
ATIVIDADES DO 3º Ano - Filosofia 

1- O trabalho do filósofo-educador é o de oferecer condições para que todo e             
qualquer aluno desenvolva as competências típicas da reflexão filosófica.         
Ensinar a pensar filosoficamente é preparar para a autonomia e a emancipação            
do educando. Na filosofia esse processo se realiza segundo a especificidade do            
filosofar, que aprendemos por meio do acesso à tradição filosófica e pelo contato             
com a realidade vivida. 

Disserte sobre a citação acima. 

2- Pesquise sobre os mitos gregos. Algumas figuras míticas( entre outras) que podem ser             
pesquisadas: Urano, Cronos e Zeus ( a luta entre o pai e o filho), Apolo e Dionísio ( o                   
contraste entre harmonia e racionalidade) e o dionisíaco ( o entusiasmo e a vontade              
de viver), Prometeu ( o roubo do fogo e o nascimento da técnica que daria liberdade                
de ação aos seres humanos) e a bela Pandora ( a primeira mulher cuja curiosidade               
introduz no mundo humano os males e o sofrimentos). Podem ser escolhidos também             
mitos indígenas ou de outras culturas. 

3- Leia a citação de Epicuro:  

“ De todas as coisas que nos oferece a sabedoria para a felicidade de toda a vida,                 
a maior é a aquisição da Amizade”. 

Epícuro, Antologia de textos de Epícuro, São Paulo. Abril Cultural, 1973. P. 28             
(coleção os Pensadores). 

Epícuro considerava a amizade uma aquisição fundamental para a felicidade.          
Atualmente, com as redes sociais da internet, tornou-se mais fácil estabelecer           
amizades? 

 

4- Para Kant o espaço é uma fforma a priori. O espaço ( etambém o tempo) é uma                 
forma a priori porque não tem uma realidade externa, mas existe no sujeito e              
serve para organizar as coisas. Dizendo de outra maneira, fora de nós estão as              
coisas, mas quando a percebemos “em cima”, “em baixo”, “do lado”, ou então             
“antes”, “depois”, “durante” e porque temos a intuição apriorística do espaço e            
do tempo. Caso contrário não poderíamos percebe-las. 

Explique como a explicação de Kant sobre a natureza do espaço nos permite             
compreender a tentativa do filósofo de superar o racionalismo e o empirismo? 

 

5- O século XX constituiu um período de mudanças radicais provocadas pelo           
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que alteraram todos os setores das            
relações humanas, Os movimentos das minorias oprimidas, como as mulheres,          
negros e homossexuais, entre outras, provocaram inclusive uma revolução na          
concepção de família.   
De acordo com seus conhecimentos sobre os primórdios do século XX, descreva            
sobre os fatos citados acima. 



 

6-  Exercícios Filosofia Moderna 

(…) Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela               
fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama.                   
Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro             
como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. (…) Não                
duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho              
de tomar conhecimento, não superficialmente mas duma maneira aprofundada, das          
demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem            
cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura (sagrada), a que              
torçam o sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades matemáticas não devem ser             
julgadas senão por matemáticos. (COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium         
caelestium.) Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que              
embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em              
boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o duas ou três vezes                
e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação           
humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações           
matemáticas. (VINCI, Leonardo da. Carnets.) O aspecto a ser ressaltado em ambos os             
textos para exemplificar o racionalismo moderno é:  

a) A fé como guia das descobertas. 

 b) O senso crítico para se chegar a Deus.  

c) A limitação da ciência pelos princípios bíblicos.  

d) A importância da experiência e da observação.  

e) O princípio da autoridade e da tradição. 

 

7- A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico              
moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de            
todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica             
aguça o espírito crítico próprio da Filosofia. (Adaptado de Gerd A. Bornheim,            
Introdução ao filosofar. Porto Alegre: Editora Globo, 1970, p. 11.) A partir do texto, é               
correto afirmar que:  

a) A Filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos           
equivalentes.  

b) A dúvida é necessária para o pensamento filosófico, por ser espontânea e dispensar o               
rigor metodológico.  

c) O espírito crítico é uma característica da Filosofia e surge quando opiniões e verdades               
são coincidentes.  



d) A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do             
pensamento filosófico moderno. 

 


