As definições que seguem foram compiladas na leitura e consulta de diversos livros, e de
pesquisas realizadas na Internet.

FILOSOFIA - GLOSSÁRIO
Agente - O Eu que age, escolhe, decide. Oposto do Eu que conhece.
Alienação - Envolvimento do proletariado (classe trabalhadora, do povo), ao trabalhar
e se ver desprovido de sua produção, que vai integralmente para o patrão.
Antropologia - De anthropus, homem. Investiga a concepção do ser humano, a partir
do que ele é e reflete sobre o que pensa que deve ser. Distingue-se da antropologia
científica, que estuda as diferentes culturas existentes.
Arquétipo - Na teoria de Carl Jung são os padrões, crenças e costumes
“herdados”, ou estruturas do consciente coletivo, que entram em ação para
organizar nossas experiências. Geralmente estão presentes em mitos e lendas.
Artes Plásticas - Posicionamento que afirma que; a carga emocional e os conceitos
estéticos são atributos de uma obra de arte, e não do seu espectador.
Ascetismo - Exercício da ascese, no exercício prático da virtude, com exclusão da
sensibilidade (uso dos sentidos) e desvalorização dos aspectos sensíveis (dos
sentidos) humanos.
Ataraxia - Tranquilidade, serenidade, estado em que a alma atinge o ideal supremo
da felicidade: a imperturbabilidade.
Atomismo - Teoria surgida na Grécia antiga, criada por Demócrito e Epicuro (Os
Atomistas), na qual o universo inteiro seria composto por partículas indivisíveis e
indestrutíveis; os Átomos.
Axiologia - De “axios”, digno de, o que vale. Teoria ou estudo dos valores. Também
chamada de filosofia dos valores, reflete a natureza e as características do valor. Os
juízos de valor podem ser de vários tipos; éticos, estéticos, políticos, religiosos,
pragmáticos, etc.
Behaviorismo - Abordagem psicológica, que só aceita como objeto de estudos os
comportamentos passíveis de observação; que podem ser observados, descritos,
analisados, passados por experiência. Teoria e método de investigação psicológica,
que procura examinar de modo objetivo o comportamento humano e dos animais,
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com ênfase nos fatos objetivos (de estímulos e reações), sem fazer recurso à
introspecção (uso da razão).
Causalidade - A conexão entre causa e efeito, ou a relação entre duas coisas, quando
a primeira é tida como a causa da segunda. Comumentemente define a relação entre
causa e efeito, que parece ser inevitável. Contudo, os filósofos tem indagado; porque
nós pensamos em termos de causação? De onde vem essas ideias? Quando é
correto aplicá-la? David Hume foi filósofo que desafiou o conceito de causação.
Ceticismo - Doutrina na qual o espírito humano nada conhece, ou pode conhecer.
Visão que considera impossível saber qualquer coisa com certeza absoluta. Em razão
disso, o conhecimento absoluto é inatingível, e a dúvida é central ao conhecimento
humano e à experiência.
Cientificismo ou Cientismo - Teoria derivada do positivismo. Afirma que o único
conhecimento adequado é o científico. Entende que os métodos investigativos usados
nas ciências naturais deveriam ser aplicados em todos os campos do questionamento.
Cinismo - Corrente filosófica fundada por um discípulo de Sócrates, chamado
Antístenes, originando uma orientação filosófica na Grécia Antiga, com esse nome,
onde a virtude era vista como o único bem, tendo o auto controle como o único modo
de se alcançar a virtude. Os cínicos não apenas mostravam total desconsideração
pelo prazer, mas também expressavam contentamento pela afeição humana,
preferindo atribuir a culpa dos indivíduos à falta de virtude destes. Diógenes foi,
talvez, o cínico mais conhecido.
Cognição - São as formas de conhecimento adquiridas pela percepção introspectiva,
tais como a atenção, a memória, o raciocínio (excluindo as percepções dos sentidos,
visual, aural, tátil), por meio das quais nós sintetizamos a informação.
Construtivismo - O conhecimento que resulta de uma construção contínua, que se
processa por meio da interação entre o sujeito e o objeto.
Cosmogonia - Estudo da origem e desenvolvimento do universo.
Cosmologia - Estudo do universo em seu todo, como unidade de fenômenos no
tempo e no espaço.
Deismo - Crença que afirma que Deus é totalmente transcendente: “Deus existe, mas
não intervém no mundo para além do que era necessário para criá-lo”. Ver também
Teismo.
Determinismo - Conjunto das condições necessárias de um fenômeno. Visão na qual
o que tem que acontecer, acontecerá, porque os eventos são inevitáveis, em
consequência de suas causas anteriores, as quais, elas próprias, ainda foram o
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resultado necessário de outras causas prévias. A cadeia de causa e efeito é vista
como determinada por Deus, ou pelas leis da natureza. Em ciência, é visão totalmente
mecanicista é determinista. No Mundo Antigo, e na ideia cristã da predestinação, a
ideia de destino é totalmente determinista. Ver causalidade.
