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Atividade extra
Questão 1

A ideia de que, pela Ciência e pela técnica, o homem se converterá em se-

nhor e possuidor da natureza está presente no pensamento do filósofo Descartes. 

Com pensamento semelhante, Francis Bacon, um famoso filósofo inglês, 

foi autor da famosa expressão “conhecimento é poder”. Estabeleça uma rela-

ção entre a afirmação de Bacon e a figura apresentada na questão.

Questão 2

Recentemente foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional número 72 (PEC 72/2013), conhecida como 

a “PEC das domésticas”. Sua finalidade é a de garantir os direitos desta importante classe trabalhadora. No entanto, a 

conquista da classe, que poderia ser recebida como um grande progresso, veio acompanhada de uma grande discus-

são. Pesquise sobre o assunto e, com base nos conceitos estudados sobre os diferentes status dados aos conhecimen-

tos formal e informal, faça uma breve defesa em favor da PEC das domésticas.

Questão 3

A reflexão sobre se somos ou não capazes de atingir o conhecimento verdadeiro está presente no pensamento 

de diversos filósofos. Como a questão é tratada pelos sofistas e por que ela contraria a visão de Sócrates?

Questão 4
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Segundo Platão, vivemos num mundo de ilusão – o mundo sensível - formado pelas cópias, ou simulacros do mun-

do inteligível - mundo das ideias -, onde habitam as essências. Para atingir o conhecimento verdadeiro, devemos nos afastar 

do conhecimento meramente sensível, que nos aprisiona, e ir em busca da  apreensão das essências universais. 

A ilustração é uma representação do Mito da Caverna de Platão. Analise as imagens, e estabeleça uma relação 

com a teoria das ideias defendida pelo filósofo.
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Gabarito

Questão 1

O aluno poderá responder, baseado nos conceitos desenvolvidos na página 8 do material didático. A res-

posta é pessoal, e deverá ser analisada pelo professor. Um exemplo de correlação é o fato de que.no pensamento 

de Descartes. o homem é senhor do universo porque sabe. Em Bacon. o homem é senhor (dominador) do outro 

pelo mesmo motivo, ou seja o saber é poder sobre a natureza e é também sobre os outros (que não sabem).

Questão 2

 O aluno poderá responder baseado nos conceitos desenvolvidos na página 9 do material didático. A res-

posta é pessoal e deverá ser analisada pelo professor. Um exemplo de argumento é defender que o saber das do-

mésticas, ainda que não adquirido em uma universidade, não é inferior em qualidade ou importância ao adquirido 

em ambientes formais de educação. Então, assim como seu conhecimento, elas são importantes e devem ter seus 

direitos garantidos. São profissionais como qualquer um que tenha se formado em alguma universidade.

Questão 3

Para Sócrates, a missão da Filosofia seria libertar o homem das ilusões dos sentidos. Ao relativizar a verdade, 

afirmando que “o homem é a medida de todas as coisas”, os sofistas afirmam que a verdade não passa de uma 

questão de assentimento coletivo, negando a possibilidade do ser humano atingi-la.
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Questão 4

O aluno poderá responder, baseado nos conceitos desenvolvidos na página 11 do material didático. A res-

posta é pessoal, e deverá ser analisada pelo professor. Uma relação possível é perceber que. ao estabelecer que o 

que acontece na TV é a realidade factual. vivemos com os homens caverna de Platão, nos relacionando com ´”as 

cópias” da vida, com as simulações da vida, simulacros. 

.


