
 

 

Atividades Estruturadas para a 1ª série  

ATENÇÃO! 

Recomendamos aos alunos e alunas que criem uma pasta em seu computador ou 

dispositivo intitulada filosofia. Armazenem as atividades e os exercícios propostos nesta 

pasta. Guardar essas informações permitirá que, caso seja desejado ou necessário, 

contabilizar o total de horas realizadas na disciplina.  

 

ATIVIDADE NÚMERO 1 

Tema: Amor e Filosofia. 

Objetivo: Analisar o modo como o amor é abordado nas discussões filosóficas. 

 

1) Leitura de Texto Filosófico: 

 

Sugestão de Roteiro para a Leitura 

 

1) Fazer uma primeira leitura mais dinâmica para ter uma 

ideia geral do texto. 

 

2) Fazer uma segunda leitura mais atenta, destacando as partes 

(frases, parágrafos, conceitos) centrais para a compreensão 

do texto. 

 

3) Escrever um parágrafo resumindo a ideia central do texto e 

destacando as reflexões (críticas, dificuldades, conexões...) 

surgidas a partir de sua leitura. 

 

Trechos Selecionados da Introdução do Livro História Filosófica do Amor de Dax 

Moraes (Texto 1, 1h.) 

Muito se diz do amor, mas, dentre tudo aquilo que se diz, talvez o que mais se 

diga é que o amor não tem explicação, que não há palavras para dizê-lo, palavras que 

exprimam o que o amor é. [...] seu fundo de verdade a respeito do que se pensa do amor 

– o amor “erótico”, que não é redundância, mas um reducionismo. “Amar é ter e querer 
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dar prazer” – prazer sexual, imediatamente se pensa, e então se diz “fazer amor”, como 

se amor fosse algo que se fizesse. Não é? Então, que será? Eis a questão! Há o tal “outro 

amor”: puro, cúmplice, incondicional, eterno etc.? Ser ou não ser... o amor? A descrença 

é grande, a não ser quanto ao amor Deus, mas nesse também muitos descreem, afinal – 

um fenômeno recente, porém expressivo. 

[...] 

Mas será que devemos permitir que o amor tenha o mesmo destino de Papai Noel? 

Que vire negócio? Se um dia um papai-noel de temporada vier perguntar a meu filho se 

se comportou bem durante o ano, garanto que me meterei na conversa e lhe direi: “Não é 

da sua conta!”. Chega desse pragmatismo negocial barato – convenhamos nisso! Certas 

vezes, em aulas sobre Ética e Política, provoco meus alunos dizendo que a corrupção 

começa em casa, na banalidade familiar de se dizer aos filhos que terão o que querem 

desde que façam isso ou aquilo ou deixem de fazer aquilo-outro, ensinando-lhes a agir 

bem em troca de bens e não pelo próprio fazer-bem – a defesa: as crianças não entendem 

argumentos; ótimo: ensinemos-lhes a barganha. Ninguém merece – ou será que merece?! 

– dar por aí com um papai-noel moralista metido a pedagogo ou vice-versa – já basta o 

que se tem em casa. O mesmo vale para o amor: imagine o amado, que esteve longe por 

um ano, chegar, vindo do outro lado do mundo, sentarmo-nos prontamente em seu colo e 

o ouvirmos dizer com uma voz amistosa e um sorriso que ele seria capaz de simular para 

qualquer desconhecido: “Comportou-se bem na minha ausência?”. Pior é que há muito 

disso por aí! Recentemente, ouvi ser reportado em um telejornal, para possível surpresa 

daqueles que venham a pensar que exagero em licenciosa comparação retórica, que o Dia 

dos Namorados é, depois do Natal, a data que mais aquece... o comércio (!). Mas não 

seriam as datas mais acalentadoras dos “corações”? Sem dúvida, trata-se de um eloquente 

sintoma – o rito anual de se dar presentes a quem merece, mas também a quem não 

merece. Fato é que Papai Noel não sobrevive aos presentes, que continuam sendo 

comprados e vendidos – raramente dados, apenas trocados, vale ressaltar – e isso por uma 

razão simples: amadurecer significa, entre outras coisas, aprender a querer o que se pode 

ter, aprender a não ter anseios. 

[...] 

