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Resumo: 

 

A escola pública portuguesa promove, no ensino secundário, a disciplina de 

Filosofia. A presente investigação propõe uma reflexão teórica sobre um dos temas 

promovidos nessa disciplina, unindo a uma ponderação sobre a prática do seu ensino. 

Este relatório procura revelar a experiência reflexiva e lectiva sobre o tema do sentido 

da vida. Primeiramente, analisa-se a relevância filosófica da questão sobre o sentido da 

vida, promovendo o estudo de dois vigamentos teóricos distintos: um que revela que o 

valor da acção se foca na satisfação do sujeito (tomando esta satisfação subjectiva como 

suficiente para o sentido) e outro que promove projectos que envolvem o sujeito em 

algo mais vasto, admitindo que o sentido se liga a algo objectivo, isto é, universalizável. 

Seguidamente, tenta compreender-se como é possível discutir este problema com um 

conjunto de alunos, tendo em vista a persecução das finalidades programáticas da 

disciplina de filosofia.  
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Résumé: 

 

L'école publique portugaise favorise, dans l'enseignement secondaire, la 

discipline de philosophie. Cette recherche propose une réflexion théorique sur l'un des 

thèmes de cette discipline, en liant à une pondération sur la pratique de l'enseignement. 

Ce rapport cherche à révéler l'expérience réflexive et de l’'enseignement sur le thème du 

sens de la vie. D'abord, on analyse la pertinence de la question philosophique du sens de 

la vie, promouvoir l'étude de deux différents cadres théoriques: d'une part, la  valeur de 

l'action se concentre sur la satisfaction du sujet (en prenant cette satisfaction subjective 

suffisante pour le sens de la vie), et, d’autre part, favorise les projets qui impliquent le 

sujet au sens plus large, en supposant que le sens de la vie est lié à quelque chose 

d'objectif, qui est universalisable. Ensuite, on essaye de comprendre comment on peut 

discuter ce problème avec un ensemble d'étudiants, cherchant à satisfaire les objectifs 

programmatiques de la discipline de philosophie.   
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Introdução  

UM DESAFIO DUPLO:  

ACERCA DO SENTIDO DA VIDA E DO SEU ENSINO. 

 

 

 

 

 

 

«Ensinar é um dos mais eficazes meios de se aprender» 

Agostinho da Silva, Educação de Portugal, p. 52. 

 

 

 

1. O desafio do sentido da vida 

 

 Se, em geral, no comércio das ideias temos de pagar tributo ao bom senso, na 

discussão específica sobre o sentido da vida temos de pagar tributo à lucidez. Uma vez 

que parece tratar-se de um tema ambíguo ao qual se associa um conjunto de confusões. 

Com esta investigação pretende-se clarificar, nos seus pontos filosoficamente mais 

pertinentes, o tema do sentido cuja relevância tem sido já motivo de reflexões 

contemporâneas.  

Apesar do espaço teórico ser de limites difusos, podemos afirmar que se 

investiga um conjunto de questões importantes acerca da reflexão sobre a vida. 

Confessamos neste momento as limitações da nossa proposta. Aos que julgam que é 

irrelevante avaliar a questão do sentido, podemos apenas contrapor uma razão, o amor à 
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discussão sobre a vida e o que a torna valiosa, isto é, positivamente significativa. Este 

texto abordará, de forma desejavelmente concisa, um conjunto de termos, argumentos e 

teorias para que, a partir destes, se possa reforçar a busca pelo sentido ou aumentar o 

número de razões para rejeitar este debate. 

 

 

 

2. Objectivos do seu ensino 

 

 Um dos valores ou objectivos do programa disciplinar de ensino da Filosofia é o 

de satisfazer o ímpeto de autonomização do sujeito que a modernidade instaura. Esta 

disciplina assumiria no âmbito curricular a importante tarefa de contribuir para a 

maturidade pessoal e social de cada jovem.
1
 Assim, constituiria um auxílio para o 

acesso à maioridade intelectual. Por esta entende-se, a preparação para uma vida 

reflexiva e ponderada, porque questionada e capaz do uso responsável da liberdade.
2
  

Dado que uma das suas finalidades enquanto disciplina seria fornecer meios para 

uma «tomada de posição sobre o sentido da existência, contribuindo para a 

compreensão da articulação constitutiva entre o ser humano e o mundo e da sua 

dinâmica temporal»
3
, pensamos com este trabalho contribuir para a satisfação desta 

finalidade. Procurando promover igualmente com o seu ensino a análise das convicções 

pessoais; atender à diversidade dos argumentos e das problemáticas e do carácter 

limitado dos nossos saberes.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Maria Manuela de Almeida (coord.), Programa de Filosofia, Ministério da Educação, 2001, p. 3. 

2
 «A disciplina de filosofia, pela promoção de uma reflexão séria sobre as temáticas da existência e da 

liberdade, pode exercer um influxo decisivo no termo da formação do adolescente como propedêutica a 

uma futura existência responsável.» Mafalda Faria Blanc, «Ensinar Filosofia: Educar para a Liberdade», 

Philosophica, Lisboa, 6 (1995), p. 32. 
3
 Maria Manuela de Almeida (coord.), Ibidem, p. 8. 

4
 Ibidem, p. 4. 



 8 

3. A metodologia e as hipóteses deste texto 

 

Na primeira parte deste trabalho investigam-se duas hipóteses de resposta à 

questão do sentido. Entendidas na sua máxima abrangência, constituem dois  

vigamentos teóricos que pretendemos explorar: um em que a satisfação do sujeito 

assume primazia (entendida esta satisfação subjectiva como suficiente para o sentido) e 

outro vigamento que promove projectos que envolvem o sujeito em algo mais vasto 

(entendidos estes projecto como possuindo valor objectivo). 

Metodologicamente, não se procura contestar uma posição a partir de outra que 

se considera correcta. Procura-se verificar a coerência de raciocínio das diversas 

posições, não para as hierarquizar quanto ao seu valor, mas para assegurar-nos da sua 

força.  

A segunda parte deste texto procura investigar a ligação da filosofia e do ensino, 

sobre um duplo aspecto: as considerações filosóficas sobre o ensino e a filosofia 

enquanto disciplina, como um problema para o ensino. Por último, depois de 

estabelecido um posicionamento no campo do ensino, dar-se-á conta da sua aplicação 

no âmbito lectivo, especificamente sobre o tema do sentido da vida.   

Dado isto, iniciemos.  
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I 

A DESCOBERTA DO ABSURDO 

 E  

DE UMA VIDA SEM SENTIDO OBJECTIVO 

 

 

 

 

 

 

Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas. 

Ecles. 12, 8. 

 

 

 

1. Abertura ao problema 

 

Na sua procura por esclarecimento, a filosofia parece não poder contornar o 

desafio que o tema do sentido da vida lança para a reflexão. Estas considerações 

propõem um exercício paciente em que se tenta trazer à evidência as ideias e 

argumentos que permitam fornecer elementos para a discussão do tema, permitindo 

assim justificar uma tomada de posição. O primeiro obstáculo que estas considerações 

têm de ultrapassar é definir, o melhor possível, o campo de discussão que tem sido 

habitualmente designado como estudos sobre o sentido da vida. A razão de qualificar 

estas investigações como debruçando-se sobre o sentido da vida é a que se segue: por 

um lado, a investigação diz-se sobre o sentido em virtude de a discussão que se procura, 

estabelecer-se em volta das razões que justificam a acção humana ou o seu significado 
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(esta é uma concepção suficientemente abstracta para responder a este ponto); por outro, 

a investigação diz-se ser da vida em virtude de ser uma investigação que se compromete 

com a relação do ser humano com a sua existência no mundo. Contudo, de se procurar 

saber o que a cada momento justifica uma determinada acção na vida, parece não se 

seguir que tenha de existir uma justificação, um significado ou um sentido da vida. A 

vida, no que à biologia diz respeito, não parece ter valor ou finalidade, pois estes 

resultam da reflexão que o homem estabelece sobre a sua existência. A este contorno 

deve acrescentar-se outro. As considerações sobre o sentido da vida são, normalmente, 

restritas à vida humana. Por comodidade pode usar-se esta expressão mas ter-se-á daqui 

em diante estas objecções em mente.  

Primeiramente a pergunta será que a vida tem sentido? parece interpelar 

directamente a nossa vida saber se ela o possui é certificarmo-nos de que temos boas 

razões que justifiquem que a nossa vida merece ser vivida. Albert Camus afirma que 

esta é a primeira escolha a fazer, o primeiro entre os problemas filosóficos. Dele 

discordamos quando afirma que se trate da questão fundamental da filosofia; 

entendemos tratar-se de um dos desafios entre os demais, mas compreendemos o tom 

dramático e decisivo que a interrogação pelo sentido parece ter. Se a colocarmos é como 

se colocássemos aquilo que somos (ou o que fazemos) em causa e isso parece conduzir 

à incerteza e ao incómodo. Em nosso entender isto acusa, pelo contrário, que a nossa 

tarefa é relevante – discutir o problema do sentido é verificar a força das razões que 

tenho para viver ou fazer determinada actividade e se elas valem ou não a pena. 

Contudo, esta última afirmação é problemática, pois trata-se de averiguar qual o critério 

que torna uma actividade merecedora de ser vivida.  

Imaginemos que alguém pretende fazer uma imitação realista do Palácio da 

Pena com fósforos. Num primeiro cenário, o sujeito daquela acção sente um prazer 

indescritível nessa actividade, e dir-se-á que para ele tem sentido, pois a acção tem por 

finalidade o seu prazer. Num segundo cenário, ele pode sentir-se torturado a fazer 

aquela actividade ainda que o Palácio da Pena em fósforos quando terminado seja 

leiloado para fins caritativos.    

Se assumirmos que é cada sujeito individualmente que, em relação às suas 

actividades, escolhe as que merecem ser vividas (seja motivado pelo prazer, seja pela 

felicidade que essa actividade parece trazer), então estaremos em presença daquilo a que 
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se tem designado como uma posição subjectivista. Se entendermos que a escolha não 

depende apenas dos juízos individuais de prazer, mas do reconhecimento de valores 

objectivos (que se possam partilhar para além da individualidade), então assumiremos 

um valor que se pretenderá objectivo. Se, para o primeiro, aparentemente, só o sujeito 

está implicado, para o segundo tipo, a escolha individual não basta, isto é, seria uma 

actividade com valor objectivo. Este texto procurará explorar a hipótese da ausência de 

sentido objectivo. 

 

 

 

2. Sísifo e o sem sentido da vida 

 

Um exemplo clássico para reflectirmos sobre uma vida sem sentido é a 

recordação do mito de Sísifo. Conhecemos melhor o castigo de Sísifo do que a sua 

causa. Mas, para o que se pretende aqui, a causa do castigo não importa tanto como o 

castigo, que se traduz em empurrar continuamente uma pedra até ao cimo de um monte, 

de onde ela cai, obrigando Sísifo a recomeçar. Assim, parece que uma actividade sem 

sentido seria uma actividade repetitiva e da qual nada resulta senão o eterno recomeço 

do mesmo.  

Taylor, em O Sentido da Vida
5
, procura averiguar o que faltava a Sísifo para que 

a sua actividade tivesse sentido, e propomo-nos acompanhar o seu raciocínio 

seguidamente. Por um lado, a sua actividade teria sentido se tivesse uma finalidade, isto 

é, Sísifo poderia acumular as pedras que empurrava até ao cimo da montanha e então 

construiria um templo. Notemos que foi eliminado o despropósito da actividade, isto é, 

tem agora um propósito do qual resulta algo – um templo. Por outro lado, podia dar-se o 

caso de os deuses, por misericórdia, terem implantado em Sísifo, com recurso a uma 

substância (como uma droga), uma vontade de carregar pedras. Então, a sua actividade 

garante-lhe realização, sente-se feliz (realizado) na sua actividade (note-se que nesta 

segunda hipótese as condições da actividade mantêm-se, o que se altera é a perspectiva 

que Sísifo tem da experiência).  

                                                 
5
 Richard Taylor, «O Sentido da Vida», trad. port. Desidério Murcho in: Viver para quê? Ensaios sobre o 

sentido da vida, Lisboa, Dinalivro, 2009, pp. 33-46.  
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Tiremos as respectivas conclusões. Recuperando a primeira hipótese heurística, 

a actividade de Sísifo adquiriria sentido se tivesse objectivos. Mas, alcançado o 

objectivo (cumprido o propósito), ou se contemplaria o templo sem nada poder 

acrescentar, conduzindo a um tédio sem fim, ou o alcance do objectivo daria lugar a 

novos trabalhos, provocando uma constante insatisfação pela transitoriedade dos 

objectivos (o templo teria de persistir, mas nada permanece, como a pedra que, depois 

de alcançar o cimo, cai para a planície sendo necessário recomeçar).  

Poder-se-ia contestar Taylor alertando se não há objectivos em aberto como, por 

exemplo, a justiça, o bem ou a verdade, mas isto constitui uma crítica a partir de fora. 

Taylor diria que isso é desejar a permanência relevando a transitoriedade, é desta 

tentativa que surgiriam as religiões ou os ideais terrenos de justiça ou fraternidade 

universais. E conclui que a permanência ou o alcance daqueles ideais não seria a 

salvação do homem, mas a sua condenação a um tédio contemplativo.  

O que o autor procura mostrar com este raciocínio, é que o homem não é muito 

diferente de Sísifo e dos restantes animais, todos caminham para nenhures, na medida 

em que as suas obras não são permanentes, nem seria desejável que o fossem. Como 

afirma, a razão de ser da vida é a vida e se se fizer a pergunta “para quê?” a resposta 

terá de ser para que precisamente isto possa continuar para sempre.
6
 

Falta averiguarmos o segundo cenário no qual a vida de Sísifo adquiriria sentido. 

Trata-se da hipótese heurística em que os deuses teriam dado a Sísifo uma substância 

que o faz desejar carregar pedras. Como dissemos, nesta hipótese a única coisa alterada 

é a perspectiva do que Sísifo sente em relação à sua actividade. Taylor está apostado 

que esta perspectiva teria mais sentido do que a anterior. Teria de ser a actividade o que 

conta e não o que se espera obter, o que tem valor é precisamente poder recomeçar uma 

nova tarefa que satisfaça a vontade e seja possível concretizar.  

Em suma, se recuperarmos o nosso exemplo do palácio em fósforos e se 

soubéssemos que após a construção, o edifício em fósforos seria leiloado e o dinheiro 

reverteria para causas solidárias, este pormenor não teria importância se o agente não 

atribuísse importância (ou se se visse torturado) a ter de construir a imitação. Não se 

impediria de poder auxiliar o próximo, mas o que se fixa é que o importante não seria 

esse objectivo ou esse não seria o motor para agir e o critério para que uma actividade 

                                                 
6
 Ibidem, p. 42.  
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tivesse sentido. Este dependeria de uma definição subjectiva e não de qualquer valor 

exterior (não será neste ponto analisado a perspectiva de valor objectivo para já mantido 

abstractamente como aquilo que excede preocupações individuais). Daqui não se segue 

que da acção subjectivista do ser humano não possa resultar algo de valor, mas não é 

isso que importa, nem é isso que dá sentido. 

