
 

 

Atividades Estruturadas para o PROEJA 

ATENÇÃO! 

Recomendamos aos alunos e alunas que criem uma pasta em seu computador ou 

dispositivo intitulada filosofia. Armazenem as atividades e os exercícios propostos nesta 

pasta. Guardar essas informações permitirá que, caso seja desejado ou necessário, 

contabilizar o total de horas realizadas na disciplina.  

 

ATIVIDADE NÚMERO I 

 Para o melhor aproveitamento, realize as atividades na ordem em que estão 

propostas. 

1) Leitura de texto filosófico: 

 

Trecho do livro Uma introdução à filosofia, de Thomas Nagel (30 min.) 

Este livro é uma breve introdução à filosofia para aqueles que não conhecem nada 

sobre o assunto. Geralmente, só se estuda filosofia quando se chega à faculdade, e por 

isso suponho que a maioria dos leitores deste livro ou estão em idade de cursar a faculdade 

ou são pessoas mais velhas. Mas isso nada tem a ver com a natureza do tema, e ficaria 

muito satisfeito se o livro despertasse o interesse também de alunos inteligentes do ensino 

médio que apreciam ideias abstratas e argumentos teóricos - se algum deles chegar a lê-

lo. Nossa capacidade analítica geralmente já se encontra bastante desenvolvida antes 

mesmo que tenhamos aprendido muita coisa sobre o mundo, e por volta dos catorze anos 

muitos jovens começam a refletir sobre questões filosóficas por si sós - sobre o que 

realmente existe, se podemos chegar a saber alguma coisa, se existe algo que seja 

realmente certo ou errado, se a vida tem algum significado, se a morte é o fim de tudo. 

Muito se escreveu sobre essas questões ao longo desses milhares de anos, mas a matéria-

prima filosófica nos é fornecida diretamente pelo mundo e por nossa relação com ele, não 

pelos escritos do passado. É por isso que esses temas surgem repetidas vezes na cabeça 

de pessoas que nunca leram nada a respeito deles.  
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Esta é uma introdução direta a nove problemas filosóficos, cada um dos quais 

pode ser entendido por si mesmo, sem referência à história do pensamento. Não discutirei 

aqui os grandes tratados filosóficos do passado, nem o contexto cultural em que foram 

escritos. O cerne da filosofia reside em certas indagações que a reflexiva mente humana 

considera naturalmente intrigantes, e a melhor forma de iniciar o estudo da filosofia é 

pensar sobre elas diretamente. Feito isso, você estará mais bem preparado para apreciar o 

trabalho de outras pessoas que tentaram resolver os mesmos problemas.  

A filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ao contrário da ciência, ela não 

se apoia em experimentos ou na observação, mas apenas na reflexão. E. ao contrário da 

matemática, não dispõe de nenhum método formal de verificação. Ela se faz pela simples 

indagação e arguição, ensaiando ideias e imaginando possíveis argumentos contra elas, 

perguntando-nos até que ponto nossos conceitos de fato funcionam. 

A principal ocupação da filosofia é questionar e entender ideias muito comuns que 

todos nós usamos no dia a dia sem nem sequer refletir sobre elas. O historiador perguntará 

o que aconteceu em determinado tempo do passado, enquanto o filósofo indagará: “O que 

é o tempo?” O matemático investigará as relações entre os números, ao passo que o 

filósofo perguntará: “O que é um número?” O físico desejará saber de que são feitos os 

átomos, ou como se explica a gravidade, mas o filósofo indagará como podemos saber se 

existe alguma coisa fora da nossa mente. O psicólogo talvez pesquise como a criança 

aprende a linguagem, mas a indagação do filósofo será: “O que dá sentido a uma 

palavra?'’ Alguém pode perguntar se é certo entrar sorrateiramente no cinema e assistir 

ao filme sem pagar, mas o filósofo perguntará: “O que faz com que uma ação seja certa 

ou errada?” 

