
	
	

	

	

A VERDADE E A MENTIRA 

(A raposa e o lenhador – Hsr. 22, Ch. 34) 

(https://www.youtube.com/watch?v=j8uX9hs162o&t=22s) 

Erick Araujo  
	

Objetivos da aula 
	

Pode-se afirmar que uma das perguntas que mais se repete na vida de 
alguém que vive em uma sociedade, e preza por tal coexistência, é a 
seguinte: “como devo agir?”. Trata-se de uma pergunta complexa, pois 
envolve uma análise não apenas das razões que justificariam a escolha de 
certa ação, mas também das possíveis consequências dessas ações para 
quem age e para quem pode sofrer com elas – direta ou indiretamente. A 
Ética e a Moral são campos interligados, mas distintos, dentro da filosofia, 
que procuram, de certa forma, auxiliar a humanidade a fazer e responder 
questões como essa. A fábula A raposa e o lenhador, de Esopo, permite que 
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trabalhemos, especificamente, com o tema da verdade e da mentira na 
relação com os outros (afinal, pode-se mentir para si mesmo também). 
Pode-se perguntar, a partir da fábula: falar a verdade é um dever a ser 
seguido independentemente da situação? A assunção de um acordo, 
mesmo que dado em um plano extrajurídico, se impõe sobre a verdade, 
justificando que se minta para respeitá-lo? Pode-se, aí, pensar em um 
contrato? Será que falar a verdade ou mentir são ações que só podem ser 
escolhidas depois de um cálculo que dirá o quanto, cada uma, gerará de 
bem e para quantas pessoas? Vê-se, assim, que de uma pequena fábula 
aparecem questões éticas. Questões que se colocam e que tornam possível 
tanto escolher o melhor (correto, justo) modo de agir quanto para justificá-
lo perante outras pessoas. 

 

Roteiro da aula 
	

A FÁBULA DE ESOPO:  

A raposa e o lenhador (Hsr. 22, Ch. 34) 

Uma raposa fugia de caçadores e, quando viu um lenhador, suplicou-
lhe que a escondesse. Este recomendou-lhe que entrasse na sua cabana 
para se abrigar. Não muito depois, chegaram os caçadores e ao lenhador 
perguntaram se vira uma raposa a rondar as proximidades. O lenhador com 
a voz negava tê-la visto, mas com a mão mostrava onde estava escondida. 
No entanto, os perseguidores não seguiram as informações que o lenhador 
indicou, confiantes no que ele dizia. A raposa, ao perceber que eles se 
afastavam, saiu e partiu sem fazer barulho. Censurada pelo lenhador, por 
ter sido solta por ele e não proferir uma palavra de agradecimento para ele, 
a raposa disse: “Eu realmente poderia te agradecer, se as palavras se 
assemelhassem os gestos e atitude da mão”. 

Com esta fábula se poderia criticar aqueles homens que se declaram, sem 
dúvida, virtuosos, mas que através dos seus atos agem de forma perversa. 

(Adaptação a partir da tradução de Nelson Henrique da Silva Ferreira. Aesopica. Coimbra, IUC, 
2014). 
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PARA ENTRAR NA FÁBULA DE ESOPO 

Responder a algumas perguntas sobre a fábula irá nos ajudar a 
compreender melhor o sentido e o desenvolvimento dela: 

1. A fábula apresenta três momentos ou três ações principais. 
Quais seriam? 

2. Qual o problema que move esta fábula? Há mais de um 
problema? Se sim, qual (ou quais)? 

3. Como você descreveria a atitude do lenhador em relação: aos 
outros humanos?; à raposa? 

4. Há alguma justificativa  o lenhador ter reclamado da atitude 
da raposa? 

5. O que podemos dizer da moral da história indicada ao final em 
itálico? Ela deriva de fato da fábula? É possível concordar com 
ela? Há outra (ou outras)? 