O problema parece estar nesse mito da felicidade que supostamente se deve 

encontrar no final de nossas ações – isto já cheira a negócio, a economia no sentido mais 

vulgar do termo que já teve acepção mais nobre: administração do meio que se habita –, 

palavras que merecem meditação. Acontece que amor nada tem a ver com isso, é o que 

suponho, e pensar o contrário não ajudou tanto quanto supostamente deveria. Isto, ao 

menos, se estamos interessados no amor como algo da vida humana. A existência 

humana, radicada na liberdade, supõe incertezas diante de tudo que se apresente como 

alternativa, mal para o qual o desejo de segurança e garantia se torna nosso guia em meio 

às sombras. Como negar o efeito disso sobre nossas concepções de amor?  

[...] 

Vejo aí que é um trabalho para a Filosofia tentar dizer o que é o amor, ou seja, sua 

essência. Palavra carregada, soa a metafísica, mas é isso mesmo: Metafísica! “Metafísica 

do amor” [...] Vamos discutir a essência do amor. [...] Para começar, é importante 



 

descomplicar as coisas que apenas parecem complicadas e que de fato são de nosso 

interesse tematizar. A Filosofia – com certa resistência de muitos, é verdade – já vem há 

décadas desmistificando a assustadora palavra “essência”. Entendamos “essência” 

querendo dizer apenas, inicialmente, o que alguma coisa é. Parafraseando Merleau-Ponty, 

buscar a essência de algo é buscar o que ele é de fato para nós antes de qualquer 

tematização, refletir sobre o irrefletido, sobre o não pensado por nós. Isso já basta, ao 

menos fora dos muros da Universidade. [...] devemos apenas nos comprometer em separar 

essa essência do amor de tudo aquilo que pudermos perceber que não é o amor [...] 

[...] 

Como há muita confusão nas definições e caracterizações que se tentou dar ao 

amor, começaremos nesta primeira parte com uma abordagem histórica, precisamente a 

história das ideias filosóficas a respeito do amor, que muito ensinaram, porém de modo 

bastante difuso (e confuso) com relação àquilo de que efetivamente se tratava. Ou seja, o 

presente livro, como venho de dizer, será fundamentalmente destrutivo de tudo que se 

mostre como empecilho ou turvamento para uma compreensão apropriada do que me 

proponho buscar, uma purgação de preconceitos, mesmo os pretensa e reconhecidamente 

“justificados”. Somente depois disso poderemos falar em uma essência do amor 

propriamente dito – isto é, que torne possível pensar um amor humano não desprezível à 

luz de um amor sobre-humano – e, então, buscar formular uma “Filosofia do Amor” que 

não seja feita de “conselhos práticos”, mas de uma compreensão concreta das 

possibilidades humanas de amar verdadeiramente. É quase inevitável que o começo 

pareça difícil e se expresse em tom menos suave, mas uma crítica responsável e suficiente 

de concepções tão arraigadas e geralmente tão enaltecidas não nos permite o luxo 

negligente e preguiçoso de simplesmente passarmos por cima dessa história ou de nos 

contentarmos com indicações vagas, esparsas, que quase sempre pecam por incorreções 

e injustiças típicas dos best-sellers ou boa parte dos manuais “introdutórios”. Trata-se de 

promover uma desilusão com relação às filosofias de filósofos desiludidos sobre o 

humano na mesma proporção em que iludidos com relação ao amor. 

[...] 

Bem, uma vez que queremos saber o que é o amor, apenas acessoriamente será de 

nosso interesse, por exemplo, o caráter simbólico do amor como significado construído 

socialmente em função de alguma coisa, tal como uma ordem política e/ ou religiosa. Pelo 

contrário, uma abordagem filosófica bem sucedida deverá ser capaz de esclarecer isso em 

algum ponto e em alguma medida, do mesmo modo que o caráter histórico e cultural, 

mutável e diversificado, de certas concepções sobre o amor amplamente teorizadas ao 

longo dos séculos – tudo isso, porém, deve contribuir para nossa reflexão e contribuirá 

logo de início. O tema é interdisciplinar e acredito ser, portanto, a justa medida: nem 

misturar tudo nem me isolar no interesse meramente conceitual de uma filosofia 

conservadora – atente-se para o “f” minúsculo –, tacanha e penosamente “acadêmica”, ou 

universitária, esotérica, escolar e especializada (nos sentidos mais depreciativos desses 

termos). Aliás, Filosofia, quando digna deste nome, não é nem pode ser algo descolado 

do que se chama comumente “realidade”, do mundo, da vida, mas provém daí e para aí 

deve se dirigir. Acontece, porém, que o caráter abstrato de seu discurso, como abstrato, 

enfim, é todo discurso, assim como abstrato é muitas vezes aquilo sobre o que trata o 