Segundo a metáfora de Taylor: para que Sísifo seja subjectivamente feliz, basta 

uma substância (como uma droga) que faça Sísifo ter vontade de empurrar pedras. 

Todavia, com uma substância (ou droga) desse género qualquer actividade nos poderia 

satisfazer ou deixar felizes (aos nossos próprios olhos), sem que pelo juízo crítico a 

declarássemos absurda. De outro modo, estamos a admitir que a fonte da nossa 

felicidade é irrelevante (logo que satisfaça o sujeito de determinada experiência), esta 

poderia resultar de uma droga ou outra substância. Este passo parece ser pouco 

plausível. Se a amizade ou a estima dos outros é uma fonte de felicidade, parece não ser 

indiferente se essa estima ou amizade é genuína ou ilusória.
7
  

 

 

 

3. A vida e o seu absurdo 

 

 Utilizámos ainda há pouco a palavra absurdo para caracterizar uma actividade. 

Não raras vezes o fazemos no quotidiano. Mas, de onde surge a ideia de absurdo e será 

esta ideia filosoficamente reaproveitável? Algumas reflexões contemporâneas 

debruçam-se sobre as condições do absurdo e as suas consequências. 

 Nagel num texto intitulado O Absurdo chama a nossa atenção para aquilo que 

são argumentos a favor do absurdo. As pessoas pressentiriam o absurdo nas suas vidas, 

mas fazem-no derivar de argumentos improcedentes que contudo expressam uma 

intuição correcta. Seguidamente, exploramos as suas objecções.  

Na primeira ideia de absurdo sugere-se que deriva da noção que alguém possa 

ter de que o que faz hoje será indiferente daqui a um milhão de anos. Não se justifica, 

como é que, se o que faço hoje fosse importante daqui a um milhão de anos, essa 

                                                 
7
 Cf. Desidério Murcho, Filosofia em Directo, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa, 2010, pp. 

61-62. 
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importância faria com que essa actividade deixasse de ser absurda? A segunda ideia 

decorre da nossa brevidade. Não se justifica que uma vida absurda o deixaria de ser se 

durasse eternamente (a vida de Sísifo é disso exemplo, a sua vida seria tão absurda quer 

durasse cinquenta anos, quer durasse cinquenta milhões de anos). A terceira ideia faz 

com que o absurdo derive da nossa pequenez em relação ao universo. Não se justifica de 

que modo ser do tamanho do universo (que não é uma coisa grande mas o conjunto das 

coisas) eliminaria o absurdo. A quarta ideia é que não há fim último e, se fôssemos 

exigindo justificações complementares para o que fazemos, teríamos de regredir 

infinitamente e o autor confessa tratar-se, na sua perspectiva, de uma exigência vácua 

(vacuous demand).
8
  

Para que uma situação absurda tenha pertinência filosófica é importante que o 

que dela dissermos tenha significado algo universal, isto é, que qualquer sujeito 

cognitivo possa acompanhar e compreender. A ideia de actividade absurda seria aquela 

que resulta de uma discrepância entre a aspiração desse sujeito e a realidade. Assim, 

tomaríamos como absurdos os seguintes exemplos, a saber: se alguém pretendesse 

acampar no sol; conversar com Sócrates (o mestre de Platão); ou contar a palmo a costa 

marítima de todos os continentes. Contudo, o absurdo não surge só de casos 

extravagantes como aqueles que aqui arriscamos, o absurdo depende de um conflito 

mais simples, da colisão entre a seriedade com que encaramos a nossa vida e a constante 

possibilidade de ver tudo o que encaramos com seriedade como arbitrário ou sujeito à 

dúvida.
9
   

 O homem dedica-se e empenha-se em determinadas actividades que resultam da 

sua escolha em detrimento de outras actividades que considera menos importantes. 

Contudo, o homem é capaz de perspectivar de um ponto de vista exterior a partir do 

qual esta seriedade da sua escolha pode parecer arbitrária; deste conflito resultaria o 

absurdo. Isto é, por mais que se aposte na seriedade com que se vivencia determinada 

actividade, não posso esconder as dúvidas que me atacam pondo em causa se essa 

actividade merece ser vivida. Segundo Nagel, se um dos termos do absurdo é a 

seriedade com que encaramos esta «ocupação a tempo inteiro que é a vida humana», o 

                                                 
8
 Esta discussão pode ser encontrada de forma um pouco mais desenvolvida em Thomas Nagel, The 

Journal of Philosophy, Volume 68, Issue 20, Sixty-Eighth Annual Meeting of the American Philosophical 

Association Eastern Division (Oct. 21, 1971), pp. 716-718. 
9
 Ibidem, p. 718. O ponto de viragem de Nagel em relação a Camus, como refere aquele é que interioriza 

o conflito que para este era na aparência mais externo entre as expectativas e o mundo.  
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outro elemento é a dúvida, isto é, podemos ter uma visão sub specie aeternitas e 

podemos entender que o que fazemos é arbitrário. Mas esta tensão da qual resulta o 

absurdo não permite, para este autor, o salto para a procura de sentido em algo maior do 

que si próprio (os seus exemplos são participação no progresso histórico, científico, 

numa revolução, numa religião, etc.), pois essa causa maior só daria significado à vida 

se ela própria fosse significativa. Por isso, a questão quer individualmente, quer 

colectivamente, mantém-se. Esse algo maior no qual nos envolveríamos continuaria a 

ser objecto de dúvida. 

Depois do exercício de distanciamento, para olharmos para a vida e as suas 

pontas de arbitrariedade, é necessário regressarmos à vida, mas a seriedade está agora 

enlaçada pela ironia.
10

 Contudo, e em suma, a vida sem absurdo seria menos 

significativa, pois, como refere Nagel, o absurdo resulta de uma perspicácia – a 

capacidade de nos transcendermos em pensamento.  

 

 

 

4. Viver sem apelo ou sem fuga   

 

Albert Camus no célebre texto O Mito de Sísifo afirmará que dar sentido à vida é 

atraiçoá-la.
11

 Se conseguirmos justificar ou argumentar a favor desta tese, teremos dado 

conta da presença do absurdo e dado força ao sem sentido da vida. Primeiramente, como 

refere o autor, de não ser útil à vida procurar um sentido, não se segue que não mereça 

ser vivida. Em traços gerais, viver de acordo com o sentido é não viver a vida por ela 

própria (seja isto o que for), mas por uma ideia que a ultrapassa; a projecção nessa ideia 

é que o se pretende contestar. O sentido introduz esperança em algo que constitui uma 

fuga aos limites do razoavelmente aceitável. 

Recordemos um conjunto de ideias. Segundo Camus, o homem possui um desejo 

de clareza (nostalgia de unidade, apetite de absoluto), mas confronta-se com o mundo 

em silêncio. Se conhecer, para o homem, é humanizar ou tornar familiar, a sua nostalgia 
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L’Absurde, Paris, Éditions Gallimard, 1942, p. 21. 
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de unidade esbarra com o irracionalismo do mundo. O total desejo de harmonização não 

é consolado pelo mundo. Eis o confronto do qual nasce o absurdo. Deste modo, o 

absurdo surge como desproporção entre as humanas intenções e a realidade ou 

finalidades a que se propõe, entre o desejo de clareza e o irracionalismo.
12

 Por isso, 

afirma que o absurdo não nasce do homem nem do mundo, mas do seu irreconciliável 

confronto.  

O absurdo resulta desta tensão que é o ponto de partida do homem que, no 

entanto, pode consentir e afirmar apenas um dos termos da comparação. Se consentir 

em apenas um dos termos, seja no homem ou no mundo, comete uma das duas formas 

de suicídio filosófico (este termo designa uma incoerência da inteligência que se anula 

consentindo apenas um dos termos do absurdo). Por um lado, a razão humilhada (raison 

humiliée) prefere mergulhar no irracionalismo do mundo, isto porque anula o desejo de 

clareza e de compreensão que o homem possui (a mística pode figurar como exemplo, 

pois contesta a fiabilidade da razão, aceita a irracionalidade do mundo e dá um salto; a 

proposta da fé também é neste sentido um salto). Por outro lado, a razão triunfante 

(raison triomphante) conserva apenas esse apetite de resolver, busca de clareza e 

coesão, um princípio racional razoável, procurando diluir as contradições existentes no 

mundo (trata-se de um salto para a Razão eterna, para a permanência).
13

 Camus reprova 

também o suicídio físico, pois este resolve o absurdo e não o mantém, é ainda uma fuga. 

A exigência do absurdo seria de que o homem viva com a sua obscuridade sem apelar 

para a transcendência.
14

 O absurdo é a sua razão de viver. Revoltado (não se resigna e 

age dentro da sua condição finita), livre (consciente da morte, vive no presente sem 

apelo para o futuro), e apaixonado (é feliz numa vida condicionada, procura esgotar o 

possível, sem valor último, procura viver o mais possível e não o melhor possível). 

 O mundo não é totalmente racional nem irracional. O desafio está em saber se 

podemos viver apenas com o que sabemos. Se nos ligamos à eternidade, abandonamos a 

lucidez humana fugindo à sua ordem (entenda-se que a eternidade pode não ser negada, 

mas nega-se que ela seja relevante para a vida humana). O absurdo exige do homem 
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fidelidade, isto é, que seja capaz de «viver e de pensar com as chagas (déchirements)».
15

  

Procura que o homem nada esconda de si próprio e tente ser consequente, não melhor.  

 Ao homem que vive no presente ser-lhe-á possível viver sem apelo? O absurdo 

envolve consequências, a saber: o desafio é a sua única verdade
16

; possui liberdade em 

relação ao destino limitado e o presente diante da alma consciente
17

. 

 

 

 

5. A tragédia na consciência 

  

 Sem esperança, Sísifo metaforiza a tragédia do homem absurdo, isto é, 

consciência lúcida (da inutilidade da existência) e sem esperança ou sem apelo 

(inutilidade da transcendência). Desce à planície e toma consciência, reconhece o seu 

destino como trágico e toma-o para si. Não encontra sentido nem finalidade última para 

a existência, não os deseja e recusa-os. 

 A presença da consciência no herói torna o mito trágico. Faz do destino do 

homem uma questão a tratar pelo homem. O seu destino pertence-lhe, sem fim, o 

rochedo ainda rola. Contudo, o exemplo de Sísifo é o da fidelidade superior, pois juge 

que tout est bien, a luta bastaria para Sísifo, é preciso imaginar Sísifo feliz.
18

 Esta 

conclusão remeter-nos-ia para o problema da relação da felicidade com a consciência, 

como é tema de alguns poemas de Fernando Pessoa: a consciência da felicidade enche-a 

de ironia.
19
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II 

A POSSIBILIDADE DO SENTIDO 

 

 

 

 

 

 

«O sentido emerge quando a atracção subjectiva se encontra com o que é 

objectivamente atraente.» 

Susan Wolf, Happiness and Meaning: Two Aspects of the Good Life, p. 211. 

 

 

 

1. O sentido e o interesse próprio 

 

Se há um aspecto que possa servir para caracterizar o sentido, em jeito de juízo 

pré-reflexivo, seria a importância que ele assumiria para uma vida boa. Susan Wolf vai 

mais além ao defender que é do interesse próprio esclarecido procurar, na nossa vida, 

actividades com sentido ou, pelo menos permitir ou promover essas actividades.
20

 Este 

ponto procura trazer à evidência o conteúdo destas afirmações.  

Se o interesse próprio consistiria na vontade de satisfazer o nosso bem, a forma 

de o alcançar é variável. A autora refaz a sistematização das teorias do interesse próprio. 

A primeira, a teoria hedonista, consistiria em afirmar que o bem do próprio resulta da 

qualidade das experiências tidas (felicidade, prazer, ausência de dor). A segunda, a 

teoria das preferências, consistiria em afirmar que a satisfação do interesse próprio 

                                                 
20

 Susan Wolf, «Happiness and Meaning: Two Aspects of the Good Life», Social Philosophy and Policy 
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resultaria da satisfação das preferências do sujeito (bem é o que mais quer para si, 

decisão da qual pode não resultar a felicidade, acrescentaríamos que experimenta-se 

algo do género, por vezes, no cumprimento do dever moral). É possível haver 

experiências agradáveis que não preferiríamos e outras que preferimos e que não 

constituem uma experiência agradável (pelo menos de modo imediato). A terceira, a 

teoria de listas objectivas consistiria em afirmar que o sujeito pode satisfazer o seu bem 

através de coisas que são independentes da sua preferência e do que lhe traz uma 

experiência satisfatória, mas por si só justificam e motivam essa preferência de forma 

objectiva (amor, amizade, realização moral ou intelectual). Assim, para a satisfação do 

interesse próprio poderiam concorrer razões que não dependem totalmente da escolha 

do sujeito ou da sua satisfação, pelo menos imediata. Isto é, existem razões que 

justificam algumas das nossas acções que não estão ligadas, pelo menos de forma 

directa, ao prazer e à felicidade ou à acção por dever como sugerem, respectivamente, 

as morais utilitarista e kantiana. Podemos encontrar boas razões para fazer algo numa 

actividade que visa contribuir para o sentido. 

Uma vida com sentido seria do interesse próprio, na medida em que uma vida 

com sentido nos realiza. Não obstante, existem vidas realizadas que não possuem 

sentido (senão bastaria a Sísifo a droga que o faz sentir-se realizado a empurrar pedras 

para que a sua vida possua sentido). Isto significa: a causa da realização não é 

indiferente, assim como, não é indiferente possuir uma vida com sentido ou uma vida 

que apenas parece ter sentido. Torna-se mais claro, por que razão Susan Wolf rejeita a 

teoria hedonista do interesse próprio. Segundo esta teoria é indiferente uma vida com 

sentido ou uma vida que apenas o tem de forma ilusória, basta a satisfação de quem a 

vive.
21

 A autora rejeita também a teoria das preferências do interesse próprio, teoria 

segundo a qual, o sentido é importante para o interesse próprio se e só se o sentido 

corresponder à escolha do sujeito, e isto basta. Para a autora a preferência por uma vida 

com sentido não pode ser tão arbitrária. Este constitui um motivo para afirmar: uma 

vida com sentido é um valor e não uma preferência, a generalidade das pessoas não quer 

apenas ter uma vida com sentido, mas pensa que é bom querer tal coisa.
22

 No entanto, 

esta última afirmação é do domínio da crença (estatística) e não apresenta ainda um bom 
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fundamento que nos permita afirmar que uma vida com sentido é melhor do que uma 

vida sem sentido.  

