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ORIGEM DO CONHECIMENTO PARA 
HUME



DISTINGUE DOIS TIPOS DE CONHECIMENTO

• 1. Conhecimento resultante das relações entre 
ideias. Aritmética, a álgebra e geometria. 

Raciocínios demonstrativos, cujas conclusões são 
independentes da realidade e se apresentam 

como necessárias.

•

• 2. Conhecimento resultante da relação entre 
factos. Raciocínios indutivos, logo apenas 

prováveis. Correspondem as relações de 
causa-efeito.



O PROBLEMA DA CAUSALIDADE = HÁBITO

• A identidade entre a ordem das coisas e a ordem das ideias 
resulta de hábitos mentais ou na crença que existe uma 
ligação necessária entre os fenómenos.

• São sucessão cronológica de fenómenos, uns são anteriores a 
outros.

• A sucessão leva-nos a concluir que o acontecimento A foi 
causado pelo acontecimento B, mas o que efetivamente 
observamos foi que o primeiro se seguiu ao segundo. Não 
observámos a relação causal entre os fenómenos. A ligação 
que estabelecemos, segundo Hume, resulta de um hábito.

Conseguimos 100% prever o futuro?

Não !!! Precisamos do fato !!!



CETICISMO

• Estamos limitados pela experiência, e por consequência tudo 
aquilo que não possa ser observado, não existe. O 
conhecimento da natureza deve fundar-se exclusivamente em 
impressões que dela temos. 

• Cepticismo: o homem não pode conhecer ou saber nada do 
universo. Só conhece as suas próprias impressões ou 
ideias e as relações que estabelece entre elas por hábito. 

• Tudo o que o homem sabe, por discurso racional, acerca do 
universo se deve única e exclusivamente à crença, que é um 
sentimento não racional. A razão está limitada no seu poder.

• Questiona o princípio da causalidade em que se baseiam as 
ciências da natureza, pois não passa de uma crença.



ÉTICA DE HUME
• A razão por si só nunca pode impedir ou produzir qualquer 

ação ou afeto. Mas uma vez que a moral se refere a ações e 
afeições, ela não pode ser baseada na razão.

• Além disso, a razão pode influenciar nossa conduta de duas 
maneiras.

• Primeiro, a razão pode nos informar da existência de algo que é o 
objeto próprio de uma paixão, e assim excitá-la.

• Segundo, a razão pode deliberar sobre meios para um fim que já 
desejamos.

• Mas se a razão estiver errada em qualquer uma dessas áreas 
(por exemplo, ao confundir um objeto desagradável com algo 
agradável ou ao escolher equivocadamente os meios errados 
para um fim desejado), não é uma falha moral, mas uma falha 
intelectual. 

• Hume defende uma distinção entre fatos e valores.



(Enem 2012) TEXTO I Experimentei algumas vezes que os sentidos
eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem
já nos enganou uma vez. DESCARTES, R. Meditações Metafísicas.
São Paulo: Abril Cultural, 1979. TEXTO II Sempre que alimentarmos
alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem
nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão
deriva esta suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer
impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. HUME,
D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004
(adaptado). Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a
natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos
permite assumir que Descartes e Hume

a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um
conhecimento legítimo.

b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia
na reflexão filosófica e crítica.

c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do
conhecimento.

d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às
ideias e aos sentidos.

e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de
obtenção do conhecimento.



(Enem 2012) TEXTO I Experimentei algumas vezes que os sentidos
eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem
já nos enganou uma vez. DESCARTES, R. Meditações Metafísicas.
São Paulo: Abril Cultural, 1979. TEXTO II Sempre que alimentarmos
alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem
nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão
deriva esta suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer
impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. HUME,
D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004
(adaptado). Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a
natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos
permite assumir que Descartes e Hume

a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um
conhecimento legítimo.

b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia
na reflexão filosófica e crítica.

c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do
conhecimento.

d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às
ideias e aos sentidos.

e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo
de obtenção do conhecimento.





Voltaire

 Voltaire (1694-1778), pensador francês, 
criticou as instituições políticas e 
religiosas.

 Defendeu a liberdade incondicional de 
crença e de expressão.

 Teve contato com os chamados déspotas 
esclarecidos, que costumavam se cercar 
de intelectuais.

 Atuou ativamente em vários episódios em 
que pessoas eram acusadas injustamente 
por motivos religiosos. Retrato do filósofo Voltaire, de 

Nicholas de Largilliere, 1718
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(Fgv 2016) “O gênero humano é de tal ordem que não pode subsistir, a menos
que haja uma grande infinidade de homens úteis que não possuam nada.”

(Dicionário filosófico, verbete Igualdade) - “O comércio, que enriqueceu os cidadãos
na Inglaterra, contribuiu para os tornar livres, e essa liberdade deu por sua vez
maior expansão ao comércio; daí se formou o poderio do Estado.”

(Cartas inglesas) Sobre os trechos de Voltaire, é correto afirmar que o autor

a) define, com suas ideias, os interesses da burguesia como classe, no século XVIII: o
comércio como condição para a acumulação de capital, a riqueza como fator de
liberdade e do poder de Estado e a propriedade ligada à desigualdade.

b) crê, como filósofo iluminista do século XVIII, nas igualdades social e política, pois a
filosofia burguesa elabora uma doutrina universalista que confunde a causa da
burguesia com a de toda a humanidade.

c) critica a centralização do poder na medida em que ela breca a liberdade, impedindo o
progresso das técnicas e a expansão do comércio que geram riqueza, e, ao mesmo
tempo, aceita a propriedade como fundamento da igualdade.

d) considera que a burguesia não se constitui em uma classe no século XVIII, e ela
precisa do poder do Estado centralizado para garantir a sua riqueza e, nessa medida,
aproxima-se da nobreza para obter apoio político.

