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FILOSOFIA

Neste Guia, você vai estudar descontinuidade, multiplicidade e
invenção.
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Descontinuidade, multiplicidade e invenção
Hoje vamos falar de uma linha de pensamento que surgiu na pósmodernidade, denominada estruturalismo, que envolve múltiplas disciplinas
das Ciências Humanas.
A linguagem, as tradições culturais, as instituições, a cultura, o inconsciente,
a política e a história foram temas tratados pelos pensadores da corrente
estruturalista.
• Como estão estruturados elementos como a linguagem e a cultura?
• Existe uma espécie de “organização” consciente dessas estruturas?
• Seria a história uma linha reta de acontecimentos sucessivos e
progressivos?

Sujeição

No começo da contemporaneidade, surgem
as Ciências Humanas para explicar as
necessidades humanas, seus propósitos
e interesses no contexto da Segunda
Revolução Industrial. Fenômenos como a
rápida urbanização, a questão do trabalho
assalariado, os conflitos de interesses de
grandes proporções e o neocolonialismo
fazem parte do contexto histórico que
originou as Ciências Humanas.
O destaque desse período foi a locomotiva
a vapor, que encurtou o espaço e acelerou o
tempo. Com ela, o mundo encolheu!

©Shutterstock/John roche

Como você já sabe, as Ciências Naturais se
separaram da Filosofia no início da Idade
Moderna.

Sujeição
Entenda como o estruturalismo analisa
os fenômenos humanos e sociais,
a partir de vários componentes das
Ciências Humanas.
Perceba o que todos eles têm em
comum.

Linguística: a
linguagem é formada por
estruturas gerais que
determinam diferentes
formas de pensar.
Psicologia: existem
estruturas psicológicas
inconscientes que
determinariam os
comportamentos das
pessoas.

Filosofia: existem estruturas
fixas e inconscientes que
determinariam as condições
de vida, os conhecimentos e
as relações sociais dos seres
humanos.

©Shutterstock/N1chez

Estruturalismo
História: a história
se desenrola como
estruturas psicológicas
inconscientes que
determinariam os
comportamentos das
pessoas

Antropologia: as
tradições e instituições
de diferentes culturas
têm estruturas prévias
para a preservação de
grupos humanos.

Ciência política:
existem estruturas
econômicas
responsáveis pela
determinação das
identidades individuais e
das relações sociais.

ATIVIDADES
1. (Uenp) Na história da filosofia, ao longo de mais de dois milênios, “verdade” é palavra-chave
para as reflexões metafísicas ou gnosiológicas. Sobre o conceito de verdade, julgue as afirmativas
abaixo.
I. O idealismo tende à verdade imanente, ao fechamento num sistema, ao conhecimento não
intencional.
II. O pragmatismo, partindo da verdade de que o conhecimento deva servir à vida e favorecer as
finalidades práticas, inverte a relação, e faz com que a verdade deva ser reduzida a promover a
prática da vida.
III. A verdade na contemporaneidade é, de acordo com filósofos como Foucault, produzida como
acontecimento num espaço e num tempo específicos.
Assinale a alternativa que apresenta apenas a(s) afirmativa(s) verdadeira(s).
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) Todas
e) Nenhuma
Alternativa D

ATIVIDADES
2.
A característica comum às teses estruturalistas é a crença de que os fenômenos da vida humana
não são inteligíveis exceto se considerados em suas inter-relações. Estas constituem uma
estrutura, e por detrás das variações locais nos fenômenos de superfície agem leis constantes
que regem a estrutura abstrata. Assim, os mitos, as obras de arte ou as práticas matrimoniais
superficialmente diferentes entre si podem revelar-se de um mesmo padrão estrutural.
BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. p. 128.

De acordo com o texto lido e com seus conhecimentos sobre o estruturalismo, assinale (V) para as
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
a) ( ) O estruturalismo busca encontrar as estruturas comuns em diferentes elementos da cultura.
b) ( ) O estruturalismo analisa os fenômenos humanos e sociais de maneira isolada para que um
fato não “contamine” o outro.
c) ( ) Entende-se por estruturas as múltiplas relações tecidas entre os fenômenos humanos e
sociais, regidos por leis abstratas.
d) ( ) Apesar de o estruturalismo envolver várias áreas, ele só obteve êxito nos estudos de
psicologia.
V-F-V-F

#IrAlém
Acesse o endereço a seguir para entender melhor a metodologia estruturalista
das Ciências Humanas.
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ayoy8DQJssY>. Acesso em: 19 set.
2020.

Bons estudos!

