
FILOSOFIA 
Com Crianças 

 
Quem sou Eu? 

 



 “Mais tarde, quando estava sentada na carteira, 

comecei a pensar outra vez na minha criatura misteriosa. A 

Isabel disse que eu parecia que estava a sonhar acordada. 

Eu tinha o queixo apoiado na mão e o cotovelo em cima da 

mesa.  

 Não sei quanto tempo fiquei assim sentada, mas deve 

ter sido um bom bocado. De repente, lembrei-me que estava 

na aula e então dei-me conta duma coisa muito estranha. 

Sabem o que foi? O meu braço tinha adormecido.  

 Ainda hoje não consigo compreender isto. Se toda eu 

estava acordada, como é que uma parte de mim estava 

adormecida? O meu braço estava mesmo a dormir. Eu não 

podia mexê-lo. Parecia que estava pendurado no meu 

ombro. Nem sequer o conseguia sentir, quer dizer, sentia só 

um pequeno formigueiro. Já alguma vez tiveram um braço 

dormente? Não é estranho?  

 

  



 Até parece que não nos pertence. Mas como é que 

uma parte de nós pode não nos pertencer? Tudo o que é 

nosso pertence-nos. Isto é que me intriga: o meu corpo e 

eu são o mesmo ou não são. Se o meu corpo e eu são a 

mesma coisa, então ele não pode pertencer-me. E se o 

meu corpo e eu são diferentes, então quem sou eu? 

Começa a parecer-me que eu é que sou uma criatura 

misteriosa!  

 Mais tarde, quando falei nisto à Isabel ela disse-me:  

 - Ó Pimpa, tu preocupas-te demais, isso não tem 

problema nenhum. O teu corpo pertence-te e tu pertences 

ao teu corpo.  

 - Claro - respondi eu - mas será que eu pertenço ao 

meu corpo da mesma maneira que o meu corpo me 

pertence?“ 

Pimpa, Matthew Lipman, Cap. I, Episódio 1.5 



Nós possuímos o 

nosso corpo?  
 

Ele pertence-nos? 
 



O nosso corpo 

pertence-nos do mesmo 

modo que os nossos 

livros ou a nossa 

escova de dentes? 



O que nos faz ser 

quem somos? 



Seríamos os mesmos 

se  tivéssemos 

um nome  

diferente? 
 



Seríamos os mesmos 

se  tivéssemos 

pais diferentes? 
 



Seríamos os mesmos 

se  tivéssemos uma 

mente diferente? 
 



Seríamos os mesmos 

se  tivéssemos  

um rosto  

diferente? 
 



Uma pessoa que sofra 1 transplante 

de rosto, continua a ser a mesma 

pessoa? 
 



Se tivéssemos 1 barco e lhe 

mudássemos todas as peças, 

inclusive o casco e as  

velas, seria o mesmo  

barco? 
 



E se mudássemos todas 

as partes do nosso 

corpo, continuaríamos  

a ser a mesma pessoa? 
 



Debate: 

Se mudássemos o nome dos 

objectos, eles continuariam  

a ser os mesmos? Porquê? 