e) defende, como representante da Ilustração, a liberdade ligada à ausência da
propriedade e elabora princípios universais, com direitos e deveres para todos os
homens, o que faz a igualdade econômica ser o fundamento da sociedade.
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OBRAS POLÍTICAS

O CONTRATO SOCIAL OU PRINCÍPIOS DO DIREITO 
POLÍTICO

“procura descrever as condições necessárias para a existência de um pacto legítimo, 
através do quais os homens, depois de terem perdido a liberdade natural, ganhem, em 

troca, a liberdade civil ou cidadania”

OBJETIVO DA TEORIA POLÍTICA 

“legitimar a formação do Estado  moderno baseado na vontade geral 

ou comum e, por conseguinte, legitimar a propriedade privada ilegítima” 



DISCURSO SOBRE AS CIÊNCIAS E AS ARTES

“a corrupção do homem natural ocorre por causa do surgimento das 
ciências e das artes geradoras do progresso.”

DISCURSO SOBRE A ORIGEM E OS FUNDAMENTOS DA 
DESIGUALDADE DENTRE OS HOMENS

“obra hipotética sobre a história da humanidade - mas não se baseia em 
fatos, pois estes são objetos de estudo da história.” 

 Obs. A história da humanidade culmina com a legitimação da
desigualdade [política e econômica] entre os homens. Como
consequência, ocorre a destruição da liberdade natural e fixa-se a
propriedade privada, sujeitando o gênero humano ao trabalho, a
miséria e a servidão – PACTO ILEGÍTIMO OU COERCITIVO.



ESTADO DE NATUREZA
“O homem é o bom selvagem inocente”

Neste estado o homem nasce livre, pois ainda não houve corrupção. 

Como o homem perde a sua liberdade natural?

As ciências e as artes primárias causam o progresso, fazendo surgir à

propriedade privada e com ela o acúmulo de capital e, logo em

seguida, a consolidação do poder criador da desigualdade política e

econômica.

O medo ou o temor comum entre os proprietários de perderem os seus

bens, é instituído à força o Estado (ilegítimo).



PROCESSO QUE CAUSA O ESTADO 
ILEGÍTIMO

CIÊNCIAS E 

ARTES

PRIMÁRIAS

PROGRESSO PROPRIEDADE 

PRIVADA

CAPITAL 

FINANCEIRO
PODER

DESIGUALDAD

E POLÍTICA E 

ECONÔMICA 

ESTADO 

ILEGÍTIMO



O ESTADO CIVIL ILEGÍTIMO
O Contrato social, livro I, capítulo 1, 1º parágrafo: “O homem nasce livre, e em 

toda parte encontra-se a ferros – aprisionado”.

Os homens em sociedade [ilegítima] estão subordinados ao trabalho, a miséria e 
a  servidão por outros homens mais poderosos. 

Rousseau pensa a história como passado – isto é, decadência. O que significa 

afirmar que, apesar de iluminista, não partilha com seus contemporâneos o ideal 

de difusão das luzes e do saber.



CONSEQUÊNCIAS DO 
PROGRESSO

 Destruição da única virtude que o homem natural possui - a
piedade ou bondade.

 Corrupção dos costumes naturais do bom selvagem.

 A criação de vícios (maldades) antes inexistentes.

Contudo a crítica de Rousseau ao progresso, não é uma

recusa do que seria a verdadeira ciência e a verdadeira arte.

A crítica está direcionada àqueles que fazem ciências e artes

secundárias – caricaturas da verdadeira ciência – por

orgulho, maldade e glória pessoal, e não por um verdadeiro

amor ao saber.



PACTO OU CONTRATO SOCIAL

“A história hipotética da humanidade culmina com a desigualdade”.

Como garantir o direito a propriedade privada em um estado onde as 
pessoas possuem poderes distintos? 

Como legitimar o ilegítimo?

Pelo pacto ou contrato social 

legítimo as partes contratantes -

proprietários e não proprietários -

possuem igualdade política, e não 

igualdade econômica.



CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO 
PACTO

É feito dentro de um Estado vigente, porém ilegítimo. Este pacto e, por
conseguinte, o Estado, tornam-se legítimos quando feito por todos os
indivíduos - não proprietários e proprietário de terras e outros bens não
perecíveis.

Com o contrato o indivíduo que antes perdera sua liberdade natural
ganha a liberdade civil ou cidadania.

A essência do contrato consiste na distribuição igualitária das tarefas e
participações na vida política.

O contrato só é possível devido a garantia de preservação do bens
materiais dos proprietários.



O ESTADO CIVIL LEGÍTIMO

Funda-se na vontade geral.

É o próprio povo.

Tem como função garantir o bem estar social.

Deve possuir um governo que o represente a nível administrativo:

Democrático;

Aristocrático;

Monárquico. 

Bem estar social = propriedade privada

Afirma Rousseau ser possível o Estado legítimo dentro 

do governo aristocrático e monárquico.



FORMAS DE GOVERNO DA DEMOCRACIA 

DIRETA OU PARTICIPATIVA

Poder legislativo: é o mais importante e tem como função elaborar as leis

civis. É a expressão da vontade geral – povo.

Poder executivo: seus membros são escolhidos pelo poder legislativo,

estando a este subordinado. Sua função é aplicar as leis criadas pelo legislativo -

povo.

Atenção!

Os membros do executivo são uma “espécie” de sub-poder do legislativo. Neste

sentido:

 O Estado é a vontade geral, expressa pelo poder legislativo;

 O Governo é a força, expressa pelo poder executivo.



ESTADO E GOVERNO

ESTADO

Máquina ou corpo político.

Possui papel primário.

O povo é o soberano.

Escolhe os membros do 
governo.  

GOVERNO

Máquina ou corpo administrativo. 

Possui papel secundário.

São funcionários do soberano.

Órgão importante para o bom 
funcionamento do Estado.