Se, por um lado, se aceita que as actividades que visam o sentido fazem parte do 

interesse próprio, por outro lado, admite-se que uma actividade com sentido tem de 

possuir um valor independente do bem pessoal. Isto é, chegamos a uma posição 

paradoxal, pois o valor de uma actividade com sentido (que se pressupõe ser do nosso 

interesse) pode afastar-nos do interesse próprio. Em suma, uma concepção do interesse 

próprio que incorpore a dimensão do sentido, pode exigir não dar demasiada 

importância ao interesse próprio. No entanto, uma actividade com sentido não pode ser 

totalmente independente do interesse próprio. Para o sentido, no entender da autora 

(como discutiremos mais adiante), concorrem duas dimensões, a da entrega activa 

(subjectiva) e a de um projecto de valor (objectivo), então, o que se estabelece é que o 

interesse próprio é condição necessária para o sentido. Isto é, para que o sentido se 

verifique o interesse próprio tem de estar presente, mas o inverso não é verdadeiro. Para 

que o sentido se verifique tem de satisfazer, de alguma forma, o nosso bem, mas a 

realização do nosso bem não implica a presença de uma actividade com sentido.  

 

 

 

2. Uma vida ética como via para o sentido na vida 

 

 Se se pretendem vidas com significado ou importância para além dos limites 

subjectivos a solução de uma vida ética parece apropriada, uma vez que, ao ultrapassar 

o ponto de vista pessoal, parece exigir que assumamos a perspectiva de um espectador 

imparcial (impartial spectator).
23

 Peter Singer na obra Como Havemos de Viver dedica 

um capítulo à análise do sentido da vida. Reforçando a centralidade dada por Camus à 

importância de julgar se a vida merece ser vivida, Singer acrescenta que trata-se de 

escolher uma vida ou acção que valha a pena, logo, de um juízo ético. Um dos 

problemas que se coloca é a de a tese subjectivista levantar problemas sobre o valor – a 

possibilidade do relativismo.  
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Seguimos os três exemplos por ele fornecidos como vidas sem sentido. Primeiro 

exemplo, donas de casa que nos anos cinquenta tinham uma vida confortável e com 

bastante tempo livre sem nada por que ansiar. Segundo, o fornecimento de comida e 

outras condições materiais aos australianos aborígenes que desvalorizou os 

conhecimentos que possuíam para a sua sobrevivência. Terceiro, as galinhas em gaiola 

às quais é dada comida, que, não tendo de despender trabalho nem tempo a procurar 

comida, passam o tempo a debicar as restantes galinhas da gaiola. O que percorre todos 

os exemplos é que faltaria algo que tornasse as vidas valiosas ou foi-lhes retirado 

propósito. Singer acrescenta a competição por estatuto como uma fuga à pergunta pelo 

sentido, caracterizando a ânsia de vencer como uma versão moderna dos trabalhos de 

Sísifo. Consistiria numa sentença de esforço interminável e sem objectivo.
24

 Como 

refere o autor, várias pessoas insatisfeitas com as suas vidas procuraram (Estados 

Unidos da América nos anos 70 e 80) recorrer à psicoterapia. Singer não nega a 

importância dos problemas do eu (que é o objecto de preocupação na psicoterapia), mas 

recusa-se centrar a resposta a esses problemas no eu. O argumento de Singer consiste 

em propor que, se o eu se preocupar em ajudar o próximo, menos favorecido, encontra 

um duplo benefício: esquecer os problemas próprios (do eu) e tornar o mundo um lugar 

um pouco melhor.
25

 A proposta poder-se-ia resumir do seguinte modo: ao invés de uma 

preocupação com o interior, ter-se-ia uma preocupação com algo para além do eu. Isto 

é, segundo o autor, se queremos que as nossas vidas adquiram sentido, este não pode ser 

criado apenas através de experiências subjectivas, uma vez que o sentido depende de 

algo por que valha a pena viver, do valor que algo possa ter. O erro da posição 

subjectivista estaria, no seu entender, em não julgar sobre a natureza da actividade a 

fazer (se vale ou não a pena), mas sobre se o sujeito a quer ou não fazer (se o deixa ou 

não feliz). O sentido depende de um valor e este tem de merecer ser realizado. Se 

centrarmos a nossa preocupação exclusivamente no eu, deixar-nos-emos sós e só 

poderemos, como afirma, descobrir um eu vazio (empty self). 

Como alerta o paradoxo do hedonismo, a busca da felicidade pela felicidade não 

parece conduzir à felicidade, assim a proposta de Singer promove o envolvimento em 

algo mais vasto do que o eu (este envolvimento pode conciliar a satisfação própria e o 
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interesse colectivo). Declara, assim, a importância de um envolvimento numa causa 

transcendente (transcendent cause). Isto sugere que este tipo de causas são mais 

próprias, para que as nossas vidas tenham sentido.  

Se se dedicar a uma causa transcendente, esta causa garante que não se trata de 

um objectivo que depois de terminado conduz ao tédio, constitui antes, um objectivo em 

aberto. Afirma o autor que como mortais temos uma grande vantagem, que Sísifo como 

imortal não possui, é que morremos com tarefas incompletas, pois, «há sempre mais 

trabalho para fazer».
26

  

Em suma, laborar numa causa transcendente, entendida como uma actividade 

além dos limites do eu, revelará, por um lado, como pouco úteis os interesses sectoriais, 

e, por outro lado, ao reflectir sobre um compromisso com uma vida ética não 

encontraremos nela inutilidade, mas uma forma de dar sentido às nossas vidas.
27

 Assim, 

viver uma vida ética é viver por uma causa maior, contudo será suficiente para permitir 

uma vida com sentido?  

Como afirmamos anteriormente não se pretende ajuizar sobre um quadro teórico 

a partir de outro, o que não impossibilita que atendamos às dificuldades que do seu 

confronto resultam. Como conciliar a perspectiva do absurdo com a aposta em causas 

transcendentes? Não será uma actividade ética absurda? O absurdo não predica valores 

(éticos ou outros), pois o absurdo resulta de um confronto de duas perspectivas 

coexistentes: por um lado, pode entender-se determinada actividade com seriedade 

(ajudar um enfermo) e, por outro lado, pode pôr-se em dúvida se essa actividade é 

verdadeiramente meritória (por que razão ajudar enfermos pode ser considerado como 

uma actividade com valor objectivo?). Deste confronto resulta o absurdo, sem que 

tenhamos de ajuizar sobre as actividades em que nos empenhamos e sobre as quais 

temos dúvidas. O absurdo reside no confronto, por isso, não é o sujeito, nem a 

actividade que serão considerados absurdos. Resiste a interrogação: o que nos garante 

que essa aposta numa causa transcendente tem valor objectivo? A resposta tem de 

residir na força da argumentação a favor de um qualquer valor que se quer objectivo 

(ético ou outro). No entanto, Camus não cederia. Esta projecção num valor universal 

(exterior à vida do sujeito), pelo qual ele decide conduzir a sua vida, parece inaceitável. 

Em seu entender, esta projecção procura resolver (destruir) o absurdo na procura de um 
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sentido para a vida (cedendo à nostalgia de unidade, pela crença em valores 

uniformizadores). Também a religião surge, não raras vezes, associada a uma tentativa 

de resposta para os dilemas do sentido na vida humana, mas sobre isso reflectimos no 

ponto que se segue.   

 

 

 

3. A religião como resposta ao problema do sentido 

 

Non in pane solo vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.
28

 É 

famosa esta passagem de São Mateus, com que começamos este ponto: nem só das 

preocupações contingentes do quotidiano vive o homem (do pão de cada dia), mas da 

abertura à transcendência (abertura permitida, neste caso, pela palavra de Deus). Carlos 

João Correia admite que a distinção entre real e aparência foi decisiva para o surgimento 

das religiões. O autor considera que, para que a experiência religiosa exista, seria 

necessário verificar dois postulados: um que afirmaria que para além do mundo da 

aparência, da «contingência dos fenómenos», existe um horizonte no qual esta 

contingência possui sentido; e o outro postula que o «ser pessoal» possuía uma «postura 

de relacionamento» com esse horizonte, sendo que essa relação depende da cultura em 

que o ser pessoal se insere.
29

   

Este autor defende a tese de que «a religião não é mais do que a resposta humana 

às questões fundamentais associadas ao problema filosófico sobre o sentido da vida.»
30

 

Sugere-se que diante dos dilemas humanos (sofrimento, morte, etc.) a religião socorreria 

o homem, como resposta, oferecendo uma visão do mundo, onde o sofrimento e a morte 

se enquadram e justificam numa perspectiva de sentido. A título de exemplo pensemos 

no caso extremo relatado no livro de Job. Este narra a provação de Job que começa com 

uma procissão de desgraças que consigo ocorrem: a perda da fortuna, a morte dos filhos 

e finalmente a doença. Se Sísifo teria de «viver e de pensar com as chagas», Job espera 
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pela cura. Estamos em crer que um dos grandes desenlaces do livro de Job consistiria na 

reconciliação do homem com a sua finitude e revela a pertinência da religião como 

resposta a essa procura de inteligibilidade do mundo ou de sentido. Ofereceria um 

sentido, na medida em que insere o homem num projecto de vida e de uma vida que se 

quer boa. A religião não se confinaria ao conjunto formal de ritos e dogmas, mas 

forneceria um horizonte de resposta aos dilemas que a vida coloca, fornecendo valores, 

para as opções a tomar na vida. Clarifiquemos. Perguntar pelo sentido é, assim, 

interrogar pela mundividência que preside a cada uma das decisões. Deste modo, como 

admite Carlos João Correia, as atitudes básicas que respondem e seleccionam um 

conjunto de possibilidades e não outro, assentam num projecto de vida e escondem uma 

visão global sobre o sentido, mesmo que este não seja tematizado.
31

  

Se recuperarmos o diagnóstico de Luc Ferry, uma das características do mundo 

secularizado é o «relativo recuo das religiões» e a «morte das grandes utopias» que 

inseriam qualquer acção num desígnio mais vasto. Um sentimento de vazio surgiria 

ligado estruturalmente ao mundo laico, como afirma, pela ausência de um desígnio que 

o preencha. Notemos que as diferentes mundividências religiosas ou cosmologias 

pretendem acabar com a pergunta sobre o sentido, isto é, quando esta pergunta surge 

nos agudos momentos da morte ou sofrimento, as religiões respondem e assim eliminam 

a problemática.
32

 O diagnóstico de Ferry continua. O que está em questão é o facto de 

com a modernidade as morais laicas procurarem desinvestir a categoria da 

transcendência. 

Esta destituição da transcendência é difícil por duas ordens de razão: por um 

lado, porque a preocupação com o outro ou a felicidade de muitos em detrimento de um 

só, parecem ser ideais de alguma forma superiores à vida e, por outro lado, se o mundo 

não é criado por mim «há, assim, em mim (imanência), o sentimento constrangedor do 

“fora de mim” (transcendência).»
33

 Por isso, Luc Ferry conclui que a modernidade não 

destitui a transcendência, mas permite, porventura, uma espiritualidade autêntica, 

dependente do homem. Isto é, o homem não nega a tradição por ser auto-suficiente, mas 
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sujeita-a a exame por ser autónomo; por isso se afirma que «a transcendência passa 

assim da ordem do antes da minha consciência para a do depois.»
34

  

Poder-se-ia anunciar, na perspectiva do autor, a era do homem-Deus, isto é, o 

movimento do homem para Deus ou da autonomia para a heteronomia ou ainda a 

descoberta na imanência da transcendência, e não o inverso.
35

 Contudo, a modernidade 

tem exigências que provocam um reajuste do religioso, por exemplo, pela recusa dos 

argumentos de autoridade. Por outro lado, permite revitalizar valores pelos quais 

valeria a pena dar a vida, porque lhe são superiores e de alguma forma a justificam (o 

amor por exemplo). Isto é, se durante séculos o amor foi motivo do discurso teológico 

formal, na modernidade esse conteúdo encontraria suporte na realidade das relações 

humanas dando-lhes sentido.
36

  

Em suma, a religião oferece-se como uma mundividência que permite gerir a 

acção particular, nomeadamente como resposta aos dilemas do sentido, tendo em vista 

determinada vida que se entende como boa. E a categoria da transcendência, na 

modernidade, não é imposta do exterior, mas descoberta a partir do homem.  

 

 

 

4. O sentido para além do interesse próprio e da vida ética 

 

 Susan Wolf critica a ideia de que só o interesse próprio ou a moralidade 

justifiquem as nossas acções, pois há acções que escapam a estas dimensões e fazem 

com que a nossa vida valha a pena. Defende a tese de que a entrega a algo que mereça 

amor, por exemplo, pode justificar-se, mesmo que não aumento o bem-estar do próprio 

ou do mundo imparcialmente tido em conta (como parece exigir a moral).
37

 Isto é, a 

dimensão do sentido justificaria algumas acções, cuja motivação não se esgota, nem no 

interesse próprio, nem na moralidade. As suas considerações procuram trazer à 

evidência a categoria ou dimensão do valor que não se reduz a esta falsa dicotomia entre 

a felicidade e a moralidade. As considerações de Susan Wolf sobre o sentido constituem 
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um pensamento de síntese entre elementos subjectivos e objectivos, mas sobre isto 

reflecte o próximo ponto. Neste momento, importa trazer à evidência o lugar próprio do 

sentido, para além do interesse próprio e da moral. Pensar sobre o sentido é reconhecer 

que a vida é mais do que a categoria da felicidade e da moralidade possam sugerir, pois 

não pode ser irracional passar o nosso tempo com algo que nem é moralmente melhor, 

nem contribui para a satisfação do interesse próprio. 

 Torna-se neste ponto conveniente um exemplo. Seguimos o exemplo de Robert 

Adams sobre o projecto de Claus von Stauffenberg de libertar a Alemanha do nazismo, 

num golpe de Estado, em 20 de Julho de 1944, e tentativa de assassinato de Hitler. 

