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Caro(a) aluno(a),

Este Caderno tem como missão proporcionar o encontro “oficial” com a Filosofia, no qual você 
terá a oportunidade de perceber que ela está imbuída de conceitos, saberes, metodologias, princípios 
e teorias específicas e peculiares da tradição filosófica, com a finalidade de compreender a realidade 
das coisas, os fundamentos dos valores humanos, o sentido da existência, a origem, característica e 
debate do conhecimento verdadeiro, entre outros juízos de valores. Para tanto, foram selecionados 
alguns temas, textos e atividades que propiciarão a apreensão de um conjunto de saberes para que 
se compreenda a Filosofia mais de perto.

Neste Caderno, você poderá notar a construção do discurso filosófico, em que o conhecimento 
e a reflexão crítica nos conduzirão à produção e ao debate do conceito de cidadania, à produção de 
uma imagem crítica da Filosofia, à introdução do conhecimento empírico e do criticismo (como 
forma de pensar as possibilidades e o funcionamento do intelecto, fundamentando-se em textos de 
filósofos, como John Locke e Immanuel Kant) e à introdução a História e áreas da Filosofia.

Diante desse conjunto de estudos, você terá, também, a oportunidade de observar que, embora 
as produções da Filosofia tenham ocorrido nos períodos antigo, medieval, moderno e contemporâneo, 
elas podem, por sua abrangência, rigor teórico e metodológico, conceitos e vocabulários filosóficos, 
trazer ricas contribuições para a reflexão e debate de questões gerais e abstratas presentes na nossa 
cultura e sociedade moderna ou pós-moderna, segundo alguns pensadores.

Compondo e enriquecendo o conjunto de estudos do Caderno, outros temas são tratados nas 
situações de ensino-aprendizagem, a saber: 

a)  Introdução à Filosofia da Ciência por meio de uma imagem crítica da Ciência fundamentada 
em Karl Popper, que a aborda nas perspectivas indutivista e falsificacionista, e Thomas Kuhn, 
na perspectiva historicista; 

b)  Introdução à Filosofia da religião, esta com a finalidade de levá-lo a refletir sobre o uso da 
racionalidade relacionada à existência de Deus; 

c)  Introdução à Filosofia da cultura, que abordará, entre outros assuntos, os conceitos de etno-
centrismo, relativismo e alteridade, e irá conduzi-lo a problematizar os aspectos simbólicos 
e filosóficos do homem e da cultura, embasados em textos de filósofos como Platão, Terry 
Eagleton e Rousseau; e 

d)  Introdução à Filosofia da arte, em que se destaca o pensamento estético, baseado principal-
mente em Nietzsche.

Neste cenário, podemos inferir que a Filosofia é uma disciplina ativa, dinâmica e viva, uma vez 
que leva o indivíduo a refletir e argumentar sobre vários assuntos, com propriedade e fundamento.
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Por fim, o objetivo deste Caderno é contribuir para realizar bons encontros, reflexão e debate 
entre você, as diversas realidades e a Filosofia, dado que os saberes produzidos por esta disciplina o 
acompanharão nos três anos do Ensino Médio e, certamente, serão lembrados e retomados em 
diversos momentos de sua vida.

Lembre-se, caro aluno, de que, como qualquer outra disciplina, a Filosofia exigirá leituras e 
dedicação cotidiana.

Bons estudos!

Equipe Curricular de Filosofia
Área de Ciências Humanas 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

FILOSOFIA_CA_1s_Vol1_2014_P9.indd   4 06/11/13   17:17



Filosofia – 1ª série – Volume 1

5

SITuação DE aPRENDIzaGEM 1  
CRIaNDo uMa IMaGEM CRíTICa Da FILoSoFIa

PESQUISA INDIVIDUAL

 1.	Pesquise,	na	internet,	em	dicionários	de	Filosofia,	na	biblioteca	da	escola	ou	de	sua	cidade,	o	sig-
nificado	das	expressões	relacionadas	a	seguir.	Quanto	mais	aprofundada	sua	pesquisa,	melhor.

•	 Intelecto

•	 Reflexão crítica

•	 Filosofia

•	 Cidadania

!
?
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 2. agora que você concluiu a pesquisa, escreva, no quadro a seguir, utilizando uma palavra para 
cada lacuna, ideias que lembrem cada disciplina.

O que lembra o quê?

Matemática

Inglês

História

Geografia

Biologia

Língua  
Portuguesa

Educação 
Física

Arte

Filosofia

Física

Química

Sociologia

Preparação para discussão

 1. Responda às questões a seguir de modo que possa defender uma ideia diante de sua classe. Lem-
bre-se de que sua resposta deve ser clara, ou seja, não pode provocar interpretação duvidosa, e 
também deve ser feita com bases racionais. assim, você mostrará suas ideias e poderá participar 
com mais força na comunidade.

a)	 O	que	você	pensa	a	respeito	da	Filosofia?
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b)	Como	você	imagina	que	é	o	trabalho	de	um	filósofo?	Você	conhece	ou	já	ouviu	falar	de	um	
filósofo?	Qual	é	o	seu	nome	e	o	que	ele	escreveu?