6. Vamos tentar pensar em outra moral ou morais para a história. 
Para isso, vamos ler a história sem a moral, isto é, cortando o 
final da fábula a partir de “Com esta fábula”. Qual o sentido ou 
os sentidos da história do ser humano que abriga, mas que por 
meio dos seus gestos, em contradição com suas palavras, tenta 
entregar o animal àqueles que, provavelmente, o matarão? 

	

PARA AMPLIAR AS LEITURAS 

C.1 Watchmen 

Alan Moore, Dave Gibbons, DC Comics. 

Podemos ver, a seguir, alguns requadros de Watchmen, de Alan Moore. 
Vê-se, resumidamente, o que se passou: um dos “heróis” de Watchmen, 
tendo como objetivo colocar fim à guerra fria e acabar com a possibilidade 
de aniquilação da humanidade, coloca em prática um plano que matará 
metade da cidade de Nova York com a simulação de um ataque alienígena. 
O argumento por ele utilizado é o seguinte: a simulação de um ataque 
extraterrestre fará com que a paz seja estabelecida por meio da união entre 
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as potências mundiais que se ameaçavam, dado a necessidade de se 
juntarem para o enfrentamento de uma ameaça maior (que, cabe lembrar, 
não existe). Esse dito “bem maior” justificaria sua ação: a mentira e as 
mortes. Há ainda outro elemento: um dos “poderes” desse “herói” é a sua 
inteligência. Ele seria o “homem mais inteligente do mundo”. Devido à 
essa característica suas ações seriam inquestionáveis? 

 

 

 



	 	 5	

 

 

 



6	

	

C.2 O homem que sabia javanês 

Lima Barreto. Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000165.pdf 

  No conhecido conto de Lima Barreto, O homem que sabia javanês, 
o protagonista, chegado ao Rio de Janeiro, vivendo na miséria, finge 
conhecer uma língua rara, o javanês, para dar aulas a um barão. Sua 
artimanha dá certo: não só sai da miséria, como ascende socialmente e 
conquista cargos importantes, como o de cônsul. Algumas questões se 
colocam: o fato de se estar na miséria basta para justificar a mentira? Essa 
mentira traria consequências negativas para outras pessoas? Utilizar-se 
das manias (termo muito utilizado por Lima Barreto em seus livros) de uma 
sociedade, como a mania dos títulos, das especializações, de certa 
predominância da superficialidade sobre a profundidade, seria algo justo? 

Segue um trecho do conto: 

Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos, e continuei: 

— Eu tinha chegado havia pouco ao Rio estava literalmente na miséria. 
Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como 
ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: 
“Precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas, etc.” Ora, disse cá 
comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes; se eu 
capiscasse quatro palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, 
sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando 
de bonde e sem encontros desagradáveis com os “cadáveres”. 
Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro 
iria pedir; mas, entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e 
subi. Na escada, acudiu-me pedir a Grande Encyclopédie, letra J, a fim de 
consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Dito e feito. Fiquei 
sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do 
arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante 
do grupo maleo-polinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita 
em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A Encyclopédie dava-me 
indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em 
consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. 
Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça 
dançavam hieróglifos; de quando em quando consultava as minhas notas; 
entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem 
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na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar 
em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, 
ainda continuei no quarto a engolir o meu “a-b-c” malaio, e, com tanto 
afinco levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Convenci-
me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí; mas não tão cedo que 
não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos: 

— Senhor Castelo, quando salda a sua conta? 

Respondi-lhe então eu, com a mais encantadora esperança: — Breve... 
Espere um pouco… tenha paciência… vou ser nomeado professor de 
javanês, e... 

Por aí o homem interrompeu-me:  

— Que diabo vem a ser isso, Senhor Castelo? 

Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem:  

— É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh! 
Alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com 
aquele falar forte dos portugueses: — Eu cá por mim, não sei bem; mas ouvi 
dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor 
sabe isso, Senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o 
javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente 
propor-me ao professorado do idioma oceânico. 

