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Apresentação
Neste livro perpassaremos pelo real significado da filosofia, portanto, 

o que se pretende é resgatar a adequada e coerente essência filosófica.
Isso significa dizer que pretendemos trabalhar contra a ideia de que as
coisas são aquilo que a aparência carrega. Fugir do senso comum, ir para
além do óbvio, ir para além daquilo que se apresenta no primeiro plano.
Em outras palavras, exercitar um comportamento em que não se aceita
a acomodação dos fatos.

Este estudo nos levará às perguntas que mais nos inquietam com 
maior ou menor grau, considerando que todas as perguntas têm 
status filosóficos. Neste contexto, o que se pretende é estimular 
a busca de novos conhecimentos e desenvolver o pensamento 
analítico-crítico-argumentativo. Trataremos nessas questões da 
filosofia enquanto indagação e reflexão, o sentido de refletir. Não 
poderíamos deixar de tratar das questões contemporâneas, como 
os avanços tecnológicos e a cidadania. Neste ponto, incluem-se as 
questões como inclusão e exclusão digital. Além das concepções 
filosóficas, perpassaremos pela filosofia clássica, portanto, além dos 
clássicos estudaremos as noções básicas, como indagar e questionar 
a realidade, o sentido da racionalidade na filosofia. A importância da 
filosofia será demonstrada em determinados momentos históricos, 
a filosofia medieval e a filosofia moderna.

Nesta última, adentraremos na análise de Marx do modo de 
produção capitalista e a posição Durkheimiana, além da passagem do 
paradigma humanista renascentista para o moderno. O nosso objetivo 
explícito é levar o aluno a ter uma reflexão crítica da realidade buscando 
ao máximo desenvolver uma opinião mais elaborada e realista, fugindo, 
assim, consequentemente, do senso comum.

A linguagem foi elaborada de uma forma simplificada, tornando-se 
um texto de fácil leitura para a compreensão do aluno, estando voltada 
para as áreas humanas e especialmente filosóficas.

Prof. Sergio de Goés Barboza
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Unidade 1

Concepções da filosofia 

Tem-se por objetivos comparar a filosofia com a ciência, não 
no sentido de demonstrar contradições e irreverências, mas de 
demonstrar sua essência e importância, desmistificando o que se 
adaptou a ela pelo senso comum e resgatando a compreensão 
da verdadeira filosofia e de sua função no cotidiano. Demonstrar 
que filosofia não é questionar por questiornar ou criticar por 
criticar, mas fazer emergir uma consciência crítica e ao mesmo 
tempo uma crítica com consciência. Nesse sentido, demonstrar 
que muitas atitudes são denominadas erroneamente como “ser 
crítico”. A função da filosofia não é meramente fantasiosa como 
implicitada pelo senso comum, mas racional, demonstrando sua 
excelência e utilidade.

Objetivos de aprendizagem

A filosofia, assim como a sociologia e outras ciências humanas, são tesouros 

perdidos no tempo, no mundo das ideias desconectas e nas fantasias dos 

pensamentos sem uma direção lógica. É simplesmente uma realidade num 

mundo disperso de interesses que desvirtuam os fatos e integram uma nova 

rota sem a real essência da coletividade e da convivência humana. Nesta seção, 

temos por objetivo resgatar a sua importância, a essência do conhecimento,as 

nossas atitudes e o verdadeiro sentido do refletir. Tanto na ordem da realidade, 

quanto de cognição, ou da moralidade. Suas divisões são, portanto, chamadas 

de: físico, lógico e ético ou naturais e reais e racional e moral.

Seção 1 | Filosofia: sua essência e sua importância

Tem-se como objetivo buscar entender o significado do “refletir” a dialética 

do comportamento, ou seja, a relação entre “eu tese”, “eu antítese” e “eu síntese”. 

Nesse sentido, procura-se a própria autonomia da vontade, a autodeterminação 

em que se contempla um comportamento coerente na relação entre indivíduo 

Seção 2 | Filosofia e suas reflexões

Sergio de Goés Barboza 
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Nesta seção estudaremos a importância dos avanços tecnológicos no 

convívio social e os cuidados que devemos ter em relação à vida profissional e 

pessoal, além da conduta ética e profissional. Estudaremos a cidadania como 

um conceito que compreende ação, participação política e luta por direitos 

por parte da sociedade civil, pensando em duas perspectivas: cidadania 

formal e cidadania substantiva.

Seção 3 | Filosofia e os problemas da contemporaneidade

e sociedade. Estudaremos a reflexão crítica, abrangente, questionadora e 

autônoma, cujo objetivo é fazer com que um indivíduo vá além do que ele lê 

ou ouve, buscando diferentes perspectivas na análise de um mesmo fato. Nesse 

contexto, perpassaremos pela filosofia, a ciência e a arte, buscando distinguir 

suas diferenças. 
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Introdução à unidade
Nesta unidade pretendemos mostrar o que é realmente a filosofia, e 

qual a sua importância para cada ser humano, tanto em sua vida individual 
quanto no convívio com os outros. Por muitos anos, tem-se percebido 
uma conotação negativa em relação ao termo filosofia, devido ao senso 
comum e a liberdade de refletir. Quando muitas pessoas falam sobre 
filosofia, muitas vezes têm em mente uma filosofia de vida, uma espécie 
de receita para a felicidade e realização. Outras pessoas pensam filosofia 
como algo que envolve uma espécie de mística de conhecimento, 
por vezes resultantes de contemplar enigmas sem respostas. O termo 
mais usual desta conotação negativa está no termo “filosofando” que, 
popularmente, tornou-se algo sem direção, de alguém que fala algo 
desconectado da realidade. Portanto, o senso comum detonou a ideia 
de uma verdadeira e rica filosofia. 

Então o que é a filosofia? É o que se pretende resgatar na adequada 
e coerente essência filosófica. Filosofia não é só questionar, ou fazer 
perguntas sem respostas, mas sua ênfase principal está no verdadeiro 
conhecimento das coisas ou na busca de um fato ou acontecimento 
real. O que se pretende mostrar é que a filosofia é uma ciência que busca 
causas mais altas ou finais de algo, na medida em que pode ser atingida 
pela luz da razão. Tudo o que existe pode ser conhecido de várias maneiras 
além do senso comum, no entanto, duas são principais. A primeira é por 
uma atitude espontânea, o que denominamos conhecimento comum 
das coisas, que cada pessoa pode adquirir de suas concepções. Nesse 
contexto, estudaremos a dialética do comportamento, uma analogia 
à tese, à antítese e à síntese do comportamento pessoal. A segunda 
maneira, também introduzida na dialética do comportamento, é por 
um conhecimento reflexivo, peculiar às mentes que desejam explicar 
as coisas e conhecê-las em seus princípios e causas últimas. Esta é a 
verdadeira razão da filosofia, ou seja, o conhecimento filosófico. Ela é 
a mãe de todas as ciências, é a partir dela que as ciências se criaram ao 
questionar de forma racional o que são as coisas e de que forma são 
feitas. A filosofia é essencialmente autônoma, independente da sagrada 
teologia que se baseia em princípios divinamente revelados, embora 
também implícita em toda forma de conhecimento, até mesmo os da 
ciência e da própria religião. Portanto, a excelência e utilidade da filosofia 
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são manifestas, seja considerada por si mesma, ou em suas relações 
com as outras ciências. A ordem ontológica, ou ordem de existência, 
nos obrigaria a começar com a filosofia real ou metafísica. Devemos, no 
entanto, primeiro estudar a filosofia racional, uma vez que esta aponta 
as leis da mente humana em adquirir conhecimento, e treiná-lo para 
discernir o verdadeiro do falso. Assim, garantindo os meios para estudar 
o ser real de forma mais fácil e segura.
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Seção 1

Filosofia: sua essência e sua importância

O que é? Para que serve? Como é feito isso ou aquilo? A filosofia 
como questionadora, realiza-se na percepção do indivíduo que busca 
crítica e racionalmente a verdade. Portanto, a filosofia advoga uma 
atividade cognitiva, o raciocínio e a procura da verdade. O que se 
propõe é uma reflexão sobre o ato de se distanciar do senso comum 
para olhar além do óbvio, fugir da mesmice e não se empolgar com 
o que se apresenta no primeiro plano. Em outras palavras, deixar 
de fazer o possível para passar a fazer o nosso melhor. É isso que 
se pretende com a filosofia. Quem fica preso apenas ao óbvio fica 
preso onde está e faz apenas o que é possível. Esta é a importância 
fundamental para respondermos: por que filosofia? Para entendê-la 
em sua essência, é necessário conhecer cada campo de estudo que 
lhe faz existir enquanto mãe de todas as ciências.

1.1 - A filosofia e sua importância

A filosofia na Grécia Antiga teve como foco o papel da razão e 
da indagação. Muitos filósofos atuais admitem que a filosofia grega 
foi responsável pela formação do pensamento ocidental desde o 
seu início;

Nos tempos modernos e, principalmente, na contemporaneidade, 
a filosofia, pela falta de entendimento, geralmente no meio 
estudantil, acaba tendo uma conotação negativa devido à forma 
de apresentação de sua disciplina ou por preconceito baseado no 
senso comum, que entende como filosofia todo questionamento 
vago sendo atribuídos críticas como, por exemplo, “está viajando”, 
“sonhando”, “filosofando” etc.

Filosofia não é nada do que se apresenta nesses aspectos, ela vai 
além do que se imagina. A importância da filosofia nos dias de hoje 
talvez seja ainda maior diante da complexidade das ideologias das 
classes dominantes.

Por que filosofia? Filosofar não é ficar sonhando com um espaço 
vazio, falando algo desconexo com a realidade, ou a percebendo 
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como algo generalizado do tempo, mas é trabalhar na tentativa de ir 
além do óbvio. Trabalhar, por exemplo, contra a ideia de que as coisas 
são aquilo que a aparência carrega.  

O filósofo e a filósofa se dedicam a perceber que aquilo que se 
exerga não necessariamente é daquele jeito. Esse é o grande papel 
do pesquisador, do analista. Ao perguntarmos às pessoas por que o 
Titanic afundou, a maioria delas certamente irá dizer que foi por causa 
do iceberg. Esse é o primeiro plano, mas se uma pergunta precisa 
de outra, a primeira não foi suficiente. A resposta do senso comum, 
o iceberg exige outra pergunta: “Mas por que o Titanic bateu no 
iceberg?” Esse é o caminho para a solução de um problema.

Como já comentamos, temos que ir para além do que vemos no 
primeiro plano, fugir do senso comum. Este é o real papel da filosofia, 
questionar, indagar, buscar o entendimento das coisas. Portanto, 
como se percebe filosofia não é ficar viajando, em que pelo senso 
comum às pessoas entende como “ficar filosofando”.

O filósofo não aceita a acomodação dos fatos. 

Ao estudarmos filosofia iremos perceber que nos direcionamos 
às perguntas que mais nos inquietam, em maior ou menor grau. No 
entanto nem todas as perguntas têm status filosóficos. Perguntas 
simples, que têm respostas prontas e específicas como “qual é a sua 
cidade?” não têm caracterização filosófica.

A idade média pode ser entendida como uma situação paradoxal 
em relação a filosofia, a religião e a ciência. Numa época em que a 
igreja tinha grande poder de persuasão, muitos trabalhos científicos que 
contrariavam o pensamento da igreja eram considerados uma heresia e, 
consequentemente, proibidos. Por outro lado, a filosofia e a ciência estavam 
entrelaçadas, principalmente pelas influências árabe e grega. Nesse campo, 
várias áreas se desenvolveram, como a matemática, astronomia, biologia, 
medicina etc. Vários são os autores que contribuíram para os avanços na 
modernidade, como Rene Descartes com o Racionalismo, John Locke e 
o empirismo, Immanuel Kant e o movimento Iluminista, entre outros. Eles 
fizeram com que a sociedade contemporânea visse o mundo de forma 
diferente. Foram seus surtos de ideias e criatividade que provocaram as 
mudanças de valores, incentivaram os avanços tecnológicos e melhoraram 
as condições de vida.
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1.2 - Campos de estudo da filosofia

1.2.1 - Estética

Atualmente, o termo “estética” é compreendido popularmente 
como cuidado com a beleza, é direcionado à forma do corpo físico. 

Quando falamos de estética na filosofia, estamos nos referindo à 
parte da filosofia responsável por discutir sobre a arte, sobre o belo. 
Ou seja, a estética é a teoria da beleza ou filosofia da arte.

O que é a beleza? Busquemos entender o que é a arte e ao 
mesmo tempo do que a arte é feita. A arte a beleza em sua forma 
geral: a beleza de uma paisagem, do por do sol, de uma flor, uma 
pessoa. Nasce aqui uma questão: o que faz uma coisa bonita? Qual o 
real significado da beleza? Quais os tipos de beleza?

O ramo da estética chamado de arte busca compreender o que 
faz um determinado objeto ou uma obra de arte ser belo, qual é a 
sua relevância.

O mundo como conhecemos hoje é fruto desses questionamentos 
que, em um primeiro momento, pareciam perguntas sem significado, 
mas nada existe por existir.

Na seção 14 da Aesthetica, Baumgarten escreve que 
“o objetivo da estética é a perfeição do conhecimento 
sensível, como tal, ou seja, beleza, enquanto a sua 
imperfeição, como tal, isto é, a feiura, deve ser evitada.” 
Baumgarten, que estava construindo nos ensinamentos 
de Wolff, vê as questões de gosto tão intimamente 
relacionadas ao conhecimento sensorial. Apesar de, 
em parte, esta tendência tem sido continuado até hoje, 
o papel exato dos sentidos na apreciação da beleza 
repousa em um dos principais terrenos de disputas no 
campo. Não só, de fato, parece que as considerações 
puramente racionais podem influenciar profundamente 
as percepções sensoriais, mas também, a possibilidade 
de expressar a beleza em arte altamente formas 
“intelectualizados” parece sugerir que os sentidos não 
podem sequer ser necessário ter uma experiência 
estética (BORGHINI, 2014, p. 1, tradução nossa).

A estética é mais definida como o estudo de sensorial ou valores 
sensório-emocionais, ou julgamentos do sentimento e gosto. Se 
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pensarmos em um sentido mais amplo, é a reflexão crítica sobre a 
arte, assim como a cultura e  a natureza. 

1.2.2 - Teoria do conhecimento (epistemologia)

A epistemologia é o ramo da filosofia que trata das questões 
relativas à natureza, escopo e fontes de conhecimento. Algumas 
perguntas se fazem em torno do conhecimento. Podemos conhecer 
tudo? E a teoria científica, qual a sua objetividade? É a investigação 
sobre os fundamentos e a natureza do próprio conhecimento. O 
estudo da epistemologia se concentra em nossa forma de adquirir 
conhecimento diferenciando o que é verdade e o que é mentira. 
É na epistemologia moderna que encontramos o debate entre o 
racionalismo e o empirismo.

1.2.3 - Lógica

A lógica é a ciência do raciocínio próprio, que nos ajuda a descobrir 
a verdade. É a parte da filosofia responsável pelo estudo do que é nexo, 
lógico, coerente, ou seja, estudo de argumentos. Portanto, a lógica é 
indispensável na articulação argumentativa. Ela fornece técnicas para 
estabelecer se as alegações de qualquer tipo são verdadeiras. 

Pode-se dizer que é a ciência das leis que o intelecto deve 
obedecer para que o conhecimento da verdade se estabeleça de 
forma mais rápida. A mente humana, em sua busca da verdade, está 
sujeita a essas leis, impostas por sua natureza. A lógica é uma ciência e 
não uma arte, não se limitando a uma enumeração de regras práticas.

Qual é a sua grande utilidade? Tem grande utilidade para 
o avanço no conhecimento da verdade, ou seja, seu valor 
também está relacionado à proteção contra erro, adquirindo 
assim proficiência em qualquer ciência. Permite-nos discernir 
as falsas aparências. 

A lógica é dividida em três partes principais:

1°. Investiga a natureza e as leis do raciocínio.

2°. Expõe as condições gerais da ciência.

3°. Determina as regras gerais.
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1.2.3.1 - Qual é o objeto da lógica?

O objeto da lógica é o raciocínio, no entanto, pode-se considerar 
três situações: a natureza do raciocínio, o fim de raciocínio, que é 
ciência, e, por último, o processo ou método seguido para chegar a 
este final com mais facilidade.

1.2.4 - Metafísica

A metafísica é o campo cujo objeto é tudo aquilo que não possui 
a realidade física. Tem preocupações como, por exemplo: “O que é o 
ser?”, “O que é a realidade?”, “O que é a liberdade?” etc. 

Definição A palavra metafísica é de origem grega onde 
Meta significa além e Physis significa Física. O que estuda? 
Metafísica é uma área do conhecimento que faz parte da 
Filosofia. A metafísica estuda os princípios da realidade 
para além das ciências tradicionais (Física, Química, 
Biologia, Psicologia, etc.). Objetivos: A metafísica busca 
também dar explicações sobre a essência dos seres e as 
razões de estarmos no mundo. Outro campo de análise 
da Metafísica são as relações e interações dos seres 
humanos com o Universo. Na história: o grego Aristóteles 
foi o filósofo que pensou e produziu mais conhecimentos 
sobre metafísica na antiguidade. Já na época Moderna, 
podemos destacar os estudos do matemático e filósofo 
francês René Descartes. Principais questões trabalhadas: 
As principais questões levantadas e analisadas pela 
metafísica são: O que é real? O que é liberdade?; O que 
é sobrenatural? O que fazemos no nosso planeta? Existe 
uma causa primária de todas as coisas? (SUA PESQUISA.
COM, 2014, p. 1). 

Podemos entender que as características de algo apenas nos 
mostram como esse algo está, mas não definem ou determinam o 
que ele é. Nesse sentido, é preciso investigar a sua existência, aquilo 
que determina o que algo é como é.

1.2.5 - O que é ética?

A ética é responsável pelo estudo do comportamento humano 
e pela investigação do bem agir e de temas correlatos. A política se 
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aproxima da ética na medida em que se mostra uma arte com o 
objetivo de atingir um bem.

Como se define a ética? 

Você define através do modular, do exemplar, define 
através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou 
não. Define através de normatizações. Por exemplo, há 
20 anos nos auditórios algumas pessoas fumariam, outras 
não. Há dez anos haveria uma placa “é proibido fumar”. 
Hoje não precisa mais, hoje as pessoas o fazem. Elas 
introjetaram aquele comportamento social (CORTELLA, 
2009, p. 107).

Quando falamos em ética, o que vem em nossa cabeça?

Certamente o modo de nos comportarmos em relação às outras 
pessoas. Como posso ser ético? 

Necessitamos constantemente de um agir ético, seja nas nossas 
ações ou nas ações do outro. É neste ponto que nasce a confiança 
na ação social ou individual. Aprendemos as atitudes éticas em todas 
as instituições pelas quais passamos. Na família, no trabalho ou em 
qualquer tipo de relacionamento que defrontamos em nossa vida.

Embora ética e moral sejam diferentes, estão inter-relacionadas. 
Compreendidos como estar de acordo com os bons costumes, 
cumprir os deveres, ou seja, o modo de proceder dos homens.

Quais exemplos podem ser aplicados de forma prática?

Normalmente, o código de ética fornece à empresa um marco 
de referência, definindo as áreas de preocupação ética e os valores 
básicos que devem orientar a ação. Na melhor das hipóteses, pode 
ser altamente inspirador, despertando orgulho nos empregados e 
admiração em estranhos (AGUILAR, 1996).

Cada organização estabelece um sistema de valores, explícito 
ou não, para que haja uma homogeneidade na forma de conduzir 
questões específicas e relativas a seus stakeholders, ou seja, todos 
os públicos que de forma direta ou indireta contribuem para o 
bom desempenho da empresa. 

Assim, códigos de ética fazem parte do sistema de valores 
que orientam o comportamento das pessoas, grupos e das 
organizações e seus administradores.
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A transparência e a conduta ética são fundamentais para se 
estabelecer uma harmonia entre as dimensões sustentáveis da 
empresa interna e externamente.

A ética e a transparência são dois pontos intimamente ligados à 
nossa atuação empresarial. Estão destacadas em nosso código de 
conduta, que orienta o relacionamento com os nossos públicos 
de interesse.

1.2.5.1 - O que significa ética para você? 

Provavelmente muitas seriam as respostas, seguem algumas 
prováveis:

•  A ética tem a ver com o que meus sentimentos me dizem
sobre o que é certo ou errado.

•  Crenças religiosas.

•  Ser ético é fazer o que a lei exige.

•  Ética é composta pelos padrões de comportamento que a
nossa sociedade aceita.

•  Eu não sei o que a palavra significa.

São por estas várias definições que a ética se torna difícil de definir,
por estar atrelada ao ponto de vista equivocado de muitas pessoas, 
portanto, de forma totalmente instável.

Como exemplo acima, um dos primeiros equívocos é o fato de as 
pessoas igualarem a ética aos seus sentimentos.

Ser ético é realmente uma questão de seguir seus sentimentos? 
Não, pois seguir os sentimentos nem sempre significa que a pessoa 
está fazendo o que é certo, portanto, ela pode recuar e desviar do 
que é ético e partir para a direção contrária ao que a sociedade, ou a 
coletividade, determina como certo para aquela realidade.

Como vimos nas concepções explicadas, uma forte identificação 
para dar significado à ética é a religião. É correto? É certo que a religião 
defende os padrões éticos, no entanto a ética não se aplica apenas 
às pessoas religiosas. Considere-se que a ética se aplica tanto para 
aqueles que não acreditam em qualquer religião, ateus e ao mesmo 
tempo, para pessoas religiosas. Nesse sentido, a ética não pode limitar-
se à religião, embora esta possa definir altos padrões éticos e também 
ser a responsável por fornecer motivações para o comportameto 
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ético. Nesse mesmo sentido encontra-se a questão da lei, que 
geralmente incorpora os padrões éticos, aceita pela totalidade dos 
seus cidadãos. Leis, assim como sentimentos, podem desviar-se do 
que é ético. Nem toda lei está amparada pelo sentimento da maioria 
da população, mas muitas vezes pelos interesses do legislador e das 
classes política e empresarial. Temos exemplo de outras leis, como as 
escravistas, as leis do apartheid, que são leis grotescas à luz da ética, e 
são contrárias à maioria da população.

1.2.5.2 - Mas o que poderemos entender como ética, então? 

A ética só se pode entender como um conjuntos de normas bem 
fundamentadas ou sobre o que podemos entender como certo 
ou errado. Nesse sentido, esta relação nos informa o que devemos 
fazer em relação aos direitos, os deveres, os benefícios para toda a 
coletividade, a justiça, enfim, tudo aquilo que podemos identificar 
como puro, livre de uma ideologia, não baseado em determinada 
ideia imposta pelas classes sociais. 

Assim, o que é ética? Refere-se às normas que fazem com que 
nos privemos de tudo aquilo que a sociedade considera como 
norma padrão de negatividade e que interfere na coesão social, nas 
individualidades, enfim, que ultrapassem o limite da normalidade. 
Portanto, o convívio ético ao privar-nos de uma situa ção, nos conduz 
para uma coesão social, uma sociedade cujos fatos sociais são 
normais à luz da convivência da coletividade. Estas normas éticas 
nos impõem obrigações razoáveis que nos livram da criminalidade 
de forma geral, ou calúnias, fraudes, corrupção etc. Portanto, nos 
conduz às virtudes, à honestidade, solidariedade, o direito à vida, à 
liberdade, à privacidade.

Mas por outro lado, como podemos perceber, há uma distância 
entre a teoria e a prática, e é nesse sentido que mencionamos 
anteriormente a questão da ideologia: 

Nesta perspectiva, a história é o real e o real é o movimento 
incessante pelo qual os homens, em condições que nem 
sempre foram escolhidas por eles, instauram um modo 
de sociabilidade e procuram fixá-lo em instituições 
determinadas (família, condições de trabalho, relações 
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políticas, instituições religiosas, tipos de educação, 
formas de arte, transmissão dos costumes, língua, etc.). 
Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através 
de instituições determinadas, os homens produzem 
ideias ou representações pelas quais procuram explicar 
e compreender sua própria vida individual, social, suas 
relações com a natureza e com o sobrenatural. Essas 
ideias ou representações, no entanto, tenderão a 
esconder dos homens o modo real como suas relações 
sociais foram produzidas e a origem das formas sociais 
de exploração econômica e de dominação política. Esse 
ocultamento da realidade social chama-se ideologia 
(CHAUI, 2004, p. 8, grifo nosso). 

Nesse contexto, os padrões éticos devem ser consistentes e 
estar fundamentados. Se o sentimento, as leis e as normas sociais 
podem se desviar do que é ético, entende-se ser necessário o exame 
constante desta realidade para identificar a sua razoabilidade e sua 
fundamentação. Este esforço contínuo de estudar as próprias crenças 
morais e a nossa conduta é o que garante um padrão sólido de uma 
ética existente, e consequentemente, a identificação que é realidade 
social e o que é uma ideia imposta para explicar a própria realidade.

1.2.5.3 - Ética é teoria e a moral é prática

Podemos entender também a ética como conjunto de valores e 
princípios que usamos para decidir as três grandes questões da vida: 
Quero? Devo? Posso? Como diz Cortella (2009, p. 108, grifo nosso): 

Portanto, o que é ética? São os princípios que você e 
eu usamos para responder ao “Quero? Devo? Posso?” 
É preciso remarcar: isso não significa que você e 
eu não vivamos dilemas. Eles existem, e serão mais 
tranquilamente ultrapassados quanto mais sólidos forem 
os princípios que tivermos e a preservação da integridade 
que desejarmos.

Nesse sentido, menciona Cortella (2009, p. 107): “[...] tem coisa 
que quero, mas não devo, tem coisa que devo, mas não posso, tem 
coisa que eu posso, mas não quero”. Para ele, ter paz de espírito é 
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quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve.

Isso pressupõe que somos livres para escolher independentemente 
do certo ou errado, do dever ou não. O comportamento ético está 
exatamente na escolha que determina a minha própria atitude. Três 
perguntas devemos fazer sobre a nossa atitude: se foi boa ou má, 
justa ou injusta, correta ou incorreta. Sendo boa, justa e correta, 
temos uma atitude ética. 

A moral é a prática da ética, do princípio. A ética está no âmbito da 
teoria e a moral no âmbito da prática.

Figura 1.1 Pegar um copo... É seu?

Fonte: Do autor (2014).

A ética, como teoria, diz que não devo pegar o que não é meu. 
Um simples copo, por exemplo. Se não é meu, não devo pegar, 
porém onde está a moral? No âmbito da prática, ela se explica no ato 
de pegar ou não pegar um determinado objeto que não me pertence. 

Não se pode julgar um escravo pelo ponto de vista da ética, por 
exemplo, pela falta de liberdade que ele tem. Portanto, só pode 
ser julgado aquele que tem ou que está em condições de decidir 
sobre algo. 

São os valores históricos e culturais que determinam a ética 
construída ou determinada por uma sociedade. Entretanto, do ponto 
de vista da filosofia, a ética é uma ciência. O que ela estuda? Tudo 
aquilo que foi construído pela sociedade, ou seja, os valores e os 
princípios morais.
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Questão para reflexão

“Um dia você vai aprender que tem coisa que eu quero, mas não devo, 
tem coisa que devo, mas não posso e tem coisa que posso, mas não 
quero...” (CORTELLA, 2009, p. 107).

Você consegue observar os princípios éticos apontados nesta citação?

O que entende por “liberdade de escolha”? Qual a sua relação com 
a ética?

Quando falamos em ética, o que vem a nossa cabeça? Certamente, 
o modo de nos comportarmos em relação às outras pessoas. Assim,
temos outra questão: “Como posso ser ético?”. Necessitamos
constantemente de um agir ético, seja nas nossas ações ou nas
ações do outro. É neste ponto que nasce a confiança na ação social
ou individual. Aprendemos as atitudes éticas em todas as instituições
pelas quais passamos. Na família, no trabalho ou em qualquer tipo de
relacionamento com que nos defrontamos em nossa vida.

Embora ética e moral sejam diferentes, estão inter-relacionadas, 
ou seja, é necessário estar de acordo com os bons costumes, cumprir 
os deveres, ou seja, o modo de proceder dos homens.

A moralidade exige constantemente uma reflexão sobre as 
decisões do dia  a dia com que nos confrontamos.

É preciso ter um treinamento, um exercício de reflexão sobre o nosso 
comportamento ético tanto na vida particular quanto nos negócios?

Para saber mais

Para ficar por dentro do assunto, leia os textos disponíveis nos links abaixo. 

O que é ética? Disponível em: <http://www.brasilescola.com/
sociologia/o-que-etica.htm>. 

O que é ética, Editora Brasiliense. Disponível em: <http://www.fara.
edu.br/site/servicos/downloads/colecao/etica.pdf>. 

1.2.6 - Política

Falar em política é falar do campo das humanidades, pois tem 
como objeto o estudo dos fenômenos sociais, portanto, a partir do 
relacionamento das pessoas com o mundo sensível.
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A política é estudada pelos diversos campos dos conhecimentos, 
entre elas a sociologia, a economia, e também na perspectiva da 
ética: através de suas forças de ação no campo das relações sociais, 
ou seja, entre os homens e seu contexto.

1.2.6.1 - A política na visão dos pensadores clássicos

Uma característica fundamental do ser humano, já assinalada na 
Antiguidade pelo filósofo Aristóteles, é a natureza associativa, que faz 
da convivência uma necessidade essencial. Por outro lado, todo ser 
humano é essencialmente livre e cada um tem as suas aptidões, seus 
conhecimentos, suas preferências e suas convicções que configuram 
suas individualidades. Esta relação cria possibilidade permanente de 
conflitos, que podem ser harmonizados e convertidos em fatores 
positivos, estimulando o dinamismo e a criatividade, se forem 
estabelecidas regras justas e eficazes para disciplinar a convivência.

Como diz Durkheim (apud TOMAZI, 2000, p. 17):

[...] na vida em sociedade o homem defronta com regras 
de conduta que não foram diretamente criadas por eles, 
mas que existem e são aceitas na vida em sociedade, 
devendo ser seguidas por todos. Sem essas regras, a 
sociedade não existiria, e é por isso que os indivíduos 
devem obedecer a elas.

Estabelecer regras e normas de convívio coletivo e definir 
objetivos sociais são tarefas da política; essas regras, normas e 
objetivos devem refletir as vontades e os interesses de todos 
os indivíduos que participam do grupo social, preservando sua 
autonomia e liberdade (desde que não prejudiquem a convivência 
conjunta). Pressupõe-se, portanto, que cada um deve aprender 
a agir com certos limites de conduta, isto é, aprender a seguir o 
conjunto de regras e normas da sociedade. 

Apesar de uma genealogia muito antiga (como já foi mencionado, 
a natureza associativa e, portanto, a natureza política do ser humano 
faz parte da história do homem, desde a pré-história), a ciência política 
tal como é hoje conhecida só se desenvolveu recentemente, mais 
especificamente a partir da era moderna, mas as primeiras obras a 
respeito das formas de governo surgiram antes, na Europa, durante o 
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Renascimento. Entretanto, o estudo da política remonta à Antiguidade 
grega, sendo Platão e Aristóteles os primeiros filósofos a se dedicarem 
a este campo de conhecimento, sem a preocupação de estabelecê-
la como ciência.

Em certo sentido podemos dizer que o papel da filosofia política 
é prover um conjunto de informações e análises racionais acerca 
das estruturas de poder que configuram, caracterizam e ordenam 
as relações entre os homens, levando, portanto, a um entendimento 
mais aprofundado sobre o modo como se estabelece a vida em 
sociedade. Importante frisar que a chamada “vida em sociedade” 
não seria possível sem uma complexa organização coletiva e 
consensual sobre o pertencer a um grupo (como diriam os filósofos 
contratualistas, que serão apresentados mais à frente).

Para Norberto Bobbio (2000), 

[...] a filosofia política assume quatro significados 
distintos, que, de algum modo, se complementam. São 
eles: 1) a filosofia política representa uma forma de se 
descrever, projetar e teorizar a formação dos Estados e 
das repúblicas, especialmente em seus aspectos éticos 
e não éticos; 2) a filosofia política estuda e propõe 
modelos explicativos acerca dos fundamentos do poder 
e da obediência coletiva, isto é, dos critérios adotados 
nas mais diversas sociedades para a legitimação do 
poder de um ou de uns sobre os demais; 3) outra forma 
de se conceber o pensamento filosófico sobre o universo 
político é considerá-lo em uma perspectiva mais geral, 
como um campo de conhecimento autônomo, que não 
pode ser confundido com a economia, a religião ou o 
direito, por exemplo. Nessa perspectiva, estudar a política 
é buscar conhecer e compreender suas particularidades 
em relação a outras esferas do conhecimento, ainda que 
estabeleça relações diretas com essas; 4) finalmente, é 
possível pensar a filosofia política como um tipo de leitura 
crítica da ciência política, portanto, uma metaciência, 
cujo fim é colocar em questionamento permanente os 
modos pelos quais os estudos políticos e seus saberes 
são produzidos.

Dessa forma, é possível distinguir o que é campo da filosofia política 
e o que é campo da ciência política, mas não podemos desconsiderar 
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as contribuições de uma em detrimento da outra. Por isso os autores 
deste livro fizeram a opção de considerar a filosofia política (ou seria 
melhor dizer: “filosofias políticas?”) como a base de formação e de 
sustentação da ciência política. 

Na Grécia Antiga, para Aristóteles, a política deveria estudar a pólis 
e as suas estruturas e instituições (a sua constituição e conduta). É 
considerado o pai da ciência política, porque considerou a política a 
ciência “maior”, ou mais importante, do seu tempo. Criou, ainda, um 
método de observação que permitiu uma sistematização e explicação 
dos fenômenos sociais. Preocupava-se com um governo capaz de 
garantir o bem-estar geral (o bom governo).

Noções de público e privado e de formas de governo já podiam 
ser constatadas na Grécia e na Roma antigas, mas não havia uma clara 
distinção entre os limites e características de cada um desses aspectos 
da vida social. Somente na época moderna, quando o Estado adquiriu 
uma autonomia relativa diante das influências da sociedade civil, foi 
possível ampliar a compreensão da relação entre a esfera pública e a 
esfera da vida privada. E vocês conseguem perceber a diferença entre 
as ações de natureza pública e as de natureza privada?

A esfera pública se refere a tudo aquilo que se relaciona com os 
interesses da sociedade como um todo, isto é, com a coletividade, 
como por exemplo: definir leis e regras que se aplicam a todos os 
cidadãos; construir espaços que podem ser utilizados por todos, 
indistintamente; criar serviços para atender necessidades específicas 
da população, tais como saúde, educação, transporte, saneamento, 
iluminação, segurança, etc.; estabelecer taxas e impostos a serem 
pagos pelos indivíduos e empresas; entre outros. Portanto, a “coisa 
pública” é de interesse de todas as pessoas que fazem parte da 
sociedade, por isso deve (ou deveria) ser muito bem fiscalizada e 
tratada pelo conjunto de cidadãos.

O filósofo grego Platão, em sua obra clássica A república, procura 
descrever como seria uma cidade ideal, ou, em outras palavras, o 
campo prático da ação política. Para o mesmo, a política deve ter como 
base essencial a justiça, e os homens devem ser doutrinados para 
exercê-la em todas as situações, uma vez que na vida em sociedade 
há diferentes e, muitas vezes, divergentes interesses e necessidades 
(aqui, um entendimento mais próximo do que seria hoje, para nós, o 
campo da esfera privada). Assim, a fim de que prevaleça a priorização 
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dos interesses e necessidades coletivos, de todos os cidadãos, há que 
se promover o senso de justiça e o uso da razão (VELOSO, 2003).

Mas vamos voltar à modernidade, quando o Estado, devidamente 
instituído e legitimado, adquire autonomia sobre a sociedade civil. 
A questão do público e do privado se define a partir dos limites 
estabelecidos nas leis, no corpo constitucional, onde se delimita o que 
compete a todos ou ao indivíduo, seja no nível dos deveres ou dos 
direitos. Contudo, no período inicial da formação do Estado Moderno 
— durante o absolutismo — esse limite jurídico ainda não estava 
muito bem estabelecido, permitindo que os monarcas exercessem 
governos centralizadores, autoritários, praticamente destituídos de 
limites ou sanções. Nessa época, sabemos que as leis eram tidas 
como necessárias somente para os “homens do povo”, mas não para 
os “príncipes”.

No absolutismo começaram a surgir pistas para a separação 
entre a pessoa do monarca e o poder político do Estado. 
Esse processo é bastante contraditório, principalmente 
diante da afirmação de Luís XVI, que melhor simbolizou 
o absolutismo: “O Estado sou eu”. Mas por várias vezes os 
monarcas defenderam medidas econômicas e políticas 
em nome do interesse geral, e não de acordo com seus 
próprios interesses patrimoniais. Assim começava a se 
estabelecer a diferença entre o que era público e o que 
era privado. O bem público é um bem de todos, não 
podendo, portanto, ser de ninguém em particular. Essa 
distinção clara entre privado e público é produto da 
época atual e começou a ser estabelecida com o Estado 
absolutista (TOMAZI, 2000, p. 135, grifo do autor).

Para saber mais

Para obter mais informações sobre o período da História Moderna, acesse: 
<http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=177>. 

Um antecedente histórico importante a ser lembrado é a reforma 
religiosa do século XVI, que desencadeou uma série de eventos 
significativos em termos políticos, sociais, econômicos e ideológicos 
no continente europeu. Por um lado, o movimento reformista 
provocou, na Europa, rupturas com o cristianismo católico, ainda que 
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isso não tenha enfraquecido o pensamento religioso. Lembre que as 
religiões passaram a compor os elementos de centralização política, 
fortalecendo o poder dos reis e rainhas absolutistas. Por outro lado, 
as religiões reformadas fortaleceram o individualismo, especialmente 
em função das ideias de livre-arbítrio defendidas por Martin Lutero e 
a crença na predestinação, de Calvino, cuja ênfase no trabalho e sua 
valorização contribuíram com o fortalecimento dos ideais liberais/
burgueses (direito à liberdade individual, à propriedade privada e à 
acumulação de capitais). O fato é que esse processo promoveu a 
consolidação do modo de produção capitalista, e os interesses pela 
expansão territorial, pela conquista e dominação de outros povos 
por parte das monarquias europeias, adquiriram dimensões sem 
precedentes na história da humanidade, tendo em vista as motivações 
econômicas e de acumulação do capital.

Veja que as transformações desse período representam o marco 
do fim do feudalismo e do surgimento do capitalismo, a nova ordem 
sociocultural que passou a imperar na Europa e, posteriormente, no 
mundo, como resultado do desenvolvimento das ideias, a partir do 
Renascimento, das mudanças do modo de produção (do trabalho 
artesanal para o fabril/industrial assalariado), do enriquecimento e 
emancipação da burguesia, e de novos costumes mais pautados nos 
preceitos materiais e econômicos.

É importante destacar que todas essas transformações históricas, 
que culminaram com o colonialismo europeu, provocaram um 
amplo movimento de conquista das monarquias absolutistas da 
época sobre os povos nativos dos demais continentes, resultando em 
relações de dominação intercultural e subjugação das culturas não 
ocidentais. E foi exatamente nesse contexto do colonialismo, mais 
especificamente no século XIX, que a política se colocou como um 
campo de investigação científica, uma ciência voltada para o estudo 
do Estado, das formas e sistemas de governo e das relações de poder 
internas e entre os povos. Mas antes disso, isto é, do surgimento da 
ciência política, muitos filósofos se debruçaram em compreender 
o universo político da Europa de seu tempo. Eles são chamados de 
pensadores clássicos da filosofia política, pois suas ideias continuam 
muito atuais, como veremos a seguir.