OS DIREITOS DO CIDADÃO

 Elaboras leis;

 Reunir-se em assembléias;

 Liberdade de culto;

 Liberdade de expressão;

 Liberdade política;

 Sufrágio universal;

 Insurreição;

 Escolha dos representantes.

“O povo é soberano ao elaborar as suas leis, ao mesmo 

tempo em que é súdito quando às coloca em prática”



O PÚBLICO E O PRIVADO

PÚBLICO

Condição objetiva;

Cidadão ou súdito;

Interesse comum;

Refere-se ao coletivo;

Vontade Geral.

PRIVADO

Condição subjetiva;

Egoísmo do indivíduo;

Interesse de todos;

 Refere-se ao todo;

Vontade de todos.



(Unioeste 2014) - “Suponho que os homens tenham chegado àquele ponto
em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza
sobrepujam, por sua resistência, as forças que cada indivíduo pode empregar
para se manter nesse estado. Então, esse estado primitivo já não pode
subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse seu modo de ser.
Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas apenas unir
e dirigir as existentes, não tem meio de conservar-se senão formando, por
agregação, um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência,
aplicando- as a um só móvel e fazendo-as agir em comum acordo”. Jean-
Jacques Rousseau –Considerando o texto acima, é CORRETO
afirmar que, de acordo com Rousseau,

A. no estado de natureza, os homens são inimigos uns dos outros e a
criação do Estado objetiva a defesa e a proteção de si mesmos em
relação aos demais.

B. a supressão da propriedade privada é a verdadeira saída para que
ocorra a emancipação humana.

C. a vida fora da sociedade deve ser tomada como solitária, pobre,
sórdida, embrutecida e curta.

D. o propósito do contrato social é a organização da sociedade, com o
fim de promover a proteção da pessoa e dos bens dos associados.

E. o Estado surge por ser o homem um animal naturalmente social e
político. Seu principal objetivo é a educação dos cidadãos, priorizando
suas faculdades espirituais e intelectuais.
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suas faculdades espirituais e intelectuais.



IMMANUEL KANT
FILOSOFIA CRÍTICA

Prof. Anderson W.





INTUIÇÕES APRIORÍSTICAS PURAS



CONHECIMENTOS

A PRIORI E A POSTERIORI

JUIZO ANALÍTICO A PRIORI

SÃO CONHECIMENTOS 

ADQUIRIDOS 

INDEPENDENTEMENTE 

EXPERIÊNCIA.

SENSIBILIDADE (ESPAÇO E TEMPO) = Perceber objetos mediante as impressões. 

ENTENDIMENTO (CATEGORIAS) = Unificamos e ordenamos os dados recebidos 

da sensibilidade

JUÍZO SINTÉTICO A POSTERIORI

SÃO CONHECIMENTOS 

ADQUIRIDOS PELA 

EXPERIÊNCIA.

JUIZO SINTÉTICO A PRIORI
RAZÃO 

UNIDADE AO CONHECER – NÃO SOBRE O 

CONHECIMENTO SENSORIAL – MAS SOBRE OS 

JUÍZOS



“A PRIORI”

RAZÃO PURA

(UNIVERSAL E NECESSÁRIO)

“A POSTERIORI”

EXPERIÊNCIA

(CONTINGENTE)

SENSIBILIDADE

ESPAÇO x TEMPO

ENTENDIMENTO

CATEGORIAS

FORMAS PURAS

DA RAZÃO

O CONCEITO DE LÂMPADA FORMA-SE COM A PARTE “A 

POSTERIORI” + “A PRIORI”, LEMBRANDO QUE O “A 

PRIORI” VEM DA EXPERIÊNCIA , MAS NÃO DEPENDE 

DELA.

OBSERVAÇÃO: ESSA CONCEITUAÇÃO ESTÁ NO ÂMBITO DA FÍSICA E NÃO DA 

METAFÍSICA.



PROJETO 

FILOSÓFICO

ÉTICA KANTIANA



ÉTICA DO DEVER
É DERIVADA DA

RACIONALIDADE HUMANA, 

SÃO LEIS UNIVERSAIS E 

SE APLICAM A TODOS OS 

INDIVIDUOS EM 

QUALQUER 

CIRCUNSTÂNCIA.



IMPERATIVO CATEGÓRICO

“AGE DE TAL FORMA QUE SUA 

AÇÃO POSSA SER 

CONSIDERADA COMO NORMA 

UNIVERSAL.”



IMPERAT. HIPOTÉTICOS

TEM CARÁTER PRÁTICO.

EXEMPLO: “SE VOCÊ QUISER 

TER CREDIBILIDADE, 

CUMPRA SUAS PROMESSAS.”



PROJETO FILOSÓFICO

A BELEZA

A BELEZA

É DEFINIDA COMO 

“UMA FINALIDADE SEM 

FIM”.

O JUIZO ESTÉTICO

TEM COMO OBJETO ALGO DE 

PARTICULAR, CONSIDERADO 

EM SI MESMO, SEM NENHUM 

INTERESSE ESPECÍFICO 

POR PARTE DO SUJEITO 

ALÉM DA CONSIDERAÇÃO 

DO PRÓPRIO PARTICULAR.



(Enem 2012) Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da
qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado
dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento,
mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de
outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema
do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão
grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de
uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores
durante toda a vida. KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?
Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado). Kant destaca no texto o conceito de
Esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da
Modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa

a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da
maioridade.

b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades
eternas.

c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma
heterônoma.

d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de
entendimento.

e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela
própria razão.
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A REALIDADE É PROCESSO 
HISTÓRICO

• Último Sistema Filosófico

• Realidade é algo não material

• Realidade é produto do Geist (Espírito) Universal e 
Racional

• As estruturas do pensamento são não-históricas

• Alguns espíritos, conforme a época são “Avatares” da 
razão universal que direciona a existência

O ESPIRÍTO ABSOLUTO



POSIÇÃO IDEALISTA

• O espírito é observado no processo histórico

• Todo processo histórico tem núcleo Dialético 
Metafísico

• A realidade é como um espírito, uma substância, 
como um sujeito, não apenas coisa, mas 
movimento, um processo.