Projecto falhado que custou centenas de vidas, incluindo a de Stauffenberg.
38

 A 

primeira nota a ter em mente, segundo Adams, é que do facto de um projecto fracassar, 

não implica que o sentido que pudesse ter também fracasse. Stauffenberg e os que 

consigo conspiraram procuraram mostrar ao mundo que alguns alemães se opunham a 

Hitler. Note-se, como refere o autor, o amor no coração do seu projecto era o 

patriotismo pela Alemanha e não amor imparcial pela humanidade como pareceria 

exigir um imperativo da moralidade. O seu patriotismo não é amoral, mas a sua 

motivação não deriva da moralidade, procura-se revelar que o nazismo desonrava a 

Alemanha e era importante, para Stauffenberg, que terminasse pelas mãos de alemães 

(mesmo que isso lhe custasse a vida). Do facto de ter fracassado não se segue que a vida 

de Stauffenberg não tem sentido, pois «o sentido visa responder a preocupações sobre 

se a nossa vida pode ser vista como uma fonte adequada de auto-estima, se se pode 

considerá-la boa de uma perspectiva independente.»
39

 O fracasso no ponto central de 

um projecto, que neste caso era assassinar Hitler, não implica o fracasso geral desse 

projecto. Pois era esperança de Stauffenberg e dos que com ele conspiravam que, 

mesmo sendo um fracasso, esta tentativa de golpe de Estado poderia revelar o 

descontentamento de muitos com o regime nazi, mostrando ao mundo que alguns 

alemães se opunham a Hitler.
40

 Podemos tentar imaginar que Stauffenberg sabia com 

antecedência que o projecto iria fracassar, isto é, que Hitler escaparia com vida e a 

história da tentativa de golpe de Estado de Stauffenberg cairia no esquecimento. Será 

que depois de saber que iria fracassar manteria ele o mesmo empenho? E se pudesse 
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voltar ao princípio tentaria novamente? Isso não podemos saber, porque na vida humana 

não se regressa ao início. Mas podemos suspeitar que, mesmo se Stauffenberg e os que 

com ele conspiravam soubessem antecipadamente que iriam fracassar, continuariam a 

preferir essa acção a resignarem-se a uma posição concordante com o regime nazi, 

quando essa não era a sua convicção. 

 Dado que a moral e o sentido são motivações distintas, pode ocorrer um conflito 

entre a moral e o sentido. Como refere Susan Wolf é estranho que pela moral um 

homem abdique de algo que é condição para que ele tenha vontade de permanecer no 

mundo.
41

 O que dá sentido pode dar razão para vivermos ou morrermos, como nota 

Camus. Se a ordem moral exigisse abdicarmos do interesse no mundo porventura ao 

perder interesse no mundo perderíamos interesse na sua ordem moral.
42

 Assim, procurar 

uma vida com sentido pode ultrapassar as restrições morais. Contudo, a dimensão do 

sentido pode reforçar preocupações morais, não por obediência, mas por amor.
43

 Pode 

mesmo fornecer uma razão para agirmos moralmente. O sentido é apenas uma das 

razões para fazermos algo como o são o prazer ou a moral.  

 

 

 

5. Encontro da atracção subjectiva com o objectivamente atraente  

  

 Para que o sentido se verifique, nos termos de Susan Wolf, a atracção subjectiva 

e algo objectivamente atraente são condições necessárias. Esclarecer o conteúdo desta 

proposição é o objectivo do ponto que se segue.  

Por atracção subjectiva, entende a autora, uma entrega activa ou um 

envolvimento cativante em algo. Algo que cause tédio e alheamento afasta o entusiasmo 

da actividade, logo, afasta uma das condições para o sentido dessa actividade ou dessa 

vida. Se subjectivamente a pessoa tem de se encontrar empenhada, isso não significa, 

que essa actividade lhe acarrete uma experiência agradável (pode dar-se o caso de 

alguém se empenhar para ser apurado para os jogos olímpicos e essa preparação incluir 

esforço, pressão ou lesões). Como verificámos anteriormente, o interesse próprio pode 
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admitir valores que dele são parcialmente independentes. A exigência de algo 

objectivamente atraente parece estar ligado à ideia de projectos de valor (independente 

do sujeito dessa acção). Não se encontra em Wolf uma teoria do valor objectivo. O que 

defende é que tem de ser possível distinguir actividades com e sem sentido e o critério 

tem de ser em parte independente da satisfação ou das preferências do sujeito.  

Se nos dedicarmos de forma exclusiva, quer à nossa satisfação própria, quer ao 

outro (como algo mais vasto do que o eu e, deste modo, com valor independente), 

parece que essa dedicação pode ser destituída de sentido. Pode dar-se o caso de alguém 

se dedicar a uma actividade que satisfaça o interesse próprio, sem que tenha um valor 

independente, por exemplo, nadar com baleias. E inversamente, imaginemos que um 

político com poder de decisão é chantageado para auxiliar crianças com subnutrição, de 

um país subdesenvolvido. Uma vez que este auxílio com valor objectivo não resulta do 

seu empenho voluntário, não parece constituir uma actividade com sentido. Isto revela 

que pode existir um empenhamento subjectivo que não possua valor objectivo e, pode 

existir uma actividade com valor objectivo, sem que colha o empenhamento subjectivo. 

Sugere-se ainda que, da soma destas duas condições, pode não resultar uma vida com 

sentido, pois o elemento subjectivo e objectivo têm de se relacionar positivamente, têm 

de ter uma ligação coerente. Susan Wolf sugere outros exemplos que auxiliam a 

compreensão desta tese. Prolongando o exemplo de Sísifo (que está satisfeito a 

empurrar pedras), imagine-se que ao empurrar pedras Sísifo afasta abutres que iriam 

atacar uma comunidade próxima ou, outro exemplo por ela formulado, imaginemos que 

o fumo de um viciado (que satisfaz o seu interesse) alivia a dor de uma vítima de Sida 

da casa ao lado. Se este não se importar com o benefício que causa, não parece que a 

sua vida possua sentido.
44

 Assim, as duas dimensões não podem estar alienadas uma da 

outra.  

Crente na capacidade que o homem tem para ter um ponto de vista impessoal 

sobre a sua vida, Susan Wolf caracteriza o ser humano como carente de pensar bem de 

si próprio, por uma necessidade de auto-estima. O homem desejaria de um ponto de 

vista distanciado olhar a sua vida como boa, com valor, ou como fonte legitima de auto-

estima.
45

 Sentir que a vida pode ser prezada oferece um refrigério para uma vida sem 

sentido. Contudo, sem uma teoria clara sobre o valor, a procura por actividades com 
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sentido pode parecer frustrada. Pois se o sentido depende da atracção subjectiva por 

projectos de valor, carecemos de algo que indique um valor objectivo nessas 

actividades. Desidério Murcho sugere uma excessiva expectativa sobre um valor 

especial, quando o que se tem em mente são valores familiares, tais como, os valores 

estéticos, éticos e cognitivos.
46

 Como refere Susan Wolf, o valor objectivo não consiste 

numa propriedade metafísica, várias actividades são oportunidades de onde podem 

emergir valor.
47

 Contudo, como repete a autora, não se procura catalogar que 

actividades ou que vidas são dotadas de sentido, mas pôr em evidência as categorias e 

conceitos necessários para as perspectivar como tal.
48

 O juízo sobre o valor dos 

projectos não pode ser imposto do exterior. O sentido é importante, porque as nossas 

vidas não são melhores apenas quanto à moralidade ou à felicidade, mas também quanto 

ao sentido. Por isso, como defende a autora, estas distinções são relevantes, e 

acrescenta, o vocabulário sobre o sentido não pode ser reduzido a outras dimensões, 

com as quais nos sintamos mais à-vontade. Como já estabelecemos, podíamos revelar 

negativamente o sentido, pois falta sentido se se está alienado. Todavia, quando se 

procuram fazer juízos positivos sobre o sentido, e especificamente sobre o que é 

objectivamente atraente, parece surgir apenas uma espécie de condição de 

proporcionalidade a operar nos bastidores (entre o esforço aplicado e a actividade a 

que se dedica)
49

 o que pode parecer fragilizar este raciocínio, que procurava argumentar 

a favor da possibilidade de um sentido objectivo.  

 

 

   

* 

*   * 

 

Refaçamos sumariamente o que foi exposto até ao momento. Como seres 

racionais temos de, a cada momento, oferecer boas razões para as opções que tomamos. 

É sobre parte dessa dimensão de escolha que se debruça o campo de estudo do sentido 

da vida, que genericamente procura reflectir sobre as actividades que merecem ser 
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vividas. Analisamos dois quadros teóricos: um pessimista, quanto ao sentido objectivo, 

na medida em que rejeita o apelo para um valor, propósito ou para a transcendência, 

colocando na satisfação subjectiva o critério para que essa actividade mereça ser vivida; 

o outro quadro teórico é optimista, pois admite que a vida possa ter sentido na medida 

em que possui uma finalidade com valor objectivo, por exemplo numa vida ética. 

Procuramos revelar que uma vida dedicada a uma actividade que possui valor pode não 

bastar para que essa actividade tenha sentido. Por isso, em jeito de síntese, 

acompanhamos a ideia de que o sentido fica dependente da ligação positiva entre a 

entrega activa e as actividades com valor objectivo, isto é, de alguma forma 

independentes do sujeito que as pratica. Este conceito de valor objectivo pareceu 

levantar alguns problemas. Esclareçamos: uma actividade possui valor objectivo, não 

por possuir alguma característica misteriosa, mas na medida em que contém uma 

justificação racional que torne essa actividade defensável. Disto depende um valor que 

não se confunde com um facto dado pela experiência, mas que é algo valorado por seres 

cognitivos.  

Como havíamos afirmado o nosso desafio é duplo e, terminado um momento de 

maior fundamentação teórica, importar-nos-emos seguidamente em pôr em evidência o 

modo como este tema pode ser explorado no percurso escolar. 
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I 

O ENSINO COMO UM TEMA FILOSÓFICO  

E  

A FILOSOFIA COMO UM PROBLEMA PARA O ENSINO 

 

 

 

 

 

 

«Aquele que ao rever o antigo conhece o novo, é apto para ensinar» 

Confúcio, Analectos, 2.11. 

 

 

 

1. Uma relação sugestiva 

  

Os temas – do ensino como tópico do pensamento filosófico e do ensino da 

filosofia como problemática – são distintos e podem ser abordados de forma isolada. O 

problema do ensino e das suas condições de possibilidade não esteve ausente das 

preocupações filosóficas ao longo da história. À interrogação se é possível ensinar está 

associada, não raras vezes, a interrogação se é possível aprender ou como ocorre a 

aprendizagem. Retenhamos: as linhas que se seguem não procuram esboçar qualquer 

ideia sobre a aprendizagem como modificação de organismos ou sistemas em geral, mas 

atenderá a desafios particulares, do ensino, que concretizam problemas filosóficos. 

De que o ensino foi preocupação de filósofos demonstram os paradigmáticos 

exemplos que se seguem. O primeiro dos desafios ficou conhecido como o paradoxo da 
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aprendizagem. Este prefigura o desafio que Ménon colocava a Sócrates, a saber: como 

podemos compreender aquilo que de todo ignoramos; se desconheço algo, como posso 

escolher procurar sabê-lo, e se o encontrar, como posso reconhecer tratar-se do que eu 

ignorava?
50

  Santo Agostinho em De Magistro procurará verificar se é possível ensinar 

o que quer que seja usando palavras e correlativamente se se pode aprender alguma 

coisa através de palavras. A resposta augostiniana é que pela palavra (que é exterior) 

nada se ensina senão palavras
51

. Não procuraremos enumerar exaustivamente o campo 

da filosofia da educação, mas procuramos, neste capítulo, posicionarmo-nos no campo 

do ensino. Tentaremos sumariar alguns pontos a ter em mente, na tarefa que a 

necessidade de educação lança sobre o homem. 

 

 

 

2. O desafio da educação: o nascimento de novos elementos   

 

Educar é necessário, impõe-se pela presença de novos membros da sociedade e 

isto coloca o problema de saber como inserir os novos no mundo já existente. Para 

Kant, o desafio consistia em introduzi-los à ideia de humanidade (que é a sua 

destinação) e que o próprio educador tem em si como inacabada.
52

 Para Kant é o género 
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 «Uma geração educa a outra. […] A disciplina preserva o homem de se desviar, mediante os seus 
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educação. Nada mais é do que aquilo em que a educação o torna. É de notar que o homem só pode ser 
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humano que deve ter sucesso na tarefa da educação, pois trata-se de uma arte cujo 

exercício requer o aperfeiçoamento de muitas gerações, e por essa razão, caracteriza a 

educação como um dos mais difíceis problema a ser confiado ao homem, pois o saber 

depende da educação e a educação depende por seu turno do saber.
53

  

Hannah Arendt, num curto texto sobre A Crise na Educação, chama a atenção 

para a categoria da natalidade. De alguma forma, quebra o raciocínio que vinha da 

tradição de que a educação possui sempre um ideal de futuro (ainda que perfectível 

como a ideia de humanidade em Kant) que justifica o ensino – o ensino era o meio para 

alcançar determinado futuro. Segundo a autora, se quem ensina, ensina um ideal 

escolhido por si (o seu ideal de futuro), penhora a possibilidade de os novos inovarem.
54

 

Aprender exige que nos voltemos para o passado, e a melhor forma de proteger o que de 

novo os novos possam ter para trazer ao mundo, que já existe, é a educação ser 

conservadora. Isto é, a educação caracteriza-se como um exercício conservador, na 

medida em que preserva a novidade do jovem de ser esmagada pelo que já existe e 

preserva o mundo que existe de ser fragmentado pela inovação introduzida pelos novos. 

A educação convive com estas diferentes responsabilidades: a responsabilidade pelo 

mundo e a responsabilidade pelo novo, sendo que estas podem entrar em conflito entre 

si.
55

  

A vida, para que se desenvolva, carece de privacidade, como defende a autora, 

necessita de se proteger da luz de uma existência pública. O mundo não tem em conta o 

estado de devir em que o novo elemento se encontra, pois para o mundo público conta a 

obra como contributo que cada um apresenta. A obra da criança/adolescente não conta 

(até criminalmente não é assumida como igual antes da maioridade e a entrada no 

mundo público coincide com o início da participação política). A escola, como defende, 

                                                                                                                                               
educado por homens que foram igualmente educados.» As considerações de Kant expostas no texto Sobre 

a Pedagogia (que entendia que se deveria tornar ciência autónoma para que o esforço da arte de educar 
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1786-7. Seguimos aqui a tradução portuguesa Imanuel Kant, Sobre a pedagogia, trad. port. Tiago 

Proença, ed. Alaxandria, pp. 9-12, impressa para assinalar o bicentenário da morte de Kant (1804-2004).  
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surge assim como o intermediário entre o novo elemento e o mundo, entre a esfera 

privada e a esfera pública.
56

 

 

 

 

3. A crise da educação como um problema de autoridade 

 

O ensino atravessa uma crise de autoridade. Segundo o diagnóstico de Arendt a 

crise de autoridade em educação está ligada a uma crise da tradição, à forma como 

olhamos o passado.
57

 Argumenta que em educação não se pode abdicar nem da 

autoridade, nem da tradição. O professor é o mediador entre o antigo e o novo, dialoga 

com a tradição e assume-se como representante do mundo. Como representante, o 

professor, deve assumir responsabilidade pelo mundo, mesmo que dele discorde.
58

 Isto 

é, o professor não deve confundir juízo crítico com maledicência, não se pode criticar o 

mundo como se se estivesse expatriado dele, como se o víssemos à distância sem 

podermos agir, somos responsáveis pelo mundo, pois é nele que vivemos e agimos.  

