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Atividade extra
Questão 1

Platão foi o primeiro pensador conhecido a estabelecer a dicotomia corpo/alma para explicar o que é o Ho-

mem. Identifique, em Teoria das Ideias, como tal dicotomia é fundamentada no pensamento do filósofo.

Dicotomia

Divisão em duas partes, oposição entre duas coisas.

Questão 2

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n_(Miguel_%C3%81ngel).jpg

Ao longo da História, desenvolveram-se diferentes concepções míticas, religiosas, filosóficas e científicas em 

relação ao Homem, cada uma com sua própria explicação sobre nossa origem, transcendência e sentido da vida. De 

que maneira o homem era pensado na Idade Média?
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Questão 3

O homem, segundo o pensamento medieval, é criado por Deus. Assim, Deus é quem dita as leis que governam 

a sua vida. Em relação a essa situação, o que muda na Idade Moderna?

Questão 4

Karl Marx e Freud, pensadores contemporâneos, desconstroem a ideia do homem enquanto sujeito autôno-

mo, acima das coisas. Quais são os argumentos de que os dois se utilizam para sustentar tal afirmação? 

Questão 5

“Podemos dizer que o homem é um eterno enigma para si mesmo. Nunca ele se senti-

rá satisfeito com os conceitos e definições que ele cria para entender a si mesmo”.

Com base em seus estudos sobre “quem é o ser humano”, explique com suas palavras, 

a afirmação acima.
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Gabarito

Questão 1

Assim como o mundo possui uma dimensão transitória e outra permanente, o homem, enquanto um 

dos seres do mundo, também possui uma dupla dimensão. A dimensão transitória do homem é o corpo e a 

permanente é a alma.

Questão 2

Diferente dos gregos e romanos antigos, o homem cristão não pensou o ser humano somente através da 

razão. Para o homem medieval, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. A grandeza de Deus, de algum 

modo, está presente no ser humano. É nesse sentido que o ser humano é a “coroa da criação”. Todas as criaturas 

foram criadas para que o homem as dominasse. Assim como Deus é Senhor e, por isso, está acima de toda cria-

ção, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, foi criado para dominar a criação.

Questão 3

A modernidade é uma nova época da história ocidental, que rompe com muitos aspectos do pensamen-

to antigo e medieval. O homem começa a pensar que ele é o centro do universo. Deus, aos poucos, deixa de 

ser objeto de preocupação do ser humano. O homem se considera um “pequeno Deus”, pois, para o homem 

moderno, o ser humano pode controlar a realidade através da ciência; pode transformar as coisas por meio da 

tecnologia; pode criar suas leis através da política.
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Questão 4

Karl Marx mostrou que o nosso ser é formado pelo lugar social que ocupamos e pelo que nós produzi-

mos nesta mesma sociedade. 

Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, mostrou que o ser humano não é essencialmente ra-

cional. Mostrou que o que orienta o homem são desejos inconscientes, os quais buscam sempre o prazer. 

Questão 5

A modernidade é uma nova época da história ocidental, que rompe com muitos aspectos do pensamen-

to antigo e medieval. O homem começa a pensar que ele é o centro do universo. Deus, aos poucos, deixa de 

ser objeto de preocupação do ser humano. O homem se considera um “pequeno Deus”, pois, para o homem 

moderno, o ser humano pode controlar a realidade através da ciência; pode transformar as coisas por meio da 

tecnologia; pode criar suas leis através da política.