• A realidade é um constante Devir Dialético em 
Espiral

A REALIDADE



INDIVIDUALIDADE
• O Espírito pode usar o indivíduo para satisfazer uma 

demanda universal na evolução da Razão.

• São os Indivíduos Cósmicos.

• Kant: Existe um “mundo em si”.

• Hegel: Existe apenas o que se manifesta na 
consciência, algo pensado.

• O Espírito Absoluto vai além dos indivíduos.

• Todo realidade é Histórica, Natureza e Mundo são 
espírito.

MUNDO EM SÍ



A DIALÉTICA

“Tudo que existe merece desaparecer” – Goethe

“A força destruidora é a força motriz do processo 

histórico”.







(Unioeste 2014) - “A proposição de Tales de que a água é o absoluto ou, como diziam os antigos, o
princípio, é filosófica: com ela, a filosofia começa porque, através dela, chega à consciência de que o um
é a essência, o verdadeiro, o único que é em si e para si. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é
em nossa percepção sensível; um afastar-se deste ente imediato - um recuar diante dele. Os gregos
consideraram o sol, as montanhas, os rios, etc., como forças autônomas, honrando-os como deuses,
elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes, dotados de vontade. Isto gera em nós a
representação da pura criação pela fantasia — animação infinita e universal, figuração, sem unidade
simples. Com essa proposição está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente colorida, de
Homero; dissociar-se de uma infinidade de princípios, toda esta representação de que um objeto singular
é algo que verdadeiramente subsiste para si, que é uma força para si, autônoma e acima das outras, é
sobressumida e assim está posto que só há um universal, o universal ser em si e para si, a intuição
simples e sem fantasia, o pensamento de que apenas um é. Este universal está, ao mesmo tempo, em
relação com o singular, com a aparição, com a existência do mundo.” Hegel - “Não se trata de contrapor
os gregos aos outros povos, como se fossem destituídos de racionalidade. Mas diante do real, os gregos
não se limitaram a uma atividade prática ou a um comportamento religioso; ao lado disso, souberam
assumir um comportamento propriamente filosófico: a pergunta filosófica exige uma postura mais
puramente intelectual.” - Gerd A. Bornheim – Considerando os textos acima, que tratam do
surgimento da filosofia e do primeiro filósofo grego, Tales de Mileto, é CORRETO afirmar que:

A.a proposição de Tales é filosófica, mas não constitui uma resposta racional que pretende organizar o
mundo para além da ordem mitológica ou do ente imediato.

B. ao afirmar que a água é o princípio de tudo, Tales institui mais uma perspectiva para o mito, mas agora
como uma verdade sobre o que é a realidade.

C. o advento da filosofia não distingue os gregos de seus contemporâneos ou daqueles que os
antecederam, apenas acrescenta uma nova noção, a noção de ser, à história da cultura.

D. a representação que temos do mundo, formada pela fantasia e pelo mito, guia a razão à essência do
real e motiva os primeiros filósofos em suas reflexões.

E. a filosofia, ao surgir, impulsiona a razão a se perguntar se aquilo que observamos através de nossa
percepção sensível constitui a verdadeira essência da realidade.



(Unioeste 2014) - “A proposição de Tales de que a água é o absoluto ou, como diziam os antigos, o
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sobressumida e assim está posto que só há um universal, o universal ser em si e para si, a intuição
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surgimento da filosofia e do primeiro filósofo grego, Tales de Mileto, é CORRETO afirmar que:

A.a proposição de Tales é filosófica, mas não constitui uma resposta racional que pretende
organizar o mundo para além da ordem mitológica ou do ente imediato.

B. ao afirmar que a água é o princípio de tudo, Tales institui mais uma perspectiva para o mito, mas
agora como uma verdade sobre o que é a realidade.

C. o advento da filosofia não distingue os gregos de seus contemporâneos ou daqueles que os
antecederam, apenas acrescenta uma nova noção, a noção de ser, à história da cultura.

D. a representação que temos do mundo, formada pela fantasia e pelo mito, guia a razão à
essência do real e motiva os primeiros filósofos em suas reflexões.

E. a filosofia, ao surgir, impulsiona a razão a se perguntar se aquilo que
observamos através de nossa percepção sensível constitui a verdadeira
essência da realidade.



FILOSOFIA

ROMANTISMO

KIERKEGAAR

Prof. Anderson W.



Crítica a Hegel: Não leva em consideração a subjetividade 

Opondo-se a abstração hegeliana, Kierkegaard procurou 
destacar as condições específicas da existência humana e 

incorporá-las às reflexões filosóficas , por isso é chamado de ‘o 
pai do existencialismo’

Influenciou: Irracionalistas e os existencialistas, nenhum 
sistema de pensamento consegue dar conta da experiência 

ampla e única da vida individual

• .
53

Formação Religiosa

Crítico de Hegel



SUBJETIVISMO

• Ênfase na experiência pessoal. 

• Não se interessava pela busca de uma verdade 
objetiva. 

Diz ele:

Trata-se de encontrar uma verdade que seja
verdade para mim, de encontrar uma ideia pela qual
eu possa viver e morrer. E que utilidade teria para
mim encontrar uma verdade chamada verdade
objetiva, percorrer os sistemas dos filósofos, e
poder, quando exigido, fazer um resumo destes?”
(Kierkegaard, Textos selecionados, p.39) .



PROBLEMÁTICA CENTRAL

É impossibilidade justificar ações do ponto de vista 
ético. 

A fé era fundamental. 

Exemplo - Sacrifício de Isaac:

no relato bíblico, Abraão recebe de Deus o pedido de 
sacrificar seu único filho, ao qual ele obedece 

prontamente.