 

2) Vídeo: a diferença entre argumento e opinião (3:18 min) 

  

 

Clique na imagem ou copie o link no seu navegador: https://youtu.be/10xFHojc5W8 

 

 

https://youtu.be/10xFHojc5W8
https://www.youtube.com/embed/10xFHojc5W8?feature=oembed


 

 

 

3) Conhecendo melhor termos e expressões (40 min) 

ATENÇÃO: Cada uma das questões formuladas deve ser respondia em, NO 

MÁXIMO, quatro linhas. Pode-se fazer uma pesquisa na internet ou em 

outras fontes para responder essas perguntas. Nunca copie a fonte! Sempre 

escreva com suas próprias palavras! 

a) Explique o que são argumentos teóricos 

b) Explique o que é, em filosofia, capacidade analítica 

c) O que o autor do primeiro texto, Thomas Nagel, entende como sendo o cerne 

da filosofia? 

d) Se a matemática é diferente da filosofia e trabalha como o método formal 

de verificação, então explique o que é método formal de verificação. 

 

 

4) Leitura de texto filosófico: 

Trecho do livro A filosofia: o que é, para que serve?  (40 min) 

Autor: Danilo Marcondes 

 

NO DECORRER DA HISTÓRIA, muitas foram as definições de filosofia 

formuladas por filósofos. Não raro, na obra de um mesmo pensador encontramos 

concepções variadas, que podem ou não divergir entre si; algumas tornam-se centrais, 

outras secundárias e outras ainda são postas de lado, conforme o interesse do autor evolui. 

Às vezes essas concepções tomam rumos inesperados nas obras de outros escritores. 

Interpretadas à luz de um tempo posterior, as que eram centrais podem tornar-se 

secundárias e vice-versa, assim como as que foram descartadas podem ser retomadas e 

valorizadas, ganhando uma importância maior do que a pretendida originalmente. O que 

todas essas concepções têm em comum? O que dá a elas o direito de serem chamadas de 

“filosofia”? 

   Um bom exemplo dessa diversidade de significações é certamente a obra de 

Platão, filósofo a quem se costuma remontar a origem da própria filosofia – já que seus 

antecessores, os pré-socráticos, por estarem preocupados com questões relativas à 

natureza, eram físicos e não filósofos, como observa Aristóteles no Livro A da Metafísica. 

Em Platão, cujo pensamento abrange, às vezes indistintamente, também o de Sócrates 



 

(que jamais escreveu uma única linha), encontramos pelo menos de forma embrionária 

quase todas as possíveis definições de filosofia presentes na história. Mas foi a noção de 

que a filosofia é uma busca que se realiza na contemplação da verdade – verdade que só 

se atinge através da intuição intelectiva de formas abstratas – que se tornou, por 

excelência, platônica. Desenvolvida por Platão – especialmente nos livros VI e VII da 

República, onde a separação metafísica dos mundos sensível e inteligível não é apenas 

mencionada, mas é pela primeira vez tematizada –, é essa a concepção platônica 

considerada fundadora do sentido ocidental de filosofia, isto é, um saber que, dando-se 

exclusivamente através do intelecto e da razão, poderá alcançar verdades absolutas: “São 

filósofos”, diz Platão, na República, “aqueles que são capazes de atingir o que é eterno e 

imutável.” 

Podemos considerar, embora com prováveis exceções, que do ponto de vista 

histórico a filosofia girou quase que completamente em torno de problemas que já haviam 

sido levantados pela filosofia de Platão. Daí a célebre afirmação do pensador americano 

A.N. Whitehead de que a tradição filosófica europeia não passa de “uma série de notas 

de pé de página a Platão”. No centro do pensamento platônico circulam os mais caros 

conceitos da filosofia: verdade, conhecimento, razão, intelecto, intuição, movimento, 

moral, sensação, opinião etc., e é em torno deles que se desenrolam as questões mais 

importantes da história da filosofia. 

   Obviamente, não poderíamos aqui dar conta de todos os detalhes desse processo, 

mas, tomando como base alguns de seus aspectos, e sem jamais desconsiderar o fato de 

que estão em geral interligados, talvez seja possível ilustrar alguns momentos tópicos da 

história do pensamento. A começar, por exemplo, pela etimologia da palavra grega 

philosophia, que significa amor à sabedoria: nossa primeira questão é identificar que 

sabedoria é essa e de que modo pode ser alcançada. 