Dialética - Diálogo. Discussão. Arte de discutir. Tensão entre opostos. Termo grego
originalmente usado para descrever o método socrático, segundo o qual o argumento
e o raciocínio tomam a forma do diálogo. Para Hegel e Marx, a dialética é um método
interpretativo, pelo qual a contradição entre uma tese e sua antítese é solucionada
por uma síntese, que inclui elementos de cada uma das posições oponentes. Ou
ainda, arte do diálogo ou da discussão, quer num sentido laudativo, como força de
argumentação, quer num sentido pejorativo, como o excessivo emprego de sutilezas.
Dogmatismo - Doutrina que parte do pressuposto de conter a verdade absoluta,
partindo do pressuposto de que o homem é capaz de atingir verdades certas e
absolutas (se opondo ao ceticismo). Para Kant, é a admissão da capacidade da razão
de conhecer, sem antes fazer a crítica da faculdade de conhecer. Imposição de
doutrina, ou de valores, por meio da fé, sem conter provas suficientes e sem admitir
contestações.
Doutrina - Conjunto de princípios, de ideias.
Doxa - Opinião, crença, glória.
Dualismo - Visão na qual a realidade é constituída por dois elementos fundamentais
e fundamentalmente diferentes. É o oposto do monismo, que percebe a realidade
como sendo constituída de apenas uma substância. O dualismo de Descartes, talvez
o mais famoso, desenvolve a ideia de que a substância material (física) e a atividade
mental (pensar, refletir, etc.) apoiam uma à outra, mas são separadas, diferentes e
essencialmente distintas. Na física, é a condição na qual duas partículas que se
apresentam de modos diferentes, serem iguais em suas interações.
Educação - Aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o
desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano, por meio da pedagogia,
didática e ensino. Conjunto de métodos que ensinam. Desenvolvimento metódico de
uma faculdade, de um sentido, de um órgão, da memória, do paladar Conhecimento
e observação dos costumes da vida social; civilidade, delicadeza, polidez, cortesia.
Reflexão sobre a educação e a pedagogia.
Empírico - Ciência do estudo prático. Abordagem filosófica e psicológica que atribui
à experiência a prerrogativa única de conhecimento. Baseado na experiência
comum, não metódica (diferente de Empirismo). Designação comum a diferentes
ciências ou disciplinas, cujas finalidades são descrever o ser humano e analisá-lo com
base nas características biológicas e socioculturais dos diversos grupos (povos,
etnias, etc.), dando ênfase às diferenças e variações entre eles.
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Empirismo - Doutrina que admite que o conhecimento procede da experiência. Visão
na qual a experiência dos sentidos (humanos) é a única base para o conhecimento
verdadeiro. Um empirista duvidaria de qualquer afirmativa tida como verdadeira,
quando não tenha sido submetida à experiência. Dentre os filósofos empiristas estão
Locke e Hume.
Enciclopedismo - Educação geral. Ampla gama de conhecimentos exigidas na
formação do sujeito. No pejorativo: excesso no uso de informações superficiais.
Epistemologia - Teoria do Conhecimento, da ciência. É ramo da filosofia, quando
trata dos problemas filosóficos relacionados com a crença e o conhecimento. É o
estudo científico da Ciência do Conhecimento, da sua natureza e das suas limitações.
Opondo-se à Doxa (opinião, crença), a epistemologia estuda a origem, a estrutura, os
métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é conhecida como
Teoria do Conhecimento. Relaciona-se com a Metafísica, a lógica e com a filosofia da
ciência, pois, em uma de suas vertentes, avalia a consistência lógica de teorias e suas
credenciais científicas.
Escolástica - Escolasticismo - Escola filosófica da idade média. Métodos e sistemas
teológicos e filosóficos da Europa Medieval, dos séculos XII à XV, que visavam
reconciliar o pensamento cristão com o aristotelismo, principalmente por meio de
Tomás de Aquino. Doutrinas teológico-filosóficas dominantes na Idade Média, que
analisava a relação entre a fé e a razão, pelo pensamento filosófico, representado
pela filosofia greco-romana, da teologia cristã. Se destacam Santo Anselmo
(Anselmiano), Tomás Aquino (tomismo) e Guilherme de Ockham.
Essência - Aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, e não outra. Conjunto de
fundamentações que definem o objeto de um pensamento. Qualidades fundamentais
que fazem algo ser o que é, e não outra coisa, e que consiste sua essência. Em outras
palavras; “A essência de um cão é o que o faz ser um cão, e não um gato ou um
cavalo”. Ver Universal.
