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O ANIMAL QUE PERGUNTA



Por que o 

céu é azul?

O que acontece 

depois da 

morte?

Para que 

estamos no 

mundo? 

Por que 

existe o mal? 



Você  ainda faz 

perguntas?

Que tipo de pergunta 

você faz?



CURIOSIDADE HUMANA   

 Com o passar do tempo vamos descobrindo mais e mais 
respostas...

 No entanto aumentam o número de   perguntas 
que temos.

CURIOSIDADE HUMANA   

Nada escapa 

 Fenômenos naturais;

 Outros seres vivos;

 Universo

 Objetos



ARISTÓTELES

 Todos os seres humanos desejam conhecer.

Sede de conhecer

Filosofia
“amor pela sabedoria”

philos =“amor, desejo”

Sophia = “sabedoria conhecimento”



Assim como a curiosidade 

humana...

Filosofia

Não possui limites;

Estende as suas perguntas;

Em todas as áreas do 
conhecimento.



FILOSOFIA

Como a Filosofia 

se diferencia dos 

outros saberes?

Que tipo de métodos 

utiliza para realizar 

esses estudos?

Apostila p.4



PERGUNTAS



à 

FILOSOFIA



O termo “Filosofia”

 Criado pelo filósofo e matemático Pitágoras;

 Sofia – a verdadeira sabedoria;

Exclusivamente dos deuses

 Para os seres humanos restava: admirar, 
desejar esse conhecimento.

 Sofos – sábio como os deuses.

 Filósofo – amantes da sabedoria.



O que é Filosofia?

 Não trata de um conjunto de saberes 

acabados e ideias únicas.

 Ao buscarem respostas para uma 

determinada questão, muitos filósofos têm 

percepções distintas,                          

discordando entre si.

 Há sempre novas questões surgindo, devido 

aos problemas que surgem com relação ao 

tempo histórico e ao momento político 

vigentes.



O que diferencia Filosofia 
de outros saberes?

 Como as ciências naturais estudam o ser
humano?

 Caráter biológico: ser humano é estudado
como um ser vivo, isto é como um animal
como tantos outros.

 Caráter físico:é estudado como os demais
objetos do mundo, isto é, como um corpo
que possui dimensões e massa.



Mas e nossas emoções? A 

psicologia

 A psicologia é outra área de estudo sobre

o ser humano que foca o comportamento

e as funções mentais.

 Está relacionada à estrutura de

pensamentos e emoções.

A forma como o ser humano sente e

pensa o mundo.



A abordagem nesse campo 

pode ser:

 Universal – levantando perguntas  como:

 Para que servem as emoções?

 O que determina esse ou aquele 

comportamento humano?

 Quais são as estruturas mentais do ser 

humano?

 Refere-se a todos os seres humanos e à forma 

como se comportam, sem levar em conta as 

diferenças entre eles.



 Particular - a partir de casos específicos,
questionando a forma como cada um lida com o
mundo.

 Por que Alfredo é tímido?

 Como Ana se comporta em um grupo de
pessoas desconhecidas?

 Por que Jorge tem medo de raios?

 O tratamento é dado a um indivíduo ou grupo
específico, e não ao conjunto da humanidade.

 A Psicologia leva em conta os sentimentos, as
emoções e os pensamentos do ser humano.



E nossas relações com os 

outros? As ciências sociais

 Nessa área de pesquisa, e estudo
está voltado para um grupo, um
povo ou uma sociedade e suas
relações internas e externas,

 Quais são as estruturas que
organizam determinados seres
humanos em uma cultura

 Qual a relação que essa cultura
estabelece com outras.



Hábitos e características culturais são um foco de estudo 

das ciências sociais.

O Festival de Folclore de Parintins é uma festa típica do estado 

do Amazonas que carrega fortes traços da cultura da região.