   Uma posição claramente platônica em sua origem é justo aquela que entende a 

filosofia, e portanto a busca da sabedoria, como dependente do exercício puro da razão. 

Filiam-se a essa concepção todas as filosofias que opõem o pensamento racional às 

apreensões da sensibilidade, e que supõem que somente o intelecto é capaz de atingir a 

realidade verdadeira. Essa oposição do pensamento racional àquilo que é produto da 

sensação, como crenças e ilusões, já encontramos em Platão, quando ele distingue ciência 

(episteme) de opinião (doxa), em especial no Mênon e na República – embora Platão 

considere dois tipos de opinião, a falsa e a verdadeira, e conceda à última alguma 

dignidade intelectual, no Banquete e no Teeteto, por exemplo. Mas essa mesma distinção 



 

tomou outros rumos, ganhou novas formas à medida que foi sendo absorvida e recriada 

por filósofos e filosofias de outras épocas, como os denominados “racionalistas” (na 

modernidade, Descartes, Spinoza e Leibniz), que defendiam a tese de superioridade da 

razão sobre a sensação (aisthesis). 

   Um trecho de Descartes, em Princípios da filosofia, serve para ilustrar a 

desconfiança dos racionalistas em relação aos sentidos: 

   Agora, pois, como estamos empenhados na busca da verdade, duvidaremos 

antes de mais nada de que existam quaisquer coisas sensíveis ou imagináveis. Primeiro 

porque constatamos que os sentidos às vezes erram e é prudente nunca confiar em 

demasia naqueles que nos iludiram uma vez. Depois, porque, todos os dias, em nossos 

sonhos, parece que sentimos ou imaginamos inúmeras coisas que não existem em lugar 

algum, e, a quem assim duvida, não se mostra sinal algum com que se distinga ao certo 

o sono da vigília. 

   A tese racionalista da superioridade da razão foi motivo de extenso debate no 

século XVII, quando uma série de filósofos, chamados de empiristas, decidiu mostrar o 

quanto o conhecimento depende de nossas experiências sensíveis. Dentre esses citamos 

Pierre Gassendi, John Locke e George Berkeley, os fundadores da escola empirista; 

Francis Bacon, considerado muitas vezes um dos iniciadores da ciência moderna; e 

Thomas Hobbes, um dos principais representantes do materialismo. Os empiristas 

enfatizavam o papel da experiência e da evidência, em especial da percepção sensorial, 

na formação das ideias. 

Contra Descartes, particularmente – que, como Platão e Santo Agostinho, 

acreditava que a alma possuía ideias inatas –, Locke procura demonstrar que o 

conhecimento humano tem suas origens na sensação: 

   Não há nada na inteligência que não tenha estado primeiro nos sentidos. … 

Suponhamos que no começo a alma é tábula rasa, vazia de tudo, sem nenhuma ideia seja 

ela qual for: de que modo ela vem a receber as ideias? Como adquire essa prodigiosa 

quantidade que a imaginação do homem sempre a ele apresenta com uma variedade 

quase infinita? De onde ela retira esses materiais que estão ao fundo de todos os 

raciocínios e de todos os conhecimentos? A isso respondo com uma única palavra: da 

experiência. 

   A compreensão da filosofia como busca da verdade teve sua origem em 

Sócrates, o primeiro filósofo a se preocupar com definições universais no âmbito da moral 

e que, à diferença de Platão, seu discípulo, acreditava que era possível chegar a esses 



 

universais através dos particulares, pois considerava que a essência das coisas estivesse 

nas próprias coisas e não fora delas. Por essa razão, Sócrates andava pelas ruas de Atenas, 

investigando e questionando tenazmente as opiniões dos cidadãos. Seu método de 

investigação era o diálogo, método de perguntas e respostas cujo principal efeito era a 

refutação das opiniões em geral infundadas do senso comum e a consequente 

demonstração da ignorância alheia: aquilo que o sujeito interrogado pensava saber, na 

verdade não sabia. 