Estética - De “Aisthesis”, faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos. Também
chamada de Filosofia da Arte, reflete sobre a arte e o sentimento que as obras de arte
despertam nos seres humanos. A produção e recepção estética da obra de arte.
Analisa criticamente do belo ao feio.
Estoicismo - Escola da filosofia grega, fundada por Zenão de Cítio por volta de 308
a.C. Os estoicos acreditavam que a felicidade está em aceitar as leis do universo, e
aconselhavam similarmente ter a tranquilidade em face do destino bom ou ruim.
Sustentavam que os seres humanos seriam totalmente felizes se eles se libertassem
da “paixão”, e calmamente aceitassem todas as ocorrências, boas ou más, como
resultado da vontade divina.
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Estóico - Austeridade de caráter, rigidez moral, impassibilidade em face da dor ou do
infortúnio.
Estruturalismo - Abordagem psicológica que investiga a estrutura da mente.
Ética – Com base na razão, é conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e
moral do indivíduo, de grupo social e/ou de uma sociedade. Simplificadamente, por
simples entendimento da razão, é tudo aquilo que racionalmente pertence ao "bom
costume", ao "costume superior", ou é "portador de caráter". Contém princípios
universais, por meio de “lições” que acreditamos não mudar, independentemente do
meio em que estamos ou convivemos. Busca a fundamentação racional teórica,
para encontrar o melhor modo de viver e conviver, isto é, busca do melhor estilo de
vida, tanto em público como na vida privada. É filosofia que se ocupa com a reflexão
sobre os princípios da vida moral, sendo também chamada de Filosofia Moral, que
reflete sobre as noções, princípios e fins que fundamentam a vida moral, sobre o
que são o bem, o mal e a liberdade. Diferencia-se da moral, que se fundamenta na
obediência à costumes e hábitos recebidos “por tradição” (paradigmas), enquanto a
ética busca a fundamentação nas ações morais, exclusivamente pela razão.
Resumidamente podemos considerar que a ética se fundamenta na razão (na
racionalidade), sem necessitar de meios e costumes externos, para determinar as
condições consideradas como sendo as melhores e mais eficientes na própria
conduta e no convívio cotidiano, enquanto a moral é o conjunto de crenças e
costumes considerados como certos e corretos, para a condução da boa qualidade
de vida, principalmente quando se relaciona com seu próximo, em condições
geralmente “herdadas” (paradigmas).
Etimologia - O estudo das palavras, de sua história, das possíveis mudanças de seu
significado. Origem e evolução histórica de um vocábulo.
Etiologia - Estudo científico do comportamento dos animais, em condições naturais.
Existência - Pedagogia oposta à Pedagogia da Essência. É a qualidade de tudo que
é real ou existe, e também é a base de todas as outras coisas.
Existencialismo - Moderna visão filosófica, que toma como ponto de partida o ser
humano individual, possuindo livre-arbítrio e suportando um mundo absurdo e sem
sentido. Sartre afirma que “A existência precede e governa a essência”. Os
existencialistas argumentam sobre a responsabilidade humana e o julgamento sobre
assuntos éticos, vendo o indivíduo como o único juiz de seus próprios atos,
entendendo que “a liberdade humana é precisamente a liberdade de escolha”. Entre
os filósofos existencialistas mais conhecidos estão Kierkegaard, Heidegger, Sartre
e Camus.
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Experimentação - Método científico que provoca observações em condições
especiais, com vistas a controlar (analisar) uma hipótese. Ver Empirismo.
Fenomenologia - Estudo descritivo de um conjunto de fenômenos, e como se
manifestam no tempo e/ou no espaço, em oposição às leis abstratas e fixas do mesmo
fenômeno. Visão Filosófica introduzida por Edmund Husserl, de acordo com qual os
objetos, em lugar de existirem independentemente como entidades, são objetos da
experiência. Essa abordagem visa explorar as maneiras nas quais as pessoas
concebem e interpretam o mundo, à medida que nelas o experimenta. Nessa visão, a
realidade é relativa e subjetiva.
Fenômenos - Para Platão, as coisas são percebidas pelos sentidos (oposta à
Noumena, que são as coisas na medida que são refletidas no pensamento). Para
Kant, a diferença entre Fenômenos e Noumena, é a diferença das coisas como
objetos da experiência, e das coisas como propriamente são, um estado de ser não
acessível à razão humana.
Filosofia - Literalmente significa "amor à sabedoria". Tradicionalmente, abrangia a
metafísica, epistemologia e lógica. A filosofia moderna também abrange teoria
política, ética, estética, e as filosofias da religião, da ciência e da lei. A filosofia pode
ser descrita como uma análise rigorosa e sistemática de um exame crítico de temas
como; a realidade, a natureza, o tempo, a causação, o livre arbítrio, o ato de ser
humano, a razão, os julgamentos morais, a percepção, e outros.