 

APROPRIAÇÃO CONCEITUAL 

  Chegou a hora de tentarmos tirar as somas, por assim dizer, das 
leituras e procurarmos levar para casa algumas ideias, ou pelo menos 
algumas sugestões para pensarmos mais sobre o assunto. Para isso, mais 
uma vez, pode nos ajudar procurar responder a algumas questões: 

 

Refletindo sobre a fábula, Watchmen e o Homem que sabia javanês: as 
histórias realmente são próximas, ou seja, pode-se fazer um paralelo entre 
elas? 

É possível, ao associar as histórias a certas corretes morais/éticas, 
pensar nossa vida a partir do que vimos? 
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Pode-se dizer que o ponto principal a ser observado em todas as 
histórias é o Outro, ou seja, é o quanto nossas ações, mesmo nossas falas, 
podem ter consequências sobre outras pessoas (e seres)? Há algo mais? 

Será que, a partir dessas histórias, pode-se pensar nas notícias falsas 
(fake news)? Quais seriam as relações que poderiam ser feitas? 

Se há relação entre essas histórias e, por exemplo, a questão das 
notícias falsas, será que seria possível fazer uma aproximação entre ética e 
política? Como poderia ser definida essa relação? 

Enfim, se o ponto principal é perguntar “como devo agir?” o que as 
histórias parecem querer nos dizer sobre qual é a melhor maneira de viver 
como seres humanos? 

 

PARA PENSAR MAIS 

Verificar na turma se há pessoas que gostam de desenhar e se 
gostariam de ilustrar uma história, de no máximo seis requadros, na qual 
há um problema relacionado à verdade/mentira. (A sugestão é que se faça 
uma história em quadrinhos, mas se preferirem pode ser um vídeo com o 
roteiro feito por vocês, ou simplesmente um conto ou a descrição de uma 
situação. Vocês escolhem. Depois compartilhem conosco). 
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O Projeto AESOPICA - As fábulas de Esopo: filosofia, ética e sabedoria 
popular é um projeto de extensão da Cátedra UNESCO Archai do Programa 
de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. 

O estudo das fábulas de Esopo engendra uma outra perspectiva sobre 
o debate relativo ao cânon da filosofia e a delimitação de seus textos 
clássicos e propõe uma reflexão sobre a leitura dos clássicos e o seu uso 
como instrumento de reflexão filosófica em sala de aula. De fato, a 
construção da história da filosofia não se constitui em um ato neutro, mas 
de escolhas adotadas por aquele que o desenvolve. O clássico se define 
como tal na medida em que o reconhecemos, a partir de nossos 
pressupostos políticos e temporais, como o interlocutor relevante de 
nossos debates. De maneira especial a abordagem a textos da tradição 
popular e da transmissão oral colocará em debate o lugar da história da 
filosofia ocidental no interior da sabedoria de outras tradições, de maneira 
especial aquelas ameríndias, que serão estudadas em diálogo com as 
tradições populares gregas em sua influência sobre a moldagem do 
pensamento ético e filosófico ocidentais. Assim fábulas como as de Esopo, 
que de várias maneiras estruturam a cultura ocidental desde suas origens, 
serão abordadas criticamente. Serão utilizadas ferramentas filológicas para 
acessar seu sentido mais original e ferramenta historiográficas e dos 
estudos literários para compreender sua recepção ao longo da história do 
pensamento e da literatura ocidentais. 

 
Coordenador: Gabriele Cornelli 
 
Equipe: Arthur Sobreira, Erick Araujo, Erick D'Luca, Fernanda Pio, 

Henrique Fróes, Henrique Modanez de Sant’Anna, Mariana Belchior, 
Rosane Maia 

 
Os vídeos do projeto Aesopica estão disponíveis no Canal Youtube da 

Archai: 
http://www.youtube.com/c/ArchaiUNESCOChairUniversidadedeBrasília 

 
Contato: archai@unb.br 

 


