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Sujeito e realidade
Olá, queridos estudantes! Neste momento de isolamento social, em
razão da pandemia da COVID-19, temos a oportunidade de mergulhar
em nossos próprios pensamentos e sentimentos, em busca do
autoconhecimento.
•• Como tem sido essa
experiência de conviver
consigo mesmo?
•• Você teve a possibilidade
de se conhecer e de se
compreender melhor?

Conhece-te a ti mesmo
Na Grécia Antiga, havia um portal no Oráculo de Delfos com a seguinte
inscrição:
CONHECE-TE A TI MESMO.
•• Sócrates adotou essa frase como um caminho para a busca da verdade e do
conhecimento. Nada mais importante do que começar essa busca investigando
a si mesmo, não é?
•• Segundo Sócrates, vivemos imersos em opiniões (dóxa) que obscurecem o
verdadeiro conhecimento (episteme).
•• Para transformar opinião em conhecimento, é necessário praticar a dialética,
ou seja, um diálogo de perguntas e respostas para desfazer as falsas imagens
que criamos ou adquirimos sobre nós mesmos.
•• Que tal praticar um pouco?

Conhece-te a ti mesmo
Leia o texto a seguir, sobre as experiências de Alice, da obra Alice no País das
Maravilhas.
Depois de alguns segundos, a Lagarta descobriu Alice. Olhou a menina, tornou a olhar e por fim, tirando o
cachimbo da boca, perguntou-lhe:
— Quem é você?
A voz da Lagarta era tão sonolenta que nem dava vontade de responder.
Em todo caso, Alice retrucou:
— Sinceramente, não sei, prezada senhora. Hoje de manhã eu sabia,
mas durante o dia já mudei tantas vezes que não sei mais quem sou
de verdade.
— Que embrulhada é essa? – indagou a Lagarta. – Explique-se
direito.
— Não consigo explicar-me – respondeu Alice – porque eu
mesma acho que eu não sou eu.
— Não estou entendendo nada!
— Desculpe, não posso explicar melhor – respondeu Alice com
toda a gentileza. – Uma pessoa que num só dia muda de tamanho
tantas vezes acaba ficando com as ideias meio embrulhadas...
— A senhora pensa assim por enquanto! Mas, quando chegar a sua vez
de se transformar em crisálida e depois em borboleta, tenho certeza de
que também não vai entender.
Referência: : CARROL, Lewis. Alice no País das Maravilhas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. p. 47.
Fonte: <https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/alice-caterpillar-smoking-his-hookah-93156067>. Acesso em: 13 jul. 2020.

EXERCÍCIOS
1. Alice não estava tendo um bom dia quando encontrou com a Lagarta, assim como nossos dias
de isolamento social têm sido. Considerando o pensamento de Sócrates (Conhece-te a ti mesmo),
o texto lido e sua experiência com o distanciamento social, escreva um texto respondendo às
perguntas a seguir:

•• Quem você era antes do isolamento social?
•• Quem você é hoje?
•• O que mudou e o que permaneceu no seu jeito de compreender a si mesmo?
•• O que você descobriu sobre si mesmo que não sabia antes da experiência do
isolamento social?

Respostas pessoais.

EXERCÍCIOS
2. (Funece) Sócrates (469-399 a.C.) instaura o período da Filosofia denominado de Socrático
ou Antropológico. Aqui a Filosofia investiga as questões não somente cosmológicas, mas
principalmente as questões humanas como a ética e a política, por exemplo. Nesse sentido a frase
de Sócrates “Conhece-te a ti mesmo” refere-se
a) ao exame do homem de si próprio e dos outros homens. x
b) ao exame de uma pessoa somente de si própria.
c) ao exame somente dos outros homens.
d) ao homem que não precisa examinar a si mesmo.i
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EXERCÍCIOS
3. (Enem) Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o contato de Sócrates
paralisa e embaraça; leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum:
os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são
capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. E
sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação.
BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977.
O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na
a) contemplação da tradição mítica.
b) sustentação do método dialético. x
c) relativização do saber verdadeiro.
d) valorização da argumentação retórica.
e) investigação dos fundamentos da natureza.
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#IrAlém

Acesse o link para assistir ao diálogo de Alice com a Lagarta, na versão
de Walt Disney, relacionando sua experiência do isolamento social com
a experiência de Alice.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7jICVf5omSc>