As ciências sociais possuem diversas 

abordagens para tratar um mesmo 

problema

 Do ponto de vista das relações de poder e 

das leis, a análise se dá no campo da 

ciência política;

 Pelo viés das organizações sociais, há 

uma pesquisa sociológica;

 Aspectos da cultura, das crenças, dos 

hábitos e dos produtos sociais, adentra-se 

a área da antropologia.



E a Filosofia?

 As perguntas, para a Filosofia, são de caráter global;

 As questões são analisadas de modo geral, na

tentativa de encontrar o fundamento principal de

respondê-las.

 A abordagem filosófica se diferencia das outras por

buscar suas respostas em todas as esferas do domínio

humano,

 realizando investigações do cotidiano até pesquisas

avançadas,

 criando conceitos que explicitem os princípios

fundamentais do objeto pesquisado. p.7



Características próprias da 

Filosofia

 É um estudo de conjunto

 A reflexão filosófica estuda seus temas

de forma global;

 Analisando todos os aspectos de um

mesmo assunto; significa que seu

interesse recai sobre o todo dos seres

humanos.

 A Filosofia não encontra limites.



Características próprias da 
Filosofia

 Seus estudos e suas indagações se
estendem a diversas áreas:

 O que é o bem e o mal;

 Ética e Moral;

 Estética;

 Existência de Deus;

 teoria do conhecimento

 A Filosofia se estende por todos os campos
do saber.



Características próprias da 
Filosofia

 O estudo filosófico é rigoroso

 O rigor é importante para a Filosofia em dois
sentidos: na definição dos conceitos e no discurso
argumentativo.

 A Filosofia é a arte de criar conceitos ( Deleuze e
Guattari)

 Em um texto filosófico, cada um dos termos deve
ter seu significado claro, evitando ambiguidades

 Para que o leitor consiga entender claramente o
que está sendo dito.

 Todas argumentação seja clara e chegar a
determinadas conclusões.



Características próprias da 
Filosofia

 A filosofia é uma reflexão radical

 A Filosofia procura o fundamento de

cada um dos campos do pensar e de

cada um dos conceitos com que

trabalha.

 Procura investigar a fundo as

características essenciais do ser

humano.



2. Que tipo de animal é o ser 

humano?



O que é o ser humano 

para a Filosofia?



O que define o ser humano?

 Não é fácil dar uma definição para o ser 

humano.

 Muitas respostas não são 

consideradas precisas 

ou satisfatórias.

p.10 e 

11



P

 Será que chamaríamos esses 

seres de humanos simplesmente 

por trabalharem, rirem, criarem?

LER p. 10 e 11



3. Identidade de quem

 3.1. O que é identidade?

3.2.O que faz com que eu tenha 

uma identidade?

3.3 Como me torno quem eu sou?

3.4. Idêntico a mim, diferente 

de quem?



IDENTIDADE
 Tem origem no latim;

 Identitas – “a mesma coisa”

 Vem da palavra idem, que tem o mesmo significado.

 O conjunto da características que nos permite
reconhecer algo como sendo ele mesmo.

 Aplicando a pessoas: é um conjunto de características
que constituem um indivíduo, permitindo que ele seja
identificado e reconhecido,evitando que seja
confundido com outro.



IDENTIDADE

 A identidade de uma pessoa não está

associada somente às características

físicas, mas também diz respeito às suas

crenças, gosto, personalidade,

preferências, etc.

Cada um possui uma identidade própria.



3.2. O que faz com que 

eu tenha identidade?

 Você perceberá que mudou 

desde do seu nascimento;

 Você está em constante

Transformação.

 Com o passa do tempo é 

comum que os gostos, as crenças, o 

corpo das pessoas se

modifiquem.



 A personalidade de um indivíduo está em 

construção, visto que ele é sempre afetado e 

modificado pelos seus hábitos, amigos, família, 

gostos, ambientes, regras, padrões, enfim, por 

tudo que nos cerca no mundo. 