Em suma, em educação, a responsabilidade traduz-se em autoridade. 

Esclareçamos: a autoridade exige do professor uma certa competência (domínio da 

disciplina que se propõe leccionar), desta depende o ensino, mas a competência não 

basta para que a autoridade se verifique. É necessária a responsabilidade pelo mundo 

(assumi-lo como nosso), desta depende a educação.  

 

 

 

4. Professor e aluno: uma relação desigual 

 

A relação entre o professor e o aluno constitui outro tópico de reflexão no 

âmbito do ensino. Tentaremos que fique claro, por que razão, em matéria de educação, 

não estamos entre iguais. Em política, estamos entre iguais, pois cada um tem igual 

capacidade para fazer uso da palavra. Nesta, confrontamo-nos, rivalizamos as nossas 
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ideias a fim de procurarmos persuadir o outro; isto é legítimo, porque o outro já é parte 

do mundo (já acedeu à igualdade). Por isso, Hannah Arendt entende que não há 

educação em política, pois «em política estamos entre pessoas já educadas» (prontas a 

usar igualmente da palavra), querer educá-las seria «coerção sem uso da força».
59

 Se, de 

alguma forma, o que garante igualdade entre pessoas é poderem usar da palavra e, na 

medida em que podem usar da palavra, fazem parte do mundo (como seus 

responsáveis), a educação leva-nos a admitir, segundo a autora, que os educandos ainda 

não estão aptos à (plena) igualdade e por isso não fazem parte do mundo. De se dizer 

que os educandos não fazem parte do mundo, não se segue que eles possuam um mundo 

próprio absolutizado. Por esta razão, a escola é entendida como antecâmara para o 

mundo, embora ela não seja o mundo. É necessário entender o carácter transitório da 

criança/adolescente, até porque para isso remete a etimologia destas palavras, como 

algo em crescimento. A argumentação, de Hannah Arendt, propõe pôr em evidência que 

em educação não estamos entre pares, pois, o educador e o educando não partilham a 

mesma responsabilidade pelo mundo.  

  

 

 

5. O lugar próprio da filosofia no curriculum do aluno 

 

Neste ponto iniciamos o debate que o ensino da filosofia encerra, começando por 

dar conta dos seus objectivos e finalidades no percurso escolar do jovem a quem se 

dirige. Com uma tradição secular no ensino português, a disciplina de filosofia mantém 

hoje o seu lugar entre os currículos, não apenas como manutenção dessa tradição, mas 

porque reinvestida de importância, uma vez que incentiva a reflexão pessoal e promove 

o debate de ideias convicto e respeitador. Assim, podemos estabelecer que todo o 

iniciado à disciplina de filosofia é um candidato à maioridade intelectual e social. Esta 

não é característica exclusiva da disciplina de filosofia, mas deve encontrar nela um 

grande impulso.  

O ensino da filosofia é duplo, pois, por um lado, deve fornecer instrumentos que 

promovam a reflexão pessoal (autonomia) e, por outro lado, promover a capacidade de 
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diálogo com o outro e com as suas posições, o espaço onde a cidadania se realiza 

(heteronomia). Uma vez que é crença do Programa de Filosofia que «não há autonomia 

do pensar que se constitua a partir do indeferentismo»,
60

 importa dar a conhecer ao 

aluno, pela educação, uma tradição na qual se insere e, paralelamente, promover um 

juízo crítico que pode, deste modo, exercer-se sobre essa tradição. 

Tal como a matemática e a língua portuguesa, a filosofia consta, no currículo, 

como parte da formação geral. Olga Pombo discute esta relação triangular entre a 

matemática, a língua portuguesa e a filosofia. Caracteriza esta última como uma das 

disciplinas mentais que possui uma ânsia de clareza, uma vez que não tem linguagem 

própria como a matemática e confronta-se com a sua expressão sujeita à opacidade da 

língua natural.
61

 Se admitirmos a importância de se aprender a pensar e se entendermos 

a filosofia como um útil contributo para essa aprendizagem, então o ensino da filosofia 

assume relevância no curriculum do aluno. Todavia, em que condições e como se 

processa o seu ensino é o que procuramos discutir no ponto que se segue.  

 

 

 

6. A filosofia como problema para o ensino 

 

A disciplina de filosofia propõe entender como falaciosa a confiança em 

argumentos de autoridade. Deste modo, não seria compreensível que o aluno a quem se 

coloca o desafio da filosofia fosse aprender a imitar pensamentos filosóficos ou a 

admirar autores, por serem autoridades em matéria filosófica, o que constituiria não só 

um paradoxo como uma contradição nos termos. Todavia, se ensinar filosofia não pode 

ser ensinar a imitar pensamentos filosóficos, qual o conteúdo desta disciplina? De outro 

modo, pode a filosofia ser ensinada como qualquer das restantes disciplinas 

curriculares?  
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mostração como na literatura, mas clarificação, esforço permanente de elucidação e análise, processo 

intensivo de alastramento e penetração do olhar, trabalho infinito e inesgotável que só teria como limite a 

captura do real total e impossível. O seu trabalho de “dar a ver” não é convocação ao acordo universal, 

como na Matemática, nem evocação das vivências singulares, como na Língua materna, mas provocação. 

[…] Provocação, não como operação de fascínio, pelo suscitador da admiração, por quem ensina, mas 

como capacidade de entusiasmar por aquilo que está a ser ensinado.» Olga Pombo, «A Proximidade do 

Ensino da Filosofia à Própria Essência do Ensino», Philosophica, Lisboa, 6 (1995), p. 26.  
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Tomemos como exemplo o conteúdo teórico de que nos ocupamos: o problema 

do sentido da vida. Podemos ensinar pensamentos ou posições teóricas (lectio), mas 

carecemos que o próprio que os escutou, deles se aproprie pela reflexão (meditatio), 

para que seguidamente esteja apto a confirmá-los reflectindo com o outro por meio do 

debate (disputatio).
62

 Parece que o ensino da filosofia constitui em si um problema, 

pois, como defende Kant, em filosofia não se aprenderiam pensamentos (Gedanken), 

mas a pensar (denken lernen).
63

  

Conscientes dos desafios que este diagnóstico insere, entendemos que as aulas 

de filosofia deveriam ser organizadas por problemas a que, no desenrolar dessas aulas, 

se daria resposta. Entendemos, deste modo, que o ensino por problemas permite, sem 

dispensar momentos de ensino dogmático e histórico, unir o pensamento em torno de 

inquietações. O ensino de uma iniciação à filosofia oferece-se, na nossa perspectiva, 

como convite para que o aluno interrogue. Contudo, entre adolescentes é importante não 

ignorar a consolação das respostas, pois a filosofia não vive, ela mesma, só de 

interrogações, mas da teorização que lhes procura dar resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Esta tripartição ficou ex audito da comunicação do Prof. Carmo Ferreira no colóquio Filosofia em 

Rede, cujas actas ainda não se encontram disponíveis no momento em que este texto foi escrito. 
63

 Esta e outras teses de Kant surgem citadas num interessante estudo de José Barata Moura. Cf: 

«Filosofia e Filosofar. Hegel Versus Kant», Philosophica, Lisboa, 6 (1995), pp. 51-69. 
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II 

AS NECESSÁRIAS CONSIDERAÇÕES PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS  

 

 

 

 

 

 

1. Enquadramento da unidade leccionada no currículo escolar 

 

Sem perder de vista as considerações gerais já registadas neste texto,
64

 procura-

se neste momento enquadrar o tema, objecto de experimento reflexivo e lectivo, no 

âmbito de uma iniciação à actividade filosófica, como aquela que o programa da 

disciplina de filosofia promove.  

O ponto temático abordado pertence à (V) quinta unidade do programa de 

filosofia do ensino secundário português.
65

 Esta quinta unidade possui três pontos 

temáticos opcionais. Favorecemos a hipótese da filosofia e o sentido e declinamos as 

duas outras opções, a saber: a filosofia na cidade e a filosofia e os outros saberes. O 

aluno que irá participar nas aulas sobre este tema está prestes a concluir a seu percurso 

na disciplina de filosofia. Foi já desafiado a reconhecer (I) o campo próprio da filosofia, 

os problemas de que se ocupa, bem como o estilo da sua prática, (II) é já capaz de 

ajuizar sobre a acção humana e os valores, a ética e a política, (III) de reconhecer o 

carácter argumentativo do discurso filosófico e de (IV) perceber como conhecemos e 

qual o papel da ciência no nosso mundo.   

                                                 
64

 Reveja-se a discussão dos objectivos e pertinência da filosofia na sociedade actual (segundo ponto da 

introdução), bem como o lugar da filosofia no curriculum do aluno (quinto ponto do capítulo I, da 

segunda parte).   
65

 Maria Manuela de Almeida (coord.), Programa de Filosofia, Ibidem, p. 35. 
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A unidade temática (V) A Filosofia e o sentido visa, do ponto de vista do 

programa da disciplina de filosofia, esclarecer a tarefa de se ser no mundo. Para isto, 

dever-se-ia proceder à recolocação do homem diante da sua finitude e temporalidade, 

alertando igualmente para a sua responsabilidade pelo futuro.
66

  

Existem competências transversais, promovidas pela disciplina de filosofia, que 

se prolongam para além dos limites do seu campo disciplinar. Por um lado, a 

capacidade para atender ao pensamento do outro, quer pela promoção da leitura e 

interpretação de texto, quer pela escuta dos colegas, com os quais debate as suas 

perspectivas. Por outro lado, pela promoção de uma posição fundamentada e convicta 

(reforçando a atenção à autonomia), não alienada, indiferente ou alheia ao papel que 

tem no mundo, como seu elemento ético e político. Se se conseguir promover estas duas 

dimensões, na disciplina de filosofia, ter-se-á já auxiliado a maturidade intelectual dos 

alunos, tal como a definimos anteriormente.
67

  

 

 

 

2. O aluno e a turma a quem se dirige.  

  

Por razões contextuais, importa referir que a Escola onde ocorreu a prática de 

ensino supervisionada foi a Escola Secundária Pedro Alexandrino, sob a atenção 

cooperante da Professora Ana Godinho.  

As turmas, a quem as lições foram ministradas, foram duas. Uma com vinte e 

dois alunos e outra com doze, a primeira de ciência socioeconómicas e a segunda de 

desporto. Sendo esta a única informação que nos importa ter em mente para caracterizar 

a turma enquanto tal. Quanto aos elementos que constituem a primeira, são na sua 

maioria elementos interessados, com capacidade de argumentação e dispostos a 

participar; a segunda possui elementos com capacidade para a colocação de objecções e 

de clareza de raciocínio, mas difere da primeira, na medida em que possui elementos, na 

sua generalidade, menos dispostos a intervir. Note-se que este tipo de características 

recaem sobre determinados elementos e não sobre a turma em geral. Em nosso entender, 

caracterizar turmas envolve o duplo problema de que as características (como as da 

                                                 
66

 Ibidem. 
67

 Veja-se o segundo ponto da introdução.  
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competência ou participação) de uma turma, não são a soma das características dos 

alunos individualmente. O que procuramos chamar a atenção é o risco de generalização 

injustificada da parte para o todo, isto é, se todos os elementos de uma turma forem 

mancos não se segue que a turma seja manca, pois os conjuntos não têm pernas. 

Acresce à nossa argumentação que as caracterizações ou generalizações correm o 

perigoso risco de concorrer para o efeito pigmaleão. Isto é, se possuímos, por exemplo, 

a caracterização, genérica e obscura, de que uma turma é má, quando com ela se 

trabalha, poder-se-á ter a tendência de reforçar essa caracterização, procurando 

encontrar, nos diferentes elementos dessa turma, os elementos dessa prévia 

caracterização geral. Estamos em crer que as generalizações prévias podem turvar o 

trabalho com os diferentes elementos. Não negamos que a caracterização de turmas 

possa ser útil, mas se o for, teremos em mente a sua artificialidade, bem como os seus 

perigos. A diversidade de alunos do décimo primeiro ano permitiu aulas muito diversas, 

e será sobre os objectivos gerais dessas aulas que se debruça o próximo ponto. 

 

 

 

3. Aulas: o que é que se procurou ensinar e como ou quais as estratégias utilizadas?  

 

As aulas que sumariamente se apresentam, têm em atenção o conteúdo 

leccionado e as estratégias de ensino. As aulas a que aqui se faz referência são três. Por 

um lado, esboçamos resumos dos conteúdos leccionados, uma vez que, sobre a sua 

fundamentação teórica, dedicamo-nos na primeira parte deste trabalho. Por outro lado, 

quanto aos materiais que auxiliaram estas aulas, remeteremos para os materiais em 

anexo. O momento final deste capítulo ajuizará da adequação entre os objectivos e as 

estratégias planejadas. Resumimos em pontos os conteúdos e estratégias concretizadas 

nesta aula. 

 

a) Aula número 1: 

(1) Enquadrar a unidade que agora se inicia a filosofia e o sentido, no âmbito 

mais geral do percurso realizado na iniciação à filosofia.  
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(2) Capacitar os alunos para a compreensão do campo de estudo do problema do 

sentido da vida. Perceber se é importante pensar sobre o significado da existência. Para 

tal, promovemos a leitura, com ambas as turmas, de um excerto de Albert Camus (ver 

texto A, em anexo), tendo em vista pôr em evidência por que se entende ser o problema 

do sentido (se a vida que merece ou não ser vivida) o primeiro entre os problemas da 

filosofia. Pensaram-se em contra-exemplos a esta tese. 

(3) Atender à finitude e temporalidade como condição do homem. Sugerimos a 

interpretação de dois poemas de Shakespeare aos alunos da turma de ciências 

socioeconómicas (ver textos B e C, em anexo), que interpelam o pensamento a verificar 

se vale a pena mantermo-nos na existência, uma vez que, tudo perece. Com os alunos da 

turma de desporto atendemos a um excerto de um texto de Nagel (ver texto D, em 

anexo), onde se procura dar conta que o sentido não é necessário para que se continue a 

viver, mas só se se puder evitar perguntar pelo sentido ou finalidade da vida de cada um, 

uma vez que o destino é a morte.  

 (4) Distinguir entre sentido subjectivo e objectivo. O primeiro, ocorre quando 

uma vida tem sentido, ou as suas acções são avaliadas como boas, pelo sujeito dessas 

acções. O segundo ocorre quando tem sentido para além da pessoa implicada nessa 

acção. Para operacionalizar a diferença entre estes conceitos procedeu-se a um pequeno 

exercício (ver o diapositivo número dez, em anexo). 