   Como Sócrates, todos os filósofos céticos rejeitavam qualquer pretensão ao 

saber, preferindo suspender o juízo, ao invés de afirmar tê-lo alcançado, como faziam os 

dogmáticos. Os céticos se inspiraram no famoso “Só sei que nada sei” socrático e na 

discussão sobre a possibilidade do conhecimento encontrada em Platão e adotaram uma 

postura filosófica em que valorizavam a busca (zétesis) do conhecimento e da verdade – 

que, no entanto, nunca podemos assegurar ter obtido em sentido definitivo. É o processo 

de indagação que é importante, e não o seu resultado, porque este pode ser sempre 

questionado e reformulado, já que nunca será conclusivo. 

   Os céticos contam a esse respeito a história que vimos na Apresentação, do 

jovem que vem para Atenas interessado em estudar filosofia. Com ela, apontam para a 

diaphonia, ou seja, o conflito das teorias, todas elas pretendendo ser verdadeiras. Porém, 

como o jovem percebe, não há um critério independente das teorias que permita decidir 

qual a mais correta. 

   Na atualidade, citamos a posição de Karl Jaspers: 

   O que é filosofar? Para aqueles que acreditam na ciência, um saber possível de 

se possuir, o pior da filosofia é que ela jamais fornece resultados apodíticos. As ciências 

conquistaram conhecimentos certos, que se impõem a todos; a filosofia, apesar de seus 

esforços milenares, jamais obteve um tal sucesso. É incontestável que em filosofia não 

há unanimidade no estabelecimento de um saber definitivo. Sempre que um conhecimento 

se impõe por razões apodíticas, ele se torna científico e cessa de ser filosófico, passando 

a pertencer a um domínio particular do conhecível. … A palavra grega philosophos, 

filósofo, é formada por oposição a sophos, sábio. Ela designa aquele que ama a 

sabedoria e não aquele que, possuindo a sabedoria, intitula-se sábio. Esse sentido 

persiste ainda hoje: a essência da filosofia é a busca da verdade, não sua posse, mesmo 

se ela trai a si mesma, como acontece frequentemente, até degenerar-se em dogmática, 

em um saber colocado em fórmulas, definitivo, completo, transmissível pelo ensinamento. 



 

… Fazer filosofia é estar a caminho. Em filosofia, as questões são mais essenciais do que 

as respostas, e cada resposta torna-se uma nova questão. 

As investigações éticas de Sócrates levaram diversas escolas filosóficas da 

Antiguidade a compreender a filosofia como um caminho para a felicidade. A razão e a 

inteligência, consideradas produtoras de virtudes, associavam o nome do filósofo à 

serenidade, à moderação, à coragem, às qualidades necessárias para a vida feliz; o amor 

à verdadeira filosofia resultava na saúde da alma, especialmente no que diz respeito às 

paixões, que deveriam ser evitadas. O conhecimento deveria ter uma ação libertadora, 

dissolvendo todas as perturbações provocadas pelas paixões – a ira, a inveja, a 

desconfiança, o medo etc.; através dele, o homem poderia aprender a reconhecer o que é 

evitável, como determinados desejos, e a aceitar o inevitável: seu destino e sua morte. 

Assim a filosofia foi compreendida por cirenaicos e cínicos, contemporâneos seguidores 

de Sócrates, por epicuristas, estoicos e céticos, entre outros, do período helenista, e por 

pensadores posteriores a ele, tais como Lucrécio, Sêneca, Cícero e Marco Aurélio, seus 

herdeiros romanos. Para esses filósofos, buscar a vida feliz era mais fundamental do que 

buscar a verdade. O conhecimento e a verdade eram importantes, mas somente na medida 

em que poderiam fornecer critérios para a boa tomada de decisão, isto é, a que garantisse 

um bom resultado na vida prática. A felicidade seria, assim, consequência da 

tranquilidade que provém de uma realização pessoal, e esse seria o objetivo último da 

filosofia. 