Identidade - John Locke

 Tendo em vista a constante modificação

pela qual as pessoas passam, o filósofo inglês

John Locke (1632 – 1704) levantou a seguinte

pergunta:

 Se identitas significa “o mesmo que”, como se

pode se falar que uma pessoa é a mesma

que era três, cinco, dez anos atrás?

O autor trabalha o conceito de Identidade 

para todos os objetos, isto é,

Como saber que uma coisa é ela mesma.



John Locke separa três ideias 

diferentes de identidade:

 Para John Locke, não é difícil perceber identidade de objeto
inanimado, ou seja, sem vida.

 Para os objetos não vivos, é possível dizer que sua
materialidade permanecem os mesmos.

 A identidade de um objeto inanimado consiste em ser o
mesmo corpo material que era antes.



Identidade de um ser vivo

 John Locke diz que, em seres vivos, a identidade está
associada ao fato de o mesmo organismo permanecer ao
longo do tempo, isto é, determinada organização de suas
células e seus órgãos, com o objetivo de continuar vivo.

 O peso e o tamanho de

seu cachorro mudaram,

mas ele continua o

mesmo corpo vivo, só

um pouco maior.



Identidade de um ser racional

John Locke diferencia duas formas de 

identidade para o ser humano:

 Identidade humana – é a identidade de uma

pessoa como ser vivo.

Mesmo depois de um tempo, tem o mesmo

organismo vivo, apesar das mudanças em

algumas características, o mesmo corpo físico

de antes. Ele permaneceu o mesmo ser

humano.



Identidade de um ser racional

 Identidade pessoal – é a identidade de um ser 
humano a partir de seus gostos, suas crenças, seu 
estilo, isto é, sua identidade como ser racional, que 
pensa, muda de opinião, de hábito, de amigos, 
aquilo que configura a pessoa como pessoa.

 John Locke diz: 

“Pessoa, penso eu, é um ser inteligente 

que tem razão e reflexão e pode considerar 

a si mesmo como si mesmo.”

(LOCKE, 2003)



 Se uma pessoa muda tanto, como podemos falar de
identidade pessoal?

 Como alguém é o mesmo de antes com o passar do
tempo?

 Como a identidade de um objeto inanimado é
caracterizado pela permanência de suas características
materiais (físicas), e a identidade de um ser vivo é dada
porque ele permanece o mesmo corpo vivo,

 É necessário algo que permaneça na identidade pessoal
para que possamos reconhecer uma pessoa como a
mesma, ainda que sua personalidade mude.

 Para John Locke, o que dá unidade à identidade
pessoal, isto é, o que permanece igual, é a consciência.



3.3. Como me torno quem eu sou?

 Consciência que dá a unidade daquilo que uma
pessoa é, e ela que, liga as diversas partes de sua
identidade pessoal, como cimento entre os tijolos de
uma casa.

 Mas, se a consciência é o cimento, o que são os
tijolos?

 A consciência une as memórias, as experiências
passadas, com a vivência presente.

 O que constitui os tijolos de uma identidade pessoal
de alguém são as próprias lembranças, a própria
história.



Cada uma de nossas lembranças faz parte de nossa identidade pessoal 

e está conectado à outra pela consciência.



Paul Ricoeur 

a construção da identidade 

 Dá a partir de uma narrativa, isto é, do desenrolar de

uma história.

 Desde que uma pessoa nasce ela é bombardeada

por influências externas.

 Tudo que ela vive, mesmo as situações

aparentemente insignificantes, constroem aquilo que

ela é.

 Os fatores culturais, como valores, língua, costumes,

moda, mídia, etc., exercem grande importância na

constituição de sua identidade.

 Sua classe social, família, amigos e vizinhança.



Para Ricoeur:

 Quando se fala de identidade pessoal, conta-se a

história das influências que uma pessoa sofreu ao

longo de sua vida.

 No entanto, nem todas as vivências têm a mesma 

importância.

 Mas não apenas as influências que alguém sofre 

definem quem essa pessoa é.