Durante o Absolutismo, na Modernidade, os reis organizavam 
poderosos exércitos e travavam lutas grandiosas para conquistar 
territórios e aumentar seus impérios (ainda não se falava em nação 
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e em soberania dos países). Foi nessa época que alguns filósofos 
começaram a pensar a política de um modo mais avançado em 
relação aos antigos pensadores gregos. Esses precursores da 
ciência política enfatizavam que todo Estado Moderno deveria ter, 
necessariamente, um sistema de governo, cujos representantes 
(eleitos ou não pelo povo) teriam o dever e o poder de conduzir 
ações de interesse coletivo, assegurar a execução das leis, a ordem 
social, seu desenvolvimento e a sua condição de soberania (nas 
relações internas e externas). Esses filósofos ainda não falavam 
em “sociedade civil”, termo que surgiu somente no século XVIII. 
Até então, concebia-se a ideia de que a sociedade se organizava 
coletivamente, pactuando um “contrato social” inicialmente 
informal, e depois na forma de leis formais (por isso são chamados 
de filósofos “contratualistas”).

Nicolau Maquiavel (Itália, 1469-1527) foi o primeiro pensador 
a refletir sobre a formação dos Estados Modernos. O Estado 
absolutista foi a primeira forma de Estado moderno, que começa 
com a crise da sociedade feudal. Foi um filósofo renascentista, e 
em sua obra procurou enfatizar o papel e a ação dos governantes 
(na época, os reis absolutistas). Seu livro de referência é O príncipe 
(1532), dedicado a Lourenço II da dinastia Médicis, revelando 
um teor profundamente realista em termos políticos. Maquiavel 
descreve a política como ela é e discute como os governantes 
devem agir para governar com soberania. Foi o primeiro a 
conceber a ideia de “Estado” como o conjunto de instituições 
políticas, jurídicas e sociais de uma sociedade. A afirmação a seguir, 
extraída de O príncipe, nos mostra o modo como ele procurou 
explicar as relações de poder e os governos através de uma visão 
profundamente realista.

É necessário a um príncipe que deseja manter-se príncipe 
aprender a não usar apenas a bondade [...]. Bem sei que 
cada qual admitirá que seria coisa muito louvável que num 
príncipe se encontrassem, de todas as qualidades que 
acima arrolei, aquelas que são julgadas boas. Todavia, visto 
que não pode possuí-las todas, nem de todo praticá-las, 
dada a condição humana que o veda, o príncipe terá de 
mostrar-se prudente o bastante (MAQUIAVEL, 1999, p. 88).
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Em sua obra, Maquiavel apresenta para nós, leitores, algumas 
“lições” clássicas sobre a ação política — esta mais pensada 
enquanto ação de um governante — cuja finalidade é conquistar 
e manter o poder. Dentre essas lições maquiavélicas, menciono 
algumas que nos ajudam a refletir sobre a política no mundo 
de hoje. Vejamos: “Os fins justificam os meios” — os fins, 
segundo o filósofo, referem-se ao modo concreto com que 
um governante assegura sua dominação política, ou melhor, 
o modo como assume o poder perante uma sociedade. Ao
lermos esta passagem de O príncipe temos a clara impressão
de que não importam os meios adotados, desde que o governo
seja mantido. Para tanto, Maquiavel nos mostra caminhos que
ainda hoje ainda são comumente trilhados pelos homens da
política. Se pensarmos no Brasil contemporâneo, é possível
observar, nos políticos eleitos e naqueles que desejam se eleger,
inúmeros comportamentos que nos sugerem um aprendizado
consistente das ideias do filósofo renascentista.

“A um príncipe é necessário ter o povo ao seu lado” — assim, 
Maquiavel admite a importância da aceitação do conjunto da 
sociedade em relação às políticas adotadas pelo governo. Por 
isso, ao promover ações que de alguma forma atendam àquilo 
que a coletividade anseia, o governante consegue obter apoio dos 
cidadãos, o que amplia suas possibilidades de se manter no poder. 
Basta observarmos, por exemplo, como os candidatos às vagas 
do executivo e do legislativo (federal, estadual ou municipal) se 
comportam em períodos de campanha eleitoral. Na última disputa 
presidencial brasileira, em 2010, os dois candidatos com maior 
percentual de intenção de votos nas pesquisas (Dilma Rousseff, 
eleita pelo PT — Partido dos Trabalhadores, e José Serra, do PSDB 
— Partido da Social Democracia Brasileira) procuravam oferecer 
aos eleitores um conjunto de propostas que atendiam, naquele 
momento, aos interesses da população, em clara tentativa de “ter 
o povo ao seu lado”, como defendia Maquiavel.

1.2.7 - Comportamento político

Os candidatos quando estão na disputa pelo poder, utilizam-se de 
políticas de cunho social, na qual são mais atrativas para a obtenção de 
votos. No entanto, quando se instalam no poder, as políticas de cunho 
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social cedem espaço para as de cunho econômico. Geralmente não 
há verbas para a solução dos problemas sociais, que quase sempre 
são realizadas de forma superficial. O foco principal é o econômico, 
caminho que induz com frequência à corrupção. 

Com base nas constatações acima, são comuns frases como 
“não quero saber de política”, “não me envolvo com política”, 
“política é um jogo perverso para gente desonesta”, ou ainda “para 
que falar de política se nada muda?” Essas frases corriqueiras não 
apenas representam desabafos para a crise situacional da política, 
mas também denunciam o estado da política na consciência atual. 
A isso Bobbio (2000) atribuiu um nome: apatia política. A política 
(partidária, de gestão pública, de representação comum) é, portanto, 
tratada como uma espécie de setor de menor interesse, para 
qual se projeta uma espécie de desprezo decepcionado. Temos, 
nesse ponto, que fazer uma separação entre o que é política e o 
comportamento do político.

A política é uma arte, a arte de governar. Todos nós fazemos 
política. Constantemente em nossas ações planejamos estratégias, 
formulamos as maneiras pelas quais iremos fazer isso ou aquilo. 
Estamos diariamente construindo no presente o nosso futuro, 
analisando os prós e os contras de nossas ações. Se estivermos em 
condições de indivíduo, pensamos de forma individual, mas quando 
interagimos com outros indivíduos ou grupos, então as nossas ações 
acontecem não mais de forma individual, mas de forma coletiva.

Notamos, porém que a política em si é uma arte essencial na vida 
em sociedade, é na política que se encontram os mecanismos para o 
controle e a base de qualquer estrutura. Quando dizemos “não gosto 
de política”, consequentemente temos um pensamento equivocado. 
Estamos sempre lutando pelos nossos ideais, mas qualquer ação que 
não visa o bem comum quando devemos pensar de forma coletiva, 
caracteriza aqui, uma política egoísta, impura, contaminada, mais 
precisamente o que vamos chamar de politicagem. É uma encenação 
visando enganar o outro. Por isso, não devemos confundir política 
com “política encenada” ou “politicagem”.

Se imaginarmos uma peça de teatro, qual seria o papel da plateia? 
Seria o de interpretar as mensagens, unir as partes e entender o todo, 
observar o conjunto de ações praticadas pelos atores, para que assim 
pudessem entender a história. Os atores por sua vez, têm que viver 
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os personagens que lhes foram passados, para que a mensagem 
seja transmitida de forma pura e correta para que, de forma geral, o 
receptor da mensagem se satisfaça com a referida história.

É certo que cada pessoa tem uma forma diferente de captar uma 
história, ou uma imagem, porém, a essência do que quer se passar 
não deve ser perdida. Gostando ou não de uma determinada história 
temos que ter uma visão crítica acompanhada de uma percepção 
aguçada para interpretar o óbvio, o essencial.

Vamos entender através de uma metáfora. Duas pessoas podem 
estar observando a lua e as estrelas numa mesma noite, num mesmo 
momento, em um mesmo lugar. Cada uma pode observar formas e 
desenhos diferentes no universo, porém, ainda que percebam formas 
e desenhos diferentes, ambas continuam vendo lua e estrelas. A 
imagem da lua e das estrelas, fazendo uma analogia, seria o ponto 
fixo, a essência de qualquer forma criada pela imaginação de quem 
olha. Assim na política, o ator principal tem um ponto fixo, uma meta, 
um objetivo, ele não trabalha de forma individual, mas sim coletiva, 
cujo objetivo do seu trabalho não é para si, mas para aqueles em que 
está representando. De uma forma análoga em relação ao exemplo, a 
lua e as estrelas seriam os compromissos dele para com aqueles que 
lhes confiaram o poder de decidir em seu nome. Essa meta não deve 
mudar, ainda que visualize outras formas contrárias ao propósito.

É assim que vemos hoje muitos dos nossos políticos, alguém que 
coloca a moral e a ética em segundo plano, ou talvez não esteja em 
nenhum dos planos. Devemos tomar o máximo de cuidado quando 
visualizamos determinada imagem como na metáfora e damos a 
nossa opinião, sem fazermos uma análise crítica, consciente. Pode 
ocorrer, muitas vezes, considerando o nosso exemplo, de focarmos 
nosso olhar mais para os formatos imaginários do que para a forma 
real e concreta. Na arte de governar, temos que saber observar as 
especificidades e focar o real e o concreto. Na arte de governar é 
necessário que além da ética da convicção do governante e a ética 
da responsabilidade, haja o senso de proporção, ou seja, o equilíbrio 
entre as duas éticas.

Para saber mais

[...] toda a atividade orientada segundo a ética pode ser subordinada 

a duas máximas inteiramente diversas e irredutivelmente opostas. 
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Pode orientar-se segundo a ética da responsabilidade ou 

segundo a ética da convicção. Isso não quer dizer que a ética da 

convicção equivalha à ausência de responsabilidade, e a ética da 

responsabilidade à ausência de convicção (WEBER, 1993, p. 113).

“Neste sentido, o que se busca é o senso de proporção, que é o fator 
psicológico, ou seja, o equilíbrio entre ética de convicção (as paixões) 
e ética de responsabilidade (análise das circunstâncias)” (BARBOZA, 
2012, p. 65). 

Para saber mais

Atividades de aprendizagem

1. Sendo este um dos campos de estudo da filosofia, fale sobre a estética.

2. O que é epistemologia? Explique.
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Seção 2

Filosofia e suas reflexões

A filosofia nos leva a questionamentos. O que se questiona é 
fruto de uma reflexão anterior. Para que possamos buscar de forma 
consciente o que se pretende conhecer como real e significante, é 
preciso refletir para depois questionar. Ninguém indaga ou reflete 
algo no vazio, se o faz, torna-se um crítico sem consistência. 
Portanto, para entendermos melhor o externo é preciso entender 
o interno, conhecer a si mesmo. Nesse sentido, estudaremos a 
dialética do comportamento, a fuga dos maus hábitos e manias para 
que possamos nos refazer em um campo autônomo de reflexão, 
o que corresponde a autodeterminação. Assumir o controle 
de nossa existência atual, tendo a certeza que as reflexões e os 
questionamentos são puros atos da nossa consciência racional.

2.1 A filosofia enquanto indagação e reflexão — o 
sentido do refletir 

O que significa refletir? É um movimento que volta para si mesmo, 
que analisa a nossa atitude e as atitudes que estão sendo vivenciadas 
por nós. É o momento de interrogação: até que ponto estou certo 
em minhas atitudes? É a dialética do comportamento. A relação “eu 
tese”, “eu antítese” e “eu síntese”. “Eu tese” sou eu somado às minhas 
manias, e hábitos adquiridos na vida, na família, na escola, na igreja, 
com os amigos etc. O meu “eu antítese” é o momento que reflito sobre 
mim mesmo, até que ponto as minhas atitudes não são provenientes 
desses hábitos e manias adquiridos na vida e o meu “eu síntese” é o 
momento de reconhecimento, é o discernimento de minhas ações. 
É a minha autodeterminação, é a minha autonomia da vontade, em 
que posso seguir um direcionamento de forma pura e coerente com 
a vida coletiva.

Questão para reflexão

Pense em suas atitudes... Já cometeu gafes por agir de uma forma que 
achava ser absoluta? 
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2.1.1 - Autodeterminação

A autodeterminação é a possibilidade de escolher o próprio destino 
e de orientar a própria conduta, no entanto, o povo, influenciado 
pelo poder da propaganda política, que, na maioria das vezes, age de 
forma enganosa, talvez nem sempre tenha realmente a possibilidade 
de escolher os governantes sem interferência externa. Segundo 
Martinez (1996, p. 9): 

A autonomia da vontade, relativa aos indivíduos ou aos 
grupos sociais, é a possibilidade de escolher o próprio 
destino e de orientar a própria conduta. Relativa a 
povos e nações, é a possibilidade de determinar o 
destino político e escolher os próprios governantes sem 
interferência externa.

Trata-se, portanto, da capacidade que todos nós temos — mas 
que precisamos desenvolver cada vez mais — de assumir o controle 
de nossas vidas e do destino de nossa sociedade. Mas, diante deste 
conceito, coloca-se uma questão para pensarmos: é possível 
escolhermos um candidato sem sofrermos a interferência externa? 
Com efeito, procura-se conduzir o eleitor pela propaganda, ou por 
outros meios psíquicos, a decidir emocionalmente e jamais pela 
razão. Efetivamente, desenvolveu-se na democracia representativa 
uma verdadeira indústria de persuasão política, o que prejudica muito 
o comportamento autodeterminado em relação a escolha dos 
representantes políticos.

Como podemos pensar em entregar os destinos de 
uma nação, seu povo, milhões de pessoas, sua saúde, 
suas vidas, o planeta, o contingente populacional, a 

Já refletiu sobre sua vida e seu comportamento e entendeu que muitas 
das suas ações são provenientes de manias e hábitos adquiridos na 
vida, mas que, para a realidade atual, não estão corretas?
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cultura da comunidade, as leis, os recursos do país, o 
conforto da população, o programa educacional do 
povo a indivíduos que nada têm a ver com nada disso 
a não ser com problemas como derrotar adversários, 
infligir traições, produzir mentiras, falsear imagens, 
deturpar programas? Pois infelizmente é isso o que a 
Democracia Representativa está exigindo do candidato 
a cargo eletivo, nesse sistema eleitoral com apoio de 
agências de publicidades (VASCONCELOS, 2002, p. 86).

Em síntese, a propaganda política não deixa de representar, 
muitas vezes, uma propaganda enganosa. Aqui, depara-se mais uma 
vez com a contradição do direito e da lei. Em suma, a lei, quando 
se trata de coerção, é válida apenas para a sociedade civil, não para 
os “políticos”. E a autodeterminação que falávamos anteriormente? O 
povo realmente tem a possibilidade de escolher os governantes sem 
interferência externa?

A teoria e a prática vivem numa contradição profunda em nosso 
país, estão longe de permanecerem juntas quando o assunto é a 
relação entre o governo e a sociedade. O direito do povo se resume 
no direito de votar, de ir e vir no dia da eleição. Se observarmos na 
lei referente a temas como Cidadania e Direitos Humanos, vamos 
notar nas entrelinhas uma rotina na contradição da lei, entre a teoria 
e a prática.

Conclui um estudioso da matéria que também uma 
das armas da propaganda é a desinformação, uma 
técnica altamente desenvolvida de influir na opinião 
pública pela supressão de informações. Tal supressão 
leva os cidadãos a — inconscientemente — caírem em 
erros, concluindo com base em informações mutiladas, 
parciais, propositadamente incompletas ou enganosas, 
sofismas muito bem arquitetados e textos redigidos 
com todas as técnicas de redação subliminar infligindo o 
artigo 19 da declaração Universal dos Direitos Humanos, 
em que se proclama o direito de todo homem a receber 
informações (corretas) (VASCONCELOS, 2002, p. 89, 
grifo do autor).
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Por que todos os problemas convergem para o Estado? Uma vez 
que há supressão de informações (corretas), baseado no princípio 
da autonomia dos poderes, abrem-se caminhos para privilégios e 
mordomias, sobretudo, enriquecimento ilícito no âmbito da política. 
Os valores, em milhões de dólares, fruto das corrupções, que a nação 
perde e que não são devolvidos, deixam todos os anos de favorecer 
o desenvolvimento do país. Esses valores desviados dariam uma 
sólida e avançada estrutura social e econômica para atendimento 
das necessidades coletivas. Como diz Vasconcelos (2002, p. 113) 
“[...] poderiam zerar o analfabetismo, ter cuidado amplo e completo 
da saúde popular, criar e sustentar inúmeros centros de pesquisas 
científicas e médicas etc.”.

Da mesma maneira, Martinez (1996, p. 19) comenta: “[...] o princípio 
legal de que todos são iguais perante a lei não elimina as concretas 
desigualdades sociais, pois a divisão da sociedade em classe se 
reproduz na vivência da cidadania”.

Apenas para citar alguns exemplos: há cidadãos detentores de 
amplos privilégios e os que são privados até dos mais elementares 
recursos de subsistência.

Autodeterminação: podemos também entender como ato ou fato de 
se determinar por si mesmo. É uma política livre de um país em que seus 
habitantes têm a liberdade de escolha. 

Para saber mais

2.2 - O que é refletir?

Reflexão crítica é uma reflexão abrangente, questionadora e 
autônoma, é fazer com que um indivíduo vá além do que ele lê ou 
ouve, buscando diferentes perspectivas para analisar um mesmo 
fato. É o fato de não aceitar como óbvias e evidentes as ideias, 
os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa 
existência cotidiana; jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado 
e  compreendido como um todo.

Reflexão crítica é muito usada também na filosofia. A própria 
filosofia é uma reflexão sistemática e crítica que objetiva captar a 
“coisa em si”, a estrutura oculta, o modo de ser existente. Para que a 
reflexão seja filosófica, é preciso que haja criticidade.
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2.3 - Arte e filosofia

A filosofia, a ciência e a arte se distinguem de acordo com o 
objeto de estudo e os meios pelos quais buscam transformação e 
tentam expressá-las por meio de questionamentos, observações, e 
ao mesmo tempo, a expressão refletida pela Arte em sua relação 
com o homem. A arte retrata a existência do homem no mundo 
espiritual e social.

O mundo é fruto da transformação do homem, no qual se 
encontra o ângulo humano, cuja necessidade foi e é a fonte motora 
desta transformação. Este tripé entre a filosofia, a ciência e a arte são 
permeadas de contradições entre as ações resolvidas e não resolvidas. 
É a dialética das ideias e de ação que geram novas contradições. Essa 
dialética é a contraposição e a contradição de ideias que emerge 
uma nova síntese de ideias, ou seja, é o caminho entre as ideias que 
proporciona o desenvolvimento humano proveniente dessas desta 
mesma relação.

Muitas expressões são demonstradas através da poesia, romances, 
pinturas, instrumentos musicais e as mais diversas esculturas. Em 
Marx, por exemplo, a essência de suas ideias filosóficas surgiu pela 
influência da literatura. É a busca da apreciação estética do mundo. 
Portanto, tanto os cientistas quanto filósofos se imperam pela 
imaginação. São induzidos pelas atitudes filosóficas e expressa na 
arte e na ação pura e realista que não se apresenta num primeiro 
momento na imagem apresentada.

2.4 - O que é uma atitude filosófica?

Quando mencionamos no início desta unidade a importância 
da filosofia, que seu significado corresponde à realidade e não 
questionar de forma desconexa, mas sim ir além do óbvio, sem 
dar uma resposta antecipada sobre o que se vê no primeiro plano, 
entende-se, nessa perspectiva, uma atitude filosófica. Então, 
consequentemente, essa atitude corresponde aos questionamentos 
que vão além do óbvio, do que se apresenta no primeiro momento 
ou neste caso, das questões comuns. 

Imaginemos, agora, alguém que tomasse uma decisão 
muito estranha e começasse a fazer perguntas 
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Quando tomamos a decisão de buscar o entendimento para 
além do óbvio, nos distanciamos da imagem ideológica ou 
dos acontecimentos que estão na base do senso comum. Essa 
distância do mundo apresentado no primeiro plano por vias de 
uma análise crítica significa a interrogação de si mesmo e, ao 
mesmo tempo, a busca dos acontecimentos. A questão não é 
simplesmente aceitar o nosso sentimento, por exemplo, mas 
entender porque sentimos o que sentimos. Muitos diriam: Todas 
essas atitudes, esse distanciamento do senso comum podemos 
chamar de atitude filosófica.

Atividades de aprendizagem

1. Explique a frase “uma das armas da propaganda é a desinformação”.

2. O que significa uma reflexão crítica?

inesperadas. Em vez de “que horas são?” ou “que dia é 
hoje?”, perguntasse: O que é o tempo? Em vez de dizer 
“está sonhando” ou “ficou maluca”, quisesse saber: O 
que é o sonho? A loucura? A razão? Se essa pessoa 
fosse substituindo sucessivamente suas perguntas, suas 
afirmações por outras: “Onde há fumaça, há fogo”, ou 
“não saia na chuva para não ficar resfriado”, por: O que 
é causa? O que é efeito?; “seja objetivo”, ou “eles são 
muito subjetivos”, por: O que é a objetividade? O que 
é a subjetividade? “Esta casa é mais bonita do que a 
outra”, por: O que é “mais”? O que é “menos”? O que 
é o belo? Em vez de gritar “mentiroso!”, questionasse: 
O que é a verdade? O que é o falso? O que é o erro? 
O que é a mentira? Quando existe verdade e por quê? 
Quando existe ilusão e por quê? Se, em vez de falar 
na subjetividade dos namorados, inquirisse: O que é o 
amor? O que é o desejo? O que são os sentimentos? 
[...] E se, em vez de afirmar que gosta de alguém porque 
possui as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas 
preferências e os mesmos valores, preferisse analisar: O 
que é um valor? O que é um valor moral? O que é um 
valor artístico? O que é a moral? O que é a vontade? O 
que é a liberdade? (CHAUI, 2000, p. 9, grifo do autor).
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Seção 3

Filosofia e os problemas da contemporaneidade

A sociedade contemporânea vem passando por uma série de 
transformações sociais, políticas e econômicas e existem grandes 
desafios a serem solucionados, como o problema do lixo eletrônicos 
por exemplo. Como os filósofos do passado tudo questionavam 
para entender o que é a terra, do que é feita a água, o ar etc., 
muito contribuíram para que pudéssemos ver o mundo da forma 
como vemos hoje. A grande questão é saber o que nós estamos 
fazendo para mudar a forma de ver o mundo das gerações futuras. 
O comportamento das pessoas deve ser condizente com o próprio 
progresso. Perpassaremos, portanto, pelo estudo da conduta 
ética e a cidadania como um conceito que compreende a ação, 
participação política e luta por direitos por parte da sociedade civil.

3.1 Avanços tecnológicos
O desenvolvimento tecnológico está avançando a cada dia, por 

este motivo, o lixo eletrônico tem aumentado consideravelmente. 
Esse é o grande desafio da contemporaneidade. Essa situação tem 
causado sérios danos ao meio ambiente, pois os equipamentos 
obsoletos cada vez mais rapidamente são dispensados e, no entanto, 
não existe um lugar adequado para descarte. Uma vez que os 
equipamentos eletrônicos são fontes de metais pesados, tóxicos 
e altamente poluentes, acabam causando um grande impacto 
ambiental. O grande problema são os produtos contendo cádmio, 
chumbo, mercúrio e berílio. Quando queimados poluem o ar e 
em contato com o solo poluem os lençóis freáticos, colocando 
em risco inclusive a saúde dos que têm contato com os produtos, 
principalmente os catadores de lixo.

As pessoas e as instituições precisam estar comprometidas 
com questões relacionadas ao meio ambiente. Todos em prol 
da sustentabilidade e consciente da importância da prática da 
responsabilidade socioambiental.
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A produção de lixo eletrônico cresce três vezes mais 
que a do lixo convencional, segundo estudos da 
ONU (Organização das Nações Unidas). No mundo, 
são descartadas anualmente cerca de 50 milhões 
de toneladas de resíduos, como computadores, 
televisores, rádios, pilhas, baterias, celulares, CDs e 
DVDs. Só no Brasil — campeão no ranking mundial 
de lixo eletrônico per capita — estima-se que cada 
habitante gere meio quilo de entulho eletroeletrônico 
por ano (ANHANGUERA, 2014, p. 1). 

Chama a atenção para a necessidade de se articularem ações 
educativas baseadas nos conceitos de ética e sustentabilidade, 
identidade cultural e diversidade, mobilização, participação e 
práticas interdisciplinares.

Com essa reflexão, vemos neste novo conceito de Responsabilidade 
Social e ambiental a importância dada aos estudos com foco na 
sustentabilidade socioambiental. Pensar a responsabilidade social e 
meio ambiente é, ao mesmo tempo, deterem-se nas especificidades 
culturais, políticas e sociais. Elas determinam um modo de ser, plena 
de valores autênticos e espúrios, que afetam de maneira positiva ou 
negativa a educação e a vida das pessoas.

Na visão da responsabilidade social, com o foco no meio ambiente, 
não se contempla apenas as responsabilidades empresariais, mas todos 
os que estão inseridos no processo educativo e, consequentemente, 
todas as instituições sociais. Esse novo conceito não será possível sem 
investimento em formação humana, respeitando as especificidades 
de cada ator educacional, pois não se faz educação com qualidade 
sem a valorização de todos os agentes educacionais.

A ética, que, no âmbito da teoria, demonstra o que está inserido 
no comportamento moral. A moral, no âmbito da prática, é a essência 
desta conscientização.

Leia o texto a seguir sobre “Responsabilidade social e cidadania — conceitos 
e ferramentas”: <http://www.sfiec.org.br/portalv2/sites/sesiv3/files/files/
Livro%20de%20Resp.pdf>.

Para saber mais
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3.2 - Conduta ética e o profissional
Muitos autores definem a ética profissional como um conjunto de 

normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício 
de qualquer profissão. 

O que estuda a ética profissional? Estuda e regula o comportamento 
do profissional com sua clientela, cujo objetivo é a dignidade humana 
e, consequentemente, a construção do bem estar no contexto 
sociocultural onde exerce a sua profissão. 

O que é ser um profissional? A raiz da palavra “profissão” está 
relacionada com a habilidade exercida de forma pura e sempre 
direcionada para a boa prestação de serviço. Quem não exerce 
com ética, não pode ser encarado como profissional, ainda que 
seja excelente no que faz em termos técnicos. Mas a excelência é o 
conjunto entre a técnica e a conduta.

Quando falamos de ética profissional, estamos nos referindo à 
ética de caráter normativo e jurídico. 

O campo da ética também conhecida como filosofia moral, 
envolve sistematização que defende e recomenda os conceitos de 
comportamento que podemos caracterizar como certo ou errado. 

Geralmente os filósofos costumam dividir as teorias éticas em três 
áreas: metaética, ética normativa, e ética aplicada. 

O que seria a ética metaética? Esta termologia significa a 
investigação de onde os nossos princípios vêm e, consequentemente, 
o que eles significam.

São invenções puramente sociais? Essas invenções estão 
relacionadas às expressões de nossas emoções individuais, as formas 
de olhar para as coisas de forma ou caráter emocional? Essas são as 
perguntas constatemente respondidas pela metaética.

E qual é a via de entendimento ou quais os caminhos seguidos 
pela metaética para respondê-las? Segue na concentração das 
verdades universais, como por exemplo, a vontade de Deus, o papel 
da razão nos julgamentos éticos, assim como o significado próprio 
do termo ético. Por vias de entendimento, essa ética encontra-se em 
um caminho um pouco mais complexo por se tratar de responder 
algo que está no âmbito do emocional.

E a ética normativa? Esta ética nos leva a uma tarefa bem mais 
prática, ao propor teorias em que buscamos entender quais princípios, 



U1 - Concepções da filosofia 41

regras e valores devemos seguir, ou seja, analisa os padrões morais 
que vão regular a conduta certa ou errada. Nesse sentido articula-se 
em verificar os bons hábitos que devemos adquirir, assim como os 
deveres que devemos seguir, ou ainda as consequências de nosso 
comportamento sobre os outros.

Podemos entender como duas principais correntes, dentro desse 
contexto, as éticas de dever e as éticas consequencialistas. É através 
de Kant que, de acordo com a teoria Hobbesiana de que o homem 
é um ser egoísta por natureza, este pratica atos cruéis e impera a 
lei dos mais fortes. Portanto, precisa agir pelo dever, tutelado pela 
razão, o que é necessário para se formar em ser moral. Essa razão, 
responsável por transformar o homem em um ser moral, segundo os 
filósofos, se divide ainda em duas categorias, a saber:

A razão teórica — O que podemos conhecer? — A razão prática — 
Como devemos agir? Usando as ferramentas conceituais da metaética 
e ética normativa, as discussões em ética aplicada tentam resolver essas 
questões controversas. As linhas de distinção entre metaética, ética 
normativa e ética aplicada são muitas vezes borradas. Por exemplo, a 
questão do aborto é um tema ético aplicado uma vez que envolve um 
tipo específico de comportamento controverso. Mas também depende 
de princípios mais gerais normativos, tais como o direito de autogoverno 
e do direito à vida, que são testes de fogo para determinar a moralidade 
desse procedimento. A questão também se apoia em questões 
metaéticas tais como: “de onde os direitos vêm?” E “que tipo de seres 
tem direitos?” E a ética aplicada? Envolve a análise de temas polêmicos 
e complexos no entendimento dos homens como, por exemplo, o 
aborto, os direitos dos animais, as ênfases e as preocupações dadas 
ao meio ambiente, as guerras, a homossexualidade, enfim, temas em 
que as discussões são complexas e que não há uma harmonia ou uma 
decisão compatível com o pensamento comum a todos.

3.3 - Inclusão e exclusão digital
Vamos pensar, primeiramente, sobre a origem das pobrezas 

e as desigualdades sociais? Quando lemos sobre a acumulação 
capitalista e a mais-valia, não é difícil entender essas situações como 
algumas das características proporcionadas pelo sistema capitalista. 
Assim como os problemas que aconteceram nas cidades com o 
surgimento da Revolução Industrial, em que muitos trabalhadores 
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saíram da zona rural para os centros industriais em busca de 
melhores condições de vida, esses são fatores do início desses 
grandes problemas a serem refletidos. 

Sabe-se que a pobreza e as desigualdades sociais são frutos do 
que Marx chama de exploração dos trabalhadores na sociedade 
capitalista, por parte dos proprietários dos meios de produção. Ou 
seja, são as estruturas exploradoras de poder. O seja, a presença de 
alguém lucrando em cima da pobreza. 

É na perspectiva neoliberal que nos deparamos com um Estado 
visando garantir o mínimo para os necessitados. Aprofundando, desta 
forma, as desigualdades sociais.

A ciência social é uma área de investigação bastante importante e 
decisiva na compreensão dos processos de coesão e dinâmica social. 
Quando mencionamos a exclusão social no contexto urbano brasileiro, 
deparamo-nos com a inseparável temática sobre democracia e 
cidadania que se refere aos direitos de as pessoas participarem na 
sociedade e usufruirem de certos benefícios considerados essenciais. 
Portanto, os problemas de enfrentamentos sociais estão exatamente 
neste ponto. No que tange os direitos políticos, são os que delimitam 
ainda mais o papel do cidadão nas organizações políticas de suas 
comunidades. Consequentemente, os direitos sociais como, por 
exemplo, o direito à educação, segurança, saúde, trabalho, salário, 
entre outros, são delimitados proporcionando o não acesso a um 
conjunto de bens e serviços considerados indispensáveis para uma 
vida digna e uma convivência social adequada.

As políticas levadas a cabo em nossa região, longe de 
terem introduzido ‘reformas’ — isto é — transformações 
graduais na direção de uma maior igualdade, bem-
estar social e liberdade para o conjunto da população 
— o que fizeram foi fortalecer um conjunto de 
transformações que eliminou antigos direitos cidadãos, 
reduziu dramaticamente as responsabilidades sociais do 
estado e consolidou uma sociedade muito mais injusta 
e desigual do que a que existia no começo da etapa 
‘reformista’. O que ocorre é que a vitória ideológica do 
neoliberalismo se expressa, entre outras coisas, por um 
singular deslocamento semântico que faz com que as 
palavras percam os seus antigos significados e adotem 
outros novos (BORON, 2002, p. 3). 
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Embora a globalização e o processo constante de inovação 
tecnológica tenham permitido e continuem permitindo a 
interligação do mundo em questão de segundos, nem todos têm 
a condição de estar em contato com as tecnologias. Geralmente, 
além das condições precárias em termos de qualidade de vida, 
do cidadão, falta infraestrutura em determinadas regiões, o que 
prejudica em muito este contato. Nesse sentido, entende-se que 
os fatores econômicos e sociais são fortes e decisivos na inclusão 
digital e participar do mundo globalizado.

Questão para reflexão

A Internet é importante nos dias atuais, porém, o equilíbrio entre 
as vias digitais e a vida analógica deve ser considerado. A alienação 
da virtualidade pode nos levar à desconexão da vida analógica, 
diminuindo os prazeres, a sensibilidade e a vivência humana.

Você acha que hoje em dia as pessoas têm conseguido equilibrar o 
uso da Internet, de forma a não comprometer suas vidas “analógicas”?

Diante de tal fato, essa exclusão ou distanciamento das 
tecnologias impede as pessoas de estarem em contato com as 
informações, a cultura, o entretenimento e, não podemos esquecer, 
a educação.

Geralmente nas políticas públicas, principalmente considerando 
as políticas educacionais, a exclusão e inclusão digital se tornaram 
alvos importantes dos gestores e governantes de forma geral.

Aparecendo nos campos teóricos em diversas áreas de 
conhecimento, a exclusão digital é um conceito bastante amplo que 
designa àqueles que estão à margem da sociedade da informação e 
todas as formas de redes digitais.

3.4 - Cidadania
É necessário destacar o significado da palavra “cidadania”. 

Cidadania é um conceito que compreende ação, participação 
política e luta por direitos por parte da sociedade civil. É, portanto, um 
meio de expressão e afirmação da democracia. Há diferentes formas 
de expressão da cidadania, tanto no nível individual (exemplo: voto) 
quanto no coletivo (exemplo: movimentos sociais). Pode-se dizer 
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que cidadão é aquele que possui direitos e deveres reconhecidos 
pelo Estado e pela sociedade. Toda ação verdadeiramente cidadã 
exige, ao mesmo tempo, conhecimento dos direitos e deveres, e 
luta por sua afirmação. Sendo assim, nos países democráticos, onde 
há eleições para os representantes políticos da sociedade, um dos 
mais importantes momentos do exercício da cidadania política é 
através do mecanismo do voto, que representa o poder político da 
sociedade e, portanto, um meio de assegurar a democracia.

Democracia é um sistema político no qual a soberania emana do 
povo. A democracia moderna se caracteriza também pelo respeito às 
liberdades individuais e coletivas, pelo respeito aos direitos humanos, 
pela divisão do poder do Estado em três poderes (Executivo, Legislativo, 
e Judiciário), pela igualdade de todos perante a lei e pela existência de 
formas de controle das autoridades pelos cidadãos (CHAUI; OLIVEIRA, 
2007, p. 183, grifos nossos).

Para saber mais

3.4.1 - Cidadania: direitos e deveres
Ao tratar da cidadania, Dallari (1998, p. 14) argumenta que “[...] a 

origem da palavra cidadania vem do latim ‘civitas’, que quer dizer 
cidade. Foi usada na Roma antiga para indicar a situação política de 
uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer”. No 
Brasil, a palavra cidadania encontra-se com ênfase na teoria política, 
mas, no dia a dia das pessoas o termo é praticamente inexistente. 
De modo geral, os brasileiros obedecem mesmo sem acreditar 
na ação política dos seus representantes eleitos. Por outro lado, a 
própria ignorância da população justifica e favorece os propósitos 
dos políticos. 

Cidadania tem a ver com o direito de participação política, o 
direito de emitir opiniões, de votar (entre outros direitos e deveres). 
Mas o termo geralmente se associa ao discurso governamental, 
contribuindo com a produção de uma imagem favorável em relação 
às ações políticas. Quem está no poder exerce a manipulação da 
opinião pública, contando com o apoio da mídia, fazendo com 
que prevaleçam seus interesses, isto é, os interesses da classe 
dominante. Sendo assim, pode-se afirmar que é o exercício dos 
direitos políticos, de participação e controle social, por parte do 
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conjunto da sociedade, que podem assegurar o desenvolvimento 
pleno da cidadania. 

A construção da cidadania no Brasil esteve 
constantemente atrelada aos projetos e interesse das 
elites socioeconômicas e políticas; raramente vinculou-
se a um projeto coletivo com ampla participação social 
e inclusão. Dessa forma, os direitos, de um modo geral, 
sempre foram pensados como concessões paternalistas 
ofertadas pelos grupos dominantes ao restante da 
população (SANTOS, 2007, p. 40).

No Dicionário do pensamento social do século XX, Brubakrer 
(1992 apud OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 73-74), comenta 
sobre a moderna concepção de cidadania:

[...] possui um caráter próprio. Primeiro, a cidadania 
formal é hoje quase universalmente definida como 
a condição de membro de um estado-nação. Em 
segundo lugar, porém, a cidadania substantiva, definida 
como a posse de um corpo de civis (leis), políticos e 
especialmente sociais, tem-se tornado cada vez mais 
importante. Em ambos esses aspectos, houve um 
processo de desenvolvimento durante o século XX, e 
mais marcadamente a partir da Segunda Guerra Mundial, 
que coloca algumas questões novas. A cidadania 
formal tornou-se uma questão mais importante, em 
consequência da maciça imigração, no pós-guerra, 
para a Europa Ocidental e a América do Norte, o que 
resultou numa nova política de cidadania.

Quando o assunto é cidadania, portanto, duas são as questões 
a considerar: os direitos e os deveres de todos os indivíduos 
pertencentes a uma nação. Nos países onde as ditaduras comunistas 
restringiram em muito os direitos civis e políticos, os movimentos de 
oposição política procuraram fortalecer a noção de cidadania a partir 
do estabelecimento de direitos básicos, sobretudo nos níveis civis 
e políticos, bem como a luta pela independência das instituições 
sociais em relação ao Estado.
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3.4.1.1 - O que é cidadania? 
Quando falamos em cidadania, podemos referir-nos à história 

das lutas pelos direitos humanos. A cidadania está em permanente 
construção. A sua conquista é até hoje uma verdadeira luta. Podem 
até dizer que Marx está ultrapassado, que suas teorias não deram certo, 
mas uma coisa não podemos negar: Marx foi um grande lutador em 
busca de conquistas para os trabalhadores, de condições dignas, maior 
liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e nunca sequer 
se conformou ou retrocedeu nas suas teorias, enfrentando sempre as 
dominações arrogantes, seja do próprio Estado ou de outras instituições 
ou pessoas que não desistem de privilégios, de opressão e de injustiças 
contra uma maioria desassistida e que não se consegue fazer ouvir, 
exatamente por que se nega a cidadania plena cuja conquista, ainda que 
tardia, não será obstada. Ser cidadão é ter consciência de que é sujeito 
de direitos. Direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim, 
direitos civis, políticos e sociais. Mas, diante da realidade atual, vemos que 
no mundo a cidadania está mais relacionada com os deveres do que 
com os direitos. É certo que o cidadão tem de ser consciente das suas 
responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo 
organismo que é a coletividade, a nação, o Estado, ou seja, todos têm 
sua parcela de contribuição. Somente assim se chega ao objetivo final, 
coletivo: a justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum.