(5) Definir o interesse filosófico do absurdo. Quando designamos a vida em geral 

ou a de Sísifo em particular, como absurda, o que se tem em mente? Será que a ideia de 

absurdo deriva do facto de a vida ser finita? Ou poderá a ideia de que a vida é absurda 

decorrer da ideia de que somos insignificantes no universo? Para elucidar estas duas 

ideias apresentam-se dois pequenos excertos, de Schopenhauer e do livro do Génesis 

(ver textos E e F, em anexo). Estas ideias são contestadas. O castigo de Sísifo é eterno e 

a sua vida não deixa de ser absurda. A comparação do homem com o universo é 

estranha, porque não se trata de comparar o homem com uma coisa maior, mas com um 

conjunto de coisas, e ser do tamanho desse conjunto de coisas não parece acrescentar 

sentido a uma vida. O absurdo possui algo de universal, se o definirmos como uma 

discrepância entre uma determinada aspiração e o que a realidade possibilita. Para 

exemplificar, lemos e interpretamos um excerto de um texto de Nagel (ver texto G, em 

anexo). Para operacionalizar o conceito de absurdo propusemos outro exercício, a fim 
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de que os alunos interiorizem e sejam capazes de criar exemplos próprios (ver o 

diapositivo número vinte e dois, em anexo). Com a turma de ciências socioeconómicas 

atendemos a um excerto de um texto de Albert Camus (ver texto H, em anexo). 

Debatemos, ainda, alguns excertos de Fernando Pessoa trazidos por elementos da turma 

de ciências socioeconómicas. Estes excertos permitiram deixar uma ponta de ligação 

com a aula que se segue, uma vez que, como afirma o poeta, «Triste de quem é feliz!/ 

Vive porque a vida dura/ Nada na alma lhe diz/ Mais que a lição da raiz –/ Ter por vida a 

sepultura.» Abre a possibilidade do sentido através do que o sonho possa instaurar na 

vida (em anexo segue o único texto, por nós sugerido, de onde se retira o excerto aqui 

citado, ver texto I). 

 (6) Resumir e sintetizar a matéria abordada. 

 

 

b) Aula número 2: 

(1) Rever o que de mais importante se registou na aula precedente.  

(2) Testar se podem uma finalidade e um valor constituir condições necessárias 

para uma vida com sentido. Se na aula anterior caracterizámos a vida de Sísifo como um 

exemplo, da mitologia, de uma vida sem sentido, procuramos nesta aula pensar em 

Sísifo, como hipótese heurística, e verificar o que faltaria à sua vida para que possuísse 

sentido. Para tal sugere-se a leitura de um excerto de um texto de Taylor (ver texto J, em 

anexo), em que se testa a possibilidade de acrescentar à actividade de Sísifo uma 

finalidade, por exemplo, construir um templo ou um sentimento irracional de felicidade 

a carregar pedras e que isso, possui assim, valor para si. 

(3) Atender à possibilidade de a vida adquirir uma finalidade com valor, através 

de uma vida ética. Entender um envolvimento em algo mais vasto do que o eu como 

tarefa que pode constituir uma razão para viver (ver texto K, em anexo). Viver 

eticamente é perspectivar o mundo de um ponto de vista mais amplo e viver de acordo 

com este perspectiva, de forma coerente (ver texto L, em anexo). 

(4) Revelar algumas armadilhas associadas à felicidade, isto é, a felicidade não é 

desejada por si mesma, pois se assim fosse, a fonte de felicidade seria indiferente, e isto 

não parece ser verdadeiro. Ao que acresce a possibilidade para a queda no paradoxo do 

hedonismo (ver texto M, em anexo). 
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(5) Clarificar a tese de síntese de Susan Wolf de que o sentido emerge da 

atracção subjectiva pelo objectivamente atraente. Pode dar-se o caso, de alguém se 

empenhar subjectivamente em determinada actividade, sem que essa actividade possua 

valor objectivo e, inversamente, pode dar-se o caso de alguém cumprir uma determinada 

actividade com valor objectivo, sem que isso tenha importância subjectiva para quem a 

pratica. Procurar pôr a evidência da ligação positiva que tem de existir entre a atracção 

subjectiva e o objectivamente atraente.  

(6) Resumir e sintetizar a matéria abordada. 

 

 

c) Aula número 3: 

(1) Rever o que de mais importante se registou na aula precedente. 

(2) Realizar uma ficha formativa. 

(3) Corrigir a ficha realizada. 

 

 

 

4. Metodologia e Avaliação 

 

 O método levado a efeito na prática lectiva supervisionada teve por principal 

intuito colocar em debate conceitos, teorias e argumentos associados ao tema do sentido 

da vida. A prática lectiva confrontou-se com uma certa propensão dos adolescentes, a 

quem as aulas se dirigiram, para as questões sobre o sentido da vida. Aproveitando este 

facto, colocámos o aluno em contacto com textos, a fim de que estes percebam de que 

forma tentam, os autores estudados, discutir sobre o sentido. Procurou-se, deste modo, 

colocá-los no núcleo do debate sobre o sentido, aproveitando o entusiasmo e as 

intuições pré-reflexivas, que sobre este tema existiam nos alunos, e colocá-los em 

diálogo com o pensamento que sobre este tema existe. Mantiveram-se, sempre que 

possível, as problemáticas abordadas abertas à discussão, funcionando a teorização 

sobre estes temas como resposta a essas interrogações iniciais.
68

  

                                                 
68

 A nossa opção por um ensino por problemas surge discutida, de forma mais específica, no ponto seis, 

do primeiro capítulo, desta segunda parte. 
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 Quanto à avaliação centrou-se sobre a ficha formativa; apesar de avaliarmos os 

aspectos da atenção e participação pertinentes, este exercício permitiu compreender se o 

aluno construiu uma visão global sobre o problema do sentido da vida. A ficha é 

constituída por cinco questões. A primeira é composta por uma pergunta que permite 

uma resposta aberta. Seguem-se três questões de interpretação, relação e aplicação dos 

conteúdos aprendidos. Na última questão, apela-se, de forma mais relevante, para a 

capacidade de argumentação do aluno. A nota foi atribuída qualitativamente. Este 

exercício, assim como os critérios de correcção, encontram-se em anexo (ver anexo 3). 

Os resultados foram satisfatórios (positivos), os alunos revelaram capacidade 

interpretativa e argumentativa, bem como um suficiente domínio sobre os conteúdos 

que haviam sido propostos para reflexão. Em suma, a avaliação surge como culminar da 

estratégia de ensino, pois, uma vez definidos os objectivos, analisada a situação dos 

alunos (as suas motivações, os seus obstáculos e a sua diversidade) e escolhido o 

método que melhor permitisse responder aos objectivos (competências operativas ou 

conteúdos), a avaliação permitiu aferir o sucesso e o que se tem de melhorar. O balanço 

final será apresentado nas considerações finais, que se seguem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

I 

 

O nosso intento desenvolveu-se numa dupla direcção que se exigia mutuamente: 

por um lado, indagar o tema do sentido da vida, por outro lado, a prática lectiva sobre 

esse tema. Assim, encetamos dois caminhos paralelos, um de discussão teórica da 

problemática do sentido, e outro, da melhor forma de apresentar e dar a conhecer este 

tema escolar a um conjunto de alunos. Começamos este relatório por colocar em 

evidência que o problema do sentido na vida encerra a tentativa de reflexão sobre que 

actividades merecem ser vividas. Avançou-se com a possibilidade pessimista, quanto ao 

sentido, porque, se de um ponto de vista pessoal encaramos determinada actividade com 

seriedade, de um ponto de vista externo, a importância que atribuímos a essa actividade 

pode ser duvidosa. Uma vida com sentido seria aquela que teria uma finalidade e teria 

um valor objectivo, algo recusado pela posição subjectivista, segundo a qual, esse 

sentido objectivo, a ser possível, seria uma ilusão humana, que não pode pelo homem 

ser alcançada. Segundo esta perspectiva, resta ao homem viver sem apelo para a 

transcendência, propósito ou sentido, pois estes são entendidos como conceitos pouco 

lúcidos, ilusões não legitimadas pela razão. 

Estudamos uma outra posição, não subjectivista, que se apresenta optimista 

quanto ao sentido. Primeiro, ao sugerir que a religião se constitui, em grande parte, 

como resposta que pretende dar sentido aos dilemas da vida humana (morte, sofrimento, 

etc.). Argumentamos a favor da ideia de que a modernidade não abdica totalmente da 

transcendência, permitindo, neste plano, estabelecer valores pelos quais vale a pena 

viver (por exemplo, o amor). Avaliamos a perspectiva de que a vida poderia adquirir 
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uma finalidade com valor, numa vida ética. E, por último, sugere-se que o sentido 

ficaria dependente da ligação positiva entre a entrega activa (subjectiva), e actividades 

com valor objectivo.  

 

 

 

II 

 

Paralela, como dissemos, foi a preocupação em dirigir as considerações teóricas 

para a prática lectiva. Mas, não foram só as posições teóricas que foram ao encontro da 

actividade lectiva, como pensamos ter colocado em evidência. A prática lectiva teve de 

ir ao encontro da especificidade de um tema da filosofia. Isto é, a pedagogia sofreu uma 

inflexão condicionada pelo conteúdo próprio do tema estudado. A importância por nós 

atribuída a um ensino por problemas, constitui um exemplo dessa inflexão. Ao 

problematizar, o tema não é apresentado como se estivesse pronto ou acabado, mas 

permanece em aberto, mantendo o entusiasmo dos alunos com quem trabalhamos. As 

perguntas interessadas, a procura de objecções e contra-exemplos, a busca de 

independência na interpretação dos textos e em estabelecer posições convictas e 

fundamentadas, foram um auxílio importante, por parte dos alunos, para o cumprimento 

dos objectivos delineados no programa da disciplina de filosofia. 

A disciplina de filosofia parece oferecer boas condições, na nossa perspectiva, 

para trabalhar o problema do sentido da vida com um conjunto de alunos. O presente 

relatório procura legitimar uma das formas de o fazer.   

 Por último, em nosso entender, a prática lectiva exige honestidade e entusiasmo 

na vivência filosófica dos problemas, requer rigor e conhecimento no seu tratamento 

científico e carece de resiliência e optimismo no domínio pessoal. Em todos estes 

pontos ter-se-á cometido falhas, mas o entusiasmo pela educação, reside, nela constituir 

uma tarefa da humanidade, sempre a aperfeiçoar-se ou a tentar fazê-lo.  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Planificações de aula 

 

 

 

Problema:  

Será que a vida tem sentido? 

PLANIFICAÇÃO 

11º ANO: 

V. DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA 

3. A Filosofia e o sentido 

3.1. Finitude e temporalidade: tarefa de se ser no 

mundo. 

AULA nº 1 

(90 minutos) 

 

Primeira hipótese: A vida não possui sentido. 

Objectivos a atingir 
Conteúdos 

ministrados 

Metodologia/ 

Estratégias 
Avaliação 

Capaz de 

compreender o que 

está em causa quando 

se interroga pelo 

sentido da vida. 

Consciencialize a 

necessidade de pensar 

sobre a existência. 

Identificar situações 

existenciais que 

levantam o problema 

do sentido da 

existência. 

Finitude e 

temporalidade: 

tarefa de se ser no 

mundo
(1)

. 

O homem está em 

construção. Constrói-

se no tempo 

(temporalidade) e 

esse tempo é 

limitado, o homem é 

mortal (finitude).  

 

(Apresentamos 

diapositivos no 

quadro interactivo) 

Leitura dos textos A, 

B e C
(2)

 com a turma 

de Ciências 

Socioeconómicas e 

dos textos A e D com 

a turma de Desporto.  

Interesse e 

pertinência no 

decorrer da 

exposição. 

Intervenção através 

de outros exemplos, 

dúvidas e discussão 

pertinente. 

Distinguir entre 

sentido subjectivo e 

objectivo. 

Analisar a pertinência 

filosófica do conceito 

de absurdo. 

Capacidade de 

levantar objecções à 

matéria leccionada de 

um ponto de vista 

próprio. 

O sentido subjectivo 

e objectivo.   

O absurdo e a 

hipótese de uma vida 

sem sentido. 

Leitura dos textos E, 

F e G, com ambas as 

turmas. 

Recorreremos a 

exemplos que 

procurem trazer à 

evidência as teses 

defendidas.  

Leitura do texto H 

com a turma de 

Ciências 

Socioeconómicas. 

Resolução de um 

exercício que procura 

verificar a diferença 

entre a posição 

subjectivista e 

objectivista.  

 

(1) A sombreado encontram-se os conceitos sobre os quais nos debruçaremos. 

(2) Aos textos trabalhados em aula fez-se corresponder letras. Os textos a que estas letras correspondem encontram-se no segundo 

ponto destes anexos. 
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Bibliografia utilizada em aula: 

ALBERT CAMUS, O Mito de Sísifo. Ensaio sobre o Absurdo, trad. port. Urbano Tavares 

Rodrigues, Livros do Brasil, Lisboa, 2002 [p. 13 e pp. 123-127]. THOMAS NAGEL, Que 

Quer Dizer Tudo Isto?, trad. port. Teresa Marques, Gradiva, Lisboa, 2010 [pp. 89-92]. 

THOMAS NAGEL, O Absurdo, II, in: Viver Para Quê? Ensaios Sobre o Sentido da Vida, 

trad. port. Desidério Murcho, Dinalivro, Lisboa, 2009 [p. 142]. W. SHAKESPEARE, 

Hamlet, trad. port. Sophia de Mello Breyner Andersen, Porto, 1987 [Acto III, Cena I]. 
W. SHAKESPEARE, Macbeth, trad. port. Manuel Bandeira, Lisboa, 1964 [Acto V, Cena 

V]. SCHOPENHAUER, Metafísica do amor, Metafísica da Morte, trad. port. Jair Barbosa, 

São Paulo, Martins Fontes, 2004 [p. 65].  

 

 

 

Problema:  

Será que a vida tem sentido? 

PLANIFICAÇÃO 

11º ANO: 

V. DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA 

3. A Filosofia e o sentido 

3.2. 2. Pensamento e memória – a resposta pelo 

futuro 

AULA nº 2 e 3 

 (180 minutos) 

 

Segunda hipótese: A vida possui sentido. 

Objectivos a atingir 
Conteúdos 

ministrados 

Metodologia/ 

Estratégias 
Avaliação 

Averiguar se uma 

actividade com 

sentido é uma 

actividade que 

contém uma 

finalidade. 

Verificar se uma 

actividade com valor 

é uma actividade com 

sentido. 

Capaz de 

compreender de que 

forma a preocupação 

com o outro ou com a 

natureza podem 

constituir valores que 

podem dar sentido à 

vida. 

Perspectivar as 

limitações da busca 

da felicidade pela 

A existência de uma 

finalidade é condição 

necessária para que 

uma actividade tenha 

sentido. 

A existência de valor 

como condição 

necessária para que 

uma actividade tenha 

sentido. 

A vida ética ou 

bioética como 

possibilidade de uma 

vida com sentido e 

como 

responsabilidade pelo 

futuro. 

O paradoxo do 

hedonismo. 