Funcionalismo - Abordagem psicológica, cujo foco é investigar as funções
adaptativas da mente, em relação ao seu ambiente.
Gestalt - (Psicologia) - Abordagem psicológica holística que destaca o papel “do
todo” (em oposição às partes) organizado em processos mentais, a exemplo da
percepção. Teoria que considera os fenômenos psicológicos como totalidades
organizadas, indivisíveis, articuladas, isto é, como configurações.
Gnose - Conhecimento, sabedoria, conhecimento dos mistérios divinos.
Hedonismo - Doutrina Filosófica, na qual o prazer é o único bem, ou, o bem máximo.
Hipótese - Teoria considerada como verdade, e que parece ser verdade, até que seja
confirmado ou provado o contrário, por meio de provas ou experiências empíricas.
Elemento pertencente ao método científico.
Holismo – Concepção que busca um entendimento integral dos fenômenos,
considerando a soma de suas partes como totalidades irredutíveis, indivisíveis.
Teoria que considera o significado de um termo, ou sentença, como compreensível
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unicamente se for considerado em sua relação com a totalidade linguística maior,
por meio da qual adquire sentido. Prioriza o entendimento integral dos fenômenos,
em oposição ao procedimento analítico, em que os componentes são tomados
isoladamente. Exemplo: a abordagem sociológica da sociedade global em seu
conjunto, e não do indivíduo.
Humanismo - Movimento cultural dos séculos XV e XVI, recuperando os valores da
antiguidade greco-latina, na busca de imagem do homem que supere o teocentrismo
medieval.
Idealismo - Atitude de subordinar atos e pensamentos a um ideal moral ou intelectual.
Visão filosófica na qual o mundo empírico (da experiência, dos sentidos) não existe
independentemente da mente humana, e por isso só pode ser conhecido de acordo
com os conceitos que dele fazemos. Seu oposto é o materialismo. Dentre os filósofos
idealistas estão Berkeley, Kant e Hegel.
Ideologia - Geral: Conjunto de doutrinas e ideias, ou de conhecimentos, destinados
a orientar a ação. Político: conjunto de ideias da classe dominante, estendido à classe
dominada, visando a manutenção da dominação.
Iluminismo - “Filosofia das luzes”. Movimento racionalista (da razão) do século XVIII
(representado por Immanuel Kant e enciclopedistas franceses), consistindo na
crença do poder humano de reorganizar o mundo humano. Admissão de que o ser
humano tem condição de tornar o mundo melhor, mediante a introspecção, livre
exercício das capacidades humanas, e engajamento político-social.
Inato - O que pertence ao Ser desde o seu nascimento. Inerente, natural, congênito.
No cartesianismo: que se origina da mente, sem qualquer mescla com a experiência
sensível, nem influência da imaginação criadora (da ideia). Na filosofia moderna:
aquilo que tem sua origem, que deriva de, ou que é inerente à mente ou à constituição
do intelecto, em lugar de ser adquirido por meio da experiência.
Inatismo - Concepção na qual as ideias, ou os princípios, já existem na mente dos
indivíduos, pertencendo à natureza humana, e, portanto, não surgem de fora para
dentro.
Indução - Operação lógica que, a partir de dados singulares (particulares)
enumerados, inferimos uma verdade universal (geral). Raciocínio que parte de dados
particulares para chegar a uma conclusão. Em oposto à dedução, a indução vai de
instâncias individuais à princípios gerais. A indução não nos leva necessariamente a
resultados verdadeiros.
Instinto - Herança genética, que proporciona resposta involuntária de um animal à
um estímulo externo, que é única, comum e idêntica (invariável) em cada espécie.
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Instrumentalismo - Teoria pragmática, na qual as ideias, tais como as teorias
científicas, são instrumentos que funcionam como guias para as ações, e servem para
lidar com problemas reais. Ao contrário, sua validade e valores são determinados pelo
sucesso em nos tornar capazes de agir, solucionar problemas, e prever
consequências.
Intencionalidade - Anexação de um significado à um objeto, tal como uma crença
sobre ele, um desejo por ele, um desgosto por ele, designação de uma função a ele,
etc. A intencionalidade é o que, de acordo com alguns filósofos, tal como Jhon Searle,
distingue a consciência humana da inteligência artificial.
Intuição - Forma de conhecimento direto e conceitual que não depende da razão, ou,
que deriva diretamente dos sentidos. Exemplo; na condição de seres humanos, temos
ideia intuitiva ou inata à respeito de Deus, da beleza, da justiça.
Intuicionismo - Doutrina filosófica de acordo com a qual as verdades básicas e os
valores morais podem ser reconhecidos por meio da intuição.
Laicização ou Secularização - Tornar laico; excluir a influência religiosa; dar caráter
laico e/ou não confessional à instituição governamental, administrativa. Ato de tornar
algo ou alguém leigo (laico), desconsiderando a religião.