SILÊNCIO DE DEUS

A fé seria um “salto no escuro” para obedecer àquilo 
que não entendemos racionalmente.

Deus não deu garantias a Abraão, ele não dá 
nenhuma garantia aos demais humanos. 



ESTILO PESSOAL

Polêmico e irônico quando se trata da tradição filosófica e 
religiosa, ele adquire tonalidades poéticas ao falar sobre 

sentimentos como o amor, o medo e angústia.

ESTÉTICA

Não apresenta uma obra doutrinária 

Não dá à estética dimensão central. 

A estética seria apenas uma etapa da existência.



A EXISTÊNCIA HUMANA POSSUI TRÊS DIMENSÕES

A DIMENSÃO ESTÉTICA:
na qual se procura o prazer;

A DIMENSÃO ÉTICA:
na qual se vivencia o problema da liberdade e da contradição entre o 

prazer e o dever;

A DIMENSÃO RELIGIOSA:
marcada pela fé. 

“cabe ao homem escolher em que dimensão ele quer viver, já que se trata 
de dimensões que se excluem entre si. Essas dimensões podem ser 

entendidas, também como etapas pelas quais o homem passa durante a 
sua existência: primeiro viria a estética, depois a ética e, por último, a 

religiosa, que seria a mais elevada.” 
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ANGÚSTIA

Sentimento profundo que temos ao perceber a 
instabilidade de viver num mundo de acontecimentos 
possíveis, sem garantia de que nossas expectativas 
sejam realizadas.



Analisa os problemas da relação existencial do homem 
com o mundo, consigo mesmo e com Deus

‘Não possível, tudo é possível’

Vivemos num mundo onde tanto é possível a dor como 
o prazer, o bem como o mal, o amor como o ódio, o 

favorável como o desfavorável.
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A RELAÇÃO DO HOMEM CONSIGO É MARCADA PELA

INQUIETAÇÃO e pelo DESESPERO

O homem nunca está plenamente satisfeito com as 
possibilidades que realizou, ou não conseguiu realizar o que 
pretendia, esgotando os limites do possível e fracassando 

diante de suas expectativas. 

A relação do homem com Deus seria talvez a única via 
para a superação da angústia e do desespero. 

Contudo, é marcada pelo paradoxo de ter de 
compreender pela fé o que é incompreensível pela razão. 
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(Uem 2010) Um dos elementos fundamentais da Filosofia
contemporânea é o contexto de CRISE DA RAZÃO. Nela, criticam-
se pilares da racionalidade moderna, como a ideia de fundação do
conhecimento a partir do sujeito, e a possibilidade de uma ação
moral universal. Com base na afirmação acima, ASSINALE O QUE
FOR CORRETO.

01) Sören Kierkegaard (1813-1885), precursor do existencialismo
cristão, fez críticas severas à Filosofia moderna, pois nela o ser
humano não aparece como ser existente, mas reduzido ao
conhecimento objetivo.

02) Friedrich Nietzsche (1844-1900), ao perguntar sobre o valor dos
valores, não representa uma novidade na maneira de formular as
questões da Filosofia, sobretudo ao propor o movimento
genealógico.

04) Sigmund Freud (1856-1939), fundador da Psicanálise, evidencia
o papel da racionalidade da consciência e da unidade do eu,
estabelecendo, para determinar as pulsões, a análise sintética a
priori.

08) Michel Foucault (1926-1984) introduz, no cenário filosófico, o
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ROMANTISMO 
PESSIMISMO 

REALISMO

“Quanto menos 

inteligente um homem é, 

menos misteriosa lhe 

parece a existência”



MODO DE PENSAR

“Viver é sofrer”

“A vida é como uma bolha de sabão, que
conservamos e sopramos tanto quanto
possível, porém com a firme certeza de
que irá estourar”



O MUNDO COMO 
VONTADE

A VONTADE 

É um fundamento ontológico (Teoria do Ser);

É, como em Kant, “COISA-EM-SI”;

É ímpeto cego e indiferente a qualquer coisa;

É, objetivar seus fins, independente dos meios, daí sua 
natureza cruel.



O MUNDO COMO 
REPRESENTAÇÃO

REPRESENTAÇÃO 

É a objetivação da Vontade, isto é, o próprio mundo 
como fenômeno conhecido;

O que é possível conhecer, como Representação, são 
apenas os fins da Vontade;

Tudo o que aparece como Representação já se 
encontra determinado pela Vontade, isto é, atendendo 

aos seus desígnios.



“A Vontade é livre, autônoma e 
onipresente, de modo que tanto a 
ação e o seu mundo constituem 
vontade consciente de si própria, 

determinando tal ação e tal 
mundo. 

Tudo o mais não existe sem que 
exista a Vontade.”

IDEIAS DE SCHOPENHAUER



VONTADE = COISA EM SI

REPRESENTAÇÃO = MUNDO - FENÔMENO, 
ESPELHO DA VONTADE

PORTANTO, O INDIVÍDUO TAMBÉM É FENÔMENO



A VONTADE

por ser a coisa em si, 

é livre e não tem 

nenhuma relação 

com a necessidade

O FENÔMENO 

é submetido às 

categorias da razão e 

está atrelado à questão 

da necessidade

CONTRADIÇÃO? 

O mundo, como objetividade

da vontade é fenômeno, portanto ligado

à questão da necessidade, enquanto que a

vontade é livre 



MUNDO

REPRESENTAÇÃO

DA

VONTADE

O HOMEM RECONHECE A VONTADE, É UMA 
ESSÊNCIA, É COISA EM SI, É INCONSCIENTE EM 

SI MESMA, É A AÇÃO DO HOMEM NA 
EXPERIMENTAÇÃO, É VONTADE, MAS NÃO É 

CAPAZ DE CONHECÊ-LA.