Quando falamos de cidadania, não podemos generalizar e nem 
imaginar uma mesma situação em todos os lugares. Há um espaço 
geográfico em que podemos delimitar o que é ser cidadão, sendo 
sua interpretação diferenciada em lugares distintos, ou seja, o ideal 
de homem que se tem é inerente a cada sociedade.

Isto fica bem evidente quando, na carta escrita pelos índios das 
Seis Nações, enviada aos governantes dos Estados da Virgínia e de 
Maryland, nos Estados Unidos, os mesmos recusam uma oferta 
feita por eles para que enviem seus jovens à escola dos brancos, 
transcrita, em parte, por Brandão (2014, p. 3):

[...] Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta 
e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa 
gratidão oferecemos aos nobres senhores da Virgínia que 
nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos 
tudo o que sabemos e faremos deles, homens.
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Há nesta comunidade indígena, conforme o teor da carta, uma 
relação entre cidadania, educação e trabalho. A educação estava 
relacionada à vida e a todos os afazeres, condições necessárias 
para viver coletivamente e transformando-os em jovens capazes de 
sobreviver frente às adversidades que esta lhes proporcionava. O 
trabalho era a própria vida. Ser cidadão era poder ocupar plenamente 
o seu lugar, de acordo com o modelo de homem e de mulher 
criado no imaginário social.

Atividades de aprendizagem

1. Fale sobre a exclusão social no contexto urbano brasileiro.

2. Quais os dois tipos de cidadania?

Fique ligado

•  Lembre-se: filosofia, ou filosofar, é discernir as aparências, é 
ultrapassar os limites das normalidades, é fugir do senso comum.

•  Quando falamos de estética na filosofia, estamos nos referindo 
à parte da filosofia responsável para discutir sobre a arte, sobre o 
belo. Ou seja, a estética é a teoria da beleza ou filosofia da arte.

•  Epistemologia é o ramo da filosofia que trata das questões 
relativas à natureza, escopo e fontes de conhecimento, se 
preocupa com as reflexões a respeito do conhecimento.

•  A lógica é a ciência do raciocínio próprio, nos ajuda a 
descobrir a verdade. É a parte da filosofia responsável pelo 
estudo do que é nexo, lógico, coerente, ou seja, estudo de 
argumentos. Portanto, a lógica é indispensável na articulação 
argumentativa. Ela fornece técnicas para estabelecer se as 
alegações de qualquer tipo são verdadeiras.

•  A ética está no âmbito da teoria enquanto a moral, no âmbito 
da prática. A ética nos informa que não devo pegar o que não 
é meu enquanto a moral está no fato de eu pegar ou não o 
que não me pertence.

•  Veja que a filosofia em suas mais diversas classificações nos 
orienta a viver em equilíbrio, a analisar nossos caminhos 
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e consequentemente as nossas escolhas, nos faz seres 
coerentes na forma de viver junto ao corpo social, em relação 
à realidade que vivenciamos. 

Para concluir o estudo da unidade

A filosofia muito tem contribuído para a observação, a 
compreensão e o conhecimento de si mesmo e do mundo. No 
entanto, a filosofia tem sido vista de forma equivocada no meio 
acadêmico, pois a forma de apresentá-la deprecia a sua própria 
essência. Qualquer pessoa que faz uso de utopia, é vista como se 
estivesse “filosofando”, devido a uma conotação negativa da filosofia. 
Porque filosofar, ou se utilizar da filosofia, não é falar qualquer coisa 
ou divagar, pois filosofar é trabalhar na tentativa de se dirigir para 
além do óbvio. De trabalhar no sentido de observar que aquilo que 
se apresenta no primeiro plano não necessariamente é daquele jeito. 
O brasileiro tem o hábito de dizer que “vai fazer o possível” enquanto 
o americano utiliza o termo “I will do my best” (Vou fazer o meu 
melhor). Este é o termo que representa a atitude de ir para além do 
óbvio, não ficar na mesmice ou não se acomodar com aquilo que se 
apresenta no primeiro plano. Para fugir do óbvio temos que fazer o 
nosso melhor e não apenas o nosso possível. Os japoneses tem uma 
palavra chamada: dantotsu (lutar para tornar-se o melhor do melhor), 
portanto, fazer o possível é fazer apenas o óbvio dentro daquilo que 
as pessoas acham ser o seu limite. Precisamos fazer o nosso melhor 
para que possamos ultrapassar as barreiras da mesmice. E fazer a 
diferença onde estamos.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Filosofar não é ficar sonhando num espaço vazio ou falando algo 
desconexo com a realidade, portanto, explique: por que filosofia?
I. Filosofia significa trabalhar na tentativa de você ir além do óbvio.
II. De você trabalhar, por exemplo, contra a ideia de que as coisas são 
aquilo que a aparência carrega.
III. É não ficar na mesmice do senso comum, ou seja, olhar para além do 
primeiro plano.
IV. É também papel da filosofia, questionar, indagar, buscar o entendimento 
das coisas.
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Assinale a alternativa correta:
a) A afirmativa I está correta e II incorreta.
b) A afirmativa II está correta e III incorreta.
c) A afirmativa III está correta e IV incorreta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
e) Apenas a afirmativa I e III estão incorreta.

2. A lógica é a ciência do raciocínio próprio, nos ajuda a descobrir a 
verdade. É a parte da filosofia responsável pelo estudo do que é nexo, 
lógico, coerente, ou seja, estudo de argumentos. Portanto, a lógica é 
indispensável na articulação argumentativa. Em relação à divisão das partes 
principais da lógica, analise as afirmativas a seguir: 
I. Investiga a natureza e as leis do raciocínio.
II. Expõe as condições gerais da ciência.
III. Determina as regras gerais.
IV. Utiliza-se do raciocínio teológico.
Assinale a alternativa incorreta: 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e IV estão corretas.
c) As afirmativas II e III estão incorreta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.

3. Com relação à metafísica analise as afirmativas a seguir:
I. A metafísica estuda os princípios da realidade para além das ciências 
tradicionais (Física, Química, Biologia, Psicologia etc.).
II. A metafísica busca também dar explicações sobre a essência dos seres e 
as razões de estarmos no mundo.
III. Outro campo de análise da metafísica são as relações e interações dos 
seres humanos com o universo.
IV. As principais questões levantadas e analisadas pela metafísica são: O 
que é real? O que é liberdade? O que é sobrenatural? O que fazemos no 
nosso planeta? Existe uma causa primária de todas as coisas?

Assinale a alternativa correta:
a) A afirmativa I está correta e II incorreta.
b) A afirmativa II está correta e III incorreta.
c) A afirmativa III está correta e IV incorreta.
d) A afirmativa I e III estão incorretas.
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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4. Nós vivemos, muitas vezes, dilemas éticos. Em relação a esses dilemas, 
quando podemos nos encontrar na paz de espírito, segundo Cortella 
(2009, p. 107)?

a) Quando tudo aquilo que eu quero é o que devo e o que posso.
b) Quando tudo aquilo que eu devo não é o que quero e nem o que posso.
c) Quando tudo aquilo que eu quero, não é o que devo, mas é o que posso. 
d) Quando tudo aquilo que eu não devo, não posso, mas é o que quero. 
e) Quando aquilo que eu não posso, mas quero e devo.

5. Na política muitas vezes vemos a síndrome do possível. Sobre este tema 
trabalhado, analise as afirmativas a seguir:
I. Pois quem fica apenas preso ao óbvio fica preso onde está.
II. Para fugir do óbvio temos que fazer o nosso melhor e não apenas o 
nosso possível.
III. Os japoneses tem uma palavra chamada: dantotsu “lutar para tornar-se 
o melhor do melhor”.
IV. Fazer o possível é fazer apenas o óbvio.
Assinale a alternativa correta:
a) A afirmativa I está correta e II incorreta.
b) A afirmativa II está correta e III incorreta.
c) A afirmativa III está correta e IV incorreta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
e) As afirmativas III e IV estão incorretas.
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Unidade 2

Filosofia clássica

• Conhecer as principais discussões e o contexto da filosofia 
clássica na Grécia Antiga. 

• Perceber como podemos estabelecer uma continuidade 
de desenvolvimento e aprimoramento nos pensamentos 
de Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Objetivos de aprendizagem

Estudaremos as principais contribuições do pensamento de Sócrates para 

algumas mudanças na prática filosófica. Com suas propostas, a história da 

filosofia obteve novos caminhos de reflexão.

Seção 1 | Sócrates

Veremos de que maneira Platão deu continuidade às propostas 

apresentadas por Sócrates. No pensamento de Platão, temos a aplicação das 

proposições feitas por Sócrates.

Seção 2 | Platão

Marcia Bastos de Almeida

Analisaremos os principais pontos da filosofia aristotélica. Aristóteles 

forneceu contribuições para muitas áreas do conhecimento, vamos levantar 

alguns dados acerca de seu pensamento.

Seção 3 | Aristóteles



U2 - Filosofia clássica54

Introdução à unidade
Nesta unidade estudaremos os três principais filósofos 

da filosofia clássica: Sócrates, Platão e Aristóteles. Veremos 
alguns dados do contexto histórico e os princípios básicos 
que estruturavam suas filosofias. Esses três filósofos são muito 
importantes, visto que, suas ideias serviram de base para a 
formação de valores da civilização ocidental.
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Seção 1

Sócrates

Sócrates é um dos principais filósofos ocidentais. Nessa seção 
perceberemos como ele elaborou um novo pensamento que mantinha 
uma proximidade entre a consciência e a busca pela verdade, um novo 
projeto filosófico para o homem.

1.1 - Sócrates

Entendemos que a filosofia nasceu efetivamente na Grécia antiga 
e teve seu auge na tríade Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses filósofos 
formaram o “espírito da filosofia”. Mas no que consiste esse espírito? 
Consiste em realizar uma ligação direta entre vida e pensamento. Antes 
de se tornar filósofo, é necessário ser alguém para se conhecer algo. A 
vida virtuosa estava relacionada à aquisição do conhecimento, que não 
era visto como uma maneira de obter emprego, destaque social, vender 
livros ou ganhar dinheiro, mas de ser alguém diante da eternidade. 

Sócrates representou uma grande mudança da filosofia. O tema 
da filosofia passou a ser o homem. Sócrates foi um filósofo diferente, 
visto que, apesar de ser descrito por vários filósofos, ele jamais produziu 
livros. O que sabemos dele se deve a seus discípulos, que relataram 
suas ideias. Nasceu numa família humilde e viveu de 470 a.C. a 399 a.C. 
Foi condenado à morte pelo governo de Atenas, acusado de perverter 
a juventude ateniense. 

A diferença entre Sócrates e os demais filósofos foi sua busca 
pela verdade. Ele se esforçou para criar um caminho que o levasse à 
verdade. Buscou o pensamento correto, que o livrasse dos erros. Veja 
como a citação abaixo descreve esse quadro:

Depois de um período de tempo em que ouviu a 
palavra dos últimos naturalistas, mas sem considerar-
se de modo algum satisfeito, como já dissemos, 
Sócrates concentrou definitivamente o seu interesse 
na problemática do homem. Procurando resolver os 
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problemas do “princípio” e da physis, os naturalistas se 
contradisseram a ponto de sustentar tudo e o contrário 
de tudo (o ser é uno, o ser é múltiplo; nada se move, tudo 
se move; nada se gera nem se destrói), o que significa 
que se propuseram problemas insolúveis para o homem. 
Consequentemente, ele se concentrou no homem, 
como os sofistas, mas, ao contrário deles, soube chegar 
ao fundo da questão, a tal ponto que chegou a admitir, 
malgrado a sua afirmação geral de não saber (da qual 
falaremos adiante), que era sábio nessa matéria: “Na 
verdade, atenienses, por nenhuma outra razão eu 
granjeei este nome senão por causa de certa sabedoria. 
E que sabedoria é essa? Essa sabedoria é precisamente 
a sabedoria humana (ou seja, a sabedoria que o homem 
pode ter a respeito do homem) — e pode ser que, dessa 
sabedoria, eu seja sábio” (REALE, 2005, p. 87).

Este caminho de pensamento é o que poderíamos chamar 
de método. Sócrates construiu um método de pensamento e de 
organizar ideias que levariam os homens à verdade. O pensamento 
de Sócrates estava baseado na autorreflexão e na busca da virtude. 
Assim, consideramos que ele é o filósofo que iniciou uma nova 
forma de pensamento. Até então, nas demais sociedades, existia uma 
correspondência direta entre a visão cosmológica e a organização 
política da sociedade. Os princípios buscados e apresentados por 
Sócrates partem de outras premissas.

Pitágoras é considerado o inventor do termo “Filosofia”, que significa 
“amor à sabedoria”. Contudo, apesar de Pitágoras ser reconhecido 
como o inventor do termo, o que mais chama a atenção é o uso que 
outros pensadores fizeram dele. Pitágoras indicou o termo, mas não 
desenvolveu a prática. Quem fez isso foi Sócrates. Mesmo sabendo da 
definição do termo “filosofia”, deve-se ter cuidado do significado dele 
para os gregos. O “sábio” era entendido pelos gregos como capaz de 
possuir e desenvolver potências para a execução de alguma atividade 
prática. Portanto, o guerreiro era um sábio na prática da guerra, o 
ator era um sábio na prática da interpretação teatral, o músico era 
sábio na arte da composição e domínio de instrumentos e o político 
era sábio na arte retórica ou na administração. Todo sujeito que 
dominasse as técnicas de seu ofício era considerado sábio. Contudo, 
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a filosofia surgiu como uma forma de conhecimento que especulava 
sobre todas as áreas do entendimento humano. Por isso, temos 
vários textos de Platão que relatam discussões que Sócrates fazia 
com pessoas consideradas sábias pelos gregos. O filósofo tornou-se, 
assim, um sábio nas questões existenciais. 

Há uma passagem de Sócrates muito interessante e determinante 
para sua vida. O oráculo de Delfos era um dos principais templos 
religiosos da Hélade Antiga. Na história de Sócrates, há uma intervenção 
divina por parte do Oráculo de Delfos. 

Um dos principais livros para compreendermos o nascimento da filosofia 
clássica é: REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. A história da filosofia. São 
Paulo: Edições Paulus, 2003.

Para saber mais

Certa vez o Oráculo disse que Sócrates era o homem mais sábio 
de toda Atenas. Sócrates não entendeu por que era o mais sábio de 
Atenas e começou a refletir: por um lado, o Deus não pode mentir ou se 
enganar, mas por outro ele não se via possuidor desse conhecimento. 
A partir desse momento, ele tomou contato com vários sábios de 
Atenas para encontrar a reposta para sua dúvida e contemplar a 
consciência dessa sabedoria. Através desse questionamento Sócrates 
forneceu um novo rumo à prática filosófica. Com ele, a pergunta 
central da filosofia passou a ser “o que é ser um sábio?” Com os pré-
socráticos a pergunta central era: “do que é feito o mundo?”. Sócrates 
era um homem comum e isso possibilitou a qualquer um entender sua 
sabedoria. Até então, para se tornar um filósofo, era necessária uma 
vida de privações, meditações e ritos. Eles buscavam o conhecimento 
com a meditação solitária, mas com Sócrates houve uma mistura da 
meditação solitária com o diálogo público. A busca de Sócrates não 
é sobre como deve ser a vida humana. Segundo ele, o homem justo 
é mais feliz que o homem injusto. O injusto não pode prejudicar o 
justo. Ele sempre foi um praticante exemplar da vida religiosa. Suas 
concepções podem ser testadas e experimentadas. Ele conseguia 
evidenciar se a sabedoria era verdade ou erro. A educação superior 
dos gregos era para tornar o homem melhor. Com Sócrates estamos 
em busca de entender como se torna sábio. Platão articula a vida do 
sábio com a busca dos princípios.
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Esse desenvolvimento se dá pela técnica da dialética. Sócrates 
provocava um debate, no qual, o diálogo entre os participantes era 
contraditório. Nessa oposição entre as ideias, entram em ação a ironia 
e a maiêutica. A ironia é o processo de estranhamento de nossas ideias. 
Isso nos ajudaria a encontrar a verdade. A maiêutica é o processo de 
“parir” a verdade. O método de Sócrates promovia um debate para 
mostrar as fragilidades das ideias de seus discípulos e buscar a essência 
das coisas. A pergunta principal de Sócrates é: “o que é”?. Ele exigia 
de seus interlocutores a definição dos limites de seu conhecimento. 
Buscava a essência e a definição universal dos objetos. 

Devemos lembrar que o território de discussão política grego 
possibilitou o desenvolvimento da linguagem dos cidadãos. Foi 
necessário um estudo das técnicas argumentativas de retórica para 
que as discussões políticas fossem fomentadas. O desenvolvimento 
dessas técnicas formou um terreno linguístico que serviu de 
fundamento para as especulações filosóficas. Veja na citação, 
a importância dada ao pensamento de Platão e Aristóteles pelo 
historiador brasileiro Pedro Paulo Funari:

Platão e Aristóteles forneceram os fundamentos 
para todas as formas de pensamentos posteriores, na 
própria Antiguidade, mas também na Idade Média e até 
chegar aos Tempos Modernos. Suas ideias, surgidas da 
pólis, tornaram-se instrumentos de conhecimento do 
mundo que transcenderam, em muito, aquele mundo 
das cidades gregas a tal ponto que, com exagero, é 
lógico, toda a restante filosofia já foi descrita como 
comentários à filosofia grega (FUNARI, 2001, p. 69).

Nessa citação, entendemos porque a sociedade grega é tão 
importante para nossos estudos. Somos herdeiros dessa tradição. Eles 
forjaram estruturas que romperam os padrões antigos e lançaram 
balizas para a história ocidental, como salienta Eric Voegelin no trecho 
selecionado a seguir:

Ainda assim, foi um sucesso, provavelmente além de 
qualquer expectativa mantida por Platão na época em 
que fundou a Academia, na medida em que, em seus 
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diálogos, ele criou os símbolos da nova ordem de 
sabedoria, não apenas para a Hélade, mas para toda a 
humanidade (VOEGELIN, 2009b, p. 66).

Na citação anterior observamos como a filosofia influenciou 
toda a humanidade. Com ela, tivemos acesso a novas formas de 
descrição da realidade. Assim, os filósofos clássicos procuraram 
encontrar na própria alma os fundamentos para compreender 
sua existência e o modo de se comportar diante dela. Mas qual 
era, afinal, o principal objeto de busca a ser compreendido pelo 
filósofo? Voegelin nos auxilia com sua perspectiva sobre a filosofia 
“ao refletirmos, somos compelidos a reconhecer que, para além 
dos conceitos de coisa e essência, há uma constituição do ser 
(Seinverhalt) que compreende, assim, a filosofia como a história” 
(VOEGELIN, 2009, p. 390). Percebemos na citação de Voegelin 
(2009) que, na tentativa de compreendermos o que são as coisas 
e quais as essências que as fundamentam, concluímos que 
antes de tudo existe o próprio ser. A compreensão desse fator é 
determinante para a primeira apreensão filosófica.

Questão para reflexão

É possível estabelecermos uma relação entre a prática socrática e a 
nossa vida na contemporaneidade?

É comum encontrarmos nos escritos de Platão, Sócrates 
debatendo com sábios cidadãos atenienses. No entanto, Sócrates 
conduzia esses debates provocando um desconforto nos debatedores. 
Sócrates era uma dissonância social. O conjunto de crenças e valores 
válidos em Atenas foi questionado por ele. Para os filósofos clássicos, 
eles careciam de fundamentação ontológica, e foram obrigados a 
dialogar e mostrar suas deficiências. Esse desafio foi tão grande que 
Sócrates foi condenado à morte por empreender um pensamento 
que discordava dos padrões tidos como certos. O fato de Sócrates 
ter sido condenado à morte, nos aponta a seriedade com que ele 
realizava a prática de seu pensamento. Para ele, conhecimento e vida 
mantinham uma proximidade direta.
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Portanto, o pensamento de Sócrates é um divisor de águas para a 
cultura ocidental por não se tratar, simplesmente, de uma discussão 
pública, no qual se apresentam diferentes pontos de vista. Mais do 
que isso, temos o exemplo de uma existência regida pela busca de 
verdades essenciais. Para realizar tal trajeto, é necessário que o homem 
esteja apto a busca na interioridade de sua alma as experiências 
fundamentais de sua existência e esteja disposto a se adequar às 
verdades transcendentes. Desse modo, filosofia e vida, investigação 
filosófica e educação moral, ser e conhecer, estar e querer torna-se 
polaridades que pertencem ao mesmo eixo. Veja na citação a seguir 
o abalo criado pelo pensamento socrático na antiguidade:

Desse modo, Sócrates opera uma revolução no tradicional 
quadro de valores. Os verdadeiros valores não são aqueles 
ligados às coisas exteriores, como a riqueza, o poder, a 
fama, e tampouco os ligados ao corpo, como a vida, o 
vigor, a saúde física e a beleza, mas somente os valores 
da lama, que se resumem, todos, no “conhecimento”. 
Naturalmente, isso não significa que todos os valores 
tradicionais tornam-se desse modo “desvalores”; significa, 
simplesmente, que “em si mesmos”, não têm valor. Eles 
só se tornam valores ou não se forem usados como o 
“conhecimento” exige, ou seja, em função da alma e de 
sua “areté” (REALE, 2005, p. 89).

Percebemos que os valores materiais foram colocados depois dos 
valores metafísicos. Acerca da busca pela verdade, podemos observar 
exemplos da filosofia que fizeram dessa busca o elemento central 
de suas preocupações. O primeiro é o caso de Sócrates. Mas como 
Sócrates buscava essas verdades? No seu tempo, a geometria estava 
atingindo grandes progressos. Sócrates, então, começou a cogitar 
a possibilidade da filosofia se afastar das meras argumentações 
retóricas. Essa prática foi feita pelos sofistas que buscavam o 
convencimento de seus interlocutores. Para isso, dispunham de 
técnicas de argumentação e persuasão para que o orador vencesse 
os constantes debates possibilitados pela estrutura política de Atenas.

Mas os objetivos de Sócrates eram diferentes dos sofistas. Havia 
um hiato entre eles. Para ele, o conhecimento era obtido quando 
se alcançava a verdade. Isso promovia a elevação do espírito, visto 
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que, aquele que desejava fazer o certo, deveria saber o que era o 
certo. Logo, quem deseja fazer o bem, deve saber o que é o bem. 
Quem deseja encontrar a resposta para um problema legítimo, pode 
encontrar somente uma: a resposta verdadeira. Portanto, do mesmo 
modo que a trigonometria é capaz de afirmar verdades, a filosofia 
também seria capaz de atingir a verdade de seus objetos, como o 
“amor”, a “justiça” e o “saber”. O problema é que tal empreendimento 
era de tamanha dificuldade que Sócrates não foi capaz de chegar 
à verdade de suas investigações. Seus diálogos mostravam as 
debilidades das premissas que alimentaram a discussão, mas sem 
demonstrar a conclusão verdadeira. 

Mesmo assim, ele desenvolveu o método dialético. Com isso, foi 
possível observar os discursos defendidos por seus interlocutores no 
espaço público ateniense e avaliar se eles descreviam a realidade e 
eram condizentes com suas ações e não passava da simples vontade 
de vencer um debate retoricamente. Com o método dialético, Sócrates 
mostrou as contradições de seus interlocutores, convencendo-os de 
que a verdade era obtida se se dispusessem a descrever a realidade 
tal e qual era apreendida. Por isso, para ele, o ato de conhecer a si 
mesmo era a primeira atitude para obter a verdade. Mesmo com a 
imprecisão da linguagem, é preciso achar o ponto adequado para se 
fazer uso dela e obter a descrição do real.

Com os pré-socráticos, a filosofia estava pautada por concepções 
sofistas, nas quais, o objetivo era fornecer ferramentas argumentativas 
que possibilitassem o convencimento dos interlocutores. Os diálogos 
eram o campo de batalha dos cidadãos da democracia direta. Os 
vitoriosos desse debate eram aqueles que conseguiam convencer e 
que mais habilmente fizessem prevalecer suas opiniões. Mas quando 
Sócrates estimulou as discussões na vida pública ateniense, um 
elemento fundamental passou a ser objeto de estudo da filosofia: a 
verdade. Sócrates realiza uma mudança no foco da filosofia:

Com Sócrates e Platão, por fim, chegamos à oposição 
aos sofistas. Sob o presente aspecto, essa oposição 
significa que Atenas superara seu ordálio de ser educada 
por “estrangeiros”. Os atenienses eram finalmente 
capazes de articular seus problemas por si mesmos, 
à sua própria maneira. O sentimento xenofóbico de 
Sócrates e Platão matizou profundamente sua oposição 
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aos sofistas, mas essa oposição não implica que as 
realizações da era sofística fossem rejeitadas. Pelo 
contrário, essas realizações foram incorporadas, mas 
num grau ainda não plenamente reconhecido, porque 
nossa historiografia das ideias dedica mais atenção às 
vociferantes críticas que Platão dirige aos sofistas que á 
aceitação silenciosa que faz de suas obras (VOEGELIN, 
2009a, p. 349-350).

A partir de Sócrates e Platão, não importava mais convencer o 
interlocutor, mas aproximar-se de verdades universais capazes de 
serem apreendidas pelo exercício da filosofia. Sendo assim, Sócrates 
iniciou uma análise dos discursos dos sofistas e observou que, 
mesmo obtendo argumentos que possibilitavam o convencimento, 
suas perspectivas apresentavam problemas lógicos. Seu método 
questionava as bases argumentativas dos opositores até chegar a uma 
depuração do discurso para captar os elementos fundamentais de 
sua estrutura. Para Russell, a proximidade da filosofia com a geometria 
fora muito grande:

A influência da geometria sobre a filosofia e o método 
científico foi profunda. A geometria, tal como foi 
estabelecida pelos gregos, começa com axiomas que são 
(ou estão condenados a ser) evidentes em si mesmos, 
e prossegue, por meio de raciocínios dedutivos, até 
teoremas que estão muito longe de ser por si mesmo 
evidentes. Os axiomas e teoremas são considerados como 
certos quanto ao que se refere ao espaço real, que é algo 
que pode ser dado pela experiência. Assim, parecia ser 
possível descobrir-se coisas do mundo real verificando-se 
primeiro o que é evidente por si mesmo, e empregando-
se, depois, a dedução (RUSSELL, 1966, p. 43). 

Sócrates encontrou na matemática e na geometria inspiração 
para construir um método dialético de investigação filosófica. 
Influenciado por Pitágoras, ele passou a buscar os elementos 
metafísicos que estruturavam a realidade. Seu raciocínio era simples: 
se os ensinamentos de Pitágoras chegavam a conclusões impossíveis 
de serem refutadas, então a Filosofia poderia ser capaz de buscar 
a verdade também. Pois, ao apreender verdades, o filósofo estaria 
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tomando contato com estruturas supratemporais e perfeitas, capazes 
de fornecer parâmetros mais justos para as ações humanas. Logo, 
Sócrates acreditou na capacidade de melhoramento do homem: na 
medida em que o homem busca o conhecimento que estaria acima 
dele. Mesmo que os resultados dessa busca fossem pequenos, não 
haveria problema, pois a prática da filosofia estaria na tentativa de 
alcançar pequenas porções desse conhecimento.

As mudanças promovidas por Sócrates não se limitavam às novas 
concepções das investigações filosóficas. Antes dele, a filosofia estava 
associada a grupos organizados como seitas religiosas. Para fazer 
parte desses grupos, era preciso passar por ritos de iniciação, respeitar 
um quadro doutrinário e manter-se fiel às ordens do chefe do grupo. 
Contudo, com o método dialético proposto por ele, não era preciso 
manter-se associado a nenhum grupo para ser filósofo. Bastava ao 
iniciante buscar a verdade, amá-la e estar consciente de que nesse 
caminho o fracasso poderia arrebatá-lo. Isso é percebido nos diálogos 
de Sócrates descritos por Platão. Sócrates estava caminhando e, de 
repente, algum problema é colocado. Tão logo iniciados os diálogos, 
Sócrates provocava situações altamente constrangedoras, pois, através 
da dialética, desnudava as imprecisões conceituais dos sábios gregos.

A busca pela verdade iniciada por ele causou um mal-estar diante 
de seus pares. Esses, acostumados aos discursos retóricos, estavam 
diante de um universo intelectualmente diferente da prática até então. 
Enganam-se aqueles que acreditam que o pensamento de Sócrates 
fora absorvido pela aristocracia grega de braços abertos. Ele morreu, 
mas não cedeu diante do tribunal que o acusava de corromper os 
valores da Grécia. Sócrates começou a elaborar alguns métodos para 
se poder buscar essa sabedoria. Não deixando nenhum texto escrito 
e muito mais proposições do que respostas definitivas, Sócrates 
teve seu projeto filosófico continuado pelo seu discípulo Platão e 
posteriormente por Aristóteles. Logicamente, esses três filósofos 
apresentam diferenças entre si, mas mantiveram-se impecavelmente 
dentro da proposta fundamental do projeto filosófico proposto por 
Sócrates: submeter à apreensão da realidade aos métodos filosóficos 
para se aproximar da Sabedoria superior.

Com o uso do método dialético, ele fazia uma contraposição 
de diferentes perspectivas e indagava os sujeitos tidos como sábios 
sobre os fundamentos das ideias que eles estavam elaborando. Os 
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resultados obtidos por essa técnica socrática foram avassaladores, pois 
se podia notar que as bases teóricas de muitos sábios apresentavam 
problemas lógicos primários. Foi devido a estes constantes diálogos 
feitos publicamente que Sócrates fora condenado a tomar cicuta, 
pois recebera a acusação de corromper a sociedade ateniense. A 
técnica utilizada por Sócrates era a dialética, que consistia num exame 
e depuração das ideias. A vida examinada era fruto de uma vida 
refletida. Havia também uma fidelidade completa à sua consciência. 
Sócrates faz uma ligação entre suas ações com o mundo teorético. 
Essa ligação é feita pela consciência.

Um livro muito importante para compreendermos o método de Sócrates 
é: VOEGELIN, Eric. Anamnese. São Paulo: É Realizações, 2011.

Para saber mais

Mas as contribuições anunciadas por Sócrates, Platão e Aristóteles 
não foram compreendidas por todos. Não encontramos, nas gerações 
posteriores, mentes capazes de apreenderem a proposta inicial do 
projeto filosófico. Nem mesmo os integrantes da academia platônica 
souberam fazer bom uso do esforço magnânimo desenvolvido pela 
principal tríade filosófica grega.

Durante boa parte da formação da Grécia Antiga, a autonomia 
das cidades-estado era sua marca registrada. Contudo, com 
essas características organizacionais, os gregos ganhavam em 
aprimoramento político, mas permaneciam deficitários militarmente. 
O fato de cada cidade-estado não estar interligada, não dava condições 
para que se tivesse uma força militar organizada e numerosa entre 
as cidades-estado. Portanto, os gregos começaram a ser vulneráveis 
a inimigos externos. Com o fim da pólis, não havia mais o espaço 
para os constantes debates, os níveis de linguagem desenvolvidos 
que permitiram a elaboração do pensamento filosófico não existiam, 
sendo assim, no período helenístico começaram a aparecer 
pensadores que raciocinavam de acordo com seus próprios critérios 
e interesses, sem se preocupar em estabelecer uma ligação com o 
que outros estavam produzindo. 

Havia uma pluralidade de assuntos abordados e de opiniões que 
não estavam conectadas entre si. A falta de um território de discussão 
comum foi determinante para o enfraquecimento da filosofia, 
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pois o apuramento dos argumentos, das construções lógicas e do 
aprendizado, desenvolvido pela tradição que os antecederam, não 
era possível. A compreensão mais refinada do projeto proposto por 
Sócrates só conseguiu atingir sua plenitude quase mil anos depois, 
com Santo Agostinho, no século 5 d.C., que é considerado como um 
dos últimos filósofos da antiguidade que veio a ser testemunha da 
degradação da civilização romana.

A nova concentração da personalidade moral implicou 
diversos conceitos como corolários que indicam as 
tendências das ideias futuras. Na ética platônica e 
aristotélica, a pólis era a estrutura de fato da existência 
humana, e a discussão sobre a areté e a eudaimonia apenas 
poderia conduzir à classificação do estatuto dos seres 
humanos nesse mundo definido. Agora, com o domínio das 
relações sociais e políticas relegado a um lugar secundário 
e com fragmentação pessoal do logos universal e com 
guia supremo de conduta, foi necessário encontrar uma 
categoria para expressar o acordo do comportamento 
humano com a grande harmonia da razão cósmica. Este 
conceito de adequação do comportamento foi chamado 
kathekon por Zenão. Os kathekonta, os atos adequados, são 
traduzidos geralmente como “deveres”. Cícero traduziu-os 
por officia. Através da ideia dos “deveres”, em harmonia com 
a natureza/logos, tornou-se possível ligar a existência, de 
outro modo anárquica, do homem sábio à ação requerida 
pelas instituições políticas (VOEGELIN, 2012, p. 134). 

O desligamento da filosofia com o projeto socrático também pode 
ser percebido na modernidade. A principal característica apresentada 
pela perspectiva desenvolvida na modernidade é o estabelecimento 
de uma nova epistemologia. O seu principal foco é justamente o 
questionamento, a suspensão, a crítica e a negação dos elementos 
transcendentes, tanto na tradição judaica quanto da grega.

Questão para reflexão

Estudamos nessa seção a importância do pensamento de Sócrates 
para a história do Ocidente. Os ideais defendidos por Sócrates, 
como verdade, virtude e sabedoria são preceitos ultrapassados ou 
são válidos ainda hoje? Podemos adotá-los como pressupostos 
fundamentais para guiarmos nossas vidas?
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Atividades de aprendizagem

1. Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontrou o 
seu ponto de partida na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra 
Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele 
era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, 
Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por 
reconhecer a sua própria ignorância.
O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a filosofia, pois 

a)  Afirma a superioridade da filosofia.
b)  É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, 
uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos 
filósofos gregos. 
c) A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que 
estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 
d) É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos 
problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas. 
e)  Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por 
querer adquirir conhecimentos

2. Sócrates considerava o diálogo como a forma por excelência do 
exercício filosófico e o único caminho para chegarmos a alguma verdade 
legítima. 
De acordo com a doutrina socrática: 

a) A busca pela essência do bem está vinculada a uma visão ecumênica da 
filosofia.
b) É a natureza, o cosmos, a base firme da especulação filosófica. 
c) O exame antropológico deriva da impossibilidade do autoconhecimento 
e é, portanto, de natureza sofística.
d) Busca pela essência do bem está vinculada a uma visão antropocêntrica 
da filosofia.
e) A impossibilidade de responder (aporia) aos dilemas humanos é sanada 
pelo homem, medida de todas as coisas.
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Seção 2

Platão

A filosofia de Platão foi, durante toda a história do Ocidente, fonte 
de debate e inspiração. A influência de Platão no contexto grego é 
incontestável. Mas, suas influências não pararam por aí. Percebemos 
que durante a Idade Média — Ocidente e Oriente — muitos filósofos 
católicos e islâmicos beberam dos ensinamentos platônicos e 
aristotélicos para relacionarem as práticas exercidas pela religião que 
professavam com as ferramentas dialéticas e lógicas, obtidas com as 
contribuições da filosofia clássica.

2.1 - Platão

Platão nasceu em Atenas em 427 a.C. Foi filho de uma classe de 
políticos importantes da cidade. É considerado o principal discípulo de 
Sócrates. Essa influência o levou a abandonar a carreira política e se 
dedicar ao desenvolvimento da filosofia. Em 387 a.C., fundou uma escola 
de filosofia — a Academia — que agrupava alguns alunos. Essa instituição 
existiu por vários séculos, e foi extinta pelo imperador Justiniano, no 
ano de 529 d.C. O principal discípulo de Platão foi Aristóteles. Veremos 
na próxima seção que o pensamento deles representa o momento 
mais determinante de toda filosofia antiga. Platão viveu entre os séculos 
V e IV a.C. e pôde ver o declínio da sociedade grega: as invasões 
macedônicas iniciadas com Felipe II e concluídas com Alexandre, o 
Grande, foram fulminantes para desestabilizar politicamente o mundo 
grego. Atenas sucumbiu, portanto, diante de um dos maiores impérios 
da Antiguidade. Os escritos de Platão são fundadores de uma série de 
desdobramentos na história. Boa parte de seus textos narram diálogos 
de Sócrates, que foi sua principal influência. Tudo que se conhece até 
hoje do pensamento socrático foi dado pelas mãos de Platão, visto 
que, Sócrates não deixou textos escritos para a posteridade. 

A obra de Platão é marcada por diálogos dialéticos, nos quais, 
Sócrates é o personagem da maioria de suas obras. Diante dessa 
informação, podemos afirmar que Sócrates teve um papel determinante 
no da linguagem escrita da filosofia. Podemos perceber que Platão 
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seguiu os passos de Sócrates, logo, sua principal intenção foi continuar 
a buscar a verdade. Para isso, utilizou-se das ferramentas dialéticas 
indicadas por seu mestre, mas Platão foi além, pois aprofundou as 
propostas de Sócrates e forneceu uma importante resolução para um 
debate filosófico que durava um bom tempo: as diferentes perspectivas 
sobre o ser entre Parmênides e Heráclito. 

Platão dizia que os seres são formas imperfeitas e transitórias. Essa 
característica indicava que eles não possuem a verdade que a filosofia 
desejava encontrar. Seguindo os passos de Parmênides, Platão pensava 
que a verdade era única e eterna, portanto, não poderia estar nos seres 
materiais. O mundo material, concreto e imanente está em constante 
transformação, mutação e mudança, logo, nele tudo é imperfeito. 
Contudo, mesmo assim, não poderíamos dizer que a verdade não 
existe ou que não podemos apreendê-la — esse argumento foi utilizado 
pelos sofistas —, visto que somos capazes de perceber identidades nos 
seres. Portanto, temos a capacidade de perceber a forma aproximada 
do ser das coisas. 

Vejamos o seguinte caso: se Sócrates, utilizando sua ironia, 
perguntasse-nos: o que é o ser humano? Sabemos que essa resposta 
não pode se basear somente no que eu sou, visto que, apesar de 
ser homem não estão contidas em meu ser todas as características, 
acidentes e possibilidades humanas. Sendo assim, sou uma forma 
incompleta, parcial e transitória do ser humano. Mas, mesmo assim, 
quando alguém olha para mim, sabe perfeitamente que está diante 
de um ser humano e não está diante de uma fruta, um rinoceronte 
ou uma árvore. Dessa forma, eu não sou um ser humano em forma 
plena e perfeita, mas ao me visualizar, se percebe estar diante de uma 
forma humana. Segundo Platão, essa percepção é possível porque eu 
sou um ser humano por aproximação, por analogia ao ser humano 
perfeito e pleno do mundo ideal. Nesse ponto, podemos encontrar 
a principal contribuição de Platão: as ideias. Com isso, ele resolveu o 
impasse entre Parmênides e Heráclito. O que permite saber que eu 
sou um ser humano e você também é, mesmo com as diferenças, 
acidentes e movimentos, é a ideia de ser humano que possuímos e que 
apreendemos com nossa inteligência.
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Um dos principais livros para compreendermos a filosofia platônica, 
desde sua origem até nossos dias é: REALE, Giovanni. Para uma nova 
interpretação de Platão. São Paulo: Edições Loyola, 2009. Essa obra 
surpreende pela incrível discussão e conexão de todas as correntes 
interpretativas sobre a obra de Platão. Reale estabeleceu um levantamento 
das principais interpretações sobre a obra de Platão desde a antiguidade 
até a contemporaneidade.

