
ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO DE MATTOS ALMEIDA 
Recuperação Final – Filosofia 

Turmas: 311, 312, 313, 331,332 

 

INSTRUÇÕES 
Leia com atenção! A não observância destas instruções implicará na perda de pontos, ou 

mesmo na desconsideração do trabalho. 

 
1) TRABALHO NÃO É CÓPIA. Os trabalhos que apresentarem indícios de terem sido copiados (do 

colega, da Internet, etc.) serão avaliados com a nota 0 (zero). Leia os textos, os materiais encontrados 

durante a pesquisa, e elabore uma resposta com suas próprias palavras. 

2) SÓ SE PODE AVALIAR AQUILO QUE SE ENTENDE. O trabalho que apresentar letra ilegível, ou 

outros elementos que os torne ininteligível, não será avaliado. 

a) Se manuscrito, o trabalho deve, além de apresentar letra legível, ser feito a caneta. 

b) Se digitado, o trabalho deve ser formatado com fonte Arial, tamanho 11, e “justificado”. 

3) NO DIA E HORA MARCADOS. O trabalho deve estar completamente finalizado no dia marcado para 

a entrega (que será o mesmo dia para realização da prova). O trabalho deve ser entregue 

imediatamente antes do início das prova. 

4) DO ALUNO. O trabalho que apresentar indícios de não ter sido elaborado pelo aluno em recuperação 

não será avaliado. Exemplos: letra do trabalho diferente da letra da prova, desconhecimento do 

conteúdo do trabalho. 

5) COMO E O QUE ENTREGAR. Entregue somente as respostas. Os textos devem ser colados no 

caderno. O trabalho deve ser entregue com a capa cujo modelo está em anexo. Preencha-a com seu 

nome completo, número de chamada e turma. 

6) O QUE FAZER. O trabalho consiste em ler o texto “Aprender a morrer...” e responder as questões 

relativas ao mesmo.  

7) Não deixe, também, de consultar as anotações feitas durante as aulas. Elas poderão ajudá-lo. 

 

Bom trabalho! 

Prof. Eduardo Salatiel 

Contato: eduardo.salatiel@gmail.com 

 





















 



Atividades relativas ao texto “Aprender a morrer...” 

 

1) Releia o texto e escolha dois filósofos cujas concepções sobre a morte sejam distintas. Explique em que 

elas se distinguem. 

2) Qual é a diferença entre cuidados paliativos e eutanásia? Posicione-se a respeito. 

3) Explique as “mortes” simbólicas que enfrentamos durante nossa vida, antes do desenlace final. 

4) Durante a Idade Média, os alquimistas procuravam descobrir a fórmula do “elixir da longa vida” ou da 

“eterna juventude”. Como poderíamos relacionar esse sonho com as expectativas daqueles que 

optaram pela criogenia ou então dos que têm esperança de clonar pessoas ou mesmo animais de 

estimação? 

5) “O trabalho do luto, como diz Freud, é esse processo psíquico pelo qual a realidade prevalece, e 

cumpre que ela prevaleça, ensinando-nos a viver apesar de tudo. [...] A vida prevalece, a alegria 

prevalece, e é isso que distingue o luto da melancolia. Num caso, explica Freud, o indivíduo aceita o 

veredicto do real – ‘o objeto já na existe’ -, e aprende a amar alhures, a desejar alhures. No outro, ele 

se identifica com aquilo mesmo que perdeu, há tanto tempo [...], e se encerra vivo no nada que o 

obceca. [...] Alguma coisa se inverte aqui; o luto (a aceitação da morte) pende para o lado da vida, 

quando a melancolia nos encerra na mesma morte que ela recusa.” (André Comte-Sponville. Bom dia, 

angústia! São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 93-95.) 

Com base nessa citação, responda às questões: 

A) Explique qual é a diferença entre luto e melancolia. 

B) De que maneira, diante dessas “mortes”, podemos passar pelo luto ou correr o risco de permanecer 

na melancolia? Explique e dê exemplos. 

6) Redija um texto expondo o tema do suicídio e, em seguida, relacionando-o com a eutanásia e o 

martírio. (Alguns elementos a que podem ser trabalhados no texto: o que é cada um desses termos, 

quais suas causas, as diferenças entre um e outro, etc.). Não deixe de se posicionar sobre cada um 

deles e, também, de justificar as suas opiniões. 
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