Liberal (Liberalismo) - Pedagogia da sociedade capitalista. Teoria política que
defende a iniciativa privada.
Liberalismo - Teoria político/econômica surgida no século XVIII, exprimindo anseios
da burguesia (trabalhadores, empregados). Defende direitos da iniciativa privada,
restringindo as atribuições do Estado e opondo-se ao absolutismo.
Libertarismo - Filosofia política que defende o anarquismo, a maior liberdade
possível do indivíduo, com a mínima interferência do Estado na vida do cidadão. Que
inspira doutrinas preconizadoras da liberdade absoluta. Guiar-se por doutrinas
fundamentadas na liberdade absoluta.
Linguagem - Reflexão sobre a linguagem como elemento estruturador, que explica a
relação do ser humano com a realidade, com a natureza da linguagem, com os
sentidos dos signos e proposições linguísticas, etc. Divide-se em várias correntes
teóricas, como semiótica, positivismo lógico, hermenêutica, etc.
Linguística - Doutrina apoiada na psicologia behaviorista, proposta inicialmente por
L. Bloomfield (1887-1949) e depois por B.F. Skinner (1904-1990), buscando
explicar os fenômenos da comunicação linguística, e da significação na língua, em
termos de estímulos observáveis e respostas produzidas pelos falantes, em
situações específicas.
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Livre-arbítrio - Doutrina na qual os seres humanos são livres para controlar seus
próprios atos, que não são determinados por causa e efeito, por Deus ou pelo destino.
É considerado com relevância pelo Existencialismo. Seu oposto é o determinismo.
Lógica - Parte da filosofia que trata do estudo normativo (das normas) das condições
da verdade (consequência e verdade da argumentação). De logos, razão, teoria,
palavra. Ramo da filosofia que investiga as condições da validade dos argumentos, e
oferece as regras do pensamento correto, ou, examina a natureza racional do
argumento focando nos princípios da razão, na estrutura das proposições, nos
métodos e na validade do raciocínio dedutivo.
Logos - A razão. O princípio da inteligibilidade. Segundo Heráclito; o princípio
supremo de unificação, portador do ritmo, da justiça e da harmonia que regem o
Universo. Segundo Platão, o princípio da ordem, mediador entre o mundo sensível e
o inteligível.
Materialismo - Moral: orientação da vida pelo gozo e bens materiais. Psicológico:
negação da existência da alma como princípio espiritual, reduzindo os fatos da
consciência à epifenômenos da matéria (fenômeno que é derivado de outro, sem
explicação ou dependência). Filosófico: O dado material é anterior ao espiritual, e o
determina. É a visão na qual existe apenas a matéria, ou os objetos materiais. Em
outras palavras, não há nada que exista, além da matéria. Uma das consequências
que isso acarreta é a nulidade da possível existência de Deus ou dos deuses.
Materialismo é oposto ao idealismo, que sustenta que a mente é a geradora da
realidade objetiva. Marx, Engels e Lênin estão entre os materialistas mais
conhecidos.
Metafísica - Literalmente significa “Além da Física”, com origem em “meta”,
significando “além de”, consequentemente “Além da Física”. É parte da filosofia que
estuda o “Ser-Enquanto-Ser”, ou, o Ser independentemente de suas determinações
particulares. Objeto ao qual todas as ciências se referem, e os princípios dos quais
dependem. Também conhecida como Ontologia, estuda o Ser, independentemente
de suas determinações particulares, o Ser absoluto, dos primeiros princípios. Para
Aristóteles: é a ciência primeira, na medida em que fornece o fundamento comum à
todas as outras.
Metodologia - É o sistema de princípios, práticas e procedimentos, que são
empregados dentro de um ramo específico do conhecimento. Exemplo: à medida que
as metodologias históricas, filosóficas e científicas possam se convergir, serão
totalmente diferentes umas das outras.
Misticismo - Crença na existência de realidades além da compreensão intelectual ou
perceptiva, que são relevantes ao "Ser" e diretamente acessíveis por meio da
experiência subjetiva. O "Uno" de Plotino seria um exemplo de tal realidade.
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Monismo - Visão na qual a realidade é um todo unificado, e tudo o que existe, ou
pode ser descrito, acontece por conceito ou sistema único. Seu oposto é o dualismo.
Como diz respeito aos seres humanos e a relação entre mente e corpo, nessa visão
ambos seriam vistos como entidades formadas a partir da mesma substância. A
filosofia de Hegel, por exemplo, é monista.
Monoteísmo - Crença em um só Deus. Sistema ou doutrina daqueles que admitem a
existência de um único Deus.