Para saber mais

Aprofundando as indagações platônicas, podemos perguntar: de 
onde vem a certeza que me permite classificar e perceber os seres? 
Não pode estar nos próprios seres materiais e no mundo, visto que, 
tudo é transitório e imperfeito. Mas está em mim de algum modo, pois 
se não fosse assim, não poderia identificar as coisas. No livro VII do 
livro A república, Platão criou a chamada alegoria da caverna. Vejamos: 
existia uma caverna na qual viviam pessoas amarradas desde a infância. 
Estavam de costas para a saída e não se viravam para vê-la por conta 
de correntes que os prendiam. Eles estavam envoltos por uma grande 
penumbra, recebendo pouca luz de fora da caverna. Só visualizavam 
sombras, refletidas no fundo das paredes da caverna. As pessoas do 
lado de fora da caverna tinham suas sombras refletidas no fundo da 
mesma. Os prisioneiros atribuíam às sombras todas as vozes e barulhos 
que ouviam do lado fora. Um dia, um prisioneiro se livrou das correntes 
e resolveu sair da caverna. Num primeiro momento, a luz o cegou, e só 
com o tempo o homem foi apreendendo as verdadeiras formas, cores e 
características dos seres exteriores à caverna. Posteriormente, o homem 
voltou à caverna e tentou convencer seus pares de sua descoberta. 
Surpreendentemente, eles não aceitaram suas colocações e o 
ameaçaram de morte. Esses homens, acorrentados dentro da caverna, 
não conseguiriam encontrar a verdade, a luz de um conhecimento 
maior, pois estariam impossibilitados de se locomoverem e, assim, 
mantêm-se presos as suas coisas materiais, que os impossibilitam 
de alcançarem o Bem Supremo. Dentro da caverna, formariam seu 
corpo de verdades, porém essas não passariam de puras ilusões, de 
falsificação do mundo inteligível:
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Finalmente, podemos concluir que, com a teoria das 
ideias, Platão pretendeu sustentar o seguinte: o sensível 
só se explica mediante o recurso ao supra-sensível, o 
relativo mediante o absoluto, o sujeito a movimento 
mediante o imutável, o corruptível mediante o eterno 
(REALE, 2005, p. 138).

No entanto, é pelo uso da razão que há a possibilidade de se obter 
um entendimento do ideal. Nota-se aqui a influência que Platão teve 
de Pitágoras, o qual era um matemático que explicou fenômenos 
da natureza usando cálculos matemáticos, como, por exemplo, o 
cálculo de intervalos de notas musicais e o estabelecimento de escalas 
cromáticas na música. Quando o platonismo atribui essa significação 
à razão, que, com o seu uso, conseguiria chegar ao conhecimento — 
e, consequentemente, às verdades das coisas — inaugura-se um novo 
processo na história da humanidade, o qual se faz presente até hoje na 
cultura do Ocidente. 

Platão estabeleceu uma divisão da relação do homem com o real, 
criando um mundo ideal, metafísico, de formas equilibradas e perfeitas, 
como salienta neste trecho de Fedro:

A alma universal rege a matéria inanimada e manifesta-
se no universo de múltiplas formas. Quando é perfeita e 
alada, paira nas esferas e governa a ordem do cosmos. 
Mas quando perde as suas asas, decai através dos 
espaços infinitos até se consorciar a um sólido qualquer, 
e aí estabelece o seu pouso. Quando reveste a forma 
de um corpo terrestre, este começa, graças à força que 
lhe comunica a alma, a mover-se. É a esse conjunto da 
alma e de corpo que chamamos de ser vivo e mortal 
(PLATÃO, 2001b, p. 83).

A “alma universal” a que Platão se refere no início dessa citação é 
justamente o Mundo Ideal. Sendo assim, para o platonismo, o mundo 
sensível, ou seja, a realidade que se conhece e se apreende, não passa 
de uma cópia imperfeita desse plano ideal que se encontra em um 
além-mundo. O caminho mais próximo para esse supramundo seria 
a atividade filosófica. Através do pensamento, teríamos um contato 
mais próximo com essas formas fixas do conhecimento, as quais 
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poderiam ser codificadas pela matemática, o Grande, que seria a 
expressão numérica dessas formas perfeitas. É por isso que Platão, 
na sua república ideal, coloca a música em um nível superior com 
relação às outras artes, em razão de a música ser uma arte que pode 
ser matematicamente explicada.

Essa metáfora é um recurso de linguagem utilizado por Platão que 
expõe, de certa forma, a estrutura da realidade platônica e, ao mesmo 
tempo, revela o sentido da filosofia. Platão entendia que vivemos em 
um mundo de sombras, de impressões imperfeitas, que chamou de 
mundo sensível. Podemos entender o termo “sensível” como aquilo 
que está relacionado aos nossos sentidos corpóreos. Nesse mundo, 
não podemos conhecer a verdade, visto que ela está num outro 
mundo. Esse outro mundo corresponde ao lado externo da caverna, 
que recebe o nome de mundo inteligível, ou mundo das ideias. Com 
o desenvolvimento desse entendimento baseado na busca da ideia, 
das verdades do mundo das ideias, Platão fundou uma corrente de 
pensamento: o Idealismo.

Destaca-se uma dualidade que forma a concepção cosmológica 
do platonismo: o mundo ideal e o mundo sensível. Temos aqui uma 
separação entre o inteligível e o sensível. Dentro do Mundo Ideal, 
desse mundo inteligível, segundo Platão (2001a), originam todas as 
formas perfeitas, concebidas pelo mais profundo equilíbrio, onde 
elas se encontram estáticas, imóveis, em um estado de perfeição 
em si; um mundo atemporal e imutável. Segundo Platão (2001a), a 
preocupação da ciência encontra-se nas ideias: formas incorpóreas e 
transcendentes. Desse modo, a busca pelo bem supremo, enquanto 
ideias ontologicamente puras, é a objetividade do saber. Quando 
Sócrates chamava nossa atenção para o fato de que todo ser humano 
deveria inclinar sua atenção para a busca de valores superiores, ele 
falava justamente na capacidade de contato que o homem tinha com 
o mundo das ideias. 

Por outro lado, tem-se o mundo sensível, que é ao qual pertence 
a realidade concreta, com todas as suas precariedades; um mundo 
temporal e mutável. A vida na Terra, para o platonismo, é tida como 
uma realidade aparente, uma sombra ou cópia mal feita do mundo tido 
como perfeito. Caberia, então, ao homem, conseguir chegar o mais 
próximo possível do mundo ideal de perfeição, pois assim haveria a 
possibilidade de dar corpo a uma moral, a uma ética, ao saber político, 
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que começa no momento em que o homem se preocupa em sair 
do mundo sensível. Isso só seria possível com o pensamento, pois 
este também se apresenta como incorpóreo, com a aplicabilidade de 
consequências lógicas ou passíveis de uma explicação matemática, o 
que, para Platão (2001a), era chamada de “o Grande”.

Geralmente os teóricos do platonismo só dissertam sobre esses 
dois mundos, mas Platão (2003) falou também de um terceiro mundo: 
o mundo dos princípios. Nesse mundo, repousam as leis eternas do
universo que constituem o ideal e o mundo sensível. As formas perfeitas 
contidas no mundo ideal que se refletem imperfeitamente no mundo
sensível são frutos do mundo dos princípios.

No idealismo, entendemos que os seres materiais têm uma 
natureza distorcida e a busca pela verdade é um processo interior e 
baseado nas formas ideais, perfeitas, eternas. O homem é entendido 
por Platão como o ser capaz de unificar esses dois mundos. Com 
isso, torna-se capaz de conhecer a verdade, pois viveu na eternidade 
no mundo das ideias. Portanto, a alma humana reconhece aquilo que 
se parece com o que apreendeu no mundo das ideias. A ideia que 
possuímos de bem, bom, belo, correto e verdadeiro é fruto de nossas 
reminiscências (anámnesis). Portanto, o conhecimento filosófico é uma 
rememoração, uma simples lembrança das verdades que possuímos 
na alma, obtido no período que estávamos na eternidade. Para Platão, 
era necessário realizar a busca da verdade para tomarmos posse da 
virtude transcendente e assim melhorar o indivíduo, como explica 
Voegelin (2009, p. 47, grifo do autor):

Uma filosofia da ordem é o processo através do qual 
encontramos a ordem de nossa existência como 
seres humanos na ordem da consciência. Platão 
deixou esta filosofia ser dominada pelo símbolo da 
“Anamnese”, recordação.

A Anamnese é o método de autorreflexão desenvolvido por Platão 
que consistia na tentativa de uma busca interior realizada pelo homem 
para encontrar, pelo uso da memória, da razão e das experiências, as 
verdades inerentes a todo ser. Esse é um processo muito complexo 
que exige mais do que uma simples busca pelo conhecimento, exige a 
dedicação de uma existência.
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Questão para reflexão

É possível utilizarmos a filosofia de Platão para compreendermos 
aspectos da vida política brasileira? Até que ponto nossas discussões 
políticas estão próximas ou afastadas das questões estudadas pelos 
filósofos da antiguidade clássica?

Um importante ponto no pensamento de Platão é a crença na 
imortalidade da alma. Em outra alegoria ele contou que a alma, antes 
de estar encarnada em um corpo, era uma carroça puxada por dois 
cavalos, um era dócil e manso e o outro muito arredio. Os dois cavalos 
eram controlados por um cocheiro. Platão descreveu a estrutura da 
alma humana da seguinte maneira: o cocheiro era a representação 
da razão. O cavalo arredio à representação dos impulsos sexuais, 
das necessidades físicas e das paixões. Por fim, o cavalo dócil uma 
representação dos impulsos mais nobres como a coragem, a honra, 
a vontade de vencer dificuldades. Toda alma vivia num mundo acima 
do céu, os cavalos alados voavam e a alma contemplava o mundo das 
ideias, ou seja, essa alma via as coisas como elas realmente eram. No 
entanto, as constantes dificuldades de equilibrar os dois cavalos fizeram 
com que a alma caísse do mundo perfeito e encarnasse num corpo 
físico. Se a alma pode contemplar as ideias, ela será um ser humano, 
que é um ser entre o mundo sensível o mundo inteligível, justamente, 
por possuir dentro de si as pequenas lembranças do que contemplou 
do mundo ideal ainda na eternidade.

A alma humana possui três dimensões: uma racional, representada 
pelo cocheiro, outra irascível, o cavalo dócil e outra sensual, o cavalo 
bravio. Existem pessoas nas quais predominam a dimensão racional. 
Elas são seres naturalmente inclinados ao conhecimento e à apreensão 
das ideias. Em outras pessoas, predomina a dimensão irascível, logo, 
são pessoas inclinadas a atos de bravura e sentimento patriótico. E, por 
fim, existem pessoas que predominam a dimensão sensual e inclinadas 
a saciar suas necessidades imediatas, como o sexo, a fome, o medo.

Platão entendia que a organização da cidade ideal deveria seguir 
a organização da própria ética. Em última instância, da própria alma 
humana. Se a alma tem três dimensões — sensual, irascível e racional 
— Platão entendia que a sociedade deveria representar essa divisão. 
Os comerciantes, agricultores e trabalhadores em geral eram pessoas 
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dotadas da dimensão sensual da alma. Eles eram, portanto, mais ligados 
às necessidades físicas e tinham como principal qualidade moral a 
temperança. Nos militares, prevalecia à dimensão irascível da alma, 
logo, eram propensos à bravura, à coragem, ao amor à cidade. Por 
último, os filósofos eram regidos pela racionalidade da alma e, assim, 
deles partiria a sabedoria. 

Platão pensava que essas divisões sociais eram necessárias para 
a organização da cidade. Elas deveriam estar hierarquizadas para 
produzir a maior de todas as virtudes políticas: a justiça. Os filósofos 
deveriam dirigir, legislar e educar os demais grupos sociais. Pela 
educação, selecionariam as pessoas capazes de pertencerem a 
cada um dos grupos. Os militares defenderiam a cidade e ocupariam 
uma posição de direção, mas abaixo dos filósofos. Aos demais 
trabalhadores, restaria uma formação elementar, básica e mais curta 
que a das demais. Contudo, somente a esse último grupo seria 
permitida a propriedade privada. Para os militares e os filósofos tudo 
seria público, para que eles se pautassem sempre nos interesses 
coletivos e não seus interesses particulares.

Na tentativa de elaborar uma forma de organização política perfeita, 
Platão tentou criar uma hipótese de uma república. Isso funcionou 
apenas como uma baliza e não como uma estratégia revolucionária 
de poder. Mas a participação e organização dos grupos sociais na 
república de Platão era no mínimo peculiar. Para ele, existiam três 
espécies de virtudes que compunham a alma de cada homem. Essas 
virtudes corresponderiam a divisão estamental da pólis. A primeira 
virtude é a sabedoria, e esta, portanto, deveria ser a responsável pela 
administração política da pólis, visto que, utilizava a razão antes de 
tudo. Essa casta era composta pelos filósofos. A segunda virtude era a 
coragem, que deveria se preocupar com a defesa da cidade. Era a casta 
dos guerreiros. E, por fim, a temperança que regia os trabalhadores de 
uma maneira geral da pólis.

Devemos lembrar que mesmo não existindo na prática a 
República ideal de Platão, a divisão social e a participação na 
cidadania na Grécia Antiga eram particularidades muito rígidas. Logo, 
a cidadania não era exercida por todos atenienses, sendo reservada 
a uma parcela mínima da sociedade.
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Acreditamos que a leitura do livro A república, de Platão, é fundamental 
para a compreensão dos ideais platônicos. Ao tentar criar uma pátria 
perfeita, Platão realizou uma série de especulações para estruturar essa 
cidade hipotética. Temos, assim, a discussão de muitos fatores sociais 
como arte, política e filosofia.

Para saber mais

Os ideais platônicos são considerados moldes que funcionam como 
alicerces para padrões morais, éticos e estéticos do mundo ocidental. 
A concepção cosmológica elaborada pelo platonismo apresenta uma 
semelhança muito próxima com a visão oferecida pela religião cristã.

Questão para reflexão

De que maneira podemos estabelecer uma relação entre a 
cosmologia apresentada pelo platonismo com a interpretação 
fornecida pelo cristianismo? É possível encontrarmos alguns 
pontos de contato? Lembre-se de que muitos filósofos católicos 
foram assíduos leitores das obras de Platão; como exemplo, 
podemos citar Santo Agostinho.

Atividades de aprendizagem

1. Leia o texto abaixo e responda à atividade proposta:

Do lado oposto da caverna, Platão situa uma fogueira 
— fonte da luz de onde se projetam as sombras — 
e alguns homens que carregam objetos por cima 
de um muro, como num teatro de fantoches, e 
são desses objetos as sombras que se projetam no 
fundo da caverna e as vozes desses homens que os 
prisioneiros atribuem às sombras. Temos um efeito 
como num cinema em que olhamos para a tela e 
não prestamos atenção ao projetor nem às caixas de 
som, mas percebemos o som como proveniente das 
figuras na tela (MARCONDES, 2001, p. 37).
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Explique a importância filosófica da alegoria da caverna de Platão, 
comentando seu significado para a distinção entre aparência e essência.

2. Ética a Nicômaco é uma das obras fundamentais de filósofo grego 
Aristóteles. Leia o texto a seguir e responda à atividade proposta: 

A partir do trecho citado responda: quais são os motivos que levaram 
Aristóteles a descrever às relações humanas? 

[...] então, quando a amizade é por prazer ou por 
interesse mesmo, duas pessoas más podem ser 
amigas, ou então uma pessoa boa e outra má, ou 
uma pessoa que não é nem boa nem má pode ser 
amiga de outra qualquer espécie; mas pelo que são 
em si mesmas, é óbvio que somente pessoas boas 
podem ser amigas. Na verdade, pessoas más não 
gostam uma da outra a não ser que obtenham algum 
proveito recíproco (ARISTÓTELES, 2006, p. 123). 
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Seção 3

Aristóteles

Aristóteles é um dos principais pensadores da história. Alguns 
pesquisadores o consideram o maior entre todos os filósofos que já 
existiram. Certo é que, com ele, a Filosofia grega atingiu seu ponto mais 
complexo, profundo e amplo. Ele foi ao mesmo uma continuação da 
tradição iniciada em Sócrates e Platão, e um novo momento da filosofia 
clássica. Depois de Aristóteles, a filosofia grega, e posteriormente a 
romana, não desenvolveram todas as profundas questões por ele 
levantadas. Sendo assim, depois de Aristóteles, tivemos uma filosofia 
mais tímida e menos ambiciosa.

3.1 - Aristóteles

Aristóteles nasceu em Estagira, cidade da Macedônia, no ano 
de 384 a.C. Viveu grande parte de sua vida na cidade de Atenas. Foi 
discípulo direto de Platão e fundou posteriormente sua própria escola 
de Filosofia — o Liceu. Aristóteles era filho de um importante médico 
da Macedônia chamado Nicômaco. Atribuiu também esse nome ao 
seu filho.

Alexandre, o Grande, que foi um dos maiores imperadores e 
gênios militares da história foi aluno de Aristóteles. Com isso, podemos 
verificar o respeito e prestígio que Aristóteles possuía. Sua obra é muito 
vasta e rica. Seus escritos, no entanto, refletem apenas uma pequena 
porção de todo o formidável conhecimento desenvolvido. Sabemos 
que os livros de Aristóteles são simples anotações, rascunhos e rápidas 
organizações de suas aulas. Ou seja, um breve esboço do que era 
provavelmente dito aos seus alunos. A base de seus ensinamentos era 
transmitida oralmente em suas aulas. Essa não é uma característica 
somente de Aristóteles. Como vimos, Sócrates não produziu obras 
escritas e muitos ensinamentos platônicos eram reservados aos 
participante da academia. Mesmo com essa debilidade, Aristóteles 
ainda hoje nos impressiona pelas ideias que desenvolveu.

As influências da obra de Aristóteles não estão presas somente ao 
contexto da Grécia Antiga. Sabemos que seus pensamentos foram 
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fundamentais para elaboração de muitos desenvolvimentos filosóficos. 
A filosofia escolástica medieval é um exemplo dessa influência. Os 
filósofos católicos utilizaram as ferramentas lógicas desenvolvidas por 
Aristóteles para compreenderem as escrituras sagradas. O resultado 
dessas duas correntes — filosofia grega e tradição judaico-cristã — 
produziu uma das formas mais complexas e completas da filosofia. 
As obras de São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno e São Duns 
Scotto são exemplos dos maravilhosos frutos colhidos pelas sementes 
plantadas por Aristóteles. O gênero literário das Sumas foi estruturado 
nas ferramentas lógico-discursivas iniciadas pela filosofia de Aristóteles.

Nas tradições filosóficas árabes também encontramos  
essa influência:

As obras de Aristóteles exerceram uma profunda 
influência no mundo árabe. Mas eles também se 
interessaram por sua biografia. Vários autores 
transmitiram “vidas” de Aristóteles, cuja origem está 
perdida em textos da antiguidade grega. Graças 
a essa transmissão foi possível recuperar notícias 
desconhecidas, não referidas em outras fontes 
(GUERRERO, 2007, tradução nossa).

Muitos pesquisadores afirmam que a transmissão das obras de 
Aristóteles e sua preservação foram realizadas pelos árabes. Nos 
encontros culturais na península Ibérica, houve uma troca intensa de 
informações e esses escritos foram reinseridos na tradição cristã. Filósofos 
como Avicena conseguiram utilizar os pensamentos de Aristóteles para 
desenvolverem muitos avanços filosóficos. É interessante observarmos 
que tantos os filósofos cristãos quanto islâmicos conseguiram utilizar 
as obras de Aristóteles em sua atividade. O livro Da alma de Avicena é 
carregado de muitas observações desenvolvidas por Aristóteles.

Dividimos a obra de Aristóteles em quatro grandes áreas do 
conhecimento: os estudos sobre lógica — se encontram reunidos na 
obra Organon. Os estudos sobre as ciências teóricas — matemática, 
metafísica e física. As reflexões acercadas de ciências práticas — são 
as obras de ética, política e economia. Por último, temos as obras de 
ciências poéticas — divididas em poética e retórica. Existem outras 
obras nas quais se atribuem a autoria de Aristóteles, mas ainda não 
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foram confirmadas. A intenção de Aristóteles era especificar todas as 
formas de conhecimento humano. Sua atenção estava voltada para 
encontrar o porquê das coisas, descobrir as causas das mudanças e 
transformações, para, assim, delimitar o ser de cada objeto estudado. 
Esse processo foi chamado por ele de demonstração. Logo, a filosofia 
dava mais um passo: o saber não seria simplesmente definir o que 
são os seres, mas demonstrar como eles são. Essa prática é até hoje 
determinante no pensamento científico. Para realizar isso, Aristóteles 
desenvolveu a lógica como um instrumento do pensamento capaz de 
estudar todos os seus campos.

Questão para reflexão

Sabemos que Aristóteles produziu uma importante obra e 
desenvolveu várias áreas do conhecimento. Será que no Brasil 
damos o devido valor às obras de Aristóteles? Elas são difundidas e 
discutidas com toda atenção que merecem? Encontramos edições 
comentadas, com boas traduções e amplos debates acadêmicos 
sobre esse filósofo?

A lógica foi, para Aristóteles, um instrumento de organização 
do pensamento e da apresentação das ideias. Temos, assim, uma 
oposição ao ceticismo dos sofistas que possuíam uma descrença 
na verdade. Para o sofista, bastava à vitória nas discussões públicas. 
Para Aristóteles, os argumentos deveriam ser formados de maneira 
ordenada na busca da verdade dos problemas. As ferramentas 
desenvolvidas pela lógica de Aristóteles eram compostas por regras 
da organização correta do pensamento, de textos e da fala. Além 
disso, buscava identificar os paralogismos ou falácias, isto é, falsos 
juízos — afirmações falsas em sentido filosófico. Preste muita atenção 
nos próximos passos. Eles são determinantes para compreendermos 
vários aspectos do pensamento aristotélico. 

O princípio da lógica está na identidade, não contradição e 
terceiro excluído. Vamos ver como isso se realiza na prática: se (A) 
é exatamente igual à outra entidade, (B), por exemplo, então temos 
(A = B). Logo, há uma identidade entre esses dois elementos (A e B). 
Portanto se A=B, necessariamente A não poderá ser diferente de B — 
esse é o princípio de não contradição. Portanto, nesse caso temos A=B 
ou AB, não existindo uma terceira opção. Temos, por fim, o princípio 
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do terceiro excluído. De certa forma, todos nós sabemos, mesmo 
que inconscientemente, esses elementos. A grande contribuição 
de Aristóteles está na capacidade de descrever como percebemos, 
raciocinamos e concluímos nossos pensamentos. Tendo um maior 
domínio sobre eles, podemos avançar significativamente nas nossas 
pesquisas.

Sabemos que a lógica estuda a articulação, a ligação e a conexão 
entre diferentes termos. Sendo assim, ela julga-os de acordo com sua 
veracidade e validade. Simplificando, afirmamos que a lógica é um estudo 
dos princípios da argumentação e da identificação dos argumentos 
corretos. Isso nos fornece as regras do pensar corretamente. Dividimos 
o estudo da lógica em três elementos principais:

Termos — são os sujeitos e predicados das afirmações. São os 
conceitos aos quais nos referimos. Acompanhe nosso exemplo: 
“Pedrinho é homem”. Sabemos que as palavras “Pedrinho” e “homem” 
são os termos. Podemos classificar os termos de acordo com a sua 
extensão, e podem ser universais, ou particulares ou singulares. 
Termos de extensão universais contêm todos os membros de um 
grupo. Observe, quando falamos: “Todos os brasileiros”, usamos o 
termo “brasileiros” em sua extensão universal. Quando falamos “alguns 
brasileiros”, utilizamos o termo em extensão particular. Por último, ao 
afirmar: “um brasileiro”, usamos a extensão singular.

Proposição — após conectar dois termos, temos uma proposição. 
Ou seja, passa a existir um juízo, uma afirmação sobre algo. Veja nosso 
exemplo: quando unimos os termos “Pedrinho” e “brasileiro”, podemos 
obter a proposição “Pedrinho é brasileiro”. Isso indica que Pedrinho é 
uma extensão particular do termo brasileiro. No entanto, ao fazer outra 
conexão entre esses termos, posso obter outra proposição: “Pedrinho 
gosta dos brasileiros”. Nesse caso, o conteúdo da proposição é outro, 
mesmo usando os mesmos termos.

Argumentos — é formado pelas conexões entre as proposições 
indicando uma conclusão final. Ao estudar os argumentos, descobre-
se uma técnica lógica que Aristóteles chamou de teoria dos silogismos. 
Um silogismo é quando temos a proposição inicial (premissa maior), a 
segunda proposição, que acrescenta informações à primeira (premissa 
menor), e acaba por provocar uma conclusão. Por exemplo:

• Pedrinho é homem (premissa maior).

• Homens são mortais (premissa menor).
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• Pedrinho é mortal (conclusão).

Quando afirmamos que um argumento é lógico, é porque ele 
utilizou corretamente os termos e as proposições. Com isso, produziu 
uma conclusão final, que é a consequência da soma ou subtração das 
premissas. Há muitas formas mais complexas de análise dos silogismos 
e regras para sua verificação quanto à sua veracidade e validade. Um 
argumento será verdadeiro quando seu conteúdo for correspondente 
ao fato que expõe e válido quando seguir corretamente às regras da 
lógica. Portanto, sabemos que é possível ter um argumento logicamente 
válido, mas não verdadeiro. Veja o exemplo a seguir:

• Todos os cães voam (premissa maior).

• Totó é um cão (premissa menor).

• Totó voa (conclusão).

Esse silogismo é logicamente válido, mas não é verdadeiro, visto 
que, na realidade, os cães não voam. A lógica desenvolvida por 
Aristóteles é aceita pela ciência até hoje, e pouquíssimas novidades 
surgiram nessa área. O que tivemos, posteriormente, foi a aplicação 
dessas contribuições de Aristóteles em muitas áreas do conhecimento.

Uma das principais obras para compreendermos a vida e a obra de 
Aristóteles é: REALE, Giovanni. Aristóteles. São Paulo: Edições Loyola, 2010. 
Reale apresenta uma capacidade ímpar para descrever com exatidão os 
principais pontos da filosofia de Aristóteles.

Para saber mais

Depois de estudarmos a lógica, veremos a metafísica. Aristóteles 
dizia ser a filosofia primeira, isto é, aquela que precede todas as 
demais filosofias, aquela sem a qual não se entenderia mais nada. Ele 
se dedicou a investigação da estrutura da realidade e do ser de todas 
as coisas. Sem isso, não se poderia estudar a realidade e as coisas que 
se apresentam nela. Temos aqui a mais radical de todas as filosofias: a 
Metafísica busca chegar às perguntas mais profundas sobre as formas 
do conhecimento humano. Contudo, não pense que os estudos 
de metafísica de Aristóteles são meras abstrações sem conexão 
com a realidade. Segundo ele, esses estudos eram necessários para 
compreendermos todo conjunto da realidade. Na modernidade, 
perdemos drasticamente essa capacidade, na medida em que 
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colocamos nossa atenção nos seres materiais e nos relacionamos 
com eles de modo puramente quantitativo. A proposta desenvolvida 
por Aristóteles partia das implicações metafísicas dos seres. Nisso, 
tínhamos as descrições quantitativas e qualitativas dos seres. Sair 
dessas pegadas foi uma perda irreparável para nossa cultura.

Questão para reflexão

É possível encontrarmos atualmente filósofos com a mesma 
magnitude de Aristóteles? Se a resposta for afirmativa, pense: qual 
é esse filósofo? Qual é a sua obra?

O nome dado à metafísica de Aristóteles foi originalmente “Filosofia 
Primeira”. Ele entendia que este é o estudo que dá base aos outros 
estudos possíveis. O nome “metafísica” apareceu na organização da 
obra de Aristóteles séculos mais tarde. Por ela anteceder os estudos 
sobre a Física foi chamado de Metafísica. O termo “metafísica” passou 
a ser usado no sentido de dizer que estuda as coisas que estão para 
além do que é físico. Contudo, sabemos que o sentido original não 
é exatamente este. Aristóteles tratou nesta obra de ideias como a de 
“Deus”, no sentido de explicar a realidade concreta, o mundo que 
conhecemos, o que chamamos de realidade. Veja na citação a seguir, 
como Giovanni Reale e Dario Antiseri justificam o estudo da Metafísica 
em Aristóteles:

Mas “para que serve” essa metafísica? — pode ser 
perguntar alguém. Propor-se essa pergunta significa 
posicionar-se num ponto de vista antitético ao de 
Aristóteles. Como ele diz, a metafísica é a ciência 
mais elevada precisamente porque não está ligada 
às necessidades materiais. A metafísica não é uma 
ciência voltada para objetivos práticos ou empíricos. 
As ciências que têm tais objetivos submetem-se a 
eles: não valem em si e por si mesmas, mas somente à 
medida que efetivam os objetivos. Já a metafísica é a 
ciência que vale em si e por si mesma, já que tem em 
si mesma o seu corpo — e, nesse sentido, é ciência 
“livre” por excelência. Dizer isso nada mais significa 
do que afirmar que a metafísica não responde a 
necessidades materiais, mas sim espirituais, ou seja, 
àquela necessidade que nasce quando as necessidades 
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físicas estão satisfeitas: a pura necessidade de saber 
e conhecer o verdadeiro, a necessidade radical de 
responder aos “por quês”, especialmente ao “por quê” 
último (REALE, 2005, p. 180).

Na “metafísica”, Aristóteles afirmou tratar dos conteúdos filosóficos 
mais puros, pois não se ocupou de objetos concretos ou situações 
específicas, mas pretendia estudar universalmente o ente enquanto 
tal. Ou seja, analisar o que são e como podemos conhecer todo tipo 
de entes, os objetos, as ideias, as pessoas e as criações humanas. 

Aristóteles disse que existiram dois tipos fundamentais de entes: 
os entes naturais e os entes matemáticos. Os entes naturais são os 
que existem na realidade concreta, possuem dentro de si algo que 
gera movimento e mudança, se transformam ao longo do tempo. 
Os entes matemáticos são perfeitos e não mudam, mas não são 
abstratos. A filosofia pode e deve estudá-los, visto que, podem ser 
conhecidos, pois possuem uma forma inteligível. Isso nos indica que 
eles possuem uma estrutura, uma função, que a mente humana é 
capaz de captar e perceber. Uma criança ao desenhar um círculo, 
com duas linhas horizontais no ponto superior e duas verticais no 
ponto inferior, representando um corpo humano, já é capaz de captar 
qual é a estrutura, a forma de um ser humano, não só no sentido 
externo, de sua aparência, mas também percebe a mobilidade dos 
braços e pernas e assim a função do próprio corpo. 

Aristóteles analisou também o ser dos entes. Segundo ele, todo 
ente possui uma substância, um conteúdo. Isso está presente nas 
manifestações desse ser. Essa característica dá a ele unidade. Sendo 
assim, entendemos que a substância é o que faz o ente ser o que 
é. Isso o torna real. A substância do ser possui duas categorias 
fundamentais: matéria e forma. Para determinar o que um ser é 
precisa-se pensar em sua matéria, isto é, do que ele é feito. A matéria 
de uma mesa é a madeira, a de uma rede é o algodão, de uma 
panela é o alumínio, a de um livro é o papel e assim por diante.

Uma das principais discussões da filosofia brasileira sobre a obra de 
Aristóteles é: CARVALHO, Olavo de. Aristóteles sobre uma nova perspectiva. 
São Paulo: É Realizações, 2007.

Para saber mais
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De acordo com o que estudamos, o fato das coisas mudarem era 
fonte de um grande debate entre os filósofos gregos. Parmênides 
entendia que seres verdadeiros não se moviam. Portanto, nessa 
concepção, tudo o que move é falso. Os entes verdadeiros não se 
movem e não mudam, logo, são eternos. Platão apresentou uma 
análise mais completa que a de Parmênides. Ele afirmava que os 
entes materiais estão em constante mudança e são simplesmente 
meras sobras do mundo verdadeiro — o mundo das ideias. Este 
mundo é verdadeiro, imóvel, perfeito e eterno. Diante desse 
complexo debate intelectual, Aristóteles apresentou uma proposta 
que revolucionou o pensamento grego: o eixo dessa questão estava 
na teoria de ato e potência. 

O fato dos seres serem efêmeros não lhes dá a condição de 
imperfeitos. Para Aristóteles, a mudança é apenas a atualização do 
ente numa nova forma de existência. Temos, portanto, o mesmo ser 
que continua existindo, mas de maneira atualizada. Segundo esse 
pensamento, todos os entes possuem uma forma atual. Chamamos 
a de ato. Contudo, ele carrega latente consigo a potência de se 
tornar outra coisa, ou seja, de se modificar. Então, para Aristóteles, 
as modificações que os seres passam não lhes impedem de serem 
verdadeiramente o que são. De certo modo, tudo o que eles foram, 
são e ainda virão a ser, está dentro deles como potência. A semente 
da laranjeira carrega em si como potência, todos os atos da árvore 
adulta, todos os galhos, frutos, folhas, raízes e tronco. Com uma 
pequena diferença: ela é semente em ato e árvore como potência.

Temos, assim, quatro tipos de causas que podem são percebidas:

• Causa material — é a mudança ligada à matéria que 
constitui o ser.

•  Causa formal — refere-se à forma que uma coisa pode ter (a 
forma é entendida não só no sentido de sua aparência, mas 
no sentido das funções que pode ter). 

•  Causa eficiente — faz o ente ser o que é.

•  Causa final — é o fim para o qual aquele ente existe.

Aristóteles se dedicou também ao estudo da política. Seus escritos 
sobre esse tema analisavam as diferentes formas de governo na 
antiguidade. Vemos aqui uma capacidade incrível que Aristóteles 
possuía para descrever a realidade. Os estudos de política estavam 
relacionados diretamente aos estudos da ética:
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Nosso objetivo é demonstrar que o estudo da ética 
aristotélica é fundamental para o estudo da ética 
ocidental. A ética aristotélica é fundamentada no 
bom senso, fundada nos juízos morais do homem 
bom e virtuoso. Neste sentido, sua ética se articula 
a partir de uma pergunta fundamental: qual é o bem 
supremo do homem e, o fim que tendem todas as 
coisas? E assim se evidencia que o bem supremo do 
homem é a felicidade, que todo homem deve buscar 
com suas ações, sendo a felicidade uma atividade da 
alma conforme a razão e a virtude. Para se chegar à 
plena felicidade dentro da sociedade, a justiça entre 
os indivíduos deverá estar presente, para não se haver 
desigualdades, mas sim o meio termo entre as partes, 
inclusive no que diz respeito aos relacionamentos 
(CALOVI, 2010, p. 1).

Sendo assim, devemos perceber que o estudo da ética em 
Aristóteles não é uma simples abstração ou a fundação de um código 
fixo de conduta. Esse estudo é muito mais complexo, pois se trata 
da análise de valores de caráter universal que se relacionam com os 
eventos particulares da realidade social. O filósofo, para Aristóteles, 
deveria adquirir a sensibilidade de realizar a conexão direta dos dois 
mundos, ou seja, atualizar na realidade os conteúdos apreendidos de 
maneira puramente intelectual.

Atividades de aprendizagem

1. “[...] após ter distinguido em quantos sentidos se diz cada um [destes 
objetos], deve-se mostrar, em relação ao primeiro, como em cada 
predicação [o objeto] se diz em relação àquele” (ARISTÓTELES, 2002, p. 97). 
De acordo com a ontologia aristotélica,

a) A metafísica é “filosofia primeira”.
b) O primeiro entre os modos de ser, ontologicamente, é o “por acidente”, 
isto é, diz respeito ao que não é essencial. 
c) A substância é princípio e causa de todas as categorias, ou seja, do ser 
enquanto ser. 
d) A substância é princípio metafísico, tal como exposto por Platão em  
sua doutrina. 
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2. Leia o fragmento a seguir e responda à atividade proposta em seguida:
A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do 
mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição 
existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é 
a saúde; porém, a mais doce é ter o que amamos”. Todos esses atributos 
estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a 
identificamos como felicidade (ARISTÓTELES, 2010).
Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, 
Aristóteles a identifica como: 

a) Finalidade das ações e condutas humanas.
b) Busca por bens materiais e títulos de nobreza.
c) Plenitude material a ascese pessoal.
d) Conhecimento de verdades imutáveis e imperfeitas.
e) Expressão do sucesso individual e reconhecimento público.

Fique ligado

Nesta unidade, caro aluno, tivemos a oportunidade de estudar as 
principais linhas de pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles 
são considerados a tríade fundamental da filosofia clássica. Suas ideias 
influenciaram o contexto antigo, mas, como vimos, encontramos suas 
influências durante toda história do ocidente e em muitos pensadores 
do oriente. Sócrates estabeleceu uma relação direta entre a filosofia e 
a vida prática do estudante. Platão tentou partir desses preceitos para 
tentar explicar as estruturas cosmológicas e sociais do mundo. Com 
Aristóteles, tivemos o desenvolvimento máximo dessas premissas, 
pois com ele, tivemos a fundação das ciências, o desenvolvimento da 
lógica e do ensino de filosofia.

Para concluir o estudo da unidade

Tivemos, nesta unidade, uma breve introdução aos principais 
pensadores da filosofia clássica. Contudo, saiba que o estudo da 
filosofia deve ser um processo ininterrupto, pois os problemas da 
nossa existência nunca cessam e sempre podemos contar com 
as reflexões produzidas por filósofos para nos auxiliar a obter uma 
compreensão mais direta da realidade.



U2 - Filosofia clássica 87

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles afirmou:

[...] então, quando a amizade é por prazer ou por 
interesse mesmo, duas pessoas más podem ser 
amigas, ou então uma pessoa boa e outra má, ou uma 
pessoa que não é nem boa nem má pode ser amiga 
de outra qualquer espécie; mas pelo que são em si 
mesmas é óbvio que somente pessoas boas podem 
ser amigas. Na verdade, pessoas más não gostam 
uma da outra a não ser que obtenham algum proveito 
recíproco (ARISTÓTELES, 2006, p. 123).

A partir do trecho citado, assinale a alternativa correta:
a) A amizade é uma relação entre animais.
b) A amizade é consequência de condicionantes pessoais dos amigos.
c) As amizades desinteressadas não existem, visto que, alguém sempre tem
a perder na relação.
d) A amizade interessada entre pessoas más também é guerra.
e) A amizade é falsa quando não há interesse ou prazer na relação.

2. Texto para a próxima questão:

Ademais, já que o termo “bem” tem tantas acepções 
quanto “ser” [...], obviamente ele não pode ser algo 
universal, presente em todos os casos e único, pois 
então ele não poderia ter sido predicado de todas as 
categorias, mas somente de uma. Além disto, já que há 
uma ciência única das coisas correspondentes a cada 
Forma, teria de haver uma única ciência de todos os 
bens; mas o fato é que há muitas ciências, mesmo das 
coisas compreendidas em uma categoria única — por 
exemplo, a da oportunidade, pois a oportunidade na 
guerra é estudada pela estratégia, e na doença pela 
medicina, e a moderação quanto aos alimentos é 
estudada na medicina e nos exercícios atléticos pela 
ciência da educação física. Poder-se-ia perguntar o 
que se quer dizer precisamente com ‘um homem em 
si’, se (e este é o caso) a noção de homem é a mesma 
e uma só em ‘um homem em si’ e em um determinado 
homem. Na verdade, enquanto eles são homens não 
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diferem em coisa alguma, e sendo assim, o ‘bem em 
si’ e determinados bens não diferirão enquanto eles 
foram bons. Tampouco o ‘bem em si’ será melhor por 
ser eterno, porquanto aquilo que dura mais não é mais 
branco do que o efêmero (ARISTÓTELES, 2006, p. 22).