Caverna do Dragão: 
um desenho que expressa “o mundo como vontade”



HEGEL X SCHOPENHAUER
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HEGEL O REAL É RACIONAL

X

SCHOPENHAUER A VONTADE, PRINCÍPIO 
FUNDAMENTAL DA NATUREZA, É 

INDEPENDENTE DA REPRESENTAÇÃO E NÃO SE 
SUBMETE ÀS LEIS DA RAZÃO.

O real é cego e irracional, é a 
mente humana que cria um 

ordenamento, porém 
insuficiente.



(Enem 2016) Sentimos que toda satisfação de nossos desejos
advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o
mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação,
ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada: livra o herdeiro
para sempre de todas as preocupações. SCHOPENHAUER, A.
Aforismo para a sabedoria da vida. São Paulo: Martins Fontes,
2005. - O trecho destaca uma ideia remanescente de uma
tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se
mostra indissociavelmente ligada à:

a) a consagração de relacionamentos afetivos.

b) administração da independência interior.

c) fugacidade do conhecimento empírico.

d) liberdade de expressão religiosa.

e) busca de prazeres efêmeros.

Obs. Ao criticar a satisfação de nossos desejos, Schopenhauer
retoma uma concepção filosófica de tradição estoica, segundo a
qual a felicidade se dá através do controle das paixões.
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“Não sou Homem, sou 
Dinamite”

“Uma Filosofia para 
Espíritos Livres”

A FILOSOFIA A GOLPES DE 
MARTELO



AFORISMOS
Aforismo é uma sentença que em poucas palavras se 

compreende o princípio moral.

• Deus está morto. Viva Perigosamente. Qual o melhor 
remédio? - Vitória!". 

• "Há homens que já nascem póstumos." 

• "O Evangelho morreu na cruz." 

• "A diferença fundamental entre as duas religiões da 
decadência: o budismo não promete, mas assegura. O 
cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada." 

• "Quando se coloca o centro de gravidade da vida não 
na vida mas no “além” - no nada -, tira-se da vida o 
seu centro de gravidade" 

• "Sem música, a vida seria um erro." 

• "E aqueles que foram vistos dançando foram julgados 



• "Um político divide os seres humanos em duas classes:
instrumentos e inimigos."

• "Quanto mais me elevo, menor eu pareço aos olhos de quem
não sabe voar."

• "Se minhas loucuras tivessem explicações, não seriam
loucuras."

• "O Homem evolui dos macacos? é existem macacos!“

• "Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do
mal.“

• "Há sempre alguma loucura no amor. Mas há sempre um
pouco de razão na loucura.“

• "Torna-te quem tu és!“

• "O padre está mentindo.“

• "Deus está morto mas o seu cadáver permanece insepulto“

AFORISMOS
Aforismo é uma sentença que em poucas palavras 

se compreende o princípio moral.



TRANSVALORAÇÃO 
DOS VALORES

“Onde falta a Vontade de potência, há o declínio.” 

• O Ideal platônico/socrático conduz a vida para a 
negação de si mesmo; 

• A moral cristã, que é oriunda do platonismo, coloca o  
sujeito como um ser submisso e sofredor;



O DIONISÍACO E O APOLÍNEO

• Na Grécia havia um equilíbrio entre Dioníso e Apolo, isto é, os 
instintos e a razão; 

• Esse equilíbrio foi desfeito por Sócrates/Platão, em nome de um 
racionalismo.





PARA ALÉM DO BEM E DO MAL
• Nietzsche demonstra na Genealogia da Moral que os valores de 

bondade e maldade não são transcendentes, isto é absolutos;

• A Morte de Deus como a Morte da Metafísica;

"DEUS ESTÁ MORTO" (no original alemão "Gott ist tot") é uma frase muito citada 
do filósofo alemão. Aparece pela primeira vez em A Gaia Ciência, na seção 108 (Novas 
lutas), na seção 125 (O louco) e uma terceira vez na secção 343 (Sentido da nossa 
alegria). Uma outra instância da frase, e a principal responsável pela sua popularidade, 
aparece na principal obra de Nietzsche, Assim falou Zaratustra.

“Deus está morto! Deus permanece morto! E quem o matou fomos nós! Como haveremos de nos 
consolar, nós os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu, até agora, de mais sagrado e mais 

poderoso sucumbiu exangue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? 
Qual a água que nos lavará? Que solenidades de desagravo, que jogos sagrados haveremos de 
inventar? A grandiosidade deste acto não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar 
nós próprios deuses, para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu acto mais grandioso, e, 

quem quer que nasça depois de nós, passará a fazer parte, mercê deste acto, de uma história 
superior a toda a história até hoje!”

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Gaia_Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra


CRÍTICA ÀS RELIGIÕES

• Cristianismo e o Budismo são "as duas religiões da 
decadência“

• O budismo para Nietzsche "é cem vezes mais realista 
que o cristianismo“ (O anticristo)

• Religiões que aspiram ao Nada, cujos valores 
dissolveram a mesquinhez histórica. 

• Se auto-intitula ateu: Ateísmo não é nem uma 
consequência, nem mesmo um fato novo: existe 
comigo por instinto" (Ecce Homo) 



NIILISMO
• Se baseia em três estratégias emocionais para negar o 

sentido das coisas: 

RAIVA

INTELECTUALIZAÇÃO 

DEPRESSÃO. 

Dicionário: redução ao nada; aniquilamento; não existência.

considera que as crenças e os valores 
tradicionais                                   

são infundados, não há qualquer sentido ou 
utilidade na existência.