   A felicidade não era, portanto, metafísica, nem para Sócrates nem para esses 

filósofos; ela era o bem humano supremo, o telos para o qual deveriam convergir todas 

as nossas ações: “O bem é a finalidade de todas as nossas ações”, diz Sócrates no Górgias, 

“e é em vista dele que todas as outras coisas devem ser feitas, e não o contrário, ele em 

vista de todas as outras coisas.” E no Banquete, onde sugere que o desejo de felicidade é 

axiomático: “É, com efeito, por meio da posse das coisas boas que os felizes são felizes, 

e não há por que perguntar com que finalidade o que quer ser feliz quer ser feliz. A 

resposta já é final.” 

   A seguir, um trecho do livro De rerum natura, de Lucrécio, acerca de Epicuro, 

mostra o quanto a felicidade, para esses filósofos, ligava-se a uma força interior, 

exclusivamente humana, que negava o divino e as forças sobrenaturais por considerá-los 

fontes do mal: 

   Enquanto a vida humana jazia na terra, mísera de ver-se, oprimida sob o peso 

da religião, que estendia o pescoço pelas regiões do céu, atemorizando os mortais com 



 

o seu horrível aspecto, um homem da Grécia, o primeiro entre os mortais, ousou erguer 

o seu olhar contra ela e afrontá-la: nem a fama dos Deuses, nem os raios, nem o céu com 

o seu atemorizante fragor, não lhe reduziram, antes lhe excitaram ainda mais o generoso 

valor da sua alma no desejo de quebrar pela primeira vez os cerrados baluartes das 

portas da natureza. Portanto a vívida força de sua alma venceu; e saiu a percorrer ao 

longe os flamejantes muros do mundo e todo o infinito com a inteligência e com o ânimo, 

de maneira que, vitorioso, ele nos conta o que pode nascer e o que não pode, e por que 

razão cada ser possui um poder limitado e um termo fixado na profundidade das coisas. 

Assim a superstição, pisoteada, é humilhada e a vitória, por sua vez, eleva-nos até o céu. 

   Na mesma direção dessa compreensão de filosofia como engrandecedora da 

alma humana, há também os que a entenderam como um modo de prevenir o espírito 

contra os males sociais: uma arma contra os mitos, os preconceitos, os conformismos e a 

cegueira humana de um modo geral, pois ela habitua a inteligência a refletir com rigor e 

precisão sobre as questões mais fundamentais da vida humana, tornando-a autônoma, 

livre das forças materiais que cada vez mais a pressionam. 

 

5) Vídeo: a linha histórica da filosofia (9:06 min) 

 

 

Clique na imagem ou copie o link no seu navegador: https://youtu.be/Dcj5b-rLsdk 

 

 

6) Questionário (50 min) 

ATENÇÃO: Cada uma das questões formuladas deve ser respondia em, NO 

MÁXIMO, quatro linhas. Pode-se fazer uma pesquisa na internet ou em outras 

fontes para responder essas perguntas. Nunca copie a fonte! Sempre escreva com 

suas próprias palavras! 

a) O que podemos entender por metafísica? 

b) Como podemos justificar que ciência e opinião não são a mesma coisa? 

https://youtu.be/Dcj5b-rLsdk
https://www.youtube.com/embed/Dcj5b-rLsdk?feature=oembed


 

c) A partir do texto de Danilo Marcondes, quais são as diferenças entre 

racionalismo e empirismo? 

d) Quais as diferenças entre céticos e dogmáticos? 

e) Segundo o texto de Danilo Marcondes, qual seria a importância do 

conhecimento para alcançarmos a felicidade? 

 

7) Vídeo: o perigoso poder do hábito (7:37 min) 

 

 

Clique na imagem ou copie o link no seu navegador: https://youtu.be/h5zJisJ0qZg 

 

 

 

Tabela de atividades 

Atividade realizada Tempo total estipulado 

Vídeos 20 min. 

Leitura de textos 1h10 min. 

Pesquisa e questionários 1h 30min 

Total 3h 

 

https://youtu.be/h5zJisJ0qZg
https://www.youtube.com/embed/h5zJisJ0qZg?feature=oembed