Assinale a alternativa verdadeira:
a) O bem nunca pode ser eterno.
b) O termo “bem” possui tantas acepções quanto o termo “ser”.
c) Ser e bem são sempre opostos.
d) O homem em si e o bem em si são situações incompatíveis.
e) Somente os animais irracionais contemplam o bem em si

3. Leia o fragmento a seguir e resolva a questão proposta em seguida:

Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides 
era que o objeto de conhecimento é um objeto de 
razão e não de sensação, e era preciso estabelecer 
uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou 
material que privilegiasse o primeiro em detrimento do 
segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das 
Ideias formava-se em sua mente (ZINGANO, 2002).

O texto faz referência a dois pontos entre razão e sensação, um aspecto 
essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427-346 a.C.). De acordo com 
o texto, como Platão se situa diante dessa relação?
a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.
b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.
c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação  
são inseparáveis.
d) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior  
à razão.
e) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a  
sensação não.

4. Leia o texto em seguida e responda à atividade proposta:

Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem 
querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar 
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as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão 
e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar 
que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a 
de adotar crenças com base em razões e evidências e 
questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido 
último (ZINGANO, 2002).

Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento 
Ocidental. No texto, é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos 
os autores que, em linhas gerais, refere-se à:

a) Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente.
b) Adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. 
c) Incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de 
evidências empíricas. 
d) Pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. 
e) Defesa de que a honestidade condiciona à possibilidade de se pensar  
a vida.

5. Nos livros II e III, Platão, através de Sócrates, discute sobre as artes no 
contexto da educação dos guardiões. Já no livro X, ele trata de vários tipos 
de práticas artísticas, que devem ser consideradas na cidade como um todo, 
não somente nas instituições pedagógicas. Nesse último livro, Sócrates é 
duro ao afirmar que a poesia (imitativa) deve ser inteiramente excluída da 
cidade (595a). Em que obra essa recusa de Sócrates está registrada? 

a) No diálogo “Banquete”, de Platão, em que Sócrates trata dos diversos 
tipos de arte. 
b) No diálogo “Teeteto”, de Platão, em que Sócrates e esse personagem 
discutem sobre a natureza da arte, especialmente da poesia. 
c) No diálogo “Timeu”, de Platão, em que Sócrates discorre sobre o tema 
da arte, reportando-se à natureza da pintura e da poesia. 
d) No diálogo “República”, de Platão, no qual Sócrates afirma que a poesia 
pode levar à corrupção do caráter humano.
e) No diálogo “Político”, de Platão, em que Sócrates apresenta a arte da 
política aos cidadãos atenienses. 
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Unidade 3

Filosofia medieval

• Compreender as bases do pensamento medieval.

• Avaliar a importância da escola de Alexandria e Chartres 
para a filosofia cristã medieval.

• Diferenciar o pensamento de Agostinho e de Tomás  
de Aquino.

• Conhecer as origens da filosofia medieval.

• Avaliar a influência da filosofia grega no  
pensamento cristão.

• Analisar o alcance da filosofia cristã no  
pensamento medieval.

• Conhecer as principais correntes filosóficas medievais.

• Conhecer as principais contribuições dos filósofos cristãos 
no pensamento medieval.

Objetivos de aprendizagem

Acadêmico, nesta seção, iremos abordar os elementos que contribuíram 

para o surgimento da filosofia medieval, a contribuição da Escola Catequética 

de Alexandria para a formação dos primeiros pensadores cristãos medievais. 

Discorreremos sobre as contribuições de Clemente de Alexandria e Orígenes 

para a formação da base do pensamento medieval.

Seção 1 | O surgimento da filosofia medieval

Gesiel Anacleto

Nesta seção, dedicaremos uma atenção especial ao pensamento de 

Santo Agostinho, pois esse pensador marca um período de transição entre o 

pensamento antigo e o medieval. Seu legado filosófico e teológico é de suma 

importância na tradição da Igreja e também para a compreensão da filosofia 

Seção 2 | Santo Agostinho: o mais ilustre representante da patrística
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medieval, visto que seu incansável trabalho resultou em uma obra que se tornou 

referencial para o entendimento da filosofia da Idade Média.

O escolasticismo marca uma mudança importante no pensamento 

medieval, pois a Igreja Católica estava se deparando com novos desafios que 

necessitavam de uma reflexão que atendesse o espírito especulativo daquele 

momento. Nesse contexto, surge a importante figura de São Tomás de 

Aquino, que fará uma leitura de Aristóteles a partir das lentes do cristianismo. 

Seu trabalho consiste em utilizar a filosofia aristotélica como aporte teórico no 

sentido de defender os dogmas cristãos que estavam sendo questionados por 

pensadores da época. Seu legado é extenso e se torna basilar na defesa dos 

dogmas cristãos e da tradição da Igreja Católica.

Seção 3 | A escolástica e o pensamento de São Tomás de Aquino
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Introdução à unidade
Nesta unidade, você conhecerá um pouco mais sobre a filosofia 

medieval. Este período compreende o espaço entre o século V e XII, 
ressaltando que não foi um tempo infrutífero no campo filosófico, 
como muitos advogam. A idade Média foi marcada pela forte 
presença da Igreja Católica em todos os segmentos, e isso não foi 
diferente em relação à produção filosófica medieval, mas nem por 
isso a reflexão filosófica ficou estagnada, pode até ter ficado restrita 
aos pensadores ligados à Igreja, contudo, não foi um período de 
esterilidade filosófica. A filosofia dos primeiros séculos do período 
cristão era feita pelos chamados pais da igreja, sendo que essa 
fase ficou conhecida como patrística. Suas obras consistiam em 
apologias da fé cristã a partir do uso dos instrumentos da filosofia. 

A primeira grande escola filosófica medieval se desenvolve na 
cidade de Alexandria devido a sua importância cultural daquela 
época, e que foi responsável pela formação de grandes pensadores. 
Agostinho representa o pensamento da patrística, pois suas obras 
irão influenciar toda a filosofia da Idade Média. Devido às mudanças 
que foram ocorrendo durante esse período, às respostas dadas por 
Agostinho em relação as grandes questões da fé baseadas em seu 
conhecimento do neoplatonismo, São Tomás se lança na busca 
de respostas partindo das obras de Aristóteles. A filosofia medieval 
é marcada por importantes pensadores, que deixaram um legado 
filosófico que ainda serve de base para as reflexões acerca dos mais 
variados assuntos que permeiam a mente do homem moderno. 

Como qualquer outro período da história humana, é comum 
nos depararmos com questões das mais simples até as mais 
complexas que exigem muitas reflexões e pesquisa para podermos 
ter um parecer. Veja você que, na Idade Média, não foi diferente. 
Os pensadores deste período procuravam responder às questões 
que faziam parte de seu tempo e incomodavam suas mentes, 
despertando-os para a especulação. Por mais estranho que 
pareçam ser algumas ideias dessa fase, porém, à semelhança dos 
filósofos contemporâneos, o filósofo medieval buscava respostas 
para as questões de seu tempo. Portanto, veremos nesta unidade 
de que maneira os filósofos medievais responderam as muitas 
questões de seu tempo no sentido de esclarecer aquilo que por 
muitos era tido como mistério incapaz de ser desvendado.
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Seção 1

O surgimento da filosofia medieval

Por volta do primeiro século da era cristã, o território onde estava 
localizada a Judéia era palco de constantes conflitos políticos. O que 
perdurava era um clima de incertezas e constantes tensões sociais. 
O cristianismo surge nesse tempo de instabilidade política, pois os 
judeus não aceitavam o domínio romano e, portanto, as revoltas eram 
comuns. A esse clima de tensões políticas somam-se os conflitos 
religiosos, pois a recém religião cristã torna-se alvo de perseguição 
por parte de outras religiões, mas principalmente do poder político 
romano, que via nela uma ameaça a estabilidade do Império.

Apesar de Roma ser portadora do poder militar, a arte, literatura, 
religião e a ciência do império estavam marcadas profundamente 
pelo helenismo. As conquistas de Alexandre, o Grande, fizeram 
com que o helenismo ultrapassasse fronteiras e deixasse um legado 
cultural às futuras gerações, e, consequentemente, a filosofia grega 
marcou de maneira indelével o pensamento filosófico posterior. Para 
compreendermos a filosofia medieval, iniciaremos nossos estudos 
partindo de como surgiu a filosofia cristã, pois esta será a base da 
produção filosófica da Idade Média sobre a qual os dois principais 
sistemas filosóficos irão se desenvolver. 

1.1 - O surgimento da filosofia cristã
Para compreendermos o surgimento da filosofia cristã precisamos 

compreender que “O helenismo fornece o pano de fundo político e 
cultural que permite a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia 
grega, o que tornará possível mais tarde o surgimento de uma filosofia 
cristã” (MARCONDES, 1997, p. 105). Foi num ambiente cultural e 
filosófico helenista que os primeiros pensadores cristãos conceberam 
suas ideias, pois a filosofia grega forneceu uma base importante para 
o desenvolvimento do pensamento filosófico cristão, que se utilizou 
da sabedoria grega para estabelecer seu próprio pensamento. 

A filosofia cristã é considerada pelos primeiros pensadores como 
sendo esta a verdadeira filosofia, de acordo com Marcondes (1997, p. 
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107), “Os pensadores desse período, filósofos e teólogos que seguem 
essa via, serão conhecidos como apologetas, porque faziam apologia, 
ou defesa do cristianismo, e seu pensamento será conhecido como 
patrística”. Os apologetas, como foram denominados os primeiros 
pensadores do cristianismo, frequentemente lançavam mão da 
própria filosofia helênica para apoiar suas teses ou refutar aquilo 
que consideravam heterodoxo em relação à religião cristã, e dentre 
seus objetivos estava o de desenvolver um sistema de pensamento 
baseado no ideal cristão. 

 A Idade Média tem início no século V. Nesse período, o cristianismo 
já havia se consolidado como uma importante religião, sendo 
inclusive declarada como a religião oficial do Império Romano. As 
doutrinas cristãs também já haviam se consolidado como paradigma 
de pensamento e conduta de uma grande parte da população do 
império. A filosofia medieval é marcada pelo pensamento de filósofos 
cristãos, por isso que ela é fundamentalmente cristã. 

Antes de falarmos de filosofia medieval, precisamos expressar um 
pouco da filosofia cristã. Mas o que vem a ser a filosofia cristã? 

É cristã toda a filosofia que, criada por cristãos 
convictos, distingue entre os domínios da ciência e da 
fé, demonstra suas proposições com razões naturais, e 
não obstante, vê na revelação cristã um auxílio valioso, 
e até certo ponto mesmo moralmente necessário para 
a razão (BOEHNER; GILSON, 2012, p. 11).

A filosofia cristã nasce com os pais da Igreja, período denominado 
de patrística. Ainda que os filósofos cristãos façam distinção entre 
ciência e fé, todavia, a maioria acredita na relação harmoniosa entre 
elas. Os filósofos da escola catequética de Alexandria, por exemplo, 
tentavam provar por meios naturais, neste caso a razão, a verdade 
que há na revelação de Deus, contidas nas escrituras sagradas. Temos 
que entender que a filosofia cristã não é um trabalho alienado da fé 
ou da razão, mas é a tentativa de conciliar as duas coisas na busca 
por respostas às questões que tanto incomodam o ser humano. É, 
portanto, um saber racional que procura compreender os fenômenos 
ligados a fé. 
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1.2 - Filosofia medieval
É muito difícil separar entre filosofia medieval e filosofia cristã, pois 

o pensamento medieval foi marcado pela presença das doutrinas 
cristãs. De acordo com Marcondes (1997, p. 103), “A filosofia medieval 
corresponde ao longo período histórico que vai do final do helenismo 
(Sécs. IV-V) até o Renascimento e o início do pensamento moderno 
(Final do séc. XV e séc. XVI), aproximadamente dez séculos, portanto”. 
Esse período da história a filosofia esteve ligada diretamente a Igreja 
Católica, pois ela se servia da filosofia para auxiliar no desenvolvimento 
das doutrinas teológicas, e não apenas isso, mas o fato de ter os 
principais pensadores alinhados aos dogmas da Igreja proporcionava 
a esta um domínio maior sobre a sociedade. 

Na filosofia do período medieval, destacam-se duas escolas de 
pensamento que projetaram grandes nomes da filosofia deste período, 
trata-se da escola de Alexandria e a escola de Chartres, que iremos 
ver com detalhes no tópico três em que trata da filosofia escolástica. 
A primeira formou os pensadores cristãos dos primeiros séculos da 
era cristã, enquanto a segunda terá um papel muito importante na 
formação de pensadores cristãos no século XII, que juntamente com 
outros pensadores, lançarão as sementes do renascimento.

1.3 - A escola de Alexandria
Para falarmos da Escola de Alexandria, precisamos saber um 

pouco sobre a cidade na qual se situava a escola. Alexandria era 
uma cidade muito importante em meados do século I a.C., pois de 
acordo com a descrição fornecida por Marcondes (1197, p. 105), “[...] 
é uma cidade cosmopolita, onde convivem várias culturas; a egípcia 
característica da região, a grega dos fundadores da cidade, a romana 
dos que haviam recentemente conquistado o Egito e a judaica 
da grande comunidade de judeus que lá viviam”. Observe que a 
primeira e grande característica dessa cidade é a diversidade cultural, 
dessemelhança que irá influenciar na formação dos pensadores que 
ali viviam. 

A grande biblioteca de Alexandria continha um vasto acervo em que 
grande parte do saber da antiguidade estava ali depositada em rolos 
de papiro e pergaminhos. Os estudiosos que para ali se dirigiam eram 
pessoas com desejo profundo de se aperfeiçoar no conhecimento 
das mais diversas áreas do conhecimento humano, pois, para este 
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lugar, afluíam pensadores de todas as áreas, o que permitia uma troca 
de informações num nível muito profundo, e o fato de pensadores 
entrarem em contato com ideias de outras culturas fazia com que sua 
visão de mundo se ampliasse cada vez mais.

Entre os pensadores desta escola, destacamos Fílon, o Judeu 
(25 a.C.-50 d.C.) “[...] um judeu helenizado que viveu em Alexandria 
nesse período e produziu uma série de comentários ao Pentateuco, 
aproximando-se da filosofia grega, principalmente do platonismo” 
(MARCONDES, 1997, p. 105-106). Essa tentativa de aproximar a lei 
mosaica da filosofia grega irá influenciar posteriormente o pensamento 
de Clemente de Alexandria, que iremos estudar mais adiante. A 
grande contribuição de Fílon é que ele “[...] retoma o conceito 
grego de logos, interpretando-o como um princípio divino a partir 
do qual Deus opera no mundo. Essa visão influenciará fortemente 
o desenvolvimento da filosofia cristã” (MARCONDES, 1997, p. 105-
106). O logos na filosofia grega é tido como a substância do universo,
e, portanto, tudo o que há no mundo provém do logos e converge
para ele. Fílon (apud ABBAGNANO, 2012, p. 728), entendia o logos
da seguinte maneira: “a sombra de Deus é o seu Logos; servindo-se
dele como instrumento, Deus criou o mundo. Essa sombra é quase
a imagem derivada e o modelo das outras coisas. Assim como Deus
é o modelo dessa sua imagem ou sombra, que é o logos, o logos é
o modelo das outras coisas”. A filosofia cristã se apossa dessa ideia e
desenvolve a ideia de que Jesus Cristo é o logos, pois o Evangelho de
João inicia defendendo a primazia de Cristo sobre as demais coisas,
pois ele é antes da criação.

É importante fazer uma distinção entre a Escola de Alexandria, que 
é utilizada para designar o centro no qual se desenvolveram muitas 
tendências nas ciências, filosofia, literatura e medicina e a Escola 
Catequética de Alexandria que foi fundada em cerca de 190 d.C. 
sendo que de acordo com Olson (2001, p. 86), o fundador e primeiro 
instrutor dessa escola foi Panteno.

Ligados a Escola Catequética de Alexandria podemos destacar: 
Clemente de Alexandria e Orígenes. Esses dois pensadores cristãos 
deixam um legado muito importante para a filosofia cristã, mas ao 
mesmo tempo controverso, que rendeu muitas discussões ao longo 
da história da teologia cristã sendo que, em determinados momentos 
da história da Igreja, seus escritos foram considerados hereges.
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Para saber mais

Sugestão de filme:

No final do quarto século da era cristã a cidade de Alexandria é palco 
de disputas religiosas muito intensas. A professora Hipátia, mesmo 
em meio as tensões existentes, tem como preocupação estudar os 
astros na tentativa de compreender a órbita da terra. O filme traz uma 
reflexão importante sobre a opressão e a liberdade existentes naquele 
período da história.

Fonte: Divulgação/Flashstar Filmes (2014).

Para saber mais

Para você conhecer um pouco mais sobre o surgimento da Escola 
Catequética de Alexandria, sugerimos a leitura do texto do professor 
Augustus Lopes sobre o surgimento dessa escola, que você encontra 
em:<http://www.monergismo.com/textos/hermeneuticas/he_
augu1.pdf>. 

1.3.1 - Clemente de Alexandria
Tito Flávio Clemente, mais conhecido por Clemente de Alexandria, 

possivelmente nasceu em Atenas por volta do ano 150. Após sua 
conversão, partiu em viagens pela Síria, Itália e Palestina e, por fim, 
escolheu a cidade de Alexandria para se estabelecer. Não se sabe ao 
certo a data de sua morte, porém o mais provável é que tenha sido 
por volta do ano 215. Durante a perseguição de Sétimo Severo em 
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202, Clemente deixou o Egito e partiu para a Ásia menor aonde veio 
a falecer mais tarde.

Fonte: Smithsonian Libraries (2014).

Figura 3.1 | Clemente de Alexandria

Na cidade de Alexandria conheceu Panteno, aquele que seria seu 
mestre e responsável por sua formação inicial nas sagradas escrituras. 
De acordo com Boehner e Gilson (2012, p. 34), “Panteno fora estóico; 
após sua conversão, pregou o Evangelho no Oriente, supondo-se que 
haja penetrado até a Índia. Retornando ao Egito, assumiu a direção da 
Escola de Alexandria. Nada escreveu; mas, em compensação, deixou 
um grande discípulo na pessoa de Clemente de Alexandria”. 

Em suas obras, Clemente critica aqueles cristãos que vêem na 
filosofia uma extensão do paganismo. Para ele, a filosofia servia aos 
propósitos de Deus, diferente do que muitos pensavam ser a filosofia 
como obra do diabo. Nesse sentido, dizia que:

É inconcebível que a filosofia seja má, visto que torna os 
homens virtuosos. Por isso ela deve ter sua origem em 
Deus, que só pode fazer o bem; aliás, tudo o que vem de 
Deus é dado para o bem e recebido para o bem. E, por sinal, 
os homens maus não costumam interessar-se pela filosofia 
(CLEMENTE apud BOEHNER; GILSON, 2012, p. 35).

Observe que Clemente dá um caráter quase divino para a filosofia. 
Ele vê muita semelhança entre a lei do Antigo Testamento e a filosofia 
grega. Para provar isso, o filósofo lança mão da ideia paulina presente 
na carta aos Gálatas, “De maneira que a lei nos serviu de aio, para 
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nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados” (Gálatas 
3.24). De acordo com seu pensamento:

A razão natural teve até mesmo os seus profetas, isto 
é, os filósofos que, a seu modo, deram testemunho da 
verdade. Não que Deus lhes falasse diretamente; mas 
nem por isso deixou de guiá-los indiretamente pela 
razão, que é também uma luz divina (CLEMENTE apud 
BOEHNER; GILSON, 2012, p. 36).

Clemente entende que o papel primordial da filosofia é conduzir 
as pessoas à fé em Jesus Cristo através da razão, e nesse sentido, 
a filosofia serve aos propósitos divinos da salvação do homem. Ele 
entendia que a fé cristã não é uma atitude ou prática destituída 
de racionalidade, onde o místico se sobrepõe completamente a 
razão, não deixando espaço para a especulação filosófica, pois os 
desconfortos gerados pelas questões filosóficas devem resultar em 
crescimento espiritual dos cristãos. Uma religião que não se abre para 
as inquirições filosóficas tende a tornar-se infrutífera. 

Outra discussão importante nos escritos de Clemente diz respeito 
ao gnóstico. O gnosticismo, como movimento religioso considerado 
herético, tinha por objetivo o sincretismo entre conhecimento e 
cristianismo. Este movimento foi considerado herético por enfatizar 
o conhecimento no mesmo nível da graça ofertada por Cristo. De 
acordo com Boehner e Gilson (2012, p. 40), “Para Clemente nem 
todos os cristãos são gnósticos, pois a fé nem sempre atinge a 
perfeição. Mas todo gnóstico digno deste nome é cristão, porquanto 
a verdadeira gnose consiste na fé perfeita”. Essa ideia em Clemente 
foi motivo de controvérsias, pois alguns o acusaram de pender para 
o gnosticismo, um movimento combatido pelos primeiros cristãos, 
incluindo o apóstolo João, que escreve um Evangelho com o intuito 
de refutar o gnosticismo. No entanto, o que Clemente afirmava 
era a necessidade de conhecimento para que o cristão cresça 
espiritualmente, pois a ausência de conhecimento impede que o 
cristão chegue à perfeição. 

Uma marca importante na filosofia de Clemente é sua oposição 
ao ceticismo. Essa corrente filosófica defende a ideia de que não 
podemos afirmar ou negar nada, pois a mente humana não pode 
chegar ao conhecimento da verdade, sendo necessário duvidar de 
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tudo, que levará a prática da epoqué (Suspensão do juízo). Clemente 
desenvolve seu pensamento no sentido de refutar o ceticismo, que 
segundo Boehner e Gilson (2012, p. 42):

Sua argumentação procede em três etapas: 
a) A proposição: “Nada é verdadeiro” anula-se a si mesma [...];
b) O pirronista pretende suspender o juízo. Ora, para 
ser coerente consigo mesmo, ele deveria abster-se 
inclusivamente deste juízo [...];
c) O pirronista que admite a necessidade de se praticar a 
epoqué, ou seja, a abstenção da abstenção do juízo, é 
levado a admitir, com isso mesmo, a possibilidade de pelo 
menos um conhecimento verdadeiro. 

O ceticismo consistia numa ameaça a mensagem do 
cristianismo, pois a ideia basilar da vida cristã era crer que Jesus 
era o filho de Deus. Duvidar da veracidade da mensagem dos 
evangelhos seria o mesmo que construir um edifício sobre a 
areia, pois a essência do evangelho pregado pelos apóstolos e 
os primeiros cristãos é crer. Todavia, Clemente não ensina que o 
cristão deve aceitar tudo sem questionar, mas o questionamento 
como atitude filosófica é no sentido de encontrar a verdade e não 
descartar a possibilidade de sua existência, enquanto o ceticismo 
excluía qualquer possibilidade de verdade.

Questão para reflexão

É possível não acreditar em nada, ou seja, duvidar de tudo e de todos? 
E se todas as pessoas se tornassem céticas, como seria o mundo?

1.3.2 - Orígenes 
Orígenes nasceu por volta do ano 185 d.C., na cidade de Alexandria. 

Filho de pais cristãos devotos, recebeu suas primeiras instruções de 
seu pai que, posteriormente, veio a morrer como mártir durante a 
escalada de perseguições promovidas pelo imperador Severo. A data 
da morte de Orígenes é tida como tendo ocorrido no ano de 254 
d.C., na cidade de Tiro. 

O labor teológico e filosófico de Orígenes foi resultado de uma 
influência muito positiva de seu pai, que:  



U3 – Filosofia medieval102

Tendo sido instruído pelo pai na literatura grega e tendo, após 
sua morte, se dedicado com mais fervor ao estudo exclusivo 
da literatura, de modo que conseguiu um conhecimento 
tolerável de filologia, devotou-se não muito depois da 
morte do pai a esse estudo e, sendo jovem, assim adquiriu 
o suficiente para suprir abundantemente suas necessidades 
(CESARÉIA, 1999, p. 203).

Essa instrução recebida de seu pai refletiu na profundidade e 
grandeza de seus escritos. O esforço principal de Orígenes era 
tornar o acesso ao conhecimento das profundezas das escrituras 
possível a todos, aos instruídos e não instruídos, pois acreditava que 
este conhecimento seria capaz de saciar a alma humana e tornar o 
homem virtuoso, afinal, foi este um dos grandes legados de sua vida, 
“Pois, como sua doutrina, diziam, também era sua vida; e como sua 
vida, também era sua doutrina” (CESARÉIA, 1999, p. 205). Sua filosofia 
não estava dissociada de uma prática diária daquilo que considerava 
necessário ao viver cristão, e nesse sentido, é possível observar o 
interesse em desenvolver uma filosofia cristã prática, possível a todos 
que abraçavam o cristianismo como religião e filosofia de vida.

Sobre o pensamento de Orígenes, Olson (2001, p. 101) faz um 
comentário muito interessante, “ele apreciava muito a especulação 
e superou Clemente na tentativa de construir uma síntese da 
filosofia grega e da sabedoria bíblica em um grandioso sistema de 
pensamento cristão”. Seu pensamento especulativo resultou numa 
obra extraordinária. Dentre outras coisas, ele consegue conciliar a 
ideia de Platão aos pensamentos de Moisés que resultou num sistema 
em que a ideia platônica sobre o logos entra em conformidade com 
o cristianismo, resultando num cristianismo com base filosófica. 

Fonte: Smithsonian Libraries (2014).

Figura 3.2 Orígenes
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Orígenes teve uma carreira muito diversificada. Como escritor, 
seu objetivo, de acordo com Henri Crouzel (apud OLSON, 2001, 
p. 103), era “[...] fornecer respostas aos cristãos que levantam 
questões intelectuais em conformidade com as Escrituras, para 
que não busquem nas grandes seitas gnósticas”. Observe que, 
para que este objetivo se concretizasse, era necessário construir 
um sistema de pensamento muito abrangente em que houvesse 
respostas para muitas questões relacionadas a fé, e que no dia a 
dia os cristãos se deparavam, principalmente aqueles que tinham 
contato principalmente com a filosofia, que era a ciência que 
oferecia e buscava respostas para as mais diversas questões. Seu 
conhecimento de filosofia possibilitou que ele harmonizasse 
muitas ideias presentes na filosofia grega às ideias cristãs dando ao 
cristianismo o status de religião com bases filosóficas e racionais 
e não apenas uma religião que explora o misticismo como uma 
maneira de atrair os incautos que não se interessam por questões 
mais elevadas e que necessitam de reflexões mais profundas. 

Quando Orígenes mudou-se para Cesaréia, devido ao 
desentendimento ocorrido com Demétrio bispo de Alexandria, 
levou consigo sua escola catequética para receber jovens pagãos 
que tinham algum interesse pelo cristianismo e que desejavam 
batizar-se, segundo Crouzel (apud OLSON, 2001, p. 104), “Orígenes, 
portanto, apresentava-lhes a doutrina cristã em um curso de filosofia 
inspirado principalmente no platonismo médio do qual lhes oferecia 
uma versão cristã”. Importante observar que ele não exige que seus 
alunos pagãos abandonem de todo suas ideias, mas se utiliza de 
seus conhecimentos filosóficos para explicar as doutrinas cristãs. 
Esta atitude como professor demonstra sua habilidade em dar outra 
roupagem para aquilo que seus alunos conheciam.

Orígenes buscou na filosofia grega aquilo que considerava de 
valor para o cristianismo. Tanto é verdade que:

Orígenes costumava admoestar seus alunos a estudarem 
todos os filósofos gregos, com a só exceção dos ateus. E no 
tocante à sua própria pessoa, Orígenes declara que jamais 
se permitia torcer qualquer doutrina verdadeira dos filósofos 
gregos” (BOEHNER; GILSON, 2012, p. 55). 
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Uma de suas obras mais importantes foi Contra Celsum, na qual 
aponta os erros do filósofo romano Celso, que acusa o cristianismo 
de possuir doutrinas que não passam de um plágio da filosofia 
grega (BOEHNER; GILSON, 2012, p. 49). Nessa obra, Orígenes 
demonstra grande habilidade intelectual, capaz de refutar ponto 
por ponto os escritos de seu opositor. Ele lança mão de vários 
fatos históricos para provar que Jesus Cristo não fora um mágico 
qualquer, como dizia Celso, que apareceu no mundo para realizar 
pequenos milagres capazes de atrair pessoas simples. De acordo 
com Olson (2001, p. 105),

Fica evidente que para Orígenes não havia uma prova ou 
argumento que sozinho pudesse vencer as objeções e o 
ceticismo de Celso. Mas havia uma série de idéias e fatos 
que, entremeados, se constituía num argumento sólido em 
favor da veracidade do cristianismo e da sua superioridade 
em relação às filosofias e mitologias gregas e romanas. No 
fim Contra Celso, ficamos com a impressão de que Orígenes, 
no mínimo, elevou o cristianismo a um nível intelectual 
confrontando a “verdadeira doutrina” (filosofia grega) de 
Celso e tornou impossível, a partir de então, a qualquer 
pessoa declarar o cristianismo uma religião folclórica que só 
servia para os ignorantes e supersticiosos.

A partir deste fragmento, é possível perceber que o conhecimento 
da filosofia por parte de Orígenes e sua capacidade em sistematizar 
o conhecimento das doutrinas cristãs, permitiram que essas
doutrinas fossem discutidas em um nível filosófico mais profundo
a partir de então. Veremos que, a partir dele, os teólogos utilizarão
seus conhecimentos filosóficos para fundamentar suas teses acerca
das doutrinas cristãs e refutar qualquer argumento contrário àquilo
que consideravam inegociável do ponto de vista teológico.

O pensamento de Orígenes tem gerado muitas controvérsias 
e discussões ao longo da história da teologia e filosofia cristã. 
Ele estava comprometido com as escrituras e com aquilo que 
considerava ortodoxo, mas “[...] o problema é que Orígenes estava 
profundamente envolvido em especulações que, por vezes, o 
levaram a conclusões abertamente antibíblicas” (OLSON, 2001, p. 
106). Essas conclusões é que causaram a rejeição de suas ideias 
durante certos períodos da história da Igreja e, em alguns momentos, 
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seus escritos foram tidos como heréticos, pois ele utilizava conceitos 
filosóficos gregos para explicar certas dificuldades teológicas, sendo 
que estes conceitos chocavam-se diretamente com aquilo que era 
considerado ortodoxo pela maioria dos teólogos. Se por um lado ele 
conseguiu usar a filosofia para esclarecer dificuldades doutrinárias, 
parece que em outros momentos a filosofia complicou ainda mais 
a situação, o colocando em uma situação de desconfiança perante 
os demais pensadores.

1.4 - A unificação do pensamento cristão 
Após a morte de Paulo e os demais discípulos, o cristianismo 

teve suas doutrinas essenciais fragilizadas devido à multiplicidade 
de maneiras e formas de praticar a religião cristã. De acordo com 
Marcondes (1997, p. 107):

A filosofia grega terá importância fundamental nesse 
processo, sobretudo quanto às discussões que levarão à 
formulação de uma unidade doutrinária, a doutrina única, 
hegemônica, ortodoxa (literalmente, “doutrina correta”), 
sendo as divergências e dissidências consideradas heresias.

Os pensadores cristãos promoveram discussões filosóficas e 
teológicas no sentido de desenvolver um sistema de pensamento 
que unificasse aquilo que consideravam essencial para a fé cristã. 
Ter a filosofia como instrumento de discussão possibilitou que os 
mesmos se mantivessem comprometidos com a fé cristã sem 
desprezar o papel da razão em suas concepções acerca daquilo que 
consideravam base da nova religião. Ao se deparar com os desafios 
propostos pelas discussões de seu tempo, os pais da Igreja tiveram 
a preocupação de buscar respostas não apenas no mundo místico 
e espiritual, mas em encontrar argumentos que atendessem as 
mentes especulativas da época. A unificação do pensamento cristão 
é resultante de um trabalho árduo dos primeiros teólogos e filósofos 
da Igreja, que não mediram esforços para apresentar um sistema de 
doutrinas que servisse de base para a pregação cristã posterior.
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Atividades de aprendizagem

1. De acordo com o que você estudou aqui sobre a filosofia medieval, qual 
dificuldade que encontramos para separar a filosofia medieval da cristã?

2. A cidade de Alexandria foi muito importante na formação dos primeiros 
pensadores cristãos. Quais elementos presentes nesta cidade possibilitou 
que os pensadores tivessem contato com vastas culturas?
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Seção 2

Santo Agostinho: o mais ilustre representante da 
patrística

A Patrística compreende um período em que os principais 
escritos foram concebidos pelos padres da igreja. Para defender o 
pensamento cristão das heresias e do paganismo, os primeiros padres 
se esforçaram para elaborar um conjunto de doutrinas que servisse 
de base para a fé e prática do cristianismo.

Inicialmente, os filósofos da Patrística recorreram às obras de 
Plotino para formularem seus dogmas. Plotino representava o 
neoplatonismo, que abrangia as concepções filosóficas baseadas 
nas obras do filósofo grego Platão, pois ele terá uma influência 
muito grande na maneira dos filósofos medievais pensarem até o 
surgimento da escolástica.

Agostinho torna-se o principal representante da Patrística, ele se 
volta para a ideia da dicotomia platônica e elabora sua própria teoria 
da iluminação em que atribui a Deus a revelação das verdades eternas 
necessárias para a vida presente e a eternidade. Neste tópico, iremos 
conhecer de maneira mais abrangente sua vida e suas ideias, que 
influenciaram profundamente o pensamento medieval e constitui 
matéria de pesquisa e aplicação nas igrejas da atualidade. Devido a 
grandiosidade de seu pensamento, discorreremos de maneira muito 
específica àquilo que nos interessa. 

2.1 - Conversão
Agostinho de Hipona, devido a sua formação intelectual e 

incansável esforço em promover a fé cristã a um patamar mais elevado 
no aspecto histórico e filosófico, torna-se a figura mais proeminente 
da filosofia patrística. Nasceu no ano 354 em Tagaste na Numíbia, hoje 
localizada na Argélia e faleceu no ano 430 em uma cidade próxima a 
cidade de Hipona onde era bispo, e por esse motivo, é comum nos 
referimos a ele como Agostinho de Hipona.
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Fonte: Renata Sedmakova/Shutterstock (2014).

Figura 3.3 Santo Agostinho

Sua conversão ao cristianismo se deu no ano 386 e está narrada de 
maneira detalhada em seu livro Confissões, onde o filósofo expõe sua 
necessidade espiritual, sua conversão e posterior desenvolvimento 
filosófico e espiritual. Sua conversão e vida cristã são influenciadas por 
santo Ambrósio, por quem tinha profunda admiração, e por Vitorino, 
um doutor convertido ao cristianismo, do qual Agostinho escreve:

Vitorino não teve vergonha de se fazer servo de vosso Cristo 
e criancinha na vossa fonte, sujeitando o pescoço ao jugo 
da humildade e dobrando a fronte sob o opróbrio da Cruz, 
ele, o célebre e doutíssimo ancião, perito em todas as artes 
liberais, leitor e crítico de tantas obras filosóficas, preceptor 
de tantos senadores ilustres (AGOSTINHO, 2000, p. 203).

Destacamos essas palavras de Agostinho para que tenhamos a 
noção das figuras públicas que influenciaram seu pensamento, pois 
o platonismo de Vitorino irá influenciar diretamente no pensamento 
posterior de Agostinho e seu destemido labor em defender o 
cristianismo diante dos poderes e pensadores da época.

A figura de Santo Ambrósio, bispo de Milão, teve um peso muito 
importante na conversão de Agostinho, e isso fica muito claro 
quando escreve:
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Chegando a Milão, fui visitar o Bispo Ambrósio, conhecido 
pelas suas qualidades em toda a terra e vosso piedoso 
servidor, cuja eloquência zelosamente servia ao vosso povo 
“a fina flor do vosso trigo, a alegria do azeite de oliveira e a 
sóbria embriaguez do vinho”. Vós me leváveis a Ambrósio, 
sem eu saber, para ser por ele conscientemente levado 
a Vós. Esse homem de Deus recebeu-me paternalmente 
e apreciou a minha vida bastante episcopalmente 
(AGOSTINHO, 2000, p. 140). 

A partir do momento em que conheceu Ambrósio, Agostinho 
passa a ter um interesse mais profundo pelas escrituras e decide 
então saber mais acerca delas, pois a maestria com que Ambrósio 
expunha a mensagem Bíblica em seu estilo de interpretação alegórica 
herdada de Orígenes, seu mestre, deixou Agostinho fascinado pelo 
pregador. Ambrósio era conhecedor das obras clássicas gregas e isso 
possibilitava que falasse acerca das escrituras com tanta perspicácia 
que era capaz de convencer as mentes mais brilhantes, como 
foi o caso de Agostinho, que não somente o convenceu sobre a 
verdade presente nas escrituras como o influenciou profundamente 
em pontos doutrinários, como a autoridade das escrituras, a razão 
fundamental para explicar e defender a fé cristã.

Para saber mais

Sugerimos a leitura do artigo A influência do neoplatonismo na 
conversão de Santo Agostinho. Disponível em: <http://www.idc.
org.br/GESTIONALE/upload/CONFIGURAZIONE/ECONTENT/
CREAZIONEPORTALE/template/galleria/Image/documentos/
Cultura_e_Fe/124/ESTUDOS%20E%20TEXTOS/A_influencia_do_
neoplatonismo.pdf>.

É importante ressaltar, que após a conversão, Agostinho não 
abandona seus conhecimentos filosóficos, pois entendia que o 
pensador cristão deveria se utilizar do conhecimento disponível para 
desenvolver com esmero sua vocação. Nesse sentido: 

Ao tornar-se cristão, o antigo reitor não tencionava 
renunciar à herança cultural da qual até então se servira; 
impunha-se porém a cristianizá-la, de acordo com a 
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tradição patrística. A esta tarefa entregou-se Agostinho, 
invocando o Livro do Êxodo onde os hebreus, antes 
de deixar o Egito, receberam de Deus a ordem de se 
apropriarem dos objetos de ouro e prata e os levarem 
consigo. Assim deveria, pois fazer o pensador cristão: 
subtrair dos autores antigos, para integrar na sabedoria 
cristã, todas as verdades de que a filosofia pagã fosse 
possuidora (INÁCIO; LUCA, 1988, p. 22).

Observe que mesmo que ele considerasse a filosofia como pagã, 
todavia entendia que a mesma cumpria um papel importante na 
elaboração de uma filosofia cristã. Não considerava toda a filosofia 
como útil ao pensamento cristão, mas o pensador cristão precisava 
ser hábil no sentido de extrair da filosofia pagã aquilo que fosse 
corroborar com seu pensamento e servisse aos propósitos divinos.

Nesse sentido, vale ressaltar que a conclusão que: “Para Santo 
Agostinho, a verdadeira e legítima ciência é a teologia, e seus 
ensinamentos é que o homem deve dedicar-se, pois preparam a alma 
para a salvação e para a visão de Deus, que é a sua recompensa” 
(MARCONDES, 1997, p. 111). Como defensor da ideia da imortalidade 
da alma, Agostinho entende que o homem deve preparar-se para a 
vida eterna, logo, a filosofia, em seu entender, prepara o homem para 
bem lidar com as questões que dizem respeito a vida terrena, mas a 
teologia tem um propósito mais sublime, que é o de prepará-lo para a 
eternidade, nesse caso, para ser salvo e encontrar-se com Deus. 

