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FILOSOFIA: aspiração ao conhecimento racional da realidade material e humana por meio de uma 

reflexão sistemática, crítica e analítica fundada em procedimentos argumentativos, 
lógicos e dedutivos.  

 
A Filosofia opera sobre uma tríplice problemática: 
 
1) PROBLEMAS QUE NÃO CAEM SOBRE A ALÇADA DAS CIÊNCIAS: 
  

    Metafísica / Ontologia 
Sistema de idéias e de teses que pretende explicar o mundo por meio de princípios gerais e abstratos. 
Trata da “ciência” subjetiva do universo (Cosmologia). Compartilha com a Religião a busca das 
verdades primeiras (eternas) e incondicionais, tais como as relativas à natureza de Deus, da alma e do 
universo (totalidade cósmica), através de procedimento não-experimental. Diverge da fé por seu de 
caráter especulativo. 
Muitas vezes traduzida por Ontologia ou Metafísica Ontológica busca conhecer a essência 
(características, propriedades) que permeia todas as coisas e os seres, independente de suas 
particularidades. Pela Antropologia Filosófica (não-científica), analisa o ser humano em suas 
determinações necessárias, princípios universais e realidade supra-sensível. 
 
2) PROBLEMAS ESPECÍFICOS DO CONHECIMENTO: 
 

    Teoria do Conhecimento ou Gnosiologia ou Epistemologia  
Reflexão em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, especialmente em relação 
ao ato e ao processo cognitivos (sujeito cognoscente � objeto), apontando suas distorções e 
condicionamentos. 
 

    Metodologia (Científica) 
Trata dos processos lógicos de aquisição do conhecimento. Reunião organizada de procedimentos 
racionais utilizados para investigar e explicar os fatos e fenômenos da natureza, por meio da 
observação empírica e da formulação de leis ou teorias (científicas). 
 
3) PROBLEMAS ESPECÍFICOS DA AÇÃO: 
 

    Teoria dos Valores ou Axiologia 
Trata dos valores, que representam a essência dinâmica (qualidade, importância) das coisas. O valor é 
sentido quando prevalece a não-indiferença da consciência humana em relação a uma coisa ou pessoa. 
Não é percebido ou medido por simples introspecção, mas por intuição emocional.  
 

Mundo Jurídico � principal valor � Justiça 
Mundo Político � principal valor � Liberdade 
Mundo Moral � principal valor � Verdade 

 

As coisas existem, os valores valem 
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A Axiologia se divide originariamente em: 
 

a) Estética: trata dos valores referentes à sensibilidade, à beleza e às artes; 
 

b) ÉTICA (FILOSOFIA MORAL): área da Filosofia que investiga os problemas colocados pelo 
agir humano enquanto relacionado com valores morais. Busca discutir e fundamentar os juízos 
de valor que se referem às ações; reflexão que se propõe a discutir, problematizar e interpretar o 
significado dos valores morais. 

 
 
Educação do caráter do sujeito moral para dominar racionalmente impulsos, 

apetites e desejos, para orientar a vontade rumo ao bem e à felicidade e para formá-lo 
como membro da coletividade sociopolítica. 

O comportamento ético visa, pois, harmonizar a índole do sujeito (virtuoso) e os 
valores coletivos. 

      Ética 
Todo esforço do espírito humano para formular juízos racionais, tendentes a 

iluminar a conduta das pessoas sob a luz de um critério de bem e de justiça que propicie 
a reordenação material e econômica, reorganização das relações interpessoais e 
proteção da dignidade do viver. 

 

“Quando o outro entra em cena, nasce a ética.” (Umberto Eco, filósofo / 1932-) 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ética e Moral são duas faces da mesma moeda.  
 
A Ética, singular, voltada para o indivíduo, diz respeito aos valores 

estruturantes de sua personalidade. 
 
A Moral, plural, nascida de posturas externas, revela um conjunto de 

prescrições vigentes numa determinada sociedade e consideradas como 
critérios válidos para a orientação do agir de todos os seus membros.  

Designa o costume: comportamento coletivo, sedimentado e reiterado 
que por sua necessidade e/ou utilidade social é aceito como regra de conduta 
obrigatória, aprovada pela tradição (principalmente através da educação 
familiar, religiosa e escolar) e exigida pela consciência popular, sem que o 
Poder Público a tenha estabelecido. 

Nesse sentido, a Moral está ligada às vivências específicas de cada 
povo, ao sistema de valores próprio de cada cultura. 

 
Através da Moral podemos avaliar a qualidade das condutas (éticas) 

individuais, podendo a atitude moral (compartilhada) resultar no que 
chamamos moralidade, imoralidade, amoralidade, moralismo, etc. 

 
A partir do desenvolvimento ético do indivíduo (AGIR COM 

EQUILÍBRIO), a moralidade será exteriorizada para o mundo. 
 
A ética se realiza no mundo (moral), a partir da multiplicação das 

ações que promovam o bem e a justiça. 
 
 

 


