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1. Leitura dos capítulos 20, 21 e 22.  
 

2. Releitura dos textos clássicos analisados em sala de 

aula: 

 Fundamentação da metafísica dos Costumes – 

Immanuel Kant; 

 O Vazio da Existência – Arthur Schopenhauer; 

 A Razão na Filosofia – Friedrich Nietzsche; 

 O Existencialismo é um Humanismo – Jean Paul 

Sartre. 
 

3. Na terceira série, a temática central dos estudos em 

Filosofia é ética, isto é, parte da filosofia responsável pela 

investigação dos princípios que motivam, distorcem, 

disciplinam ou orientam o comportamento humano, 

refletindo a respeito da essência das normas, valores, 

prescrições e exortações presentes em qualquer realidade 

social. 
 

Atividades 

 
Consideremos um objeto fabricado, como, por exemplo, 

um livro ou um corta-papel; esse objeto foi fabricado por um 

artífice que se inspirou num conceito; tinha, como referenciais, o 

conceito de corta-papel assim como determinada técnica de 

produção [...] Desse modo, o corta-papel é, simultaneamente, um 

objeto que é produzido de certa maneira e que, por outro lado, 

tem uma utilidade definida [...] Podemos assim afirmar que, no 

caso do corta-papel, a essência – ou seja, o conjunto das técnicas e 

das qualidades que permitem a sua produção e definição – 

precede a existência. 
SARTRE, Jean Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 5. 

 
O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é 

passível de uma definição porque, de início, não é nada: só 

posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si 

mesmo. [...] O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si 

mesmo [...] Se realmente a existência precede a essência, o 

homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo 

do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é, 

de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. 
SARTRE, Jean Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 6. 

 

1. Estabeleça uma relação entre os dois trechos 

apresentados. 

 

Gilberto Cotrim (2006, p. 212), ao tratar da pós-

modernidade, comenta as ideias de Michel Foucault, nas quais 

“[...] as sociedades modernas apresentam uma nova organização 

do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova 

organização, o poder não se concentra apenas no setor político e 

nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários 

âmbitos da vida social [...] (e) o poder fragmentou-se em 

micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de se 

deter apenas no macropoder concentrado no Estado, (os) 

micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida 

social. Isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de 

pessoas, por exemplo: os pais, os porteiros, os enfermeiros, os 

professores, as secretarias, os guardas, os fiscais etc.” 
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2006 

(adaptado).  

 

2. Cite um exemplo cotidiano de manifestação do 

micropoder. 

 

3. Ao declarar que “O Mundo é minha Representação”, 

Schopenhauer considera que o mundo consiste no 

representar, o que implica afirmar que este está sob a 

dependência do sujeito. 

De que maneira a reflexão de Schopenahuer é uma 

apropriação da filosofia de Kant? 
 

4. Eu coloco de lado, com elevado respeito, o nome de 

Heráclito. Se o povo dos outros filósofos rejeitou o 

testemunho dos sentidos porque esses indicavam a 

multiplicidade e a transformação, ele rejeitou seu 

testemunho porque indicava as coisas como se elas 

possuíssem unidade e duração. Também Heráclito foi 

injusto com os sentidos. Estes não mentem nem como 

creem os Eleatas, nem como ele o acreditava - eles não 

mentem de forma alguma. O que nós fazemos com seus 

testemunhos é que introduz pela primeira vez a mentira. 

Por exemplo, a mentira da unidade, a mentira da coisidade, 

da substância, da duração... A "razão" é a causa de 

falsificarmos o testemunho dos sentidos. Até onde os 

sentidos indicam o vir-a-ser, o desvanecer, a mudança, eles 

não mentem. [...] Mas Heráclito sempre terá razão quanto 

ao fato de que o Ser é uma ficção vazia. O mundo 

"aparente" é o único: o mundo verdadeiro é apenas um 

mundo acrescentado de maneira mendaz. 

 

Explique por que a reverência de Nietzsche ao 

pensamento de Heráclito tem relação com uma filosofia 

que afirma a vida.  

 

 Enquanto percorremos a estrada dos valores consagrados 

pela negação do mundo da vida pela razão, não enxergamos outras 

coisas que se apresentam a nós, diante dos nossos olhos. Estamos 

cegos pela visão da razão, dos conceitos, da palavra, da verdade. 

Afastar o homem dessa experiência proporcionada pelo mundo da 

vida torna-o fraco. 
NIETZSCHE, Friedrich: Crepúsculo dos Ídolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

 

5. Por que, de acordo com Nietzsche, a verdade moral 

fundada na razão e ou no controle das paixões torna o 

homem fraco? 
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GABARITO 

 

1. Diferentemente de objetos construídos pelo homem, 

o próprio homem não foi projetado, sendo assim 

encontra-se desamparado e, agora, dotado de 

liberdade para se fazer, experimenta a angústia da 

condição da existência. 

 

2. O professor que reprime o aluno em nome de uma 

conduta dita correta, “normal”, a empresa que espera 

determinada conduta e prescreve valores aos 

funcionários. 

 

3. A questão da Vontade é uma interpretação do 

noumenon de Kant. Vista como a coisa em si, a 

vontade seria o princípio ininteligível plenamente 

pela Razão e aquilo que governa como fundamento a 

ação de todos. 

 

4. A ideia de que tudo está em constante movimento, de 

que não podemos elencar nenhum valor como 

universal imóvel, de que a vida é passageira, bem 

como tudo que o ser humano constrói. 

 

5. A razão é a negação da vida. Ela é o motivo de 

falsificarmos os sentidos, os impulsos. Não devemos, 

para Nietzsche, viver condicionados por princípios 

que não são universais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