A grandeza do pensamento de Agostinho torna-se um marco 
importante na história da filosofia, para o historiador e teólogo Justo 
Gonzáles (apud OLSON, 2001, p. 259):

Agostinho marca o fim de uma era e o início de outra. É 
o último dos escritores cristãos da Antiguidade (sic) e o 
precursor da teologia medieval. As principais correntes 
da teologia da Antiguidade convergiram para ele e dele 
fluíram as correntes, não somente do escolasticismo 
medieval, mas também da teologia protestante do 
século XVI.

Isso porque Agostinho é uma espécie de transição do pensamento 
antigo, sendo que está ainda ligado aos clássicos gregos, mas que 
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devido às mudanças pelas quais o mundo estava passando em seu 
tempo, sua filosofia já apontava para novas perspectivas onde o 
cristianismo cumpriria um papel determinante na formação cultural, 
filosófica, política e religiosa.

Se pudéssemos resumir a filosofia de Agostinho, poderia 
considerar três aspectos fundamentais sobre os quais se assentam 
toda a sua obra. Marcondes (1997, p. 110) sintetiza estes aspectos:

1. Sua formulação das relações entre teologia e filosofia, 
entre razão e fé.
2. Sua teoria do conhecimento com ênfase na questão da 
subjetividade e da interioridade.
3. Sua teoria da história elaborada na monumental Cidade 
de Deus. 

Sobre o primeiro aspecto é importante considerar que, “Agostinho 
foi um homem da antiguidade, mas sua obra dominou a cultura 
medieval, garantindo os dois princípios fundamentais da especulação 
desse período: o laço entre a fé e a razão e o uso da dialética na 
teologia” (INÁCIO; LUCA, 1988, p. 22). Comumente ouvimos 
pessoas dizerem que a Idade Média foi um período sombrio de certa 
estagnação na produção intelectual, mas isso não é verdade, pois 
nesse período da história são lançadas as bases para o renascimento 
cultural da Europa. Um exemplo disso é o pensamento de Agostinho 
que não se conforma em dar respostas apenas a partir da fé para 
as questões da vida, mas tenta unir a fé e a razão no sentido de 
desenvolver um conhecimento compatível com o desenvolvimento 
humano e científico, por esse motivo, talvez, ele será o pensador mais 
importante no primeiro período da Idade Média. 

A filosofia agostiniana percorre discussões sobre o ceticismo, 
sobre a origem do mal, a felicidade humana, fala da educação 
considerando o aspecto psicológico e ainda discorre em seus escritos 
sobre a imortalidade da alma. Veremos alguns destes assuntos mais 
adiante, primeiro vamos falar sobre sua passagem pelo maniqueísmo 
e o ceticismo, para então discorrermos um pouco sobre os aspectos 
mais importante em suas obras.
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Para saber mais

Sugestão de filme: Santo Agostinho: o declínio do império romano.

O filme conta a história de Agostinho desde sua trajetória como 
orador, maniqueísta, cristão e bispo de Hipona. Nesse vídeo, é 
retratada de maneira muito vívida o caráter e as características da 
personalidade de um dos homens mais importantes da filosofia 
medieval e da história da Igreja. Durante o cerco de Hipona pelos 
bárbaros, Agostinho tem a opção de abandonar seu povo e fugir 
para salvar sua vida, mas contra todas as probabilidades, esse grande 
pensador prefere ficar ao lado de seu povo até o fim encorajando-os 
a permanecerem firmes. O filme está disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v= PQSKUk9mqGw>. 

Fonte: Divulgação/Paris Filmes (2014). 

2.2 - Agostinho e seu contato com o maniqueísmo
Agostinho parte da ideia de que é necessário crer para compreender. 

Todavia, sua trajetória na filosofia começa pelo racionalismo, ou seja, 
compreender para crer. Sua adesão ao maniqueísmo deu-se por este 
fato, visto que:

O espírito racionalista de Agostinho sentia-se mais à 
vontade entre os maniqueus do que entre os cristãos, 
devido ao caráter acentuadamente materialista da 
metafísica desta seita, e à consequente afinidade com 
suas próprias concepções acerca de Deus e da alma 
(BOEHNER; GILSON, 2012, p.143).
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O maniqueísmo ensinava dentre outras coisas o dualismo, 
pois de acordo com eles, o mundo era composto por duas forças 
antagônicas, em que um controla o mundo espiritual e outro a 
matéria. O mundo espiritual é controlado por Deus e a matéria é por 
Satanás, por esse motivo era incentivada uma vida ascética entre os 
maniqueus. Quanto à criação do homem, constitui-se numa ação 
de Deus em criar um aliado para combater o reino das trevas, mas 
quando esse ser se afasta de Deus, então, torna-se, inevitavelmente, 
um aliado do mundo das trevas. O fato de o homem ter falhado e 
pecado teve como resultado um mundo decadente e caótico como 
é o que vemos hoje. No maniqueísmo não há meio termo, ou você 
está de um lado ou está do outro.

Essa explicação pareceu razoável a Agostinho, pois 
responsabilizava o homem por seus erros e o recompensava por 
seus esforços, nesse sentido, o esforço humano seria capaz de 
alterar a ordem espiritual e moral do mundo. Todavia, mais adiante 
em sua vida, Agostinho irá abandonar essa ideia, pois para ele o 
homem é totalmente dependente de Deus, e por si só é incapaz 
de alcançar alguma benevolência da parte de Deus. Isso fica 
muito claro quando ele escreve “[...] mas esta graça, sem a qual 
nem as crianças nem os adultos podem ser salvos, não é dada 
em consideração aos merecimentos, mas gratuitamente, o que 
caracteriza a concessão como graça” (FERREIRA, 2007, p. 104). 
A partir desse pensamento é que Agostinho se tornará o teólogo 
da graça, uma herança de santo Anselmo de que a justificação 
é somente por meio da fé, ideia que Lutero irá recorrer para 
promover a reforma protestante no século XVI.

No entanto, após um período de aproximadamente nove anos 
entre os maniqueus, ele percebe que estava incorrendo em um 
grave engano. Nesse sentido, Agostinho (2000, p. 85), desabafa 
acerca do engano ao qual foi seduzido:

Caí nas mãos de homens orgulhosamente extravagantes, 
demasiado carnais e loquazes. Havia na sua boca laços 
do demônio e um engodo preparado com a mistura de 
sílabas do vosso nome, do de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
do Parácleto consolador, o Espírito Santo.
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Agostinho percebeu que por mais coerente fosse o maniqueísmo 
do ponto de vista da razão, ele observou que havia muitas lacunas em 
seu entendimento para as quais os maniqueus não tinham as respostas. 
Foi então que ele percebeu que o maniqueísmo não passava de um 
emaranhado de afirmações que no fundo desembocavam para os 
mesmos problemas sem soluções. 

2.3 - O conhecimento
Sua decepção com o maniqueísmo o levará para outro estágio 

em seu desenvolvimento filosófico: o ceticismo. Agostinho relata 
que (apud BOEHNER; GILSON, 2012, p. 148), “[...] ocorreu-me 
a ideia de ter havido uns filósofos chamados acadêmicos, mais 
prudentes do que os outros, porque julgavam que de tudo se 
devia duvidar e sustentavam que nada de verdadeiro podia ser 
compreendido pelo homem...”.

Seu contato com os acadêmicos aconteceu num momento 
de desilusão, pois havia procurado no maniqueísmo respostas 
mais racionais para as questões que tanto o preocupavam, mas 
decepcionou-se de tal maneira que viu no ceticismo uma oportunidade 
de acalmar sua aflição, “[...] e assim veio a cair na perigosa letargia 
espiritual da epoché (suspensão do juízo)” (BOEHNER; GILSON, 2012, 
p. 148). Como não tinha certeza de nada, e acreditando que nada 
podia ser tido como verdadeiro, Agostinho prefere acreditar que 
tudo não passa de especulação e que ao homem está vedado o 
conhecimento da verdade.

Contudo, sua experiência como cético foi importante para 
conduzi-lo a outra etapa importante da sua vida intelectual. O fato 
de duvidar de tudo não solucionou seus anseios por respostas, pois 
acreditava que existia uma verdade universal, isso estava provado na 
matemática e era seu dever buscá-la. Não se conformou com a ideia 
de que nada era verdadeiro, havendo elementos que o faziam pensar 
o contrário, então precisava apenas encontrá-los e formular suas 
próprias concepções sobre a questão da verdade com base na fé e 
na razão.

Agostinho recorre ao neoplatonismo a fim de encontrar as 
respostas para suas indagações, isso fica muito claro em seus 
escritos. É possível perceber de maneira muito clara que a ideia 
acerca do conhecimento presente em Platão ganhará outra 
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roupagem no pensamento agostiniano, pois, sobre a possibilidade 
de conhecimento:

Santo Agostinho conclui, na linha das concepções 
tradicionais da Antiguidade (Platão, Aristóteles, os estóicos) 
que, dada a convencionalidade do signo linguístico — isto 
é, as palavras variam de língua para língua e são sinais 
arbitrários das coisas –, este não pode ter qualquer valor 
cognitivo mais profundo; não é através das palavras que 
conhecemos; logo não podemos transmitir conhecimento 
pela linguagem. A possibilidade de conhecer supõe algo 
prévio, que torna inteligível a própria linguagem. Sua 
posição é assim, na mesma direção da filosofia platônica, 
inatista, ou seja, supõe que o conhecimento não pode 
ser derivado inteiramente da apreensão sensível ou da 
experiência concreta, necessitando um elemento prévio 
que sirva de ponto de partida para o próprio processo de 
conhecer (MARCONDES, 1997, p. 111). 

O ceticismo pregava que os sentidos nos enganam e que 
todo conhecimento sensível deve ser colocado em dúvida pelo 
fato de não haver confiabilidade em nossa sensibilidade. Mas 
havia uma pergunta simples: De onde vem o conhecimento? Se 
o conhecimento é apenas sensível, os céticos tinham razão, mas 
Agostinho abandona a ideia do conhecimento sensível e abraça a 
ideia de que o conhecimento é inatista, sendo assim, está presente 
mesmo antes de ser experimentado pelos sentidos, e que de certa 
forma o conhecimento é resultado de reconhecimento daquilo 
que já está presente no intelecto humano. 

Aplicando essa ideia a religião cristã, de acordo com Agostinho, 
a verdade está em Deus e ele revela sua verdade por meios naturais 
(a razão), por meios especiais (a fé). Para o conhecimento de Deus 
e da verdade acerca dele a da sua criação, as Escrituras Sagradas 
ganham muita importância a partir de então, pois ele escreve com 
relação à sua leitura da Lei e dos Profetas:

Comecei a lê-los e notei que tudo o que de verdadeiro 
tinha lido nos livros platônicos se encontrava naqueles, 
mas com esta recomendação da vossa graça: que aquele 
que vê não se glorie como se não tivesse recebido não 
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somente o que vê, mas também a possibilidade de ver. 
“Com efeito, que coisa tem ele que não tenha recebido?” E 
Vós, que sois sempre o mesmo, não só o admoestais para 
que Vos veja, mas também para que se cure a fim de Vos 
possuir (AGOSTINHO, 2000, 196).

Observe que de acordo com este pensamento de Agostinho, 
os escritos de alguns filósofos estão em consonância com as 
escrituras sagradas e, portanto, esses escritos contêm verdades 
divinas. O filósofo se difere dos demais no conhecimento da 
verdade porque estes não procuram o conhecimento apenas 
através dos sentidos. Através de uma atitude filosófica se voltam 
para um conhecimento que está presente no espírito e que, 
portanto, é verdadeiro, é o conhecimento inato. Nesse sentido, 
ele escreve, “[...] mas depois de ler aqueles livros dos platônicos 
e de ser induzido por eles a buscar a verdade incorpórea, vi que 
‘as vossas perfeições invisíveis se percebem por meio das coisas 
criadas’” (AGOSTINHO, 2000, p. 194). Observe que conhecer é 
indissociável de crer na existência de Deus, pois as coisas criadas 
são uma extensão daquilo que há no mundo espiritual no qual 
Deus governa e reparte de alguma maneira as belezas espirituais 
de maneira finita com os seres criados. Aqui nós percebemos, 
novamente, a presença do pensamento de Fílon sobre o Logos, 
que é uma herança da filosofia grega.

2.4 - Sobre a alma
Agostinho, em seus escritos, afasta a ideia de que alma tenha 

uma extensão no espaço ou que tenha a forma de um corpo, 
pois sua preocupação não reside na substancialidade da alma, 
mas na espiritualidade da mesma. Outra questão que incomodou 
Agostinho em relação à alma, diz respeito a sua origem no homem. 
Sua dúvida reside em duas possibilidades que dão origem a alma: o 
criacionismo e o traducionismo, mas a semelhança dos estóicos, 
Agostinho pende para a hipótese de que a alma seja resultado da 
união do homem e da mulher que são seres físicos e espirituais e 
que através desta união formam outros seres semelhantes, neste 
caso, possuidores de uma alma.
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Questão para reflexão

Se a alma é resultado da união do homem e da mulher, logo surge a 
difícil questão: a alma é resultado de uma união física ou espiritual?

De acordo com Boehner e Gilson (2012, p. 182), com relação 
à ideia de que o homem é um ser criado com uma alma imortal, 
“Agostinho nunca teve a menor dúvida acerca da imortalidade da 
alma. Conhece e faz uso das provas de Fédon de Platão, acordando-
as à sua própria orientação”. Nesses diálogos platônicos, a temática 
central consiste na ideia da imortalidade da alma e que o filósofo 
não deve temer a morte, pois ele almeja a libertação da alma que 
está aprisionada ao corpo impedindo-o de alcançar a perfeição.

 A ideia Agostiniana sobre a alma humana é responsável por 
comunicar homem com Deus, entrar em comunhão com Ele. Sua 
ideia pode ser resumida da seguinte maneira:

A alma é o elo entre as ideias divinas e o corpo vivificado 
por ela. Graças à sua natureza espiritual, ela se abre para 
aquelas ideias espirituais. O corpo, ao contrário, devido à 
sua extensão espacial, é incapaz de uma participação direta 
nas ideias. O ser do corpo resume-se na configuração, 
na disposição de suas partes, e nas leis dos números a 
que está sujeito. Tudo isto ele o deve a alma. E esta lho 
comunica apenas por havê-lo recebido das ideias divinas. 
Por isso, se o corpo não participasse destas ideias, ele não 
seria o que é. Por outro lado, se participasse diretamente 
delas, ele mesmo seria uma alma. Mas o fato é que, sem 
ser alma, ele participa, contudo, da ordem e da figura, e, 
mais evidente ainda, da própria sabedoria suprema da 
verdade imutável. Donde segue que o corpo não poderia 
ser vivificado senão por uma alma (BOEHNER; GILSON, 
2012, p. 183). 

Essa centelha divina que habita o corpo é responsável por 
mantê-lo vivo e capacitá-lo a relacionar-se com o mundo a sua 
volta e com o Criador. Observe que o corpo, sendo matéria, está 
limitado a participar de todas as qualidades que a alma possui, e 
nesse sentido, a materialidade do corpo o torna limitado e inferior 
a alma, que é imaterial, imortal e não está limitada pelo espaço 
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físico. Essa ideia de Agostinho é predominante no conceito de alma 
que predomina no ocidente. Essa ideia tornou-se basilar para o 
cristianismo posterior, sendo que em alguns momentos da história 
da Igreja isso era tão forte ao ponto de as pessoas desprezarem 
completamente seus corpos num processo de mortificação dos 
membros físicos para obter uma comunhão mais profunda com 
Deus, prática muito comum nos mosteiros. 

A importância da alma para Agostinho é resumida por Abbagano 
(2012, p. 30):

Agostinho declarava não querer conhecer nada além de 
“Deus e a Alma”. Mas, para ele, Deus e Alma não exigem 
duas indagações paralelas ou de qualquer forma diferentes, 
uma vez que Deus está na Alma e revela-se na mais oculta 
interioridade da própria Alma “Não saias de ti, volta-te 
para ti mesmo, no interior do homem mora a verdade; e, 
se achares mutável a tua natureza, transcende-te”.

No entendimento de Agostinho, para que o homem 
compreenda-se e encontre Deus, ele deve voltar-se para dentro 
de si, pois Deus está na alma. Se Deus está na alma, esta deve servir 
como instrumento de Deus para dirigir o corpo, salientando que 
“Como parte superior do ser humano, a alma está incumbida de 
governar o corpo” (BOEHNER; GILSON, 2012, p. 180). O corpo, por 
sua vez, deve servir aos propósitos de Deus que se manifestam na 
alma. Outra questão que surge com esta afirmação agostiniana é 
que, a semelhança do que pensava Platão, o corpo não passa de 
um receptáculo da alma, que por sua estreita relação com o divino 
deve governá-lo.

Na concepção agostiniana de alma, o ser humano é dotado de 
uma alma superior a dos animais, pois de acordo com sua teoria, 
a alma humana é a imagem e semelhança de Deus, como está 
descrito no livro do Gênesis. Por este motivo, concluímos que 
Agostinho entendia que se conhecesse a alma chegaria a Deus, e 
conhecendo Deus chegaria ao conhecimento da alma.
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Atividades de aprendizagem

1. Agostinho abandona a ideia do conhecimento sensível e abraça ideia 
de que o conhecimento é inatista. De que maneira ele aplica essa ideia à 
religião cristã?

2. Para o ceticismo, o conhecimento é resultado das experiências sensíveis 
e portanto, está sujeito às dúvidas, pois não há como afirmar a verdade sobre 
qualquer coisa. Agostinho abandona essa ideia e abraça a posição da filosofia 
platônica de que o conhecimento é inatista. Nesse sentido, responda no que 
consiste tal filosofia de conhecimento inatista?
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Seção 3

A escolástica e o pensamento de São Tomás de 
Aquino

O período áureo da escolástica é marcado pelo pensamento 
de São Tomás de Aquino. Se na patrística o que predominou foi a 
influência platônica, na escolástica o filósofo da vez é Aristóteles. Esse 
pensador grego será cristianizado por Aquino, que utilizará da filosofia 
aristotélica como aporte teórico de seu trabalho como teólogo da 
Igreja Católica. 

A Igreja estava se deparando com novos desafios que ameaçavam 
de alguma maneira seu sistema de pensamento, pois alguns 
pensadores humanistas estavam ganhando espaço e suas obras 
estavam sendo estudadas por muitas pessoas ligadas a Igreja. São 
Tomás aparece num tempo oportuno, pois seu pensamento renova 
a Igreja Católica em seu aspecto filosófico e teológico e suas obras 
darão um novo impulso a Igreja como instituição basilar da Idade 
Média, pois visa mantê-la unificada em torno de grandes pensadores 
que atendessem todas as alas do pensamento eclesiástico.

3.1 - A escolástica
O processo histórico que culminou com o surgimento da 

filosofia escolástica é marcado por mudanças de contexto político 
e cultural. As primeiras mudanças tiveram início no final do século 
VIII, quando Carlos Magno assume o poder do Império Romano 
e incentiva os estudos nos limites de seu império. Os incentivos 
de Carlos Magno refletiram numa mudança significativa na área 
educacional, pois até então o ensino estava restrito aos mosteiros 
ou dependências da Igreja Católica. A fomentação ao estudo nesse 
período chega ao ponto de Magno trazer sábios de várias partes 
do império para ensinar, destacando que o mesmo criou uma 
escola na própria corte imperial onde ele participava ativamente dos 
encontros incentivando as discussões entre os sábios e os alunos. 
O resultado dessa mudança ocasionada pelas ações de Carlos 
Magno, pensadores mais independentes foram surgindo. Todavia, 
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é importante ressaltar que, mesmo nas diversas escolas deste 
período, haviam princípios sobre os quais os filósofos não ousavam 
duvidar. As sementes da escolástica foram lançadas pelo período 
que conhecemos como renascimento carolíngio. 

Com relação ao século do surgimento da escolástica, Marcondes 
(1997, p. 116), sugere o seguinte:

É, portanto, apenas em torno dos séculos XI-XII que 
assistimos ao surgimento da assim chamada “escolástica”, 
como ficou conhecida a filosofia medieval a partir de então. 
Esse termo designa, de modo genérico, todos aqueles 
que pertencem a uma escola ou que se vinculam a uma 
determinada escola de pensamento e de ensino. Passou 
a significar também, por esse motivo, um pensamento 
filosófico que compartilha a aceitação de certos princípios 
doutrinários comuns, os dogmas do cristianismo que não 
deveriam ser objeto de discussão filosófica, embora na 
prática essa discussão não tenha deixado de acontecer.

Observe que por mais que houvesse questões demarcadas pela 
Igreja sobre as quais se evitavam discussões abertas, todavia, no interior 
das escolas os dogmas eram discutidos. A demarcação dogmática não 
impedia que as mentes dos filósofos e teólogos inquirissem sobre as 
doutrinas e fundamentos da tradição religiosa cristã. Isso fica claro no 
pensamento de Santo Anselmo, pois com ele a filosofia cristã começa a 
tomar novos caminhos. Não que ele estivesse renunciando os dogmas 
eclesiásticos antigos, mas estava disposto a submeter os dogmas 
à dialética. Segundo Marcondes (1997, p. 117), “Santo Anselmo de 
Canterbury, ou Cantuária, é considerado o primeiro grande pensador 
da escolástica, elaborando sua filosofia a partir de uma preocupação 
em articular a fé e o entendimento, a razão e a revelação”. Ele segue o 
princípio agostiniano, pois acreditava que a razão tinha um importante 
papel no desenvolvimento da teologia cristã. 

Para saber mais

Sugerimos a leitura do artigo A escolástica em seu contexto histórico, 
escrito pelo professor Dr. José D’Assunção Barros: <http://seer.ucg.
br/index.php/fragmentos/article/viewFile/2348/1442>. 
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A filosofia, desde a patrística, era tida como um instrumento de 
significativa importância para o desenvolvimento da teologia. Mas 
é importante ressaltar que mesmo tendo a filosofia cumprido este 
papel, era concebida como sendo serva da teologia:

Os escolásticos dos séculos XIII e XIV eram essencialmente 
teólogos e incidentalmente filósofos. Sua lógica se 
concentrava em desvendar os mistérios da fé cristã; sua 
filosofia era serva da teologia. No entanto, é um fato 
histórico notável que esses grandes teólogos fossem 
igualmente grandes filósofos. Como teólogos, não lhes 
interessava desenvolver uma filosofia completa. Em 
vez disso, desenvolveram uma teologia e filosofia numa 
integração orgânica, de modo que a filosofia fosse 
constantemente fertilizada pelas especulações filosóficas 
e a filosofia permanecesse sob a orientação do dogma 
cristão (BOEHM apud OLSON, 2001, p. 340). 

Na escolástica, a filosofia serviu aos interesses dos teólogos, 
pois o intuito destes pensadores não era desenvolver um sistema 
filosófico e sim teológico. Nesse sentido, a filosofia tem um papel 
coadjuvante, todavia não menos importante. É comum querermos 
separar a filosofia e a teologia uma da outra, mas na escolástica isso é 
quase impossível, pois há uma linha muito tênue que as separam. Se 
o dogma é desenvolvido com o auxílio da filosofia, como é possível 
eliminar esta cooperação e não prejudicar a estrutura dogmática? 
Não há como remover da teologia os pressupostos filosóficos que 
nela estão presentes. 

Dentre os pensadores escolásticos podemos destacar: São 
Bernardo de Claraval, opositor incansável do racionalismo de 
Abelardo. Destinou muito de seus esforços intelectuais para 
combater os movimentos inovadores e as heresias que batiam as 
portas da Igreja. Sua principal contribuição foi a elaboração de uma 
antropologia centrada na ideia de que o homem é a imagem e 
semelhança de Deus. 

Pedro Abelardo utilizou a lógica como um instrumento importante 
no fazer teológico. Sobre este pensador, Boehner e Gilson (2012, p. 
295) fazem uma observação muito pertinente: 
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Para bem compreendermos a personalidade e a Obra de 
Abelardo é mister situá-lo na linha da evolução que parte 
dos dialéticos de Santo Anselmo. Com aqueles, Pedro 
compartilha o talento e a propensão para a lógica, e, com 
este, o empenho sincero de elucidar os mistérios da fé por 
via racional. 

Observe que Abelardo recorreu a lógica para esclarecer as 
dificuldades associadas aos mistérios da fé. Sua intenção era tornar 
tais mistérios passíveis de uma discussão no nível da razão, fugindo 
de um misticismo que mais alienava as pessoas do que as conduzia a 
Deus. Vale destacar ainda que sua formação resultou em um mestre 
que ofuscou o brilho de seus antigos professores. Suas principais 
discussões vão girar em torno dos universais, que para ele não eram 
uma coisa, mas apenas um nome, e o fato de se poder explicar os 
nomes às várias coisas individuais é que os tornam universais. Por 
exemplo, a bondade não é uma coisa, porém, apenas um nome 
aplicado a várias coisas.

Para saber mais

Para compreendermos um pouco mais sobre o contexto em que 
viveram estes pensadores, sugerimos que você assista ao longa 
Em nome de Deus, que conta história do romance proibido entre 
Abelardo e Heloísa. O filme está disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=LvRpaHpHj3o>. 

Fonte: Divulgação/Europa Filmes (2014).
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No século XII, a França entra com força no cenário das discussões 
teológicas, mais precisamente a cidade de Paris. Todavia, uma escola 
francesa ganha destaque e expressa em sua filosofia sementes de 
um espirito progressista. É sobre essa escola que iremos dedicar um 
espaço, devido sua importância para a escolástica. 

3.2 - A escola de Chartres
No século XII, a escola de Chartres, na França, ganha proeminência 

no contexto teológico e filosófico, pela sua teologia seguidora de 
Boetius e filosofia marcada pelo pensamento platônico. De acordo 
com Boehner e Gilson (2012, p. 318):

A Escola de Chartres é, com razão, considerada como a 
mais vigorosa expressão do espírito progressista do século 
XII. Esse famoso centro de cultura se assinalou, sobretudo, 
pelo cultivo das ciências naturais, pela familiaridade com a 
literatura clássica árabe, por um humanismo delicado e por
uma fusão singular de ideias platônicas com tendências
nominalistas e conceptualistas.

Uma preocupação sempre presente nas escolas de pensamento 
está relacionada à origem do conhecimento, das ideias. Chartres 
pendia para a concepção platônica, pois Platão entendia que este 
mundo é resultado daquilo que há no mundo das ideias, e, portanto, 
o mundo físico seria o resultado da criação de um demiurgo a partir
dos universais. A discussão em torno dos universais, que, de acordo
com o pensamento de Platão, é aquilo que está relacionado ao
mundo transcendental, é importante para compreender a maneira
como o homem percebe o mundo que o cerca.

Para entendermos um pouco sobre a contribuição dessa escola, 
é necessário, esclarecermos o que são os universais. De acordo 
com Abbagnano (2012, p. 1169), “Ontologicamente, o universal é a 
forma, a ideia ou a essência que pode ser partilhada por várias coisas, 
conferindo às coisas a natureza ou o caráter que têm em comum”. 
Importante observar que em relação aos universais, a escola de 
Chartres possuía tendências nominalistas e conceptualistas. O 
nominalismo entende que:
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“Universal” é apenas um termo coletivo da linguagem, uma 
palavra que exprime generalidades. Não tem existência 
em nenhum mundo separado, nem é nenhum conceito 
da mente divina ou mente cósmica. É apenas uma palavra. 
Bondade é um termo de nossa linguagem que pode 
aplicar-se a vários objetos, pessoas e ideias. É apenas um 
nome, conforme subentende o nominalismo. É provável 
que a maioria dos cientistas defenda o nominalismo; 
e, naturalmente, a maioria esmagadora dos céticos 
(CHAMPLIN, 2002, p. 541).

O conceptualismo é a ideia de que, “[...] o universal é um 
conceito da mente divina, cósmica, ou, então, da mente humana, e 
não uma entidade real (Distinta) e superior da dimensão do ser. Para 
ele, a bondade é uma ideia ou um ideal da mente divina, também 
chamada mente universal ou mente cósmica” (CHAMPLIN, 2002, p. 
541). É um conceito que é inteligível para a mente, isso significa que 
a bondade é um conceito, uma ideia, não possui uma substância ou 
algo real, palpável pelos sentidos ela é representada pelas ações do 
ser humano em suas relações com as demais coisas.

Questão para reflexão

Diante do problema dos universais, qual corrente de pensamento 
você considera mais coerente, o conceptualismo ou nominalismo?

O nominalismo, por sua vez, entende que a bondade, por 
exemplo, é apenas um nome que atribuímos a determinadas coisas. 
Nomeamos atitudes em boas ou más de acordo com o padrão 
ético e moral com o qual comparamos. Nesse sentido, a bondade 
é um nome que damos a um comportamento que consideramos 
virtuoso, mas esse mesmo comportamento pode ser nomeado de 
outra maneira dependendo da cultura. Isso coloca novamente a 
ideia de uma verdade universal em questionamento, pois atitudes 
podem ser nomeadas de maneiras diferentes dependendo da 
cultura onde o ser humano se encontra. 

Dentre os principais representantes dessa escola, estão: 
Gilberto de la Porrèe, Teodorico de Chartres e João de Salisbury 
que representam a síntese do pensamento da escola de Chartres. 
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Vamos apenas destacar brevemente as contribuições de Gilberto de 
la Porrèe para a filosofia medieval.

Nasceu em 1076 na cidade de Poitiers e veio a falecer no ano 
de 1154. Exerceu o cargo de chanceler em Chartres e lecionou 
por um tempo em Paris, até ser nomeado Bispo de Poitiers. Sua 
principal colaboração diz respeito às questões relacionada aos 
universais, pois assumiu uma posição entre Aristóteles e Platão, 
portanto, torna-se um realista moderado. Em seus escritos, é 
possível perceber que: “Gilberto se interessa menos pelo modo 
como adquirimos o conhecimento dos universais do que pelo 
problema da concordância recíproca entre as formas concretas” 
(BOEHNER; GILSON, 2012, p. 319). Ele buscava compreender qual 
a relação existente entre o universal e aquilo que é concreto e está 
diante de si. Como é possível atribuir um conceito universal para 
algo concreto? Para nomear ou conceituar determinada coisa, é 
necessário que haja uma relação entre conceito e objeto. A grande 
questão era: como se dava esta relação?

Seguindo seu pensamento, Deus é o princípio de tudo, pois dele 
derivam as demais coisas. Segundo Russel Champlin (2002, p. 542):

Gilberto de Porrée asseverava que a forma (Universal) 
é individual e real em cada objeto, embora possamos 
compará-los, através de suas semelhanças, a membros 
de qualquer espécie ou gênero. Ele também defendia o 
conceptualismo. Os universais, para ele, acham-se na 
mente divina.

Para Gilberto, a essência dos universais estava em Deus e que 
a relação que estabelecemos entre as formas concretas existentes 
no mundo é resultante do fato de que nossas ideias partem de 
Deus, e, portanto, o que existe no mundo físico é uma imitação 
do que há no mundo espiritual, o mundo das ideias de Platão. 
Então a relação que estabelecemos entre as coisas reais e os 
conceitos, nada mais é do que o reconhecimento daquilo que 
nosso intelecto já sabe, mas que no processo de conhecimento é 
capaz de estabelecer esta relação.
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3.3 - São Tomás de Aquino
Tomás de Aquino é o principal representante da filosofia 

escolástica ou escolasticismo. Nasceu na cidade de Nápolis no ano 
de 1224 e proveniente de uma família nobre, entrou para a Ordem 
dos Dominicanos em 1244, contrariando a vontade da família. No 
ano de 1245 foi estudar em Paris, onde recebeu influência do mestre 
Alberto Magno, também dominicano, e foi por este apresentado às 
obras de Aristóteles. Algo importante que deve ser ressaltado sobre 
a vida de Tomás de Aquino é o fato de ele nunca ter se afastado na 
vida acadêmica, pois foi professor na Universidade de Paris e outras 
instituições da Itália. 

O pensamento tomista se caracteriza pelo fato de ver a teologia 
e a filosofia como duas ciências que se completam. Apesar do fato 
de que ambas se diferenciarem a despeito de seus métodos de 
investigação, ele entende que: 

A despeito dessa diversidade essencial entre fé e ciência, 
ou melhor, entre teologia e filosofia, Santo Tomás está 
longe de advogar uma separação prática entre as duas 
esferas do saber. Ao contrário, demanda uma colaboração 
íntima entre elas” (BOEHNER; GILSON, 2012, p. 451).

Esse é a linha que irá seguir durante sua vida intelectual. Para 
ele, Deus criou o homem dotado de razão, e, portanto, capaz de 
usá-la na busca pelo entendimento das coisas do Senhor, a razão 
capacita o homem a compreender racionalmente a sabedoria de 
Deus e nos incita a amá-lo e reverenciá-lo, aquele que o conhece 
profundamente será mais dificilmente enganado pelas sutilezas 
do mundo.

Fonte: Claudio Zaccherini/Shutterstock (2014).

Figura 3.4 Tomás de Aquino
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Na tradição católica, o pensamento de Aquino se tornou basilar 
para o desenvolvimento da teologia posterior, e sua habilidade 
de lidar com temas tão profundos que dizem respeito a áreas 
diversas da teologia e filosofia resultou em obras tão vastas que, 
para compreendê-las, o estudioso precisa dedicar-se com afinco. 
O historiador eclesiástico Latourette (2006, p. 684) resume bem a 
contribuição de Tomás de Aquino para a Igreja Católica: 

Em Tomás de Aquino chegamos ao ponto mais alto na 
realização do escolasticismo. Dotado de uma mente 
penetrante e de capacidade de síntese, ele aplicou 
os métodos dos escolásticos à teologia e empregou 
Aristóteles de tal modo que produziu o que a Igreja Católica 
Romana veio a considerar como sua formulação padrão 
de teologia. Um estudioso bem dedicado de Aristóteles, 
ele fez pleno uso desse filósofo em sua tentativa de pensar 
de modo sistemático e de apresentar dessa mesma forma 
a amplitude da teologia cristã. Todavia, ele não o seguiu 
sem uma tonalidade de independência.

Perceba a grandiosidade do pensamento de Aquino para a 
filosofia medieval. O primeiro pensador a influenciar São Tomás 
foi Agostinho, todavia, Aristóteles torna-se talvez a base principal 
do desenvolvimento teológico e filosófico de Aquino. Por mais 
que houvesse resistência por parte da Igreja Católica quanto às 
obras de Aristóteles, Aquino viu nas obras do filósofo grego uma 
base consistente para desenvolver seu pensamento, pois as obras 
de Aristóteles se encaixam perfeitamente ao seu pensamento e 
compreensão dos dogmas cristãos, e a partir de então, tem início 
uma cristianização da filosofia aristotélica.

3.4 - O Aristotelismo no pensamento de São Tomás
Na Idade Média, desde Agostinho até Aquino, o ponto de 

partida para as reflexões teológicas era o platonismo, pois a ideia 
de um mundo ideal permeava o discurso agostiniano e os que lhe 
sucederam. Todavia, a originalidade do pensamento de Tomás de 
Aquino está no fato de que ele inovou a maneira de fazer teologia, 
pois “[...] mostra, então, que a filosofia de Aristóteles é perfeitamente 
compatível com o cristianismo, abrindo assim uma nova alternativa 
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para o desenvolvimento da filosofia cristã” (MARCONDES, 1997, p. 
126). Vale ressaltar que muito antes de Tomás de Aquino recorrer 
aos escritos de Aristóteles, os árabes já estudavam esse pensador e 
comentavam sobre ele. Tanto é que o interesse do aquinate pelas 
obras de Aristóteles é decorrente dos feitos de Averróis, um filósofo 
árabe nascido em Córdoba na Espanha, que escreveu muitos 
comentários sobre Aristóteles. Não porque Aquino se interessasse 
pela filosofia averroísta, mas em sua obra Summa contra gentiles, 
ele critica o averroísmo. O interesse de São Tomás pela filosofia 
é resultado da necessidade que teve de estudá-la para refutar o 
averroísmo e corroborar autoridade filosófica em suas obras. 

O ponto de divergência entre Tomás de Aquino e o averroísmo, 
dentre outros, consiste no fato de que Averróis defendia que a alma, 
sendo uma substância imaterial, não poderia haver mais que uma 
para cada espécie, sendo apenas uma alma da qual todos os homens 
são participantes. Aquino retruca esse argumento defendendo 
a ideia, de que, a alma, sendo imaterial, une-se ao corpo como 
forma, sendo a alma a forma de uma determinada matéria, e com 
a diversidade de corpos, as almas se individualizam. Com relação 
ao conhecimento, Averróis defende que o objeto do conhecimento 
já está no intelecto humano, somente assim é possível conceber a 
existência de um conhecimento universal. Quanto a isso, o aquinate 
responde argumentando que há diversos intelectos, o objeto é 
o mesmo, o que difere é como cada intelecto percebe o objeto 
em si. Essa discussão é resultado de uma leitura diferenciada que 
cada pensador fez da ideia aristotélica da alma intelectiva. Por mais 
estranha que pareça esta discussão para os nossos dias, no entanto, 
resultou na ideia moderna da subjetividade, onde cada indivíduo 
possui características que os diferenciam dos demais, e, portanto, 
é necessário que se respeite à individualidade de cada ser humano.

3.5 - A teoria do conhecimento em São Tomás
Para o aquinate, o conhecimento humano se dá em dois 

momentos, sensível e intelectual, sendo que o conhecimento 
sensível pressupõe o intelectual, pois: 



U3 – Filosofia medieval130

A fim de obter um conhecimento ou saber atual, o 
intelecto precisa voltar-se para as coisas sensíveis e se 
apropriar dos inteligíveis que neles se contêm. Só as coisas 
sensíveis são imediatamente acessíveis ao homem, não 
porém as realidades espirituais, como Deus ou os anjos; 
de tais realidades ele possui apenas um saber abstrativo, 
adquirido com a ajuda da experiência sensível (BOEHNER; 
GILSON, 2012, p. 473). 

São Tomás entende que sem o conhecimento sensível, o 
intelectivo não é capaz de formular princípios, por exemplo, a 
extensão de um objeto, “[...] a faculdade sensitiva se encontra na 
origem de todo conhecimento. É ela que torna possível a atividade 
superior ou espiritual” (BOEHNER; GILSON, 2012, p. 471).

O conhecimento intelectivo depende do sensitivo, mas vai 
além, pois no sensitivo temos acesso ao conhecimento do objeto 
material na sua individualidade, considerando propriedades como 
espacialidade, temporalidade etc., porém sem a matéria que, “[...] 
foi usada para designar aquilo que tem a capacidade de sofrer 
modificações substanciais” (CHAMPLIM, 2004, p. 248). Nesse 
sentido, o conhecimento intelectivo tem acesso à matéria, que é 
o inteligível, o universal, a essência das coisas que estão presentes 
implicitamente, e que é necessário extrai-los por abstração, 
pois “[...] a abstração consiste no seguinte: o intelecto agente 
inspeciona, nas coisas materiais, aquilo que as constitui em sua 
espécie própria, prescindindo daquilo que as caracteriza como 
individualidades” (BOEHNER; GILSON, 2012, p. 474). O processo 
pelo qual se pode chegar a verdade, se dá através de um processo 
onde os conhecimentos sensitivos e intelectivos cumprem 
um papel importante. Essa concepção foge um pouco da ideia 
agostiniana que valorizava a iluminação divina como a maneira de 
se chegar à verdade.