 

discurso – a isto comumente se chama “objeto metafísico” –, não significa que as 

motivações e as destinações do pensamento assim expresso sejam elas mesmas também 

abstratas. O amor, por exemplo, ao invés de uma coisa qualquer, não seria um desses 

“objetos”? Gosto de fazer referência, a título de exemplo desta minha convicção, à 

tematização do Ser por Platão no diálogo Sofista: trata-se ali de tentar pensar como é 

possível falar e entender a fala sobre o que é falso, isto é, como pode ser o que não é – 

quem negaria que a mentira é um problema de nosso cotidiano e que causa espanto 

perceber que o que se pensa sobre “ser” não inclui a falsidade? Filosofia verdadeira, em 

suma, sem abuso de linguagem, é pensamento sobre o concreto, sobre a vida, sobre o 

mundo, o que se chama tecnicamente de “imanência”; no mundo, na vida, porém, por 

meio de abstrações (da inteligência e da linguagem nela fundada), muito embora os 

filósofos discordem muito sobre o que vem a ser “o concreto”... Isto é pensamento 

filosófico, ouso dizer, e também qualquer pensamento exprimível em palavras, mesmo 

nas artes literárias. 

 

2) Leitura de Crônica 

As Razões do Amor (Texto 2, 30 min.)  

Rubem Alves 

Fonte: Crônica publicada no Correio Popular; Campinas; em 14/05/92 

 

Os místicos e os apaixonados concordam em que o amor não tem razões. Angelus 

Silésius, místico medieval, disse que ele é como a rosa: "A rosa não tem "porquês". Ela 

floresce porque floresce." 

Drummond repetiu a mesma coisa no seu poema As Sem-Razões do Amor. É 

possível que ele tenha se inspirado nestes versos mesmo sem nunca os ter lido, pois as 

coisas do amor circulam com o vento. 

"Eu te amo porque te amo..." - sem razões... "Não precisas ser amante, e nem 

sempre sabes sê-lo." Meu amor independe do que me fazes. Não cresce do que me dás. 

Se fosse assim ele flutuaria ao sabor dos teus gestos. Teria razões e explicações. Se um 

dia teus gestos de amante me faltassem, ele morreria como a flor arrancada da terra. 

"Amor é estado de graça e com amor não se paga." 

Nada mais falso do que o ditado popular que afirma que "amor com amor se paga". 

O amor não é regido pela lógica das trocas comerciais. Nada te devo. Nada me deves. 

Como a rosa que floresce porque floresce, eu te amo porque te amo. "Amor é dado de 

graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a 

regulamentos vários... Amor não se troca... Porque amor é amor a nada, feliz e forte em 

si mesmo..." 

Drummond tinha de estar apaixonado ao escrever estes versos. Só os apaixonados 

acreditam que o amor seja assim, tão sem razões. Mas eu, talvez por não estar apaixonado 

(o que é uma pena...), suspeito que o coração tenha regulamentos e dicionários, e Pascal 



 

me apoiaria, pois foi ele quem disse que "o coração tem razões que a própria razão 

desconhece". Não é que faltem razões ao coração, mas que suas razões estão escritas 

numa língua que desconhecemos. 

Destas razões escritas em língua estranha o próprio Drummond tinha 

conhecimento, e se perguntava: "Como decifrar pictogramas de há 10 mil anos se nem 

sei decifrar minha escrita interior? A verdade essencial é o desconhecido que me habita e 

a cada amanhecer me dá um soco." O amor será isto: um soco que o desconhecido me 

dá? 

Ao apaixonado a decifração desta língua está proibida, pois se ele a entender, o 

amor se irá. Como na história de Barba Azul: se a porta proibida for aberta, a felicidade 

estará perdida. Foi assim que o paraíso se perdeu: quando o amor - frágil bolha de sabão 

- não contente com sua felicidade inconsciente, se deixou morder pelo desejo de saber. O 

amor não sabia que sua felicidade só pode existir na ignorância das suas razões. 