Moral - Possuindo caráter normativo (de normas), é conjunto de costumes e juízos
morais do indivíduo, de grupo ou de sociedade, geralmente herdados como “regras
de comportamento” (paradigmas). Conjunto de regras que orienta a ação humana,
submetendo-a ao “dever”. Conjunto de valores individuais ou coletivos, considerados
universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens.
Cada um dos sistemas variáveis de leis e valores pré-determinados (geralmente
estudados pela ética), quando caracterizados como organizadores da vida, nas
múltiplas comunidades humanas, diferenciando ideias e padrões, permitidos ou não,
e definindo os comportamentos proscritos ou desaconselhados. Capacidade de se
impor na pregação de valores considerados corretos, de influenciar ou ter
ascendência e/ou hegemonia sobre outrem. É aquilo que se submete à um valor.
Alguns dicionários definem moral como “conjunto de regras de conduta
consideradas como válidas”, quer de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar,
quer para grupos ou pessoa determinada, ou seja, são regras estabelecidas e
aceitas pelas comunidades humanas, durante determinados períodos de tempo.
Simplificadamente, pode-se considerar que a moral é conjunto de crenças e
costumes, geralmente herdados (paradigmas), considerados como certos e corretos
para a condução da boa qualidade de vida, principalmente quando se relaciona com
seu próximo, enquanto a ética se fundamenta na razão (na racionalidade), sem
necessitar de meios e costumes externos para determinar as condições
consideradas como sendo as melhores e mais eficientes na própria conduta e no
convívio cotidiano.
Naturalismo - Visão na qual a realidade pode ser entendida sem recorrer à nada
exterior ou além da natureza humana, para servir como princípio explanatório.
Também é explicado como sendo a visão de que o método científico (hipótese,
predição, teste, repetição) é a única forma efetiva de investigar a realidade. O
naturalismo não necessariamente diz que os fenômenos e hipóteses descritos como
sobrenaturais não existem ou estão errados, mas insiste que todos os fenômenos que
podem ser estudados pela mente humana devem ser estudados pelos mesmos
métodos, e, portanto, qualquer coisa considerada sobrenatural é inexistente, ou
equivalente a um fenômeno natural. Alguns naturalistas insistem que uma distinção
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legítima entre entidades sobrenaturais e entidades naturais não é possível de ser feita
em termos conceituais.
Nominalismo - Teoria na qual os universos não são reais e existentes no mundo,
mas, em oposto, são palavras e nomes que se dão à fenômenos.
Objeto - Coisa material que pode ser percebida pelos sentidos. Coisa mental ou física
para qual converge o pensamento, um sentimento ou uma ação. Assunto sobre o qual
versa uma pesquisa, uma ciência. Aquilo que se apresenta à visão, que é percebido,
que é pensado, que é representado no espírito.
Ontologia - Parte mais geral da Metafísica, às vezes usada como sinônimo da
mesma. Ramo da filosofia que lida com a natureza do ser.
Panteismo - Doutrina que identifica Deus, ou os deuses, como presente nos poderes
ou trabalhos da natureza.
Paradoxo Mentiroso - Paradoxo no qual uma sentença tem ou pode ter sentido
oposto à sua afirmação. Exemplo; se “Esta sentença é falsa” for afirmação verdadeira,
então a sentença é realmente falsa, mas, se “Esta sentença é falsa” for falsa, então a
sentença é verdadeira.
Particular - Conceito referindo-se apenas há um, ou alguns indivíduos de mesma
espécie. Consideração de apenas uma(s) parte(s).
Patrística - Nome dado à Filosofia Cristã dos primeiros sete séculos, elaborada
pelos Padres da Igreja, os primeiros teóricos. Elaboração doutrinal das verdades de
fé do Cristianismo, na sua defesa contra as heresias e os ataques dos “pagãos”.
“Ciência” que tem por objeto a doutrina dos Santos Padres e a história literária dessa
doutrina.
Pedagogia - Teoria geral da educação.
Pedagogia da Essência - Concepção que atribui à educação a função de realizar o
que o homem deve ser. A educação enquanto “ensina” ao Eu.
Pedagogia da Existência - Considera necessário que a educação se adapte à
evolução interior do Ser, ou, à evolução histórica do homem (a educação “se adapta”,
“aprende”).
Politeísmo - Religião em que há pluralidade de deuses.
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Política - De “politiké”, derivado de “polis”, cidade. Reflexão sobre as relações de
poder entre os cidadãos, a sociedade e o Estado. A avaliação das formas de regimes
políticos, das finalidades da política, da violência, etc.
Positivismo - Teoria introduzida por Auguste Comte, que limita o conhecimento ao
que pode ser compreendido pela ciência ou derivado da observação. Para Comte, o
Positivismo é uma doutrina filosófica, sociológica e política. Surgiu como
desenvolvimento sociológico do Iluminismo, das crises social e moral do fim da Idade
Média e do nascimento da sociedade industrial, processos que tiveram como grande
marco a Revolução Francesa (1789-1799). O Positivismo propõe valores
completamente humanos à existência humana, afastando radicalmente a Teologia e
a Metafísica, embora incorporando-as em uma filosofia da história. Assim, o
Positivismo associa a interpretação das ciências à classificação do conhecimento da
ética humana radical.
