, as questões realizadas ao longo da leitura conjunta também contribuem 

para que o aluno exercite o entendimento sobre o que está lendo. 

O convite ao aluno para que leia é sempre isso: um convite. Se aceito, deve ser sempre 

agradecido. Para muitos, não é tarefa fácil a leitura em voz alta em meio à sala de aula. 

Vale ainda lembrar o valor da leitura do professor, que, mais clara, e pausada permite 

nova possibilidade de compreensão do texto – bem como indica a importância de cada 

um desenvolver essa habilidade para benefício próprio. À medida que lê, o professor 

tanto questiona quanto comenta o texto, apontando o desenvolvimento da 

argumentação do filósofo, os conceitos apresentados, as relações que o texto realiza. A 

dificuldade vocabular deve ser enfrentada com o uso do dicionário e, em grande parte 
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das vezes, com as explicações do próprio professor. Os conceitos mais importantes 

presentes no texto devem ser ressaltados e redigidos no quadro, para que o aluno 

também possa registrá-los em seu caderno. Uma vez discutido o texto de Habemas, é 

interessante estabelecer, em conjunto com os alunos, as relações entre o conceito de 

liberdade habermasiano (liberdade como autonomia, o que implica em discursos 

práticos) e o conceito de liberdade de Agostinho (liberdade interior) e o de Sartre 

(liberdade subjetiva).  

 

 

ATIVIDADES – RESSIGNIFICANDO CONCEITOS 

 

As atividades constituem oportunidade de o aluno repensar, individualmente ou em 

pequenos grupos, as questões discutidas quando da leitura conjunta do texto. Por isso, 

embora estejam aqui elaboradas (e em número maior que aquele viável de execução), 

devem sempre ser repensadas, de acordo com o desenvolvimento das discussões. De 

qualquer modo, após realizadas, elas devem ser retomadas e socializadas, a fim de que 

os alunos possam ampliar seu entendimento, expressar seu posicionamento e retomar 

algum conceito ainda não adequadamente compreendido.   

No caso das atividades da presente unidade, elas foram elaboradas de modo a auxiliar o 

aluno na releitura do texto, de modo a permitir-lhe a compreensão progressiva de 

pequenos trechos, dado, especialmente, a densidade das formulações habermasianas. 

O retorno do professor acerca das atividades realizadas remete sempre a uma revisão 

dos conteúdos trabalhados, numa nova oportunidade de entendimento e de 

ressignificação de conceitos para todos os envolvidos na discussão, o professor aí 

incluso. Novamente, vale lembrar a importância de sempre retomar com o aluno a 

necessidade da atenção aos enunciados das atividades para que se possa entender o que 

está sendo solicitado, bem como a importância da atenção às alternativas de resposta no 

caso de atividades de múltipla escolha.  

Como antes mencionado, a tarefa de exploração de estratégias de leitura é 

particularmente eficiente quando da devolução de um instrumento de avaliação. Nesse 

momento, a retomada das questões, uma a uma, de modo criterioso, pode se configurar 

numa revisão dos conteúdos trabalhados. Tal revisão, também chamada nos 

documentos de ‘recuperação de conteúdos’, é tarefa obrigatória ao professor (e deve 
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ser assim registrada no Livro Registro de Classe), de modo a oportunizar ao aluno nova 

oportunidade de aprendizagem. Desse modo, destinar uma aula (ou mais, à medida da 

necessidade) à revisão da avaliação, qualquer que seja seu instrumento, é recurso 

valioso ao processo de ensino e aprendizagem.  
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IMAGENS: Telas: “Habermas” (Acesso em 15/11/13) 

Habermas 1 

http://sophiapol.hypotheses.org/5931 

 

Habermas 2 

http://afilosofia.no.sapo.pt/habermas1.htm 

 

Habermas 3 

http://macroscopio.blogspot.com.br/2012/05/jurgen-habermas-revisitado-e-

aumentado.html 

 

Habermas 4 

http://jamesgordonfinlayson.net/the-persistence-of-normative-questions-in-habermass-

theory-of-communicative-action-2/jurgen-habermas-4/ 

 

Habermas e o Papa Bento XVI 

http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/10/02/program-0386-for-tuesday-october-2-

2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-moortell/ 

http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Dicionario-de-Filosofia-Nicola-ABBAGNANO.pdf
http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Dicionario-de-Filosofia-Nicola-ABBAGNANO.pdf
http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf
http://sophiapol.hypotheses.org/5931
http://afilosofia.no.sapo.pt/habermas1.htm
http://macroscopio.blogspot.com.br/2012/05/jurgen-habermas-revisitado-e-aumentado.html
http://macroscopio.blogspot.com.br/2012/05/jurgen-habermas-revisitado-e-aumentado.html
http://jamesgordonfinlayson.net/the-persistence-of-normative-questions-in-habermass-theory-of-communicative-action-2/jurgen-habermas-4/
http://jamesgordonfinlayson.net/the-persistence-of-normative-questions-in-habermass-theory-of-communicative-action-2/jurgen-habermas-4/
http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/10/02/program-0386-for-tuesday-october-2-2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-moortell/
http://www.thegoodcatholiclife.com/2012/10/02/program-0386-for-tuesday-october-2-2012-priest-profile-fr-raymond-van-de-moortell/
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Mapa-múndi  

http://imagensgratis.com.br/imagens-mapa-mundi/3 

 

Capa do livro 

http://www.wook.pt/ficha/a-etica-da-discussao-e-a-questao-da-verdade/a/id/3306526  

 

IMAGENS: Atividades (acesso em 02/12/13) 

Fantoches 

http://fororepublicano.wordpress.com/2010/08/31/sobre-la-idea-de-pueblo/ 

 

Diálogo 1 

http://br.freepik.com/vetores-gratis/3d-dialogo-material-vetor-da-bolha_513242.htm 

 

Diálogo 2 

http://dicasderoteiro.com/2011/10/09/linguas-estrangeiras-no-dialogo/ 

 

Autoritarismo 

http://www.empreenderparatodos.com.br/optar-pelo-autoritarismo-e-estrategia-falha/ 
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