3.6 - As vias que levam a Deus
Faremos menção de sua teoria das vias que levam a conclusão 

inevitável da existência de Deus. Por meio das cinco vias (Quinque 
viis) São Tomás irá empreender um esforço sistemático para provar 
a existência de Deus, partindo de uma argumentação de que a razão 
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humana é capaz de compreender que existe um Deus e que isso 
pode ser alcançado naturalmente. Segundo Olson (2001, p. 346):

Aquino apresentou cinco maneiras de demonstrar 
racionalmente a existência de Deus e todas encontram-
se, de alguma forma, na filosofia de Aristóteles. As cinco 
maneiras apela às experiências que a mente humana sofre 
em relação ao mundo natural e mostram que, se Deus não 
existisse, as experiências não teriam sentido ou seriam 
impossíveis. De fato, o que estaria sendo experimentado 
não existiria. Como existem, Deus também deve existir.

Vamos discorrer de maneira resumida sobre as cinco vias para 
termos uma visão sobre seu argumento. 

A primeira via tem seu fundamento na constatação de que no 
universo existe movimento e que tudo que se move é movido por 
outro, “[...] portanto, é necessário chegar à causa motriz que não é 
movida por outra, e todos entendem que se trata de Deus” (AQUINO 
apud OLSON, 2001, p. 346). Aqui já percebemos a ideia aristotélica 
de ato e potência. Antes do movimento, todos os seres estão em 
potência, e nesse sentido, existe a possibilidade de tornarem-se 
diferentes. O ato é aquilo que o ser é, a realização, enquanto a 
potência é aquilo que o ser poderá se tornar. Nada se move por si 
só, sempre há uma causa do movimento que é exterior ao próprio 
ser que está em mudança. Se todo movimento tem um primeiro 
motor, logo é necessário chegar à causa do primeiro movimento. 
Partindo desse entendimento, o primeiro motor é Deus, ou seja, a 
causa de todo movimento que há no universo, e Ele é puro ato, pois 
nunca virá a ser outra coisa que não seja Deus. 

A segunda via diz respeito à primeira causa eficiente. Todas as 
coisas são efeitos de uma causa, e segundo esse lógica, todas as 
coisas necessitam de uma causa para serem causadas. Por exemplo, 
uma pessoa, para nascer, necessita de uma causa, neste caso seus 
pais, pois ela é resultado da fecundação de um espermatozoide 
em um óvulo, ou seja, o ser humano necessita desta causa para 
vir a ser. Essa segunda via baseia-se na ideia da necessidade para 
que uma potência se transforme em ato, e assim constatamos a 
obrigatoriedade de uma causa eficiente para que as coisas existam. 
Nada é causa e efeito ao mesmo tempo, e o efeito sempre nos 
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remeterá a uma causa até o infinito, mesmo sendo Deus a causa 
não causada, não existe por meios racionais a concepção de que 
alguma coisa tenha causado Deus. 

A terceira via refere-se à necessidade e possibilidade. Sobre 
essa via, vamos recorrer às próprias palavras de São Tomás (apud 
OLSON, 2001, p. 347), pois de acordo com ele:

Encontramos na natureza coisas que têm a possibilidade 
de existir e de não existir, visto que são geradas e 
corrompidas e, por isso, é possível que existam e não 
existam. Mas é impossível que sempre existam, pois o que 
pode não existir num momento, não existe. Portanto, se 
tudo pode não existir, logo houve um tempo em que não 
existia nada. Ora, se assim fosse, mesmo agora não existiria 
nada, pois o que não existe começa a existir somente a 
partir de algo já existente. Se, portanto, nada existia, seria 
impossível que algo viesse a existir; e, portanto, mesmo 
agora nada existiria — o que é absurdo. Logo, não somente 
todas as coisas existentes são meramente possíveis, mas 
deve existir algo cuja existência é necessária. Mas toda 
coisa necessária pode ter ou não sua necessidade causada 
por outra. Porém, é impossível progredir infinitamente 
nas coisas necessárias que têm sua necessidade causada 
por outra, conforme já foi provado em relação às causas 
eficientes. Não podemos, portanto, deixar de reconhecer 
a existência de algum ser que tem sua própria necessidade 
e que não a recebe de outro, mas que, pelo contrário, 
causa nos outros a necessidade que têm. A tudo isso o 
homem chama de Deus.

Seu argumento demonstra que, para que alguma coisa exista, é 
necessário um princípio. Esse método aponta para a necessidade da 
existência de algo que antes dele nada existiu, ou seja, uma causa 
não causada, um principio não criado, um ser auto existente. Essa 
via procura a essência dos seres do universo, e aquilo que deve ser 
o ponto de partida para virem a existir.  

A quarta refere-se aos graus de perfeição do ser. São Tomás (apud 
OLSON, 2001, p. 346), entende que, “[...] deve haver [...] algo que seja, 
para todos os seres, a causa da existência, virtude e qualquer outra 
perfeição; e a ela chamamos Deus”. Essa via pode ser considerada de 
índole platônica, pois podemos observar que em todas as coisas há 
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graus hierárquicos, e consequentemente esses níveis de hierarquia e 
perfeição irão culminar na necessidade de um ser que está acima de 
todas as coisas e é perfeitíssimo. Se há perfeição no mundo, é porque 
alguém perfeito criou todas as formas de requintes. Todas as coisas 
estão classificadas em ordem pelo grau de beleza e nobreza que 
possuem, à medida que uma coisa for mais nobre e bela concluímos 
que ela se aproxima de algo mais nobre e belo do que ela, todavia, 
toda perfeição reside em Deus. 

A quinta diz respeito ao fato de que todas as coisas convergem 
para um fim, pois segundo Aquino (apud OLSON, 2001, p. 346), 
“[...] existe algum ser inteligente, por quem todas as coisas naturais 
são dirigidas para um fim; e esse ser chamamos Deus”. Essa via 
nos leva a pensar na ordem existente no cosmos, pois o que existe 
no universo segue uma ordem de funcionamento e, de acordo 
com o pensamento de Aquino, esta ordem converge para um fim 
estabelecido por Deus, e este fim último para o qual convergem 
todas as coisas criadas é Deus. É necessária uma inteligência que 
tenha projetado todas as coisas, pois assim como uma lança só 
chega ao seu destino se alguém a lançar, podemos concluir que as 
coisas acontecem no universo porque alguém estabeleceu um fim 
para o qual ela existe. 

Caro(a) acadêmico(a), chegamos ao final desta unidade, gostaria 
de ressaltar que os assuntos aqui estudados não foram esgotados 
devido a sua grandiosidade, mas nos preocupamos em tratar 
daquilo que consideramos importante para sua formação e para 
que você tenha uma visão sobre a importância da filosofia medieval 
para a compreensão do pensamento ocidental. Desejamos que os 
assuntos tratados nesta unidade possam acrescentar muito à sua 
formação no ensino superior, pois acreditamos que o estudo da 
filosofia nos dá uma visão mais abrangente do mundo e de tudo 
aquilo que nos cerca, desde aspectos políticos, culturais, religiosos 
e sociais. Sugerimos ainda que, se você deseja aprofundar seus 
conhecimentos sobre o assunto, recorra às referências bibliográficas 
que constam no final da unidade.
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Atividades de aprendizagem

1. Após os estudos deste tópico sabemos que os dogmas cristãos estavam 
muito bem demarcados pela Igreja Católica mantendo-se inflexível no 
que diz respeito a possibilidade de uma abertura para novas discussões. 
Todavia, Anselmo de Canterbury deu um passo importante no sentido 
de promover uma abertura ao diálogo com as novas ideias que estavam 
surgindo. Qual foi o passo importante dado por esse pensador?

2. A escolástica foi marcada por um período de mudanças na maneira de 
encarar as questões relacionadas aos mistérios da fé. Dentre os pensadores 
que se destacam nesse período, há um que se utilizou da lógica como um 
instrumento importante no fazer teológico, empenhando-se em elucidar os 
mistérios da fé por via racional. Sobre qual pensador estamos nos referindo?

a) Carlos Magno.
b) Abelardo.
c) Anselmo.
d) Tomás de Aquino. 

Para concluir o estudo da unidade

A filosofia medieval é marcada pelo pensamento cristão, pois o 
fato de a Igreja Católica ter se tornado a instituição mais poderosa 
desse período contribui para o desenvolvimento de um pensamento 
predominantemente cristão.

• Os filósofos cristãos deixaram um legado muito importante 
para a filosofia medieval, os pais da Igreja são considerados os 
primeiros filósofos dessa fase.

• A escola de Alexandria foi o centro em que se formaram os 
primeiros pensadores cristãos e o berço da filosofia medieval. 

• Agostinho deixou um legado filosófico que esteve presente 
no desenvolvimento do pensamento.

• A escolástica foi um período dentro da Idade Média em que o 
pensamento até então platônico, foi substituído por Aristóteles, 
cuja filosofia servirá de base para as novas formulações de 
alguns dogmas da Igreja.
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São Tomás de Aquino é o maior representante da Escolástica, 
pois suas obras são consideradas fundamentais para teologia católica 
desse período.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. O sistema teológico e filosófico de Orígenes constitui base muito
importante para a formulação das doutrinas da Igreja. Sobre as ideias e
contribuições desse pensador, analise as seguintes sentenças:
I. Seu sistema de pensamento superou o de seu mestre, Clemente; ele
apreciava muito a especulação, o que resultou em um grande legado
intelectual.
II. Houve momentos da história da Igreja que os escritos de Orígenes foram
considerados hereges.
III. Como pensador cristão, Orígenes, nunca se envolveu em controvérsias,
seu pensamento sempre esteve de acordo com a Bíblia.
IV. Entre suas obras mais importantes está Contra Celsum, nela ele aponta
os erros da filosofia de Celso, filósofo romano que atacava o cristianismo
dizendo que não passava de um plágio da filosofia grega.
Agora, assinale a alternativa correta:

a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas III e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.

2. Por aproximadamente nove anos, Agostinho esteve ligado ao
maniqueísmo. Dentre as ideias defendidas por esse grupo estava a do
dualismo. Sobre essa ideia, assinale a alternativa correta:

a) O dualismo maniqueísta consiste apenas no fato de que há uma alma
espiritual e um corpo material.
b) Para os maniqueístas, o dualismo consiste no fato de existirem o céu e
o inferno.
c) O dualismo consiste na ideia de que existe um reino terreno e
outro espiritual.
d) De acordo com maniqueísmo o mundo era composto por duas
forças antagônicas, onde um controla o mundo espiritual e outro
controla a matéria.
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3. Agostinho foi um pensador brilhante que deixou um legado muito 
importante para as gerações futuras. Todavia, sua vida foi marcada por 
várias experiências que resultaram numa obra extraordinária. Sobre a vida 
e obra desse pensador, analise as seguintes sentenças:

I. Procurou o maniqueísmo porque essa seita oferecia-lhe respostas mais 
racionais acerca das questões que o incomodavam.
II. A ideia de alma presente em sua obra é uma influência puramente 
aristotélica e socrática.
III. Ao converter-se ao cristianismo, Agostinho abandona de vez todo 
conhecimento filosófico, pois considera a filosofia como obra do diabo.
IV. Agostinho desenvolve sua obra partindo do princípio de que é necessário 
crer para compreender.
Agora, assinale a alternativa correta: 

a) As afirmativas II e IV estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.

4. São Tomás de Aquino é considerado o mais importante pensador da 
escolástica. Sobre a vida e obra dele, analise as seguintes sentenças:
I. Seu pensamento se tornou basilar para a tradição teológica católica e o 
desenvolvimento da teologia posterior.
II. A base da elaboração de suas obras está na filosofia platônica, pois isto 
é uma herança agostiniana que como teólogo católico deveria seguir os 
passos de Agostinho.
III. Defendeu arduamente a ideia da necessidade de separa a filosofia da 
teologia, pois compreendia que a filosofia pagã não tinha muita coisa a 
oferecer à Igreja.
IV. Em sua obra irá empreender um grande esforço para provar a existência 
de Deus por meio das cinco vias, partindo do entendimento de que é 
possível compreender a existência do Senhor através da razão.
Agora, assinale a alternativa correta:

a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) As afirmativas III e IV estão corretas.
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5. São Tomás de Aquino sofreu forte influência do pensamento 
aristotélico, todavia, isso foi resultado direto dos averroístas que de alguma 
maneira influenciaram para que o aquinate se interessasse pela filosofia de 
Aristóteles. Sobre a relação de Aquino com os averroístas, assinale (V) para 
verdadeira e (F) para falsa.
( ) Um dos pontos de divergência entre Aquino e Averróis é que esse 
defendia a ideia de que a há apenas uma alma da qual todos os homens 
são participantes.
( ) O ponto em comum entre Aquino e os averrístas é que ambos se 
interessavam pela ideia platônica de transmigração da alma.
( ) Averróis defende que o conhecimento já está no intelecto humano, 
enquanto Tomás de Aquino defende que há diversos intelectos, mas que 
o objeto é o mesmo, o que difere é como cada intelecto percebe o objeto 
em si.
( ) Em sua obra Summa contra gentiles, Aquino exalta o espírito 
especulativo dos averroístas. 
Agora, assinale a alternativa correta:

a) V — F — V — F.
b) V — V — V — F.
c) F — V — V — F.
d) F — F — F — V. 
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Unidade 4

Filosofia moderna

• O conhecimento do pensamento de Descartes e Locke.

• Compreender as características do pensamento 
racionalista e também do empirista.

• Conhecer a filosofia marxista no que esta tem a dizer sobre 
o modo de produção capitalista.

• Compreender a visão durkheimiana do objeto  
da sociologia.

• Entender o pragmatismo enquanto escola filosófica e a 
compreensão desta do que seria a verdade.

• Conhecer o neotomismo e seu papel para a igreja católica 
em face da modernidade.

• Caracterizar o pensamento estruturalista e de compreender 
a perspectiva desta teoria acerca do ser humano em seus 
diferentes aspectos.

• Familiarização com a visão saussuriana da língua.

• Conhecer o pensamento de Lévi-Strauss e o alcance  
do mesmo.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, buscaremos o conhecimento de um dos debates fundamentais 

em filosofia: a divisão entre aqueles que acreditam que as possibilidades de se 

conhecer são dadas pela razão e aqueles que defendem que estas encontram-

se na experiência.

Seção 1 | Racionalismo e empirismo, Descartes e Locke

Pedro Fernandes Leite da Luz
Katja Junqueira Bohmann 

Franciele Otto
Sidney de Moraes Sanches
Fernando Lopes de Aquino
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Nesta seção, aprenderemos o pensamento social de Karl Marx e de Émile 

Durkheim vendo as críticas ao capitalismo presentes na obra do primeiro 

e a concepção do segundo acerca do objeto da sociologia e como este 

se caracteriza. Também conheceremos as posições do pragmatismo e do 

neotomismo no debate filosófico de seu tempo.

Seção 2 | A filosofia no século XIX

Nesta seção, nos familiarizaremos com uma importante corrente de 

pensamento, o Estruturalismo, e sua expressão na linguística e na etnologia.

Seção 3 | Correntes filosóficas do século XX
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Introdução à unidade
Prezado acadêmico, bem-vindo à Unidade 4 do seu livro de 

estudos, esperamos que o conhecimento aqui disponibilizado lhe 
seja de proveito, tanto em sua vida profissional, quanto pessoal.

Nessa unidade, contemplaremos algumas questões filosóficas 
colocadas pela modernidade. Entendemos a modernidade aqui 
como o resultado das transformações sociais, políticas, econômicas 
e culturais que se configuram a partir do século XVII, e que levaram, 
entre outras características da sociedade moderna, à confiança na 
razão e na experiência, à instituição da economia de mercado e 
à ideia de indivíduo livre, autônomo, autocontrolado e reflexivo, 
próprias da atualidade.

Este foi um período importante para a filosofia, que vê muitos de 
seus antigos paradigmas serem colocados em xeque, e que levou 
ao surgimento de novos paradigmas que marcariam, a partir daí, de 
forma indelével, nosso pensamento.

Estamos confiantes de que o saber filosófico não só fará parte 
da vivência de sua profissão, como também o ajudará, enquanto 
cidadão e indivíduo, a se posicionar face aos dilemas e problemas da 
vida atual, de maneira crítica e reflexiva.

Dividimos esta unidade em três seções. Na primeira, trataremos 
de duas correntes filosóficas fundamentais no período moderno, 
o racionalismo e o empirismo, bem como de dois autores 
fundamentais para a compreensão destas perspectivas, René 
Descartes e John Locke.

Na segunda seção, veremos os pensamentos de Karl Marx e sua 
análise do sistema capitalista, a visão de Émile Durkheim da sociedade 
e ainda o pragmatismo em filosofia.

Na terceira e última seção, contemplaremos o pensamento 
conhecido como estruturalismo, a partir de suas formulações 
na linguística, com Ferdinand de Saussure, e na etnologia, com 
Lévi-Strauss.
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Seção 1

Racionalismo e empirismo, Descartes e Locke

Prezado acadêmico, nesta seção examinaremos o pensamento 
de Descartes, considerado por muitos como um dos autores mais 
importantes para a compreensão da filosofia moderna, e veremos 
como ele se insere, e quais suas características, na corrente filosófica 
conhecida como racionalismo. 

Será alvo de nossos estudos igualmente a escola filosófica 
chamada de empirista e a obra de John Locke, um dos representantes 
mais expressivos desta.

Essas duas visões acerca do problema do conhecimento marcarão 
definitivamente o campo da filosofia a partir daí, e influenciarão 
definitivamente o nascimento da ciência.

O entendimento destes diferentes pontos de vista mostra-
se fundamental na compreensão da modernidade e em  
seus desdobramentos.

1.1 - Descartes e o racionalismo

Questão para reflexão

Prezado acadêmico, observe seu processo de aprendizado e 
responda: seu conhecimento é produto de suas experiências ou do 
exercício de seu pensamento racional?

Fonte: Georgios Kollidas/Shutterstock (2014).

Figura 4.1 René Descartes
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Descartes é tradicionalmente considerado o fundador da 
modernidade e aquele que primeiro sistematizou a filosofia, a partir 
de uma fundamentação epistemológica. 

Enfatizando o cogito, isto é, o sujeito pensante e os problemas 
relacionados à sua capacidade de conhecer, ele enfrentará o desafio 
de estabelecer uma base “clara” e “distinta” para a construção  
do conhecimento. 

Esses pontos estão colocados em sua obra Meditações metafísicas, 
em que o lugar de ancoragem do conhecimento é estabelecido a 
partir de uma discussão sobre a filosofia primeira (metafísica). 

Passemos, então, para o exame de alguns pontos desse livro, 
composto por seis meditações.

• Primeira meditação: estabelece aquilo que ficou conhecido 
como “dúvida hiperbólica”, isto é, uma dúvida radical cujo 
propósito é por tudo à prova e ver se o que resta ainda pode 
ser considerado seguro. Assim, seguindo um método rigoroso, 
Descartes estabelece uma dúvida universal, radical e provisória.

A dúvida é universal porque nada poderia ser deixado de lado; 
radical pois qualquer resquício de dúvida é suficiente para que 
tudo seja rejeitado; e, por fim, provisória, pois o objetivo final é 
encontrar algo sólido, capaz de se tornar a base para a construção  
do conhecimento. 

Assim, o empreendimento tem o seu início e Descartes ataca 
primeiro os conhecimentos obtidos através das impressões. Seguindo 
uma lógica bastante simples, o filósofo dirá que já foi enganado 
algumas vezes pelos sentidos e que, por isso, é difícil confiar 
novamente em sua eficácia com relação ao conhecimento. 

Apesar disso, Descartes dirá que há situações em que se torna 
complicado duvidarmos radicalmente dos sentidos, e cita um 
exemplo: no que diz respeito às coisas pouco sensíveis e muito 
distantes, encontramos talvez muitas outras, das quais não se pode 
sensatamente duvidar, apesar de conhecermos por meio deles. Por 
exemplo, que eu me encontre aqui, sentado perto do fogo, trajando 
um robe, tendo este papel nas mãos e outras coisas deste tipo. 

E como eu poderia negar que estas mãos e este corpo sejam meus? 
(DESCARTES, 1990, p. 250). Feito isso, o segundo passo dado em sua 
investigação consiste em elaborar um argumento baseado no sonho. 
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Se, por um lado, não podemos duvidar de coisas como as que ele 
acabou de citar como exemplo, por outro, sabemos que já sonhamos 
várias vezes com situações em que nos encontrávamos fazendo 
exatamente essas mesmas coisas. Sonhos que nos pareciam bastante 
reais, embora estivéssemos dormindo. Ora, a conclusão de Descartes 
é que não existem quaisquer indícios categóricos, nem sinais bastante 
seguros, por meio dos quais se possa fazer uma nítida distinção entre 
a vigília e o sono, que me sinto completamente assombrado: e meu 
assombro é tanto que quase me convence de que estou dormindo 
(DESCARTES, 1990, p. 251). 

O argumento de fato universaliza a dúvida, mas, segundo a 
sequência do próprio texto, não pode ir tão longe. Descartes 
mostra que, mesmo estando sonhando, existem imagens sendo 
reproduzidas e, da mesma forma que um pintor que utiliza de uma 
imagem verdadeira como exemplo para reproduzir a sua imagem 
representativa, essas coisas que nos aparecem nos sonhos também 
devem possuir algum modelo. Com relação à realidade exterior, há 
algo que permanece diante da dúvida, embora não possamos dizer 
o que é isto. 

Na sequência, esse limite do argumento do sonho apresenta a 
matemática como algo indiferente, pois, sonhando ou não, não 
há como duvidar de que 2+2 = 4. Ao contrário do mundo físico, a 
matemática não representa nada, não há um objeto no mundo ao 
qual o número se refere. 

O problema que resulta desses pontos é que, para além do 
mundo subjetivo, a matemática não está garantida. Para duvidar dela 
em sua aplicação e, portanto, chegar à universalização da dúvida, 
Descartes tem de criar um argumento baseado na imagem de um 
gênio maligno, ou um Deus enganador, que se empenha em nos 
iludir sempre que realizamos uma operação matemática. 

Ao fazer isso, Descartes radicaliza a sua dúvida, mas chega, porém, 
a um limite. O gênio enganador pode realmente ser muito astuto e 
poderoso, a ponto de nada ser verdadeiro, até mesmo a matemática. 

Ainda assim, dirá Descartes, existe a liberdade de não acreditar em 
nada disso, ou seja: ao menos está em meu alcance suspender meu 
juízo. Eis por que cuidarei zelosamente de não receber em minha 
crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito contra 
todas as artimanhas desse grande enganador que, por poderoso 
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e enganador que seja, jamais poderá impor-me alguma coisa 
(DESCARTES, 1990, p. 255). 

Descartes descobre com isso o eu, e um novo campo no qual 
pode continuar refletindo. Assim, o filósofo termina a sua primeira 
meditação. Passemos agora à segunda reflexão.

•  Segunda meditação: depois de desconstruir a possibilidade 
de um conhecimento, a partir do mundo exterior, Descartes 
chega à conclusão de que a verdade se circunscreve ao 
âmbito da subjetividade. 

Quando se trata da exterioridade, o gênio maligno pode nos 
enganar de todas as formas, até mesmo com relação à aplicação de 
verdades matemáticas, mas na medida em que podemos suspender 
nossos juízos, resguardamos um lugar fundamental.

Ao nos contrapormos ao gênio, afirmamos o eu e podemos, 
consequentemente, afirmar que, enquanto houver a possibilidade 
de duvidarmos, poderemos dizer que existimos, por isso: “Penso, 
logo existo”.

Fonte: Lukiyanova Natalia/Frenta/Shutterstock (2014).

Figura 4.2 Cogito ergo sum — penso, logo existo

Esta é a primeira certeza a que chega Descartes, isto é, o cogito 
implica existência, apesar de não se saber o que existe exatamente. 
Até o momento, o que se pode afirmar é que o eu é uma substância 
pensante (res cogitans), presa a um corpo (res extensa). 

Isso possibilita a Descartes perceber o mundo exterior como algo 
mecânico, apreendido pelo pensamento, daí a precedência da razão 
sobre a realidade. Embora tenha adquirido algumas verdades seguras 
(o eu existe; pensa; e não possui uma natureza corpórea), Descartes 



U4 - Filosofia moderna146

permanece preso ao mundo interior, está confinado ao seu próprio 
“eu”. Para que o conhecimento científico tenha algum valor objetivo é 
preciso romper com esta individualidade. 

• Terceira meditação: com este problema Descartes chega à 
terceira meditação. Apesar de encontrar alguns fundamentos, 
não consegue romper com a interioridade e, exatamente 
por isso, tem que continuar a sua análise apenas por meio do 
pensamento, por meio de ideias, sem recorrer a nada fora de si. 

O filósofo fará uso, então, daquilo que ele denomina de ideias 
inatas. Diferente das ideias que adquirimos através dos sentidos, ou 
daquelas que formulamos por meio de nossa imaginação, as ideias 
inatas são a priori, estão conosco porque constituem o nosso próprio 
ser, sendo a marca de que refletimos a imagem e semelhança daquele 
que nos criou. 

Por isso, na terceira meditação, Descartes se empenhará em 
provar a existência de Deus. Fazendo isso, ele pressupõe poder provar 
que ideias inatas, que são verdadeiras, essenciais e imutáveis, podem 
servir de fundamento para todo o conhecimento posterior. 

A prova da existência de Deus permite a ele concluir que, se Deus é 
perfeito e causa do eu, ele consequentemente garante a existência de 
todas as demais coisas exteriores que concebe como claras e distintas. 
Se há erro, suas causas estão na incapacidade humana. O porquê 
de haver tantos erros é o objeto de análise da quarta meditação. Na 
quinta meditação, Descartes explicita melhor a prova que ele formula 
sobre a existência de Deus e, por fim, na sexta meditação, ele reabilita 
o mundo sensível. Chegamos, então, a algumas conclusões sobre o 
argumento racionalista de Descartes. 

Em primeiro lugar, o cogito, o eu penso, é quem desencadeia 
a possibilidade de um conhecimento seguro, pois apesar de Deus 
reabilitar o mundo sensível e, consequentemente, toda a ciência, a 
ideia de Deus se fundamenta no eu. Com Descartes, portanto, temos 
o surgimento de uma concepção que é própria da modernidade, 
a saber: a interioridade, o eu. Da mesma forma, temos realçada a 
importância de garantirmos uma base segura para a relação entre 
as ideias e o mundo exterior, que, consequentemente, garante o 
conhecimento científico.

Descartes certamente é o nome de maior assimilação ao 
racionalismo moderno. É com ele que a ideia de um método 
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rigoroso, capaz de servir de parâmetro para a ciência, ganha um 
status permanente. 

Além do mais, com Descartes, segundo Magee (2001, p. 88), 
surgiu uma filosofia que “[...] se baseia na crença de que nosso 
conhecimento do mundo é adquirido pelo uso da razão, e que os 
dados dos sentidos são inerentemente duvidosos, mais uma fonte de 
erro do que de conhecimento”.

Obviamente, a crítica aos sentidos como fonte do conhecimento 
verdadeiro já havia sido posta por outros filósofos, como Platão, 
por exemplo. 

Mas, com Descartes, o conceito de razão ganha nova 
característica e isso se contrapõe radicalmente à Teoria das formas 
na visão platônica. 

Em Descartes, é a razão que, mediante o método, postula sobre o 
objeto, o conhecimento. 

De um modo bastante particular, é a ideia de razão que 
fundamentará o racionalismo, o que significa que essa corrente 
postula a possibilidade do conhecimento verdadeiro como algo 
destinado a ser descoberto pela razão humana. 

Esta, concebida como uma capacidade de transcender o mundo 
empírico por meio de categorias da própria mente e, portanto, a priori. 
É neste sentido, também, que a tradição racionalista tomará como 
base a filosofia cartesiana, pois tais elementos são os fundamentos 
de suas reflexões. Toda ciência que se erige a partir dele pretende ser 
estabelecida a partir desses pressupostos. 

1.2 - Locke e o empirismo inglês

Fonte: Georgios Kollidas/Dreamstime (2014).

Figura 4.3 John Locke
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Em outra perspectiva filosófica, as reflexões que se desenvolveram 
a partir dos séculos XVII e XVIII encontraram nas ideias de personagens 
britânicos seu grande exponencial. 

Por conta disso, é possível enfatizar novos problemas, percebendo 
como o empirismo possui dimensões mais amplas, alcançando 
instâncias como a da política, por exemplo. 

Até mesmo em relação a Locke (1632-1704), esse fator é 
bastante explícito. Foram três os interesses principais desse filósofo: 
a) o gnosiológico, do qual brotou o Ensaio sobre o entendimento 
humano; b) o ético-político, que encontrou expressão (além de 
sua própria militância política prática) nos escritos dedicados a 
esse tema; c) o religioso, campo no qual a atenção do filósofo 
se concentrou, sobretudo nos últimos anos de sua vida (REALE; 
ANTISERI, 2003, p. 503). 

Obviamente, cabe salientar que há um movimento de delimitação 
e precisão do método, e essa precisão tem de fato o seu ápice em 
autores como Locke e Hume. 

Com Locke se estabelece efetivamente uma crítica aos limites 
do conhecimento, suas possibilidades e condições a serem seguidas 
para alcançá-lo.

A obra mais difundida de Locke é o Ensaio sobre o entendimento 
humano, de 1671. Nesse texto, pela primeira vez, se estabelece 
uma tentativa de fixar os limites da mente humana, além de se 
tentar precisar quais investigações podem ter êxito e quais são 
fadadas ao fracasso. 

A grande ênfase dessa investigação, além de criticar o racionalismo 
e seu otimismo em relação à possibilidade e limites do conhecimento 
humano, está em determinar a experiência sensorial como base 
para o saber. Nesse sentido, também é estabelecida uma crítica ao 
racionalismo e seus pressupostos em torno das ideias inatas. 

A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento 
constitui suficiente prova de que não é inato. Consiste numa opinião 
estabelecida entre alguns homens que o entendimento comporta 
certos princípios inatos, certas noções primárias, caracteres, os quais 
estariam estampados na mente dos homens, cuja alma os recebera 
em seu ser primordial e os transportara consigo ao mundo. Seria 
suficiente para convencer os leitores sem preconceito de falsidade 
desta hipótese se pudesse apenas mostrar como os homens, 
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simplesmente pelo uso de suas faculdades naturais, podem adquirir 
todo o conhecimento que possuem sem a ajuda de impressões 
inatas e podem alcançar a certeza sem nenhuma destas noções ou 
princípios originais (LOCKE, 2005, p. 37). 

Assim, ao criticar as ideias inatas, Locke (2005) expõe que a mente 
é como uma folha em branco, sendo gradualmente preenchida ao 
longo do tempo e através da experiência. A esses conteúdos concede 
o nome de ideias, entendidas como uma representação do objeto 
pensado através da mente humana. Com isso, fundamenta a tese de 
que a experiência é a única fonte para o conhecimento. 

No âmbito político, Locke assume uma postura que de certa forma 
advém como uma consequência de suas reflexões epistemológicas. 
Por não acreditar, como Descartes, que nosso conhecimento 
científico do mundo é derivado, pela lógica dedutiva, de premissas 
indubitáveis, Locke não acreditava que tal conhecimento possuísse a 
mesma certeza que a matemática. 

Sua concepção, bastante diferente, de que lentamente 
construímos esse conhecimento sobre as bases fornecidas pelos 
dados dos sentidos, deixava margem para o erro. Generalizamos a 
partir da experiência — um processo conhecido como indução e não 
dedução — porém, às vezes nossas generalizações são errôneas, e 
precisamos permitir isso (MAGEE, 2001, p. 106). 

Portanto, segundo Magee (2001), esse é um ponto fundamental 
da teoria de Locke, ou seja, essa margem de erro é basicamente a 
constatação de que nossos conhecimentos são apenas prováveis, e 
que, de acordo com as provas explicitadas, devemos ser maleáveis o 
suficiente para mudarmos de opinião. No âmbito político, isso será de 
grande relevância. 

Para Locke, seguindo uma tradição que começa a se estabelecer a 
partir das reflexões políticas modernas, o homem a princípio vivia em 
um “estado natural”, feito à imagem e semelhança de Deus. 

Contrapondo-se às teses de Hobbes, Locke postula que os 
homens viviam em paz, mas apesar de gozar dessa liberdade, eles 
voluntariamente estabeleceram um pacto e criaram a sociedade. Esse 
contrato é firmado por pessoas livres, que na tentativa de estabelecer 
certas regras que os protejam e garantam o direito de viver, ter certa 
liberdade e, principalmente, preservar a propriedade privada, instituem 
um governo. 
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Em última instância, porém, o direito e a liberdade permanecem 
com o povo: se começam a violar esses direitos (isto é, tornam-se 
tirânico) ou param de defendê-los efetivamente (isto é, tornam-se 
ineficaz), os governados detêm o direito moral — depois de tentar 
uma reforma por procedimentos normais e não conseguirem obtê-la 
— de derrubar o governo e substituí-lo por outro que faça bem o seu 
trabalho (MAGEE, 2001, p. 107). 

Essa transformação política e histórica também é legítima na 
concepção de Locke, pois, segundo o que dissemos acerca de sua 
epistemologia, é impossível para nós dispormos de um conhecimento 
plenamente certo, restando-nos apenas a probabilidade. Assim, 
qualquer imposição política ou religiosa que se pretenda colocar 
como a verdade absoluta seria, moralmente, um equívoco.

Embora reflexões como essas estivessem de algum modo 
presentes em outros períodos, a especificidade adquirida na 
modernidade é maior do que em qualquer outro momento. 

Fonte: Adaptada de: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/LockeEssay1690.jpg/200px-
LockeEssay1690.jpg>. 

Figura 4.4 Capa do original do Ensaio acerca do entendimento humano

John Locke (1632-1704), por exemplo, ao escrever o seu 
Ensaio acerca do Entendimento Humano, resolve pontuar o 
valor de fundamentação dessa investigação, descrevendo-a da 
seguinte forma: 
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[...] quando conhecermos a nossa própria força, 
saberemos melhor o que intentar com esperanças de 
êxito; e quando tivermos examinado com cuidado os 
poderes de nossas mentes, e feito alguma avaliação 
acerca do que podemos esperar deles, não tenderemos 
a ficar inativos, deixando de pôr nossos pensamentos 
em atividade pelo desespero de nada conhecermos; 
[...] foi isso que deu, no início, nascimento a este Ensaio 
acerca do entendimento humano. Pensei que o primeiro 
passo para satisfazer a várias indagações, às quais a 
mente do homem estava bem apta para tender, seria o 
de investigar nossos próprios entendimentos, examinar 
nossos próprios poderes e ver para que coisas eles 
estão adaptados. Até que isso fosse feito, suspeitava 
que começava pelo lado errado, e em vão procurava 
satisfação numa tranquila e segura posse das verdades 
que mais nos dizem respeito (LOCKE, 2005, p. 31-32). 

É partindo destes pressupostos que os séculos XVII e XVIII se 
constituirão como o cenário para a epistemologia moderna, gerando 
duas das maiores correntes epistemológicas, a saber: o racionalismo 
e o empirismo, representados, respectivamente e de modo particular, 
por René Descartes (1596-1650) e David Hume (1711-1776).

Para saber mais

Para saber mais sobre o debate entre racionalistas e empiristas, 
dê uma olhada no seguinte texto: <http://www.consciencia.org/
empirismo-e-racionalismo>.

Atividades de aprendizagem

A partir da leitura do texto responda as seguintes questões:
1. Qual a concepção acerca da razão expressa no pensamento de Descartes?

2. Qual o papel da experiência em Locke?
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Seção 2

A filosofia no século XIX
Nesta seção, travaremos conhecimento do pensamento de Karl 

Marx a respeito da sociedade capitalista, vendo como esse filósofo 
analisou e caracterizou seu modo de produção.

Também lançaremos nosso olhar sobre a compreensão de 
Durkheim acerca das sociedades e qual o objeto que este pensador 
delimita como sendo próprio da Sociologia.

Veremos ainda a corrente filosófica conhecida como pragmatismo, 
quais suas características e seu alcance no entendimento da questão 
da verdade.

Trataremos igualmente do neotomismo, corrente filosófica que 
representou uma tentativa da igreja católica de dar uma resposta 
aos problemas de seu tempo e preservar-se de certas críticas que se 
avolumavam contra ela a partir de diversas escolas filosóficas.

Questão para reflexão

Prezado acadêmico, a partir de sua vivência na sociedade você saberia 
apontar quais as suas principais características?

2.1 - Marx e sua análise do capitalismo

Fonte: Nicku/Shutterstock (2014).

Figura 4.5 Karl Marx
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Marx não foi um sociólogo, do ponto de vista profissional, ele 
era um filósofo. Mas seus estudos sociológicos foram realizados 
para a construção de seu projeto político para a sociedade, e suas 
teorias foram aos poucos adaptadas para as necessidades teóricas da 
sociologia pelos seus seguidores, chamados marxistas (SELL, 2002).

Sua forma de analisar o grupo estava relacionada com a construção 
da vida material ou formas de produção dos bens materiais. Por isso, 
nesse tópico conheceremos sua análise da sociedade capitalista.  

O modo de produção capitalista é uma das principais preocupações 
da teoria de Karl Marx, ele o estudou densamente, pois era o regime 
econômico no qual vivia a sociedade de sua época.

A principal característica do capitalismo é a existência da 
propriedade privada, mas ele também é caracterizado por um grande 
acúmulo de riquezas e lucros nas mãos de poucos indivíduos. Muito 
inicialmente esta acumulação se dava por comercializações, de 
modo geral ilegais, mas o grande pontapé em seu desenvolvimento 
foi a Revolução Industrial (Figura 4.6).

Fonte: Sheffield Galleries and Museums Trust, UK (2014).

Figura 4.6 Revolução Industrial, Inglaterra

O trabalhador não dispunha mais de instrumentos de trabalho em 
sua casa, passou a ser assalariado, e o avanço da técnica acelerou 
a separação entre o trabalhador e seus instrumentos. Apenas os 
mais ricos tinham condições de adquirir os meios de produção, e 
os artesãos não conseguiram competir com as fábricas que eram 
criadas. Dessa forma, o lucro dos patrões passou a dominar as 
relações de produção.

Ao analisar o capitalismo, Marx chegou a algumas conclusões e 
construiu conceitos para examiná-las.
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Um destes conceitos é a mercadoria, produto do sistema 
capitalista. Esse produto possui um valor de uso e um de troca. Seu 
valor de uso é sua capacidade de satisfazer uma necessidade humana, 
ou seja, seu conteúdo. O de troca é a capacidade da mercadoria de 
ser trocada por outra. 

Para Marx, o que determina esse segundo valor é o tempo de 
trabalho que é empregado na produção desta mercadoria, ou seja, 
quanto mais tempo levar para que ela seja produzida, mais valor no 
mercado ela terá. Assim, ele relaciona o produto ao trabalho.

Por meio da produção de mercadorias e de seu valor de troca, o 
capitalismo consegue gerar acumulação de riquezas, pois o capital, 
ou dinheiro, que é investido na produção desse produto, acaba 
gerando lucros, ou seja, mais dinheiro. O lucro conquistado com a 
mercadoria vem também do trabalho.

O trabalhador nunca produz apenas o suficiente para pagar o 
custo dos meios de produção (matéria-prima, ferramentas) e o seu 
salário. Ele produz além disso, e este excedente é chamado por Marx 
de mais-valia. 

A mais-valia pode ser absoluta, quando o lucro é obtido pelo 
aumento da jornada de trabalho, ou relativa, quando esse ganho é 
obtido pelo aumento da produtividade. As duas formas fazem com 
que o trabalhador produza e trabalhe mais, pagando em pouco 
tempo seus custos e construindo o lucro do detentor do capital. Esse 
processo é denominado de exploração.