 Paul Ricoeur afirma que duas  perguntas 

devem ser feitas para que se possa identificar 

alguém como ele mesmo:

“Quem sofreu isso?”

“Quem fez aquilo?”

 As escolhas feitas são definidoras da nossa

identidade.



 Quando alguém conta sua história, não fala
apenas do que aconteceu consigo,

 Fala também de como reagiu, que atitude
tomou, em cada situação que lhe foi
apresentada ao longo da vida.

 As pessoas não são simplesmente resultado da
forma como os outros agiram com elas,

 Mas também das decisões que tomaram,
daquilo que querem se tornar.



3.4.Idêntico a mim, diferente 

de quem?

 A noção de identidade e a 

questão da diferença.

 O pensador Tomaz Tadeu da Silva:

Identidade sob ponto de 

vista positivo

Por aquilo que a pessoa é:

“ela é brasileira”

“ele é casado”

“ela é jovem”

Não faz muito sentido dizer que parte da identidade de uma 

pessoa vem do fato de ela ser terrestre. 

Ora, essa não é uma característica que diferencie alguém 

das demais pessoas, todas também terrestre.

Só faz sentido dizer essas 

qualidades porque existem 

outras com as quais a pessoa 

não está relacionada:

“ela não é alemã”

“ele não é solteiro”

“ela não é velha”



 Ao afirmar o que ela é, uma pessoa se diferencia

de tudo aquilo com que não se identifica.

 Uma das marcar da identidade é que ela torna

uma pessoa diferente das demais.

 Identidade pessoal é algo construído a partir das

influências recebidas durante a criação, da época

e do lugar em que se vive, ou seja, da cultura.

 Significa dizer que a diferença também é um

produto cultural, isto é, que ela não existe por

natureza.



As diferenças são importantes para a constituição da 

identidade pessoal. Se todas as pessoas forrem iguais, 

como seria possível saber quem é quem?

 A diferença que existe entre os seres humanos é dada 

 pelo fato de que cada um 

 Identifica-se  com algumas qualidades e não com outras, 

 Sofreu determinadas influências e não outras, 

 Agiu dessa maneira e não daquela.

 AS DIFERENÇAS FAZEM PARTE DA IDENTIDADE PESSOAL

 tornam o mundo mais rico, variado e diversificado



 Imagine como seria viver em mundo em que
todas as pessoas fossem iguais, onde não
houvesse diferenças.

 Haveria sentido em conhecer pessoas novas,
considerando que todas seriam iguais?

 A diferença é um produto cultural, tal como a
identidade, e não é somente fruto de uma
distinção natural entre nós, mas sim criada a
partir do momento em que se vive em
sociedade.



Nesse sentido,

o respeito e a valorização das 
diferenças 

é algo importante, 

pois é o contraste de características 

que torna cada um de nós

seres únicos, singulares.



4. Minha identidade e a do outro

 Cada ser humano tem sua própria 

identidade pessoal, que está em constante 

construção.

 O contato com o mundo cultural e a 

sociedade vai pouco a pouco 

transformando-o.

 Ver p. 20 /1º parágrafo



 Os povos antigos já estavam familiarizados com a
diversidade.

 Muitos relatos de viajantes e também histórias
fantásticas narram o encontro com outras culturas.

 Lidar com as diversidades não é algo fácil;é
necessário que se esteja disposto a dizer que o
modo como se age ou pensa não é o único
possível ou correto, e que o outro pode fazer
diferente, sem necessariamente estar errado.

Troca de materiais, conhecimentos, de experiências



As pessoas tendem a ver como estranho tudo 

aquilo com que não estão habituadas ou 

todo aquele que não faz as coisas da 

mesma forma que elas.



4.1. Encontrando semelhanças... 

 A diversidade permite que cada ser humano se

torne único, diferente de todos os demais.

 Dentro de uma mesma sociedade, é possível

encontrar pessoas com costumes e opiniões muito

diferentes entre si.