Kierkegaard comentava o absurdo de se pedir aos amantes explicações para o seu amor. 

A esta pergunta eles só possuem uma resposta: o silêncio. Mas que se lhes peça 

simplesmente falar sobre o seu amor - sem explicar. E eles falarão por dias, sem parar... 

Mas - eu já disse - não estou apaixonado. Olho para o amor com olhos de suspeita, 

curiosos. Quero decifrar sua língua desconhecida. Procuro, ao contrário do Drummond, 

as cem razões do amor... 

Vou a Santo Agostinho, em busca de sua sabedoria. Releio as Confissões, texto 

de um velho que meditava sobre o amor sem estar apaixonado. Possivelmente aí se 

encontre a análise mais penetrante das razões do amor jamais escrita. E me defronto com 

a pergunta que nenhum apaixonado poderia jamais fazer: "Que é que eu amo quando amo 

o meu Deus?" Imaginem que um apaixonado fizesse essa pergunta à sua amada: "Que é 

que eu amo quando te amo?" Seria, talvez, o fim de uma estória de amor. Pois esta 

pergunta revela um segredo que nenhum amante pode suportar: que ao amar a amada o 

amante está amando uma outra coisa que não é ela. Nas palavras de Hermann Hesse, "o 

que amamos é sempre um símbolo". Daí, conclui ele, a impossibilidade de fixar o seu 

amor em qualquer coisa sobre a terra. 

Variações sobre a impossível pergunta: 

"Te amo, sim, mas não é bem a ti que eu amo. Amo uma outra coisa misteriosa, 

que não conheço, mas que me parece ver aflorar no seu rosto. Eu te amo porque no teu 

corpo um outro objeto se revela. Teu corpo é lagoa encantada onde reflexos nadam como 

peixes fugidios... Como Narciso, fico diante dele... No fundo de tua luz marinha nadam 

meus olhos, à procura... Por isto te amo, pelos peixes encantados..."(Cecília Meireles) 

Mas eles são escorregadios, os peixes. Fogem. Escapam. 

Escondem-se. Zombam de mim. Deslizam entre meus dedos. 

Eu te abraço para abraçar o que me foge. Ao te possuir alegro-me na ilusão de os 

possuir. Tu és o lugar onde me encontro com esta outra coisa que, por pura graça, sem 

razões, desceu sobre ti, como o Vento desceu sobre a Virgem Bendita. Mas, por ser graça, 

sem razões, da mesma forma como desceu poderá de novo partir. Se isto acontecer 

deixarei de te amar. E minha busca recomeçará de novo..." 



 

Esta é a dor que nenhum apaixonado suporta. A paixão se recusa a saber que o 

rosto da pessoa amada (presente) apenas sugere o obscuro objeto do desejo (ausente). A 

pessoa amada é metáfora de uma outra coisa. "O amor começa por uma metáfora", diz 

Milan Kundera. "Ou melhor: o amor começa no momento em que uma mulher se inscreve 

com uma palavra em nossa memória poética." 

Temos agora a chave para compreender as razões do amor: o amor nasce, vive e 

morre pelo poder - delicado - da imagem poética que o amante pensou ver no rosto da 

amada... 

 

3) Vídeos do filósofo Renato Noguera sobre o Amor (7 min.) 

 

- O que é o amor e por que amamos? 

 https://www.youtube.com/watch?v=0jjPe7jU6rw 

 

- As diferenças entre paixão e amor 

               https://www.youtube.com/watch?v=_wj_5KLyttk 

 

4) Questões (40 min.) 

 

4.1) Para o autor do texto 1 há uma essência do amor? 

4.2) A partir da leitura do texto 1, quais contribuições a filosofia poderia fornecer para as 

discussões sobre o amor? 

4.3) Explique a relação que o autor do texto 1 faz entre o amor e o Papai Noel. 

4.4) O texto 1 e o texto 2 possuem ideias contrárias sobre o amor? Justifique sua resposta 

estabelecendo uma relação entre os dois textos. 

 

Tabela de atividades 

Atividade realizada Tempo estipulado 

Leitura de textos 1h30min. 

Vídeos 7 min. 

Questões 40 min. 

Total 2h17min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jjPe7jU6rw
https://www.youtube.com/watch?v=_wj_5KLyttk