Positivismo Lógico - Visão na qual a filosofia deveria se basear na observação e nas
provas em que as proposições tem significado apenas na medida em que elas podem
ser verificadas empiricamente. É oposta à qualquer tipo de especulação metafísica.
Dentre os mais proeminentes positivistas lógicos estão Schlick, Carnap e Ayer.
Positivo - O que é real, palpável, dado da experiência, baseado nos fatos.
Pragmático - Que se refere ao sucesso pela ação ou prática. Também usado como
“condição” de ser útil, eficaz. Corrente de ideias que prega que a validade de uma
doutrina é determinada pelo seu êxito prático.
Pragmatismo - Subordinação da verdade à utilidade, reconhecendo a primazia da
ação sobre o pensamento. Doutrina que admite as ideias como normas para agir,
onde a validade de uma ideia é medida por suas consequências práticas. É
especialmente aplicado ao movimento filosófico norte-americano, baseado em ideias
de Charles Sanders Peirce e William James.
Práxis - Ação de levar a cabo alguma coisa; ação moral; conjunto de ações que o
homem pode realizar, neste caso se contrapondo à teoria. Atividade prática, exercício,
uso. No marxismo: conjunto de atividades humanas tendentes a criar as condições
indispensáveis à existência da sociedade e, particularmente, à atividade material, à
produção.
Pré-Socrático - Período anterior a Sócrates.
Psicanálise - Método de tratamento psicológico, iniciado por Freud, analisando no
inconsciente humano a sua natureza sexual.
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Quadrivium - Na Grécia antiga, quatro das “Sete Artes Liberais” ensinadas nas
primeiras universidades (juntamente com “Trivium”): geometria, aritmética,
astronomia e música.
Raciocínio - Operação discursiva do pensamento, no encadeamento lógico de juízos,
deles tirando conclusões. Em lógica: argumentação.
Racionalismo - Doutrina que admite a razão como única fonte de conhecimento
válido, superestimando seu poder. Teoria em que a razão é a fonte fundamental do
conhecimento e da verdade espiritual, e que o exercício da razão, ao contrário do
empirismo (percepção-sensorial), autoridade ou revelação, fornece a única base
válida para ação e crença. Entre os racionalistas estão Descartes, Spinoza e
Leibniz.
Razão - Faculdade do conhecimento intelectual. Entendimento que se opõe à
sensibilidade (sentidos). Faculdade do pensamento discursivo, por meio de
argumentos e abstrações. Faculdade de raciocinar, de alcançar o conhecimento do
universal, de ascender às ideias.
Reflexão - Ato de conhecimento voltado à si mesmo, tomando por objeto seu próprio
ato. Ato de pensar o próprio pensamento (introspecção).
Relativismo - Teoria que diz não haver padrões objetivos em relação ao
conhecimento, à verdade e aos princípios morais, os quais são influenciados pelo
contexto cultural ou histórico.
Secularização ou Laicização - Tornar laico; excluir a influência religiosa; dar caráter
laico e/ou não confessional à instituição governamental, administrativa. Laicificar, ato
de tornar algo ou alguém leigo (laico), não mais religioso.
Semiótica - Estudo dos “sinais” e “símbolos”.
Signo - Algo que, sob algum aspecto, está no lugar de outra coisa.
Silogismo - Forma de raciocínio na qual se obtém uma conclusão, tirada de duas
premissas.
Socialismo - Doutrina que pretende substituir o capitalismo, por sistema que conduza
a resultados equitativos, e mais favoráveis ao desenvolvimento do ser humano.
Corrente e movimento político da classe operária (proletariado), visando a
propriedade coletiva dos meios de produção.
Símbolo - Representação de uma realidade por outra. A linguagem humana é um
símbolo, quando representa a realidade de forma analógica ou convencional.
13

Sincronia - Consideração de fenômeno de maneira simultânea, conjunta.
Sofisma - Falso raciocínio. Afirmação que não se sustenta isoladamente.
Sofista - Filósofos do século V a.C. Inicialmente era identificação de “qualquer
filósofo”, mas, depois de Platão, Sócrates e Aristóteles, adquiriu sentido pejorativo,
qualificando pessoa de sabedoria aparente, que argumenta por sofismas. Somente
no século XIX houve uma “reabilitação” desses chamados sofistas.
Subjetivo - Que se refere ao “sujeito” do conhecimento. Relativo ao conhecimento
que depende de ponto de vista pessoal, individual, não fundado no objeto, mas
fundamentado em sentimentos ou afirmações arbitrárias do “sujeito”.