Entrega activa a 

(Apresentamos 

diapositivos no 

quadro interactivo) 

Leitura e 

interpretação do 

textos J, com a turma 

de Ciências 

Socioeconómicas e 

de Desporto. 

Análise dos textos K 

e L. 

Recorreremos a 

exemplos que 

procurem trazer à 

evidência as teses 

defendidas. 

Leitura e 

interpretação do texto 

M e N. 

Outros exemplos, 

dúvidas ou discussão 

pertinente 

promovidos pelos 

alunos. 
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felicidade. Projectos de valor. 

Capaz de ter uma 

visão de conjunto 

sobre o problema do 

sentido da vida. 

 Realização de uma 

ficha formativa e 

correcção da mesma.  

Realização de uma 

ficha formativa. 

 

Bibliografia utilizada em aula: 

RICHARD TAYLOR, «O Sentido da Vida», in: Viver Para Quê? Ensaios Sobre o Sentido 

da Vida, trad. port. Desidério Murcho, Dinalivro, Lisboa, 2009 [pp. 34-36]. PETER 

SINGER, Como Havemos de Viver? – A ética numa época de individualismo, trad. port. 

Fátima Aubyn, Dinalivro, Lisboa, 2006, [pp. 13-14]. PETER SINGER, Como Havemos de 

Viver? – A ética numa época de individualismo, Dinalivro, Lisboa, 2006, [pp. 307-309]. 

PETER SINGER, «Porquê Agir Moralmente» in: Ética Prática, Gradiva, Lisboa, 2000, 

[pp. 249-250]. SUSAN WOLF, O Sentido na Vida e Porque Razão é Importante, trad. 

port. Desidério Murcho, Lisboa, Editorial Bizâncio, 2011, [p. 32]. 
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Anexo 2: Excertos de texto  

 

 

TEXTO A 

«Julgar se a vida merece ou não ser vivida, é responder a uma questão 

fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove 

ou doze categorias, vem depois. [Estas questões] são apenas jogos; primeiro é necessário 

responder.» 

ALBERT CAMUS, O Mito de Sísifo. Ensaio sobre o Absurdo, trad. port. Urbano Tavares Rodrigues, Livros do Brasil, 

Lisboa, 2002, p. 13. 

 

 

TEXTO B 

«Ser ou não ser, é isso a questão,  

Será mais nobre deixar que o espírito suporte  

Os golpes e as setas da fortuna ultrajante  

Ou erguer armas contra um mar de angústias  

E, não aceitando, pôr-lhes termo? Morrer, dormir,  

Dormir e talvez sonhar.»  

W. SHAKESPEARE, Hamlet, Acto III, Cena I, trad. port. Sophia de Mello Breyner Andersen, Porto, 1987. 

 

 

TEXTO C 

«[…] A vida  

É uma sombra ambulante; um pobre actor  

Que gesticula em cena uma hora ou duas,  

Depois não se ouve mais; um conto cheio  

De bulha e fúria, dito por um louco,  

Significando nada.»  

W. SHAKESPEARE, Macbeth, Acto V, Cena V, trad. port. Manuel Bandeira, Lisboa, 1964. 

 

TEXTO D 

«“É suficiente que seja importante que eu chegue à estação antes de partir o 

comboio que vou apanhar ou que me tenha lembrado de dar de comer ao gato. Não preciso 

de mais do que isso para continuar a viver.” Esta é uma resposta perfeitamente aceitável. 
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Mas só funciona se puderes realmente evitar uma perspectiva mais elevada, se puderes 

evitar perguntar qual o sentido disto tudo, pois, assim que o fizeres, abres-te à possibilidade 

de que a tua vida não faz sentido. […] 

Se alguma vez te puseres a questão “mas qual é a finalidade absoluta de estar vivo?” – 

tendo uma vida de estudante, ou de empregado de bar, ou do que quer que sejas –, 

responderás: “Não há finalidade. Não faria qualquer diferença se nem sequer existisse ou 

não me preocupasse com nada. Mas preocupo-me e existo. E é tudo.” 

Algumas pessoas acham que esta atitude é perfeitamente satisfatória. Outras acham que é 

deprimente, ainda que inevitável. Parte do problema reside no facto de alguns terem uma 

tendência incurável de se levarem a sério. Queremos ser importantes para nós mesmos “a 

partir do exterior”. Se as nossas vidas como um todo parecem não ter finalidade, então uma 

parte de nós fica insatisfeita – aquela parte que está sempre a olhar por cima dos nossos 

ombros para ver o que estamos a fazer. Muitos esforços humanos, em particular os que são 

realizados ao serviço de ambições sérias, em vez de serem ao serviço do confronto e da 

sobrevivência, adquirem alguma da sua energia a partir do sentido da importância – o 

sentido de que aquilo que estás a fazer não é importante apenas para ti, mas é 

importante num sentido mais vasto: importante, simplesmente. Se tivermos de desistir 

disto, podemos ficar ameaçados de perdermos o chão debaixo dos pés. Se a vida não é real, 

se não é séria, e o túmulo é o objectivo, talvez seja ridículo levarmo-nos tão a sério. Por 

outro lado, se não conseguirmos evitar levar-nos tão a sério, talvez tenhamos, pura e 

simplesmente, de aceitar o facto de sermos ridículos. A vida pode não só não ter sentido, 

como também ser absurda.» 

THOMAS NAGEL, Que Quer Dizer Tudo Isto?, trad. port. Teresa Marques,  Gradiva, Lisboa, 2010, pp. 89-92. 

 

 

TEXTO E 

«Se o que faz a morte aparecer-nos tão terrível fosse o pensamento do não-ser, 

então teríamos de pensar, com calafrio igual, no tempo em que ainda não éramos. Pois é 

incontestavelmente certo que o não-ser após a morte não pode ser diferente daquele anterior 

ao nascimento.»  

SCHOPENHAUER, Metafísica do amor, Metafísica da Morte, trad. port. Jair Barbosa, São Paulo, Martins Fontes, 2004, 

p. 65. 
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TEXTO F 

«Lembra-te ó homem, que és pó e em pó te reverterás.»  

Génesis, 3, 19. 

 

 

TEXTO G 

«Na vida comum, uma situação é absurda quando inclui uma discrepância óbvia 

entre a pretensão ou aspiração e a realidade: uma pessoa faz um complicado discurso a 

favor de uma moção que já foi aprovada; um conhecido criminoso é eleito presidente de 

uma importante fundação filantrópica; alguém declara pelo telefone o seu amor a uma voz 

gravada; no momento em que alguém é proclamado cavaleiro as calças caem-lhe. […] Se há 

uma acepção filosófica do absurdo, contudo tem de emergir da percepção de algo universal 

– um qualquer aspecto no qual a pretensão e a realidade inevitavelmente colidam, seja qual 

for a pessoa. Argumentarei que esta condição é fornecida pela colisão entre a seriedade 

com que encaramos a nossa vida e a possibilidade perpétua de encarar como arbitrário, ou 

sujeito à dúvida, tudo o que encaramos com seriedade.» 

THOMAS NAGEL, O Absurdo, II, in: Viver Para Quê? Ensaios Sobre o Sentido da Vida, trad. port. Desidério Murcho, 

Dinalivro, Lisboa, 2009, p. 142. 

 

 

TEXTO H 

«Tinham pensado, com alguma razão, que não há castigo mais terrível do que o 

trabalho inútil e sem esperança. […] Já todos compreenderam que Sísifo é o herói absurdo. 

[…] Os mitos são feitos para que a imaginação os anime. Neste, vê-se simplesmente todo o 

esforço de um corpo tenso, que se esforça por erguer a enorme pedra, rolá-la e ajudá-la a 

levar a cabo uma subida cem vezes recomeçada […] Sísifo vê então a pedra resvalar em 

poucos instantes para esse mundo inferior, de onde será preciso trazê-la de novo para os 

cimos. E desde outra vez à planície. […] 

Essa hora é a da consciência. […] Se este mito é trágico, é porque o seu herói é 

consciente. Onde estaria, com efeito, a sua tortura se a cada passo a esperança de conseguir 

o ajudasse? […] a grandeza da minha alma fazem-me achar que “tudo está bem” – fórmula 

da vitória absurda. […] Faz do destino uma questão do homem, que deve ser tratado entre 

homens. Toda a alegria silenciosa de Sísifo aqui reside. […] O homem absurdo diz sim e o 

seu esforço nunca mais cessará. Se há um destino pessoal, não há destino superior ou, 

pelo menos, só há um, que julga fatal e desprezível. Quanto ao resto, ele sabe-se senhor dos 
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seus dias. Nesse instante subtil em que o homem se volta para a sua vida, Sísifo, 

regressando ao seu rochedo, contempla essa sequência de acções sem elo em que se torna o 

seu destino, criado por ele, unido sob o olhar da sua memória, e selado em breve pela sua 

morte. Assim, persuadido da origem bem humana de tudo o que é humano […] 

encontramos sempre o nosso fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os 

deuses e levanta os rochedos. […] A própria luta para atingir os píncaros basta para encher 

um coração de homem. É preciso imaginar Sísifo feliz.» 

ALBERT CAMUS, O Mito de Sísifo. Ensaio sobre o Absurdo, trad. port. Urbano Tavares Rodrigues, Livros do Brasil, 

Lisboa, 2011, pp. 123-127. 

 

 

TEXTO I 

«O Quinto Império 

 

Triste de quem vive em casa,  

Contente com o seu lar, 

Sem que um sonho, no erguer da asa,  

Faça até mais rubra a brasa  

Da lareira a abandonar! 

 

Triste de quem é feliz! 

Vive porque a vida dura. 

Nada na alma lhe diz 

Mais que a lição da raiz –  

Ter por vida a sepultura. 

[…]» 

FERNANDO PESSOA, Mensagem, Terceira Parte (O Encoberto), Primeiro (Os Símbolos), Segundo (O Quinto Império). 

 

 

TEXTO J 

«Sísifo, recorde-se, traiu os segredos divinos divulgando-os aos mortais, e por isso 

foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra até ao cimo de uma montanha, 

voltando imediatamente a pedra a cair, para Sísifo a carregar outra vez até ao cimo, 

caindo outra vez, e assim por diante, uma vez e outra, para sempre. […]  



 57 

Mas se supusermos que estas pedras, em vez de caírem outra vez para os seus lugares de 

origem, como se nunca tivessem sido deslocadas, são reunidas no cimo do monte, sendo aí 

incorporadas, digamos, num templo belo e duradouro, então o aspecto da ausência de 

sentido desaparece. Os seus trabalhos terão então um propósito, algo resultará deles, e 

apesar de se poder perfeitamente dizer que não valem a pena, não se poderá dizer que a vida 

de Sísifo é totalmente destituída de sentido. O sentido terá pelo menos aparecido 

brevemente, e poderemos ver o que é. 

É importante sublinhar este aspecto. Mas, entretanto, vejamos outra maneira de alterar a 

imagem de falta de sentido fazendo apenas uma pequena modificação. Suponhamos que os 

deuses, apesar de condenarem Sísifo ao destino descrito, ao mesmo tempo, como uma ideia 

de última hora, fazem-no perversamente passar por misericordiosos, implantando-lhes um 

impulso estranho e irracional; nomeadamente, um impulso compulsivo para carregar 

pedras. Se quisermos, para tornar esta situação mais vívida, podemos supor que efectivam 

isto introduzindo-lhe uma substância que tem esse efeito no seu carácter e nas suas 

motivações.» 

RICHARD TAYLOR, «O Sentido da Vida», in: Viver Para Quê? Ensaios Sobre o Sentido da Vida, trad. port. Desidério 

Murcho, Dinalivro, Lisboa, 2009, pp. 34-36. 

 

TEXTO K  

«Se conseguirmos alhearmo-nos das nossas preocupações imediatas e encarar o 

mundo como um todo e o nosso lugar nele, veremos que existe algo absurdo na ideia de as 

pessoas terem dificuldade em encontrar por que viver. Afinal, há tanto que precisa ser 

feito.» 

PETER SINGER, Como Havemos de Viver? – A ética numa época de individualismo, trad. port. Fátima Aubyn, 

Dinalivro, Lisboa, 2006, pp. 13-14. 

 

 

TEXTO L 

«Viver eticamente é pensar sobre as coisas que se encontram para além dos 

nossos próprios interesses. Quando penso eticamente torno-me apenas um ser, com 

necessidades e desejos próprios, certamente, mas a viver no meio de outros que também 

têm necessidades e desejos. Quando agimos eticamente, devemos ser capazes de justificar o 

que estamos a fazer, e essa justificação deve ser tal que possa, em princípio, convencer 

qualquer ser razoável […] para que os nossos juízos sejam morais, têm de ser 

“universalizáveis” […] nós temos de estar preparados para os prescrever 
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independentemente do papel que desempenharmos – e isso inclui preserve-los quer 

ganhemos ou percamos com a sua aplicação. […] Viver eticamente é olhar para o mundo 

à luz de uma perspectiva mais ampla e agir segundo essa perspectiva.» 

PETER SINGER, Como Havemos de Viver? – A ética numa época de individualismo, trad. port. Fátima 

Aubyn,Dinalivro, Lisboa, 2006, pp. 307-309. 

 

 

TEXTO M 

«Muito poucos, dentre nós, seriam capazes de encontrar a felicidade ao decidir, 

deliberadamente, desfrutar da vida sem se preocupar com ninguém ou coisa alguma. Os 

prazeres que então obteríamos pareceriam vazios, e logo nos fartaríamos deles. 

Procuramos um sentido para as nossas vidas que vá além dos nossos prazeres, e 

encontramos alegria e satisfação em fazer as coisas que consideramos dotadas de sentido. 

Se a nossa vida não tiver nenhum sentido além da nossa própria felicidade, é provável que, 

ao conseguirmos aquilo que julgamos necessário à nossa felicidade, constatemos que a 

felicidade em si continua a esquivar-se de nós. 

Chamamos de “paradoxo do hedonismo” o facto de as pessoas que procuram a 

felicidade pela felicidade quase nunca conseguem encontrá-la, ao passo que outros a 

encontram numa busca de objectivos totalmente diversos. Não se trata, por certo, de um 

paradoxo lógico, mas de um postulado sobre o modo pelo qual chegamos a ser felizes. […] 

Alcançamos a felicidade e a satisfação ao lutarmos pelos nossos objectivos e concretizá-los. 

Em termos evolutivos, poderíamos dizer que a felicidade funciona como uma recompensa 

interna pelas nossas conquistas. Subjectivamente, vemos a concretização do objectivo (ou a 

progressão até ele) como uma razão para a felicidade. Portanto, a nossa própria felicidade 

é um subproduto do desejo de conseguir uma outra coisa, não sendo alcançada quando o 

objectivo em questão é a felicidade pela felicidade.»  