Niilismo Positivo
Niilismo Negativo

pela crítica e pelo desmascaramento nos 
revela a abissal ausência de cada 

fundamento, verdade, critério absoluto e 
universal e, portanto, convoca-nos diante 

da nossa própria liberdade e 
responsabilidade, agora não mais 

garantidas, nem sufocadas ou 
controladas por nada.

quando nesta dinâmica 
prevalecem os traços 

destruidores e iconoclastas, 
como os do declínio, do 

ressentimento, da incapacidade 
de avançar, da paralisia e do 

“tudo-vale”

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iconoclastas


A VONTADE DE POTÊNCIA E O
PARA ALÉM DO HOMEM “SUPER-HOMEM”

• O Cristianismo fundamentado pela filosofia 
platônica torna o homem submisso e reprime suas 
vontades, para isso propões a vontade de poder, 
isto é, ser o senhor de suas ações.

• Valoração da Vida;

• O humano em sua plenitude.

• O Super-homem é aquele que percebe que seus valores 
são históricos, que sua moral é dependente de uma 
dinâmica social.

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.designup.pro.br/files/port/1237812592.jpg&imgrefurl=http://www.designup.pro.br/pro/Romulo&usg=__lZRz0M2UBWPkKklkZtq8_25n0kA=&h=812&w=625&sz=122&hl=pt-BR&start=34&tbnid=KkREKGv9lxSThM:&tbnh=144&tbnw=111&prev=/images?q%3Dnietzsche%2Bsuper%2Bhomem%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.designup.pro.br/files/port/1237812592.jpg&imgrefurl=http://www.designup.pro.br/pro/Romulo&usg=__lZRz0M2UBWPkKklkZtq8_25n0kA=&h=812&w=625&sz=122&hl=pt-BR&start=34&tbnid=KkREKGv9lxSThM:&tbnh=144&tbnw=111&prev=/images?q%3Dnietzsche%2Bsuper%2Bhomem%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26start%3D20




•“O Verdadeiro Mundo, 
alcançável ao sábio, ao 
devoto, ao virtuoso – eles 
vivem nele, são ele.”



( Enem 2016) - Vi os homens sumirem-se numa grande
tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras.
Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma
crença: Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou! O nosso
trabalho foi inútil; o nosso vinho tornou-se veneno; o
mau olhado amareleceu-nos os campos e os corações.
Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as
nossas cinzas voariam em pó. Sim; cansamos o próprio
fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar
retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os
abismos não nos querem tragar! NIETZSCHE, F. Assim
falou Zaratustra, Rio de Janeiro. Ediouro, 1977. O
texto exprime uma construção alegórica, que traduz
um entendimento da doutrina niilista, uma vez que

a) reforça a liberdade do cidadão.

b) desvela os valores do cotidiano.

c) exorta as relações de produção.

d) destaca a decadência da cultura.

e) amplifica o sentimento de ansiedade.



( Enem 2016) - Vi os homens sumirem-se numa grande
tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras.
Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma
crença: Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou! O nosso
trabalho foi inútil; o nosso vinho tornou-se veneno; o
mau olhado amareleceu-nos os campos e os corações.
Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as
nossas cinzas voariam em pó. Sim; cansamos o próprio
fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar
retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os
abismos não nos querem tragar! NIETZSCHE, F. Assim
falou Zaratustra, Rio de Janeiro. Ediouro, 1977. O
texto exprime uma construção alegórica, que traduz
um entendimento da doutrina niilista, uma vez que

a) reforça a liberdade do cidadão.

b) desvela os valores do cotidiano.

c) exorta as relações de produção.

d) destaca a decadência da cultura.

e) amplifica o sentimento de ansiedade.



Martin Heidegger: Obra Ser e Tempo (1927)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_e_Tempo


• Martin Heidegger: Obra Ser e Tempo (1927)

O Ser Humano é Dasein ("estar lá")= seu modo de ser-no-
mundo praticamente engajado e preocupado

Pensamento é reflexão sobre essa maneira mais original de 
descobrir o mundo

Humano é temporalidade, como uma "possibilidade-de-ser"

Estamos "sempre" preocupados, e com o nosso ser-
para-a-morte, a finitude do tempo e do ser que nos é 
dado, e o fechamento de nossas várias possibilidades 
de ser através do tempo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_e_Tempo


AS CRÍTICAS DE HABERMAS AOS 
MODELOS LIBERAL E REPUBLICANO 
DE DEMOCRACIA

PROF. ANDERSON W.



ESCOLA DE FRANKFURT

RAZÃO INSTRUMENTAL

X

RAZÃO CRÍTICA

TEORIA CRÍTICA



O QUE DEFENDIAM OS 
FRANKFURTIANOS?

O papel destinado à razão não se cumpriu, conforme prometera os ideais 

iluministas.

O homem moderno vive numa sociedade burocratizada.

A ordem econômica molda a vida das pessoas.

Apontam as falhas das democracias.

É preciso superar o paradigma da consciência.

Ele descobre as leis gerais que o governam, revelando a verdade encoberta.

Esse modelo revela uma subordinação do mundo ao sujeito que o interpela.

PARADIGMA DA CONSCIÊNCIA



PARA HABERMAS...
• ...não é a relação de um sujeito solitário com algo no 

mundo objetivo que pode ser representado e 
manipulado mas a relação intersubjetiva, que sujeitos 
que falam e atuam, assumem quando buscam o 
entendimento entre si, sobre algo. Ao fazer isto, os 
atores comunicativos movem-se por meio de uma 
linguagem natural, valendo-se de interpretações 
culturalmente transmitidas e referem-se a algo 
simultaneamente em um mundo objetivo, em seu 
mundo social comum e em seu próprio mundo 
subjetivo.

• NA ESTRUTURA DA LINGUAGEM COTIDIANA, está embutida 
uma exigência de racionalidade pois, com a primeira frase 
proferida, o homem já manifestava uma pretensão de ser 
compreendido, uma busca de entendimento.



TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO

• Formula o conceito de Razão Comunicativa (ou Discursiva) visando 
estabelecer um elo entre a Razão Teórica e a Razão Prática.