Tautologia - Na retórica, um termo ou texto que repetidamente expressa a mesma
ideia, usando formas diferentes. Como um vício de linguagem, pode ser considerado
um sinônimo de pleonasmo ou de redundância, como quando afirmando elo de
ligação; certeza absoluta; quantia exata; juntamente com; expressamente proibido;
em duas metades iguais.
Taylorismo - De Frederick Taylor, método científico de racionalização da produção,
por meio de supressão de gastos “desnecessários” e comportamentos “supérfluos” no
processo produtivo. Visa o aumento da produtividade e a economia do tempo, em
processo de trabalho “parcelado”, ou, produção em série.
Teísmo - Doutrina que admite um Deus pessoal como causa do mundo. Sustenta que
Deus existe realmente, objetivamente, e independentemente do pensamento
humano; que Deus criou tudo; que é onipotente e eterno, e é pessoal, interessado, e
responde às orações.
Teleologia - Estudo dos fins, a partir da perspectiva de que há uma finalidade para a
vida e o universo, e por isso também algum tipo de projeto ou design que faz com que
todo desenvolvimento tenha uma finalidade clara e dotada de sentido.
Teologia - Estudo da natureza das verdades religiosas e de Deus. Embora a filosofia
não postule a existência de Deus, seus argumentos e métodos tem exercido uma
influência significativa através dos séculos, tanto nas teologias naturais como nas
teologias reveladoras.
Teoria - Construção especulativa do espírito, ou da razão. Construção intelectual para
explicar ou justificar alguma coisa. Conhecimento que independente das aplicações.
Teoria do Conhecimento - Estuda as relações entre o sujeito e objeto, no ato de
conhecer, a exemplo de: como aprendermos o que é real, se o conhecimento deriva
principalmente de nossas sensações; se existem ideias anteriores a qualquer
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experiência; se é possível ou não conhecer a realidade, as noções de verdade e a
falsidade, etc.
Teosofia - Corpo de conhecimento que sintetiza a Filosofia, a Religião e a Ciência.
Sabedoria “universal e eterna”, presente nas grandes religiões, filosofias e nas
principais ciências da humanidade, que, em maior ou menor grau, pode ser
encontrada na raiz, ou na origem, dos diversos sistemas de crenças ao longo da
história.
Totalitarismo - Sistema político, no qual todas as atividades humanas estão
submetidas ao Estado.
Transcendência - Superação, ato de ultrapassar, de ir “além de”. Objeto além ou
distinto da consciência.
Transcendental - Algo fora do mundo da experiência dos sentidos. Os empiristas, os
pragmáticos e os existencialistas não acreditavam em nada transcendental, tal como
Deus ou esferas separadas das ideias morais.
Trivium - Na Grécia antiga, três das “Sete artes liberais” ensinadas nas primeiras
universidades (junto com “Quadrivium”): gramática, retórica e dialética.
Universal - Propriedade pertencente a cada indivíduo de mesma espécie, ou, um
conceito geral que pode ser aplicado à todos os membros de um grupo. Exemplo;
uma vez que todas as coisas frias causam a ideia de "frio", então, estar "frio" é a
propriedade universal de todas as coisas frias. Na idade média, os filósofos que
acreditavam que a propriedade de estar "frio" existia em si própria, eram os chamados
de "realistas" (ver Realismo). Aqueles que argumentavam que tal propriedade na
verdade não existia, eram chamados de "nominalistas" (ver Nominalismo).
Utilitarismo - Teoria ética esboçada por Bentham e elaborada por J. S. Mill,
argumentando que a moralidade baseada em ações leva à felicidade. Em sua
estrutura, uma ação que leva à infelicidade seria moralmente errada. O que segue
disso, é a visão de que a sociedade deveria almejar a felicidade ao maior número
possível de pessoas. Um desenvolvimento moderno do utilitarismo é o “utilitarismo
preferencial”, do qual Peter Singer é defensor, considerando que o utilitarismo
preferencial define a retidão moral de uma ação, pela extensão na qual ela satisfaça
os desejos ou preferências, em vez de criar felicidade.
Utopia - Algo que ainda não existe, ou não foi realizado, mas que não é
“impossível”, podendo ser também entendido como a ideia de civilização ideal,
imaginária, fantástica. Pode referir-se a uma cidade ou a um mundo, sendo possível
tanto no futuro, quanto no presente.
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Validade - Propriedade dos argumentos. Um argumento será válido se sua conclusão
for a consequência necessária de sua premissa, mesmo que a conclusão seja falsa
em consideração de uma premissa falsa. Em outras palavras, um argumento pode ser
logicamente válido, mesmo que sua conclusão seja errada.
As definições anteriores foram compiladas na leitura e consulta de diversos livros, e de
pesquisas realizadas na Internet.
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