PETER SINGER, «Porquê Agir Moralmente» in: Ética Prática, Gradiva, Lisboa, 2000, pp. 249-250. 

 

 

TEXTO N 

«O sentido emerge quando a atracção subjectiva encontra o objectivamente 

atraente.»  

SUSAN WOLF, O Sentido na Vida e Porque Razão é Importante, Lisboa, Editorial Bizâncio, 2011, p. 32. 
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Anexo 3: Ficha formativa sobre o sentido da vida e respectivos critérios de correcção 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO ALEXANDRINO 

11º Ano – 3º Período 

 

FICHA FORMATIVA SOBRE O SENTIDO DA VIDA 

 

 

1. Será a questão do sentido da vida fundamental.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

«Alguém declara pelo telefone o seu amor a uma voz gravada.»  

THOMAS NAGEL, O Absurdo, II, in: Viver Para Quê? Ensaios Sobre o Sentido da Vida, Dinalivro, Lisboa, 2009, p. 142. 

 

2. Thomas Nagel caracteriza esta situação como absurda. Em que consiste o sentido filosófico 

do absurdo?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

«Suponhamos que os deuses, apesar de condenarem Sísifo […] implantando-lhes um impulso 

estranho e irracional; nomeadamente, um impulso compulsivo para carregar pedras.» 

RICHARD TAYLOR, «O Sentido da Vida», in: Viver Para Quê? Ensaios Sobre o Sentido da Vida, Dinalivro, Lisboa, 2009, pp. 34-36. 

 

3. Segundo Taylor parece que basta que Sísifo seja feliz para que a sua vida tenha 

sentido. Concorda com esta posição subjectivista? Justifique a sua resposta. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

«As pessoas que procuram a felicidade pela felicidade quase nunca conseguem encontrá-la.»  

PETER SINGER, «Porquê Agir Moralmente» in: Ética Prática, Gradiva, Lisboa, 2000, pp. 249-250. 

 

4. Reformule por palavras suas o paradoxo do hedonismo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

«Se conseguirmos alhearmo-nos das nossas preocupações imediatas e encarar o mundo como 

um todo e o nosso lugar nele, veremos que existe algo absurdo na ideia de as pessoas terem 

dificuldade em encontrar por que viver. Afinal, há tanto que precisa ser feito.» 

PETER SINGER, Como Havemos de Viver? – A ética numa época de individualismo, Dinalivro, Lisboa, 2006, pp. 13-14. 

 

 

5. Poderá uma vida ética constituir uma vida com sentido objectivo? Comente de forma 

argumentada. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Labor omnia vincit improbus69
 

«Um trabalho persistente vence tudo» 

 

                                                 
69

 Vergílio, Geórgicas, I, 144-145. 
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CRITÉRIOS PARA A CORRECÇÃO DA FICHA FORMATIVA 

SOBRE O SENTIDO DA VIDA: 

 

Níveis Descritores 

1-6 Fraco 

7-9 Insuficiente 

10-13 Suficiente 

14-17 Bom 

18-20 Excelente 

 

1. Será a questão do sentido da vida fundamental.  

 

Descritores do nível de desempenho Pontuação
70

 

Demonstra uma reflexão pessoal. 0,6 

Faz afirmações correctas sobre o problema do sentido da vida. 1,5 

Composição estruturada (2) inteligibilidade ou sentido (2). 0,4 

Total 2,5 

 

2. Thomas Nagel caracteriza esta situação como absurda. Em que consiste o sentido filosófico do 
absurdo?  

 

Descritores do nível de desempenho Pontuação 

Faz afirmações correctas sobre o absurdo que demonstram reflexão própria. O,6 

Caracteriza o sentido filosófico do absurdo como o confronto entre: 

1. O ponto de vista pessoal: levamos a sério os nossos objectivos 
(compreender o mundo, ajudar os outros, criar riqueza, coisas que têm valor 
para nós). 

2. O ponto de vista impessoal: do ponto de vista do universo as nossas vidas 
não revelam especial importância (somos resultado do acaso, não é possível 
levar as nossas vidas a sério). 

Esta descrição do absurdo corresponde à caracterização de Nagel, mas pode 
ser considerada também a caracterização de Camus. 

4,0 

Composição estruturada (2) inteligibilidade ou sentido (2). 0,4 

Total 5,0 

 

 

 

                                                 
70

 Trata-se de um intervalo variável e deve ser entendido como margem orientadora. 
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3. Segundo Taylor parece que basta que Sísifo seja feliz para que a sua vida tenha sentido. Concorda 
com esta posição subjectivista? Justifique a sua resposta.  

 

Descritores do nível de desempenho Pontuação 

Faz afirmações correctas sobre o sentido subjectivo (quando tem sentido para 
a pessoa implicada na acção). 

2,0 

Tomada de posição e respectiva argumentação (exemplos ilustrativos). 2,6 

Composição estruturada (2) inteligibilidade ou sentido (2). 0,4 

Total 5,0 

 

4. Reformule por palavras suas o paradoxo do hedonismo. 

 

Descritores do nível de desempenho Pontuação 

Enuncia por palavras próprias que o prazer e a felicidade não podem ser 
obtidos directamente, apenas indirectamente, como consequência de 
determinado objectivo. 

2,1 

Composição estruturada (2) inteligibilidade ou sentido (2). 0,4 

Total 2,5 

 

5. Poderá uma vida ética constituir uma vida com sentido objectivo? Comente de forma argumentada. 

 

Descritores do nível de desempenho Pontuação 

1. Caracteriza a acção ética como uma acção tem em atenção o outro 

2. Caracteriza o sentido objectivo (quando tem sentido para além da pessoa 
implicada. 

2,6 

Argumenta ilustrando com exemplos. 2,0 

Composição estruturada (2) inteligibilidade ou sentido (2). 0,4 

Total 5,0 
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Anexo 4: Diapositivos utilizados na aula  

 

 

V. DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA

3. A Filosofia e o sentido

3.1. Finitude e temporalidade: tarefa de se ser no mundo. 

 

 

 

 

Sumário:

Abertura ao problema – será que a vida tem 
sentido? O Absurdo e a vida sem sentido.
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PROBLEMA:

SerSeráá que a vida tem sentido?que a vida tem sentido?

 
 

 

 

O que significa perguntar O que significa perguntar 

pelo sentido da vida?pelo sentido da vida?

SENTIDO

(razão de ser; valor; finalidade). 

Para que vivemos? 

Que actividades merecem ser vividas?

…?
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«Julgar se a vida merece ou não ser vivida, é responder a uma questão 
fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o 
espírito tem nove ou doze categorias, vem depois. [Estas questões] são 

apenas jogos; primeiro é necessário responder.»

ALBERT CAMUS, O Mito de Sísifo. Ensaio sobre o Absurdo, 

trad. port. Urbano Tavares Rodrigues, Livros do Brasil, Lisboa, 2002, p. 13.

ALBERT CAMUS

(1913-1960)

 
 

 

 

«Ser ou não ser, é isso a questão, 
Será mais nobre deixar que o espírito suporte 
Os golpes e as setas da fortuna ultrajante 
Ou erguer armas contra um mar de angústias 
E, não aceitando, pôr-lhes termo? Morrer, dormir, 
Dormir e talvez sonhar.»

W. SHAKESPEARE, Hamlet, 

Acto III, Cena I, trad. port. Sophia de Mello Breyner Andersen, Porto, 1987.

«[…] A vida 
É uma sombra ambulante; um pobre actor 
Que gesticula em cena uma hora ou duas, 
Depois não se ouve mais; um conto cheio 
De bulha e fúria, dito por um louco, 
Significando nada.»

W. SHAKESPEARE, Macbeth, 

Acto V, Cena V, trad. port. Manuel Bandeira, Lisboa, 1964.

W. SHAKESPEARE

(1564-1616)
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«“É suficiente que seja importante que eu chegue à estação antes de partir o 
comboio que vou apanhar ou que me tenha lembrado de dar de comer ao 
gato. Não preciso de mais do que isso para continuar a viver.” Esta é uma 
resposta perfeitamente aceitável. Mas só funciona se puderes realmente 
evitar uma perspectiva mais elevada, se puderes evitar perguntar qual o 
sentido disto tudo, pois, assim que o fizeres, abres-te à possibilidade de 

que a tua vida não faz sentido.»

THOMAS NAGEL, Que Quer Dizer Tudo Isto?, Gradiva, Lisboa, 2010, pp. 89-92.

THOMAS NAGEL

(1937-)

 
 

 

 

1.   Para que a vida tenha sentido basta fazer algo 
importante para nós (chegar a tempo do comboio, 

dar comida ao gato)?

2.   A vida pode não ter sentido? 
O que seria uma vida absurda?
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1. Sentido da Vida

Subjectivo: se tem sentido para a pessoa implicada na acção.

Objectivo: se tem sentido para além da pessoa implicada.

 
 

 

 

ExercExercíício:cio:

1. Distinga entre sentido objectivo e subjectivo e dê 

exemplos.

2. Pode fazer-se algo com valor objectivo sem que se 

lhe dê valor subjectivamente? Dê um exemplo.

3. Pode fazer-se algo com valor subjectivo sem que 

possua valor objectivo? Dê um exemplo.
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2.   A vida é absurda e não possui sentido (objectivo).

Sísifo…

…está condenado pelos deuses a empurrar repetidamente uma pedra até ao cimo de 
uma montanha de onde ela volta a cair.

Sísifo tem de recomeçar novamente a empurrar.

 
 

 

 

Diríamos que a vida de Sísifo é absurda?…

… De onde surge a ideia de absurdo?...
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…Desejo de voar; 
Conversar com Sócrates; 
Viver no Sol...

O que diríamos destes casos?

Absurdos!

 
 

 

 

De onde me surgirá a ideia de absurdo?

Na vida quotidiana, parece decorrer do facto de aquele que deseja 
não se aperceber da distância entre as suas aspirações e o que a 

realidade lhe permite. 

Será que o conceito de absurdo tem 

algo de filosófico?
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Em que repousa esse sentido filosófico do absurdo?

Resultará da nossa condição finita? 

Ou da imensidão do universo?

Ou de outra razão? 

 
 

 

 

«Se o que faz a morte aparecer-nos tão terrível fosse o pensamento do não-
ser, então teríamos de pensar, com calafrio igual, no tempo em que ainda 
não éramos. Pois é incontestavelmente certo que o não-ser após a morte 

não pode ser diferente daquele anterior ao nascimento.»
SCHOPENHAUER, Metafísica do amor, Metafísica da Morte,

trad. port. Jair Barbosa, São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 65.

«Lembra-te ó homem, que és pó e em pó te reverterás.»
Génesis, 3, 19.

ARTHUR SCHOPENHAUER

(1788-1860)
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A vida é absurda, uma vez que, acaba (somos finitos).

Não se percebe por que razão se a vida durasse eternamente deixaria de ser absurda 
(Sísifo é disso exemplo).

A vida é absurda, uma vez que, somos insignificantes no universo, 
somos minúsculos.
Ser do tamanho do universo faria com que a nossa vida não fosse absurda?

Estendermo-nos no espaço e no tempo parece não retirar o carácter absurdo da vida.

 
 

 

 

Qual o sentido filosófico do absurdo?

Se tomarmos a vida como um todo não poderemos 
encontrar um sentido filosófico do absurdo? 

NinguNinguéém m escapa a este conflito universal entre as nossas 
aspirações e a realidade da vida como um todo.
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«Se há uma acepção filosófica do absurdo, contudo tem de emergir da 
percepção de algo universal […] argumentarei que esta condição é

fornecida pela colisão entre a seriedade com que encaramos a nossa vida 
e a possibilidade perpétua de encarar como arbitrário, ou sujeito à

dúvida, tudo o que encaramos com seriedade.»
THOMAS NAGEL, O Absurdo, II,

in: Viver Para Quê? Ensaios Sobre o Sentido da Vida, Dinalivro, Lisboa, 2009, p. 142.

 
 

 

 

Exemplos de absurdos…

«Uma pessoa faz um complicado discurso 

a favor de uma moção que já foi aprovada»

«Alguém declara pelo telefone o seu amor 

a uma voz gravada»

De onde me surgirá a ideia de absurdo?

Confronto entre aspirações

e a realidade 

ou 

Entre a seriedade com 

que encaramos a nossa 

vida e a dúvida que 

temos sobre ela de um 

ponto de vista 

impessoal.
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O absurdo reside no confronto entre o…

1. Ponto de vista pessoal: 

levamos a sério os nossos objectivos 

(compreender o mundo, ajudar os outros, criar riqueza, 
coisas que têm valor para nós). 

2. Ponto de vista impessoal: 

as nossas vidas não revelam especial importância. 

(somos resultado do acaso, parecendo difícil levar as nossas 
vidas a sério).

 
 

 

 

Exercício:

4. O que se quer dizer quando se afirma que 

a vida é absurda? Dê um exemplo.
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V. DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA

3. A Filosofia e o sentido

3.2. Pensamento e memória: responsabilidade pelo futuro. 

 
 

 

 

Sumário:

A Possibilidade do Sentido
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O que faltaria à vida de 
Sísifo para que esta 

tivesse sentido?

A sua vida não possui sentido, pois não possui:

1. Finalidade; 

2. Valor.

 
 

 

 

 

 

 

Para que uma actividade tenha 
sentido basta que ela possua 

uma finalidade?

Exemplos?

 
 



 76 

 

 

Para que uma actividade tenha sentido
basta que ela tenha valor?

E basta ter valor para o sujeito da acção?

 
 

 

 

 

 

 

A vida ética pode dar valor à vida.

«Se conseguirmos alhearmo-nos das nossas preocupações imediatas e 
encarar o mundo como um todo e o nosso lugar nele […] há tanto que 

precisa ser feito.»
PETER SINGER, Como Havemos de Viver? – A ética numa época de individualismo, 

Dinalivro, Lisboa, 2006, pp. 13-14.

«Viver eticamente é pensar sobre as coisas que se encontram para além dos 
nossos próprios interesses.»

PETER SINGER, Como Havemos de Viver? – A ética numa época de individualismo, 

Dinalivro, Lisboa, 2006, pp. 307-309.

PETER SINGER

(1946-)  
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«Procuramos um sentido para as nossas 
vidas que vá além dos nossos 

prazeres […] as pessoas que procuram 
a felicidade pela felicidade quase 
nunca conseguem encontrá-la»

PETER SINGER, «Porquê Agir Moralmente» in: Ética Prática, Gradiva, 

Lisboa, 2000, pp. 249-250.

 
 

 

 

 

 

 

Bastaria uma vida ética para 
que a vida tenha 

sentido?…
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«O sentido emerge quando a atracção 
subjectiva encontra o objectivamente 

atraente.»
SUSAN WOLF, O Sentido na Vida e Porque Razão é Importante, Lisboa, 

Editorial Bizâncio, 2011, p. 32.

SUSAN WOLF

(1952-)  
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