• A linguagem seria vista como um instrumento para a compreensão dos 
homens em suas relações sociais.

A sociedade é permeada por uma razão instrumental. Essa razão leva o 
homem a um desenvolvimento estritamente técnico, o que implica a perda da 

autonomia e a consequente submissão às regras de dominação.

A inserção de uma perspectiva crítica recupera a dimensão de uma 
racionalidade não instrumental, fundada no agir comunicativo entre os homens 

livres, ou seja, em uma razão comunicativa, que emancipa os indivíduos do 
seu estado de dominação técnica.

Habermas constrói a teoria do Agir comunicativo, segundo a qual a crítica, 
como substrato da linguagem, deve encontrar-se livre das distorções 

originadas pela ideologia, se pretendermos que ela conduza o homem no 
caminho de sua liberdade de convicção.



MODELO TWO-TRACK

• MODELO DE DUAS VIAS:

• Primeiro: a linguagem comum que circula na esfera pública 
deve ser traduzida para uma linguagem sistêmica 
(especializada), visando tornar seu conteúdo passível 
influenciar (ou, como prefere Habermas, "programar") as ações 
do Estado (o conteúdo das leis, por exemplo).

• Segundo: deve acontecer o caminho inverso. A informação 
especializada deve ser “traduzida” para o público comum, tendo 
como objetivo tornar aquela informação inteligível para o público 
leigo.

• Tomando como exemplo a mediação que o Direito produz na 
sociedade, esta ciência tornará em linguagem jurídica aspectos 
da vida cotidiana e da linguagem comum. No Direito Penal, por 
exemplo, o direito que o Estado possui de punir os atos ilícitos 
de um infrator é chamado de jus puniendi. Portanto, a partir 
desse termo em latim, a linguagem comum se tornou específica.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jus_puniendi


PROPOSTA DE HABERMAS: DEMOCRACIA 
DELIBERATIVA

CONTRÁRIO AO LIBERALISMO

A legitimidade das decisões e ações políticas deriva da 
deliberação pública da maioria, pelos cidadãos, em geral, livres e 

iguais.

“DELIBERAÇÃO“

DOIS TIPOS DE SITUAÇÃO

• Primeira: o poder de decidir (isto é, quando uma decisão se 
mostra mandatória);

• Segunda: disposição dos agentes em discutir com a finalidade 
de aprimorar suas perspectivas de mundo (sem, 
necessariamente, precisar ser tomada uma decisão).

• DEMOCRACIA DELIBERATIVA: constitui-se como um modelo 
ou processo de deliberação política democrática caracterizado 
por um conjunto de pressupostos teórico-normativos que 
incorporam a participação da sociedade civil na regulação da 
vida coletiva.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Delibera%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil


MODELO NORMATIVO?

MODELO  esquema simplificado, abstrato e geral 
da estrutura das relações e do funcionamento das 
componentes da democracia

NORMATIVO  em contraste com descritivo e 
explicativo. Move-se no nível do dever-ser, isto é, do 
que seria correto ou legítimo que ocorresse.

MODELO NORMATIVO  é uma resposta à 
pergunta: “Sob que condições a democracia moderna 
poderia ser considerada um modo legítimo de 
exercício do poder político?”



MODELO NORMATIVO LIBERAL
CIDADÃO: indivíduo que se autocompreende como agente 

econômico e privado, preocupado com a satisfação de seus 
interesses e com a consecução de seu plano de vida.

DIREITO: ênfase nos direitos subjetivos (rights), capazes de 
assegurar o espaço da autonomia privada de cada indivíduo 
contra interferências externas.

PROCESSO DEMOCRÁTICO: domestica e controla o poder do 
Estado, potencialmente ameaçador da liberdade, dirigindo-o 
segundo a lógica dos interesses majoritários.

CRÍTICA AO MODELO LIBERAL
• Crítica à compreensão exclusivamente econômica e privada do indivíduo 

dimensão ética e comunitária

• Crítica à compreensão exclusivamente individualista e exclusivamente 
competitiva de sociedade  caráter integrador e cooperativo

• Crítica à concepção  exclusivamente alienada e gerencial do Estado 
cidadania ativa e reapropriação do político



TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA
A QUESTÃO DO SIGNIFICADO: PUTNAM

Put = força + nam = namoro. 
Espécie de relacionamento entre jovens forçado pelos pais. geralmente por interesse 

financeiro, ou outro qualquer, mas sem que haja amor verdadeiros entre o casal. 
O casamento quando ocorre nesses casos de putnam tem vida curta.

O casamento do Princípe Charles com a Diane foi exemplo de putnam. 



INTEGRAÇÃO SOCIAL X COMUNICAÇÃO

• MODOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL:

• O sistema: integração funcional;

• O mundo de vida: integração social. 

• A diferencia estaria fundamentalmente nas modalidades de 
coordenação da ação, constituídas por diferentes formas de 
comunicação;

• As estruturas de comunicação são consideradas como 
princípios de integração social em sociedades 
convencionais e pós-convencionais (não tradicionais). 
Estabelecem modalizações da intersubjetividade.



(Enem 2012) - Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por
exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das Igrejas e
das comunidades religiosas, as normas do direito penal (por exemplo, quanto ao
aborto), mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição
da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de
segurança ou a delimitação das esferas pública e privada — em tudo isso reflete-se
amiúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante
por motivos históricos. Por causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo
dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de
direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas
contra a cultura da maioria. - HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria
política. São Paulo: Loyola, 2002. - A reivindicação dos direitos culturais das
minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias
contemporâneas, na medida em que se alcança

a) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na
condição da sua concentração espacial, num tipo de independência nacional.

b) a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes
comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de
uma cultura política nacional.

c) a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de
autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados
à coerção do melhor argumento.

d) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se
libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional.

e) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas
convenções de comportamento, para compor a arena política a ser compartilhada.
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