 Ao mesmo tempo, é possível perceber alguns pontos

de semelhança em cada um: sotaque, tipo de

música, uma família cozinhar determinado prato.

Identidade cultural ou identidade de grupo – um 

grupo que se configura por possuir valores, crenças, 

ideais, histórias semelhantes.



 Isso pode acontecer com pessoas que seguem uma
mesma religião, possuem a mesma ascendência( os
mesmos antepassados), forma criadas numa mesma
tribo.

 As semelhanças entre os seres humanos são muito
importantes para a vida em sociedade.

 Quando as pessoas encontram hábitos e desejos em
comum, isto é, quando se identificam umas com as
outras, elas criam o desejo de crescer juntas.

 É assim que se formam as amizades, as famílias e até
uma cultura inteira.



4.2.Respeitando as diferenças

 A ideia de conviver e respeitar costumes e práticas

muito distintos dos próprios pode gerar

estranhamento, já que compreender as diferenças é

algo desafiador.

 Não é incomum na história da humanidade um

grupo cultural tentar dominar o outro, impondo

costumes e valores aos demais.

 Isso pode ser feito por meio do comércio, de uma

religião, de produtos culturais que muitas vezes

desconsideram os costumes do outro grupo e

também do confronto e da violência.



As diferenças entre as culturas são claras

quando se pensa na língua que cada povo fala. 

Mas também é possível 

notar as diferenças nas relações com a natureza 

e nos valores que cada cultura possui.



 Quando um grupo cultural não é dominante, isto é,
não é o principal responsável pelas decisões que
são tomadas na região que ocupa, se diz que ele se
configura como minoria.

 Essa expressão não é necessariamente quantitativa,
isto é, não quer dizer que esse grupo esteja de fato
em menor número que os demais.

 Mas sim que seu poder de expressão e decisão
dentro da sociedade é diminuído pela imposição
dos valores e dos hábitos do grupo cultural
dominante.



 Esse não é um acontecimento recente.

 Ele constitui um processo histórico que ocorre desde
tempos muito remotos.

 Baseia-se em preconceitos e pressuposição de
civilizações antigas que vão ganhando força com o
passar do tempo.

 Cabe às civilizações atuais impedir que esse processo
continue: valorizar e permitir que a diferença se
expresse é uma prática que pode permear a forma
de as pessoas e as sociedades se relacionarem.

 Isso começa com pequenas atitudes.



5. Uma filosofia para mim?

Qual a relação entre 

essas duas questões?



A Filosofia 

 Campo de saber que levanta questões radicais

acerca dos princípios fundamentais das coisas.

 Sua identidade é marcada pelo espanto e pela

dúvida.

 É um, conhecimento vasto, milenar e muito

inquietante.

 Ao longo da história da humanidade, diversos

pensadores tentaram responder da maneira que

julgavam correta e da forma mais clara possível

algumas perguntas que até hoje todos nós

levantamos.



Há ainda outro uso para o termo 

“filosofia”

 Está ligado a identidade pessoal.

 As crenças, as ideias e a concepção de mundo, que

as pessoas constroem ao longo da vida;

 Criam aquilo que chamamos de sua filosofia de vida.

 Filosofia de vida – a forma como as pessoas

compreende o mundo que a cerca, os princípios

que ela usa para escolher qual o curso de ação irá

seguir.



 Essas escolhas acontecem nas mais diversas 

situações cotidianas:

 Ao optar por votar em um partido ou candidato 

nas eleições;

 Na forma de tratar o outro;

 Nos planos que faz para o futuro...

 Todas as escolhas que alguém faz estão 

carregadas das suas ideias filosóficas, e isso faz 

parte de sua identidade.



 É importante que, ao longo do processo de

desenvolvimento do estudo da Filosofia, se

estabeleça contato com as mais diferentes

concepções sobre determinados assuntos do

cotidiano,

Para que se possa criar e fundamentar

uma filosofia de vida própria por meio 

do conhecimento sobre esse magnífico

campo do saber.