Outro conceito da análise sobre o capitalismo em Marx é o 
conceito de salário. Ele é a quantia em dinheiro recebida pelo operário 
que vendeu sua força de trabalho, pois não tem condições de possuir 
meios de produção. Sua única forma de sobrevivência é transformar 
sua força em mercadoria.

Marx acreditava que o capitalismo estava fadado à ruína, pois é 
um sistema econômico no qual a produção de bens de consumo e 
produtos acontece porém, os trabalhadores, pela exploração, ficam 
cada vez mais pobres e não podem consumi-los. Isso geraria uma 
espécie de colapso, um período de estagnação e desemprego que 
provocaria a revolta dos trabalhadores (SELL, 2002).
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2.2 - O pensamento de Durkheim

Fonte: Smithsonian Libraries (2014).

Figura 4.7 Émile Durkheim

A sociologia deve muito ao clássico Émile Durkheim, pois ele 
é considerado um dos primeiros grandes teóricos desta ciência. 
Durkheim teve papel fundamental na definição do papel científico 
deste tipo de análise da sociedade, diferenciando-a das demais 
teorias sociais.

Conforme Costa (1997, p. 59), “[...] sua preocupação foi definir 
com precisão o objeto, o método e as aplicações dessa nova ciência”. 
O rigor científico que permite à sociologia fazer parte das disciplinas 
científicas partiu da atuação deste teórico nas pesquisas sociais.

Enquanto Auguste Comte é considerado o fundador da sociologia, 
Durkheim é considerado o profissional que a emancipou, definindo 
seu objeto, método e aplicações.

Ainda que preocupado com as leis gerais capazes de explicar a 
evolução das sociedades humanas, Durkheim ateve-se também 
às particularidades do grupo em que vivia, aos mecanismos de 
coesão dos pequenos grupos e à formação de sentimentos comuns 
resultantes da convivência social. Distinguiu diferentes instâncias da 
vida social e seu papel na organização social, como a educação, a 
família e a religião (COSTA, 1997, p. 65).

Esse filósofo realizou diversas pesquisas sociológicas, investigando 
os mais variados objetos, e os seus conceitos são utilizados e 
revisitados até os dias de hoje pelos profissionais dessa área. Portanto, 
aqui vamos conhecer esse teórico e estudar seu principal conceito: 
o fato social.
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Os estudos de Durkheim partiram da lógica positivista, seguindo as 
ideias de Auguste Comte e defendendo a superioridade da ciência e 
do pensamento racional.

Para ele, a sociologia deveria investigar as leis gerais de 
funcionamento da sociedade, ou seja, encontrar regularidades que 
orientassem as atitudes dos indivíduos. 

Durkheim defendia uma aplicação do método científico e de 
todo o seu rigor nas análises sociais. Para isso, o sociólogo deveria ter 
uma postura bem definida na aplicação de seu olhar aos fenômenos 
sociais: os fatos observados deveriam ser verificados, mensurados 
e relacionados por meio de dados que seriam recolhidos pelo 
pesquisador (COSTA, 1997).

Os métodos qualitativo e quantitativo foram muito usados por 
ele para suas interpretações, que apresentavam muitos dados 
estatísticos. Além disso, ele dizia que o sociólogo deveria estar em um 
estado de espírito semelhante ao dos físicos e químicos durante suas 
investigações (MARTINS, 1994).

Esse filósofo criou um conjunto de conceitos e de técnicas de 
pesquisa baseado nos métodos das ciências naturais, mas que 
permitia observar o objeto com maior distanciamento e possuir 
meios específicos de interpretação de suas características. Com estes 
aparatos, Durkheim procurava encontrar aspectos regulares nos 
comportamentos sociais, dos quais ele poderia extrair uma lei geral 
de funcionamento.

Em síntese, o positivismo durkheimiano acreditava que as relações 
sociais poderiam ser investigadas e analisadas por meio dos mesmos 
métodos que estudavam os fenômenos da natureza!

Toda essa preocupação com o rigor científico da sociologia nos 
permite falar hoje em um positivismo durkheimiano, que consiste na 
utilização dos métodos científicos e na busca por uma ordem social 
a partir de uma objetividade no trato do que está sendo pesquisado.

Seguir essa linha de trabalho fez com que Durkheim conseguisse 
colocar a sociologia dentro da universidade, obtendo, assim, 
reconhecimento acadêmico para essa nova ciência.

Para esse pensador, o papel da sociologia seria de manter a ordem 
social, ou seja, a ordem capitalista, funcionando como uma forma 
de controle técnico da sociedade e de manutenção dos poderes 
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vigentes. Assim, a normalidade social estava associada ao bom 
funcionamento da sociedade. Simplificando, uma sociedade normal 
seria uma sociedade orgânica, em que cada parte funcionaria para 
que o todo estivesse em harmonia.

Para que isto acontecesse, Durkheim insistia que:

[...] seria necessário criar novos hábitos e comportamentos 
no homem moderno, visando o “bom funcionamento” 
da sociedade. Era de fundamental importância, 
nesse sentido, incentivar a moderação dos interesses 
econômicos, enfatizar a noção de disciplina e de dever, 
assim como difundir o culto à sociedade, às suas leis e à 
hierarquia existente (MARTINS, 1994, p. 50).

Era desse modo que Émile Durkheim pensava funcionar a 
sociedade e os métodos pelos quais a sociologia deveria conhecê-la.

Para isso, ele criou alguns conceitos importantes, que 
vamos conhecer, começando pela noção de fato social, que 
marcou profundamente seus estudos e tem relações com sua 
perspectiva positivista.

Fonte: Smithsonian Libraries (2014).

Figura 4.8 Fato social

Os fatos sociais são, para Durkheim, o objeto de estudo da 
sociologia. Ele os estudou e buscou explicar sua teoria no livro As 
regras do método sociológico, que publicou no ano de 1895.

Para esse autor, a sociedade exterior ao indivíduo condiciona 
seus comportamentos, ou seja, ele é considerado um adepto do 



U4 - Filosofia moderna158

objetivismo, que defende que os comportamentos sociais são 
determinados de fora para dentro nos indivíduos. 

Assim, o modo de agir de um determinado grupo social é imposto 
aos seus participantes desde o seu nascimento. O fato social está 
separado do indivíduo, ao mesmo tempo em que o envolve.

A afirmação da exterioridade dos fatos sociais acompanhou 
o esforço deste sociólogo em distinguir o lugar, a perspectiva, a 
dimensão própria da sociologia.

O fato social devia estar desembaraçado de razões e impulsos 
pessoais, das consciências individuais e de todo o conjunto de ideias 
longamente formuladas pela filosofia a respeito da vida em sociedade 
(TURA, 2006, p. 36).

Para Durkheim, portanto, a sociedade é que explica o indivíduo, 
pois os fatos sociais são um produto da sociedade e determinam o 
modo de agir coletivo.

Em síntese, os fatos sociais são modos de pensar, sentir e agir 
de uma coletividade, de um grupo social. Eles são o objeto de 
estudo da sociologia.

Esse condicionamento se dá pelas características do fato social, 
que são exteriores ao indivíduo, coercitivos e objetivos. Vamos 
entender cada um desses itens?

•  Exterioridade — O fato social existe independente da vontade 
dos indivíduos, ele é externo. O indivíduo não se torna adepto 
deles de forma consciente, eles existem além das consciências 
individuais. Certas regras sociais, tipos de condutas, costumes, 
já existem antes do nascimento e se impõem a ele.

•  Coercitividade — Para que os fatos sociais sejam impostos 
aos indivíduos, eles precisam ser coercitivos, ou seja, obrigar-
nos a seguir a conduta estabelecida. Esta característica nos 
mostra como o movimento realizado é de inculcação, pois os 
fatos sociais são impostos pela sociedade ao indivíduo.

•  Generalidade — os fatos sociais são comuns aos membros 
de um grupo, repetindo-se em todos os indivíduos ou em sua 
maioria. Assim, eles possuem uma natureza coletiva, como as 
formas de moradia ou a dimensão moral de um grupo social.

É devido a essas características que Durkheim defendia que os 
fatos sociais podiam ser estudados como “coisas”, utilizando-se os 
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métodos das ciências naturais (pensamento positivista). Enquanto a 
Física ou a Biologia possuíam seus objetos de análise, a sociologia 
também teria os seus, ou seja, os fatos sociais.

Para ele, os fatos sociais cumprem uma função dentro da sociedade, 
esta padronização de comportamentos não existe sem razão. O 
sociólogo deve, nesta linha de pensamento, procurar investigar qual a 
função de um determinado fato social dentro da sociedade. É como 
se a sociedade fosse um organismo e possuísse órgãos que, por sua 
vez, teriam uma função específica no funcionamento social. Esta 
perspectiva de análise ficou conhecida como “método funcionalista”.

O funcionalismo parte do princípio de que:

[...] existem caracteres universais presentes nos mais 
diversos organismos vivos, dispostos sob a forma de 
órgãos e sistemas — partes interdependentes cuja 
função primordial é a preservação do todo social. 
Procuravam assim criar uma identidade entre leis 
biológicas e leis sociais, hereditariedade e história. Essas 
teorias entendem as análises sociais da espécie humana 
como integradas aos estudos universais das espécies 
vivas. Ignoram a especificidade do homem, enquanto 
espécie predominantemente histórica e cultural. Por 
fim estabelecem leis de evolução em que as diversas 
sociedades humanas são tratadas como espécies 
(COSTA, 1997, p. 51-52).

Para encontrar essa função, Durkheim acreditava que não 
deveríamos procurá-la no futuro, e sim no passado, começando a 
investigar o motivo que originou aquela prática social, sua causa, para 
então, a partir destes dados, descobrir sua função social (SELL, 2002).

Esse tipo de análise privilegia a relação entre as partes e o todo, 
ou seja, entre os fatos sociais e a sociedade. O grupo depende dos 
fatos sociais pelas funções que eles cumprem na manutenção da 
ordem e do seu bom funcionamento. Embora a analogia do método 
durkheimiano com a biologia possa causar alguma estranheza, trata-
se de uma contribuição refinada e complexa, que será fundamental 
para o desenvolvimento posterior da sociologia, abrindo, como 
dissemos, um dos primeiros “caminhos” de análise da realidade social 
(SELL, 2002, p. 69).
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Considerando a sociedade como um organismo, Durkheim 
teorizava que ela teria estados normais e patológicos, e que a 
sociologia deveria encontrar soluções para os estados patológicos 
da sociedade.

A normalidade de um fato estaria associada à sua generalidade, 
ou seja, um fato social mais geral, comum, garante o estado normal 
porque expressa uma vontade social, uma conduta compartilhada, 
um consenso coletivo a respeito de um determinado tema. Costa 
(1997) cita o exemplo do crime, que é uma conduta encontrada em 
todas as sociedades e é normal porque integra as pessoas diante de 
uma conduta, que é a de punir os comportamentos nocivos.

Já os fatos patológicos eram considerados como as doenças 
da sociedade, algo transitório, mas que estava fora do que era 
permitido pela ordem social, pela moral coletiva, que não refletia os 
valores morais da maioria dos indivíduos. Assim, a sociologia deveria 
estudar também esses casos e procurar soluções para que eles não 
atrapalhassem a boa convivência social.

Para que o sociólogo consiga ter rigor científico na análise dos fatos 
sociais, Durkheim afirmava que eles deveriam ser estudados como 
coisas, ou seja, conforme descreve Costa (1997, p. 61), “[...] deveriam 
ser medidos, observados e comparados independentemente do que 
os indivíduos envolvidos pensassem ou declarassem a seu respeito”. 
Isto deveria acontecer para que a sociologia tivesse tanta eficiência 
em suas análises quanto às ciências naturais.

As formulações dos indivíduos apenas contaminariam a 
análise, pois as leis sociais poderiam ser identificadas apenas pelos 
cientistas, que não deveriam considerar as opiniões e juízos de 
valor sobre o tema.

Além disso, o sociólogo deveria também atingir uma objetividade 
em suas análises, que seria possível mediante dois itens: o abandono 
de suas pré-noções e a busca por uma neutralidade. As pré-noções 
resumem-se às opiniões pessoais sobre o tema em estudo, que não 
deveriam ser trazidas para as investigações para não interferir na 
realidade dos fatos. A neutralidade seria atingida por meio de certa 
distância com o tema, por meio da qual o cientista não interferisse no 
fato observado. Estudando, por exemplo, um problema de família, o 
pesquisador não deveria interferir para solucionar a questão ou julgá-
la, apenas observá-la, mantendo distanciamento.
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Com esses meios Durkheim queria eliminar da sociologia os 
“achismos”, fortalecendo suas características científicas. E para 
identificar os fatos sociais, portanto, o sociólogo deveria “[...] 
identificar, dentre os acontecimentos gerais e repetitivos, aqueles que 
apresentam características exteriores comuns” (COSTA, 1997, p. 61).

2.3 - O pragmatismo
Em poucas linhas, poderíamos dizer que a concepção 

pragmática de verdade é menos teórica e mais prática. O que isso 
quer dizer? Que implicações esta concepção tem nas relações 
humanas com o mundo, consigo mesmo e com os outros seres 
humanos? Ou ainda, quer dizer que a verdade se liga com a 
eficácia dos pensamentos e das ações humanas na totalidade de 
suas relações? Além de estar vinculada à experiência das coisas? 
Esta teoria é conhecida como pragmatismo.

Etimologicamente, pragmático é derivado do grego e “[...] significa 
‘o que concerne à ação, o que é próprio da ação, o que é eficaz’, que, 
por sua vez, origina-se de pragma, que significa ‘a ação que se faz, o 
que se faz, o que se deve fazer’” (CHAUI, 2010, p. 114).

Para essa teoria, um conhecimento é verdadeiro por seus resultados 
e suas aplicações práticas, e se verifica pela experimentação e pela 
experiência. A marca do verdadeiro é a verificabilidade dos resultados 
e a eficácia de sua aplicação (CHAUI, 2010, p. 114).

Pragmatismo vem do grego e significa ação. Nesse sentido, o 
pragmatismo não está tão preocupado com a verdade, mas com 
a dimensão prática desta suposta verdade. Ou seja, em sendo útil, 
não importa se é verdadeiro ou falso. Dessa forma, o pragmatismo 
reposiciona o problema do conhecimento. O que está em jogo não 
é mais a concordância entre o pensamento e o ser, mas sim, se ele 
é útil ou não.

Este deslocamento da “verdade” para a “utilidade” não é feito por 
acaso. Essa mudança surge no seio de uma nova concepção de 
homem, que entende que a essência humana não é a verdade, mas 
a ação: “O homem é, antes de mais nada, um ser prático, dotado de 
vontade, ativo, e não um ser pensante, teórico” (HESSEN, 1999, p. 40).

O intelecto humano foi feito para agir, criado para ajudar o 
homem a se orientar no mundo, garantindo assim a sua existência. 
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O conhecimento e as reflexões teóricas são apenas ornamentos da 
utilidade prática que ela deve ter.

Se for prático, possuir utilidade e garantir a existência do homem, 
então é verdade; se não possuir utilidade, ou ameaçar a existência 
humana, então deve ser classificado como falso. “A verdade não é um 
valor teórico, mas uma expressão para a utilidade, para a função do 
juízo que é conservadora de vida e servidora da vontade de potência” 
(NIETZSCHE apud HESSEN, 1999, p. 40).

2.4 - Neotomismo
O neotomismo foi a retomada, a partir de uma encíclica do papa 

Leão XIII, da perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino para o 
enfrentamento de problemas da sociedade contemporânea.

Pretendia-se com ele também fundamentar as práticas sociais 
da igreja em um período em que ela enfrentava críticas de diversas 
correntes filosóficas.

Para saber mais

Neotomismo é um movimento de retorno à filosofia tomista da 
Idade Média, resgatada à luz de tendências intelectuais modernas 
e retomada especialmente a partir de 1879, por influência de uma 
encíclica do Papa Leão XIII. O Neotomismo é a corrente filosófica 
que resgata o tomismo, a filosofia do pensador italiano São Tomás 
de Aquino. Na visão neotomista, é inaceitável privilegiar interesses de 
ideologias como o neoliberalismo ou comunismo, por exemplo, ou 
instituições como empresas e o governo, em detrimento do direito 
do ser humano a uma vida digna e tudo que ela acarreta: a liberdade, 
a saúde, o emprego e a habitação. Neotomismo é uma corrente 
filosófica surgida no século XIX com o objetivo de reviver e atualizar 
a filosofia e a teologia de santo Tomás de Aquino — o tomismo 
— a fim de atender aos problemas contemporâneos. Baseia-se, 
como o tomismo, na filosofia aristotélica para esclarecer e justificar 
racionalmente a revelação divina do cristianismo.

Fonte: Disponível em: <http://icsxx.weebly.com/
uploads/6/7/2/7/672798/neotomismofile.doc>.
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Atividades de aprendizagem

Tendo por base o texto indicado no boxe Para saber mais acima, responda 
os seguintes questionamentos:
1. No que se baseia o tomismo?

2. O que há em comum nos fundamentos do tomismo e do neotomismo?
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Seção 3

Correntes filosóficas do século XX
Nesta última seção voltaremos nosso estudo para o 

entendimento do estruturalismo enquanto corrente de 
pensamento, suas características, alcance e compreensão própria 
dos fenômenos humanos.

Para tal, nos deteremos na análise da obra de dois grandes 
representantes desta perspectiva teórica, Saussure, um linguista 
considerado o fundador deste campo de especulação filosófica e 
ainda Lévi-Strauss, etnólogo francês que trouxe para a antropologia 
a visão estruturalista do entendimento do ser humano enquanto ser 
social e cultural.

Questão para reflexão

Prezado acadêmico, examinando seu processo de pensamento você 
diria que ele observa certas diretrizes básicas inatas?

3.1 - O estruturalismo linguístico: Saussure

No século XX, a ambivalência temática foi retomada desde os 
estudos de Ferdinand de Saussure, que sugeriu a necessidade de 
uma ciência chamada semiologia para dar conta dos signos, toda 
espécie de signo que favorecesse a comunicação linguística humana, 

Fonte: Frank-Henri Jullien/Coleção particular (2014).

Figura 4.9 Ferdinand de Saussure
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incluindo a não verbal, a cultural e a textual, tendo por padrão o 
modelo linguístico.

Saussure nasceu em 1857 e faleceu em 1913. Nascido na Suíça, 
lecionou na Escola de Altos Estudos, em Paris, e depois na Universidade 
de Genebra. As notas de suas aulas e palestras foram coletadas por 
seus dois assistentes, que as editaram, após a sua morte, e as reuniram 
no livro Curso de linguística geral, em 1916.

Seus estudos fundamentaram o nascimento para o século XX 
dos estudos semióticos ou semiológicos, como ele chamava, e 
linguísticos em geral. No curso, ele definiu a língua, e toda linguagem, 
como um conjunto de signos, como o objeto físico (significante) de 
uma imagem ou conceito que ele representava (significado), sendo 
que a relação entre ambos era a significação. Em qualquer uso da 
língua, esses aspectos deveriam ser apreciados.

Ao colocar ênfase na necessidade de estudar os signos de uma 
língua nas suas relações dentro de um conjunto amplo de signos, 
Saussure fez com que os estudiosos que o seguiram também 
adotassem esse padrão para analisar outros sistemas de signos, dando 
origem ao que foi chamado de estruturalismo. 

Essa ênfase em um sistema de signos, cuja significação se dava 
na relação entre eles, também incentivou muitos a desenvolver seus 
estudos da linguagem a partir da constituição de uma teoria semiótica 
dos códigos.

Aqui, você vai descobrir como as mesmas ideias foram chamadas 
de estruturalistas e, mais tarde, deram origem a várias correntes 
chamadas estruturalistas, igualmente justificando denominar 
historicamente um movimento chamado Estruturalismo.

Conforme Saussure, a língua é simplesmente o meio pelo qual 
alguém comunica seus pensamentos e ideias, o sentido, o que ele 
quer dizer às demais pessoas capazes de escutá-lo, isto é, que falam 
a mesma língua que ele. O que ela faz é reunir, em um mesmo signo, 
o seu significante e o seu significado.

Onde está o significante? No plano material ou de expressão 
da língua. Você vê uma palavra formada de letras que, somadas, te 
ajudam a pronunciar um som específico, que somente aquele tipo de 
reunião pode sugerir. Por exemplo: retrato.

Onde está o significado? No plano do conteúdo. Você associa, 



U4 - Filosofia moderna166

mentalmente, essa palavra com um objeto, um sentimento, um 
conceito, e assim por diante. Por exemplo: ao ler ou ouvir a palavra 
mesa, imediatamente lhe ocorre a representação mental, como uma 
imagem impressa.

Onde está o sentido ou a significação? Na junção entre expressão 
e conteúdo. É por isso que aprendemos a falar uma língua, apontando 
para uma palavra e relacionando-a com uma imagem. As duas coisas 
reunidas nos dão o sentido, o que queremos dizer, a sua significação.

Naturalmente, ninguém apreenderá o sentido do que você 
quer dizer simplesmente olhando para um signo. É importante, 
absolutamente necessário, que ele seja colocado em relação com 
outros signos. Eles precisam compor ou se adequar a uma estrutura 
que lhes dá o sentido. No caso de outro exemplo: o número 6 no 
mostrador de um relógio só faz sentido na estrutura total do relógio. 
Ainda outro: a palavra retrato, só faz sentido acompanhada de outros 
signos linguísticos.

No caso, na estrutura de uma frase, como: “Quero te mostrar meu 
retrato no Facebook”. É possível, então, perceber que Saussure estava 
totalmente interessado nesta função da linguagem, isto é, enquanto 
língua. Ele foi mais além. Ele descobriu que as palavras ou signos 
podem ser reutilizados, rearranjados, rearrumados, para dizer muitas 
outras coisas diferentes.

Elas são reaproveitadas o tempo todo, como alguém que usa uma 
grande quantidade de CDs para fazer uma cortina para o corredor da 
casa. Para dar um jeito nessa situação, quer dizer, para que a língua 
não virasse um caos, era preciso dar uma estrutura em que as palavras, 
ainda que sucessivamente expressas, pudessem encontrar um lugar 
seguro para o qual ir para compreender o seu sentido ou significação. 

Saussurre e os linguistas que seguiram seu caminho propuseram a 
seguinte classificação: lexema, sema e semema.

Existe, de início, o lexema. Esse é equivalente à palavra 
encontrada no dicionário. É o significante. Pela consulta ao 
glossário, qualquer um pode saber do que se trata e, desse 
modo, ela goza de certa estabilidade. Contudo, você a procura 
no dicionário exatamente porque precisa entender seu sentido 
em uma frase e até em um discurso.

Então, você precisa do sema. Esse é o conteúdo, a menor unidade 
de significação, é o significante. Pense no lexema caixa. Pode se 
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referir a um lugar onde você armazena objetos ou a pessoa a quem 
você paga sua compra na farmácia, ou o próprio lugar onde fica essa 
pessoa, pois ainda que ela não esteja lá, continua sendo o caixa. Você 
precisa enumerar os diversos significados de caixa para ver qual deles, 
somando as suas muitas possibilidades, dá o sentido do que você quis 
dizer com caixa, na frase em que você usou.

Se seu trabalho foi bem feito, você pode então formar um 
semema. Quando reúne o lexema caixa e os diversos semas, por 
exemplo: caixa, papelão, brinquedos, você tem um conjunto que dá 
sentido ao que você quis dizer.

Para Saussure, não interessava tanto o que foi feito das palavras 
na história passada das pessoas que as utilizaram. Certamente, sinais 
de seu uso estavam ali, diante dele, era só voltar atrás no passado 
para descobri-los. Entretanto, importava sim o uso das palavras no 
momento em que elas se reuniam para formar novas frases, para 
constituir o discurso de quem falava a fim de dar sentido à sua 
experiência presente. Para usar o exemplo de um jogo de futebol, 
tratava-se da imagem congelada em um determinado momento a 
ser examinada, ainda que a jogada tenha se desenvolvido a partir de 
jogadas anteriores àquele momento.

Portanto, a estrutura dá o sentido dos signos, da língua e da 
linguagem. Quais as consequências desse pensamento?

• Primeiro, o sentido está na forma: nos signos, na língua, na 
linguagem. Uma imagem carece de uma estrutura, seja um 
quadro, um retrato, uma poesia, uma música, e cada uma 
dessas dará uma orientação de sentido diferente para a 
mesma imagem.

•  Segundo, só há sentido na diferença: é preciso pensar de 
forma binária e nos opostos. Se há um banheiro feminino, 
em um shopping, imediatamente se procura o banheiro 
masculino, pois não faz o menor sentido haver um e não 
outro, isto é, a existência de um depende da existência de 
outro que lhe seja diverso.

• Terceiro, os semas se relacionam de forma diacrônica 
(através do tempo) e sincrônica (junto ao tempo): eles têm 
um valor de uso no tempo, mas o importante é o valor no 
momento em que é usado. O futebol já foi jogado pelos povos 
indígenas do México de uma maneira muito semelhante ao 
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atual, mas nada no passado é comparável ao modo como o 
futebol é praticado hoje. Portanto, interessa esse modo atual, 
não o passado.

• Quarto, a língua é um sistema fechado: ela tem suas próprias 
regras que não podem ser modificadas. É possível fazer muitas 
coisas com ela, mas sempre dentro das suas normas. Seria 
como um jogo de tênis, que só pode ser jogado com uma 
bola, dois jogadores e uma rede no meio.

Você pode mudar a cor da bola, as roupas dos jogadores ou o tipo 
de rede, mas sempre será o jogo de tênis. Por outro lado, se trocar 
um desses elementos, passando a jogar com duas bolas, o sistema 
terá que mudar para se adaptar e, então, já não será mais o mesmo 
jogo de tênis.

Você deve ter notado que Saussure estava preocupado 
inteiramente com a questão formal da linguagem, na medida em 
que ela se faz representar pela língua. Isto o conduziu, e aqueles que 
o seguiram, a dedicar-se ao estudo formal da língua, fundando a 
moderna ciência da linguística.

Ela evoluiu bastante desde então. Costuma-se descrever a ciência 
da língua iniciada e desenvolvida a partir de Saussure, como linguística 
estrutural, pois, ao estudar uma língua, seu ponto de partida é a sua 
estrutura formal.

O estudo de uma ou mais línguas, assim apoiado no estruturalismo 
de Saussure, se ocupa do momento em que alguém fala uma frase 
em qualquer língua que seja, isto é, quando ele faz uma declaração 
qualquer. Parte-se, então, para compreender a estrutura, a arquitetura, 
a construção desse enunciado a partir da relação entre as suas diversas 
partes entre si.

Tudo o que diz respeito ao sujeito, aquele que faz a declaração; 
e ao contexto, as condições externas à declaração, é deixado de 
lado nesse estudo. Também se ignora o uso da declaração: qual a 
intencionalidade e finalidade do sujeito ao dizer o que está dizendo, 
como a sua fala funciona em sociedade.

O estudo da língua parte da noção de que ela é um sistema 
integrado de códigos.

Um código é um sistema de sinais combinados previamente que 
permitem representar e transmitir certa informação entre a fonte dos 



U4 - Filosofia moderna 169

sinais — o emissor, e aquele que deve recebê-los — o receptor. Para 
que a informação ou mensagem vá de um para outro lugar é preciso 
um meio. Ao receber a mensagem, o receptor faz a decodificação, isto 
é, confere o sentido que o emissor quis dar ao codificar a mensagem 
para ele. O processo inteiro é chamado comunicação.

O acesso à mensagem, ao seu sentido e à sua compreensão é 
possível desde que se tenha acesso ao modo de identificar os códigos, 
isolando-os uns dos outros, de modo a estudá-los separadamente. 
Ao descobrir a significação de cada código, passa-se a colocá-lo em 
relação com os demais, de modo a reordenar a declaração estudada. 
Isso quer dizer que o estudo implica estudar cada frase em certo 
molde, e ao reorganizá-la em uma nova apresentação, não haverá 
muita diferença quanto à sua organização original.

Esses moldes são chamados sintagmas: quando você pronuncia 
uma frase, ela é feita de várias palavras, uma após a outra, que são 
combinadas entre si. Você o faz dentro de determinadas estruturas 
ou classificações prévias já disponíveis na língua em que fala. Na 
análise de uma frase, são divididas em nominais e verbais, e podem 
ser complementadas por: adjetivais, adverbiais e preposicionais.

E paradigmas: quando você organiza as palavras para pronunciar 
uma frase, você pode escolher uma dentre várias outras que poderia 
colocar em seu lugar. É uma espécie de reserva que você tem em 
sua mente, e que te permite trocar, desfazer e refazer a mesma frase. 
Isso pode ser feito por meio da troca entre sinônimos e antônimos; 
por meio de sons semelhantes; e por meio de outros signos 
morfologicamente parecidos.

O Estruturalismo, portanto, é um método vantajoso de estudar 
uma língua. Ele possibilitou a descrição mais adequada de uma língua 
através do estudo sistemático e controlável dos seus fatos. Cada 
língua foi valorizada em si mesma, devido a ressaltar a estrutura ou 
sistema próprio de cada uma. Para realizar essa tarefa, ele deixou 
de lado outros elementos, hoje mais valorizados no estudo de uma 
língua, tais como: a criatividade do sujeito que manuseia a língua; o 
desprezo pelo seu estudo histórico; a ausência do falante enquanto 
usuário da língua, rejeitando as condições em que se dá a produção 
de uma língua.
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3.2 - O estruturalismo e a etnologia: Lévi-Strauss

O estruturalismo também repercutiu e igualmente sofreu a 
repercussão nos estudos de Antropologia, por meio de Claude 
Lévi-Strauss. De fato, a forma como ele interpretou o Estruturalismo 
garantiu a este boa parte do impacto sobre o modo de trabalho das 
ciências humanas no decorrer do século XX. Elas abandonaram, 
praticamente, noções como: sujeito, liberdade, história e consciência, 
por outros conceitos oriundos do Estruturalismo straussiano, como: 
regras, códigos, sistemas, estruturas e inconsciente.

Nascido em 1908, ele fez seus estudos de filosofia na Sorbonne, 
entre 1927 e 1932, onde também fez contato com os estudos 
sociológicos. Pouco a pouco, ele foi se interessando pelos estudos 
de Freud e sua ênfase no inconsciente como o lugar determinante 
tanto da racionalidade humana, quanto das suas ações no mundo. 
Ele também se voltou para o estudo da geologia, pois lhe atraía a 
estabilidade das rochas, ainda que elas apontassem para a diversidade 
da passagem do tempo por elas. Por fim, também incorporou à sua 
reflexão, posteriormente estruturalista, o marxismo, visto que este 
também estudava o que é real não no plano do consciente, mas 
de superestruturas inconscientes, que modelam a experiência das 
pessoas e as faz agir do modo como está determinado por elas.

Ao invés de seguir uma carreira acadêmica, na França, Lévi-Strauss 
aceitou transferir-se para o Brasil, onde ensinou na Universidade 
de São Paulo. Seu interesse recente na etnologia levou-o a estudar 
as tribos Bororo e Caduveo. A partir daí, ele orientou seus estudos 
inteiramente para a etnologia.

Fonte: Coleção particular (2014).

Figura 4.10 Lévi-Strauss
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Fonte: Guido Boggiani/Museum Volkenkunde (2014).

Figura 4.11 Índia Caduveo no início do século passado

Reagindo contra os modelos historicista e funcionalista de 
entender as culturas dos povos tribais, ele busca na linguística um 
modo alternativo.

Interessado nas relações de parentesco, Lévi-Strauss conhece 
Roman Jakobson, em Nova Iorque, onde dá aulas e prossegue seus 
estudos, por algum tempo. Seu objetivo era encontrar uma unidade 
por trás da diversidade das relações parentais tribais.

Da linguística, ele aproveita a distinção entre a língua e a fala, feita 
por Saussure. A língua é o sistema intacto, estável, imóvel ao qual 
alguém recorre para falar, sendo este ato o acontecimento, o evento, 
sempre mutável.

Não é possível existir a fala sem a língua, mas também a língua 
nada é sem a fala. 

No ato de falar, ainda que o falante recorra ao sistema linguístico 
que é imutável, propriedade da língua que Saussure chamou sincronia, 
ele o faz de modo diferente a cada vez que fala, propriedade da língua 
chamada diacronia.    

Para Lévi-Strauss, seguindo Jakobson, esse encontro entre ambas 
as propriedades, isto é, no momento da comunicação, é que explicava 
o processo inteiro da linguagem. 

As diferenças na língua somente podem ser conhecidas na fala; 
por outro lado, deve-se reportar ao sistema da língua para entender 
os usos diferenciados na fala. Algo semelhante acontece com a 
pronúncia das palavras. Cada uma delas possui um som. Porém, 
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isoladamente, nenhum som faz sentido. Eles precisam ser reunidos. 
Assim, é necessário juntar duas ou mais palavras, para que haja uma 
fala, uma comunicação e um sentido.

Transferindo essas noções linguísticas e fonéticas para seus 
estudos etnológicos, Lévi-Strauss concluiu que a maneira adequada 
de estudar antigas estruturas de parentesco é observar as estruturas 
inconscientes que determinam os modos distintos de significação. 
De modo que: regras de casamento, nomes dados aos parentescos, 
às interdições, como o incesto, ou os privilégios, são também 
uma espécie de linguagem. São palavras ou sons que dependem 
indissociavelmente da estrutura de um sistema. E esse se encontra 
na maneira como o ser humano ordena ou organiza esses nomes a 
partir de uma estrutura que já está em sua mente, não na definição 
dos termos, mas no sentido que ele dá às suas relações. 

Sendo o ser humano uma entidade coletiva, é possível dizer que 
as estruturas de sentido estão em todo e qualquer agrupamento 
humano, e que elas aparentam diferenças somente na medida em 
que variam os lugares, os tempos e os modos de existência humana.

Portanto, o significado que os fatos sociais têm para as pessoas não 
está neles mesmos, mas em uma estrutura simbólica que existe na 
mente das pessoas antes que eles aconteçam. Então, quando alguém 
aponta para alguma coisa no mundo, ele não está apenas dizendo o 
que ela é, mas também o que ela significa, não somente para ele, mas 
para a outra pessoa e para todas as pessoas que partilham com ele a 
mesma sociedade de comunicação.

Portanto, quando alguém aponta para uma roupa ou um corte de 
cabelo, o que menos importa é a roupa ou o corte de cabelo. Interessa, 
sim, é o significado atribuído a estes eventos obtido por um conjunto 
de relações partilhadas entre as pessoas que estão envolvidas na 
mesma sociedade comunicativa. Por exemplo: um corte de cabelo 
ao estilo moicano terá um sentido diferente, dependendo da estrutura 
simbólica, do significado que ele adquire a partir dela, se a sociedade 
comunicativa for a tribo indígena americana dos moicanos, seja se 
for um grande centro urbano do Brasil, ou se for uma vila do interior. 

Bem, Lévi-Strauss desenvolveu suas intuições fundamentais 
estruturalistas etnológicas, aplicando-as a várias particularidades dos 
povos e cultura tribais. Ele estudou os mecanismos do incesto, da 
construção do conhecimento, das narrativas míticas e a música. E 
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influenciou outros pesquisadores do sentido e suas implicações para 
o conhecimento da sociedade.

Para saber mais

Para aprofundar seu conhecimento a respeito do estruturalismo lévi-
straussiano, confira o seguinte texto: <http://noticias.terra.com.br/
educacao/historia/levi-strauss-e-o-estruturalismo-i,5708c438bb1ea
310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>.

Atividades de aprendizagem

Com base em nosso texto, responda às seguintes perguntas:
1. Quais as consequências da ideia saussuriana de que a estrutura dá o 
sentido dos signos, da língua e da linguagem?

2. Por que Lévi-Strauss aplicou o método estruturalista na compreensão 
das trocas matrimoniais?

Fique ligado

Nesta unidade, contemplamos os seguintes assuntos:

•  Qual a diferença entre o racionalismo e o empirismo.

•  O pensamento de Descartes e Locke.

•  As formulações referentes ao problema da sociedade do final 
do século XIX.

•  A análise marxista do modo de produção capitalista.

•  O que é “fato social”, segundo Durkheim.

•  As correntes filosóficas denominadas pragmatismo e 
neotomismo.

•  O que é Estruturalismo.

•  As contribuições de Saussure e de Lévi-Strauss à constituição 
do estruturalismo.
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Para concluir o estudo da unidade

Prezado acadêmico, nesta unidade travamos conhecimento de 
algumas correntes filosóficas próprias da modernidade que marcam 
este período histórico, o definem e expressam.

A partir da oposição entre o racionalismo e o empirismo viemos a 
conhecer o pensamento de Descartes e Locke, representantes destas 
duas correntes de pensamento.

Vimos ainda as formulações teóricas a respeito do social tendo 
por base as contribuições de Marx e Durkheim e as escolas filosóficas 
denominadas pragmatismo e neotomismo.

Por fim, travamos conhecimento do estruturalismo, perspectiva 
teórica que conhecemos através das obras do linguista Saussure e do 
antropólogo Lévi-Strauss.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Um dos maiores representantes da perspectiva racionalista em Filosofia é 
René Descartes. Esse pensador desenvolveu o método da “dúvida hiperbólica”. 
Com base no texto, responda no que este consiste.

2. Ao racionalismo contrapôs-se o empirismo, escola de pensamento que 
tem em Locke um dos seu defensores. Esse filósofo criticava o racionalismo 
em sua visão otimista quanto as possibilidades da razão chegar a um 
conhecimento verdadeiro. Para Locke, a base para o saber estava:

( ) No pensamento abstrato.
( ) Na experiência sensória.
( ) No raciocínio lógico.
( ) Na inspiração divina.

3. Marx é certamente um dos filósofos mais importantes do século XIX e seu 
pensamento foi de influência fundamental nos acontecimentos políticos e 
sociais do século XX. Sua análise acerca do modo de produção capitalista até 
hoje é imprescindível para a compreensão deste sistema econômico. Quanto 
a perspectiva marxista do capitalismo, analise as seguintes sentenças.
I. O valor de troca de uma mercadoria é dado pelo trabalho empregado nesta.
II. O lucro auferido pelo capitalista está exclusivamente no valor de venda da 
mercadoria.
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III. A mais-valia absoluta consiste naquela que advém do aumento de
produtividade.
IV. Para Marx, com o aumento da exploração do trabalho o capitalismo
colapsaria.
Agora, assinale a alternativa correta:

( )  As alternativas I, II e III estão corretas.
( )  As alternativas II, III e IV estão corretas.
( )  As alternativas I e III estão corretas.
( )  As alternativas I e IV estão corretas.

4. Durkheim foi um autor fundamental para a consolidação da sociologia
enquanto disciplina científica, dotando, a partir da perspectiva da filosofia
positivista, de um objeto próprio. Durkheim chamou esse de “fato social”.
Em relação ao “fato social”, assinale V para as sentenças verdadeiras e F
para as falsas:
( ) Para Durkheim o fato social não se encontra separado do indivíduo.
( ) Para Durkheim o fato social apresenta-se como um produto da sociedade.
( ) Para Durkheim o fato social não é determinante das ações individuais.
( ) Para Durkheim o fato social é imposto aos indivíduos pela coerção.
Agora, assinale a sequência CORRETA:

( ) V — V — F — F.
( )  V — F — F — V.
( )  F — V — F — V.
( ) V — V — V — F.

5. Lévi-Strauss foi um dos representantes da corrente de pensamento
conhecida como estruturalismo. Esse pensador procurou levar para a
antropologia certos métodos e perspectivas teóricas antes empregadas na
linguística. Segundo ele, qual seria a maneira correta de se estudar sistemas
de parentesco?
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