Leitura e análise de texto

ao considerarmos que o conhecimento de qualquer tipo é algo a ser honrado e valorizado, 
um tipo que talvez seja, em razão de sua maior exatidão ou por dizer respeito a objetos mais belos 
e elevados, digno de maior valor do que qualquer outro, em ambos os casos deveríamos natural-
mente colocar o estudo da alma em primeiro lugar. o conhecimento da alma certamente contribui 
muitíssimo para o avanço da verdade em geral e, acima de tudo, para a nossa compreensão da 
Natureza, já que a alma é, em certo sentido, o princípio da vida animal. Nosso objetivo é captar 
e compreender primeiro sua natureza essencial e, segundo, suas propriedades; destas, algumas são 
compreendidas como afetos próprios da alma em si, enquanto outras são consideradas como 
sendo ligadas ao animal, já que este a carrega em si mesmo.

aRISTÓTELES. Da alma. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ps000011.pdf>.  
acesso em: 12 jul. 2013. Tradução Eloisa Pires.

Após	a	leitura	do	texto,	responda:	Qual	é	a	importância	do	estudo	da	alma?
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Leitura e análise de texto

Leia com bastante atenção o fragmento filosófico a seguir:

Pois nada mais faço do que persuadir a todos, jovens e anciãos, a não se preocu-
parem com si mesmos ou com suas posses, mas acima de tudo e principalmente a se 
preocuparem com o mais profundo aperfeiçoamento da alma. Digo a vocês que a 
virtude não é dada pela riqueza, mas que, de fato, a virtude gera riqueza e também 
todos os bens dos homens, públicos e também privados.

PLaTão. Apologia de Sócrates. Disponível em: <http://ia700301.us.archive.org/22/items/apologyphaedoan00longgoog/apologyphaedoan-
00longgoog.pdf>. acesso em: 21 out. 2013. Tradução Eloisa Pires.

 1. Sublinhe, no texto, as palavras que você desconhece. Depois, investigue uma por uma e registre 
os	significados	na	seção	Meu	vocabulário	filosófico,	disponível	no	final	deste	Caderno.

 2. Com base na leitura do texto, assinale somente as sentenças corretas.

a) Da riqueza vem tudo que precisamos, inclusive as virtudes.

b)	A	Filosofia	não	é	algo	para	os	jovens.

c) o mais importante é conhecer.

d) o mais importante é preocupar-se com o estudo da alma.

e)	 A	virtude	é	boa,	afinal	dela	nascem	a	riqueza	e	tudo	mais.

 3. Para os gregos, a “alma” era o lugar onde se situavam as ideias; mais tarde, esse “espaço” para 
ideias foi chamado de intelecto. Diferentemente do corpo, o intelecto é inteligível. Mas, assim 
como o corpo, ele pode ser melhorado. Complete o quadro, sugerindo atividades para me lhorar 
seu corpo e seu intelecto.

Atividades para melhorar o meu corpo Atividades para melhorar o meu intelecto
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Exercícios

 1. Para este exercício, reúna-se em grupo e tenha em mãos um espelho, que servirá para você 
começar	a	 formar	um	conceito	básico	sobre	reflexão.	Passe	o	espelho	para	cada	membro	do	
grupo se olhar e, depois, discuta com eles as seguintes questões:

a)	 O	que	se	vê	no	espelho?

b)	O	que	o	espelho	não	pode	refletir?

c)	 Como	e	para	que	o	espelho	é	utilizado?

Atividades para melhorar o meu corpo Atividades para melhorar o meu intelecto
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Com base na linha do quadro que mais chamou sua atenção, escreva um pequeno texto com-
parando a reflexão do espelho com a reflexão intelectual.

 2. Copie a linha do quadro anterior que mais chamou sua atenção.

Reflexão do espelho Reflexão intelectual

Necessita somente de luz.

Apenas reflete o que está à sua frente.

Apenas reflete as imagens do presente.

Apenas reflete o que é visível.

Caso não funcione direito, pode ser 
descartado. 

Não pode refletir a si mesmo.

Reflexão do espelho Reflexão intelectual

d)	Em	que	os	aspectos	da	reflexão	de	uma	imagem	no	espelho	se	assemelham	aos	aspectos	da	
reflexão	intelectual	ou	deles	diferem?	Preencha	o	quadro	a	seguir:

LIÇÃO DE CASA
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 1.	Registre	uma	situação	do	dia	a	dia	na	qual	um	jovem	precise	realizar	uma	reflexão.	Pode	ser	uma	situa
ção	real,	recuperada	com	a	ajuda	da	memória,	ou	uma	situação	fictícia,	inventada	para	este	exercício.

 2. Destaque um conteúdo que você estudou na 8a série/9o ano, de qualquer uma das disciplinas, 
e	elabore	uma	ou	duas	perguntas	para	reflexão	sobre	esse	conteúdo.

 3.	Releia	o	seguinte	texto	e	apresente	um	argumento	a	favor	da	afirmação	de	Platão	e	um	argu-
mento	para	questionar	esta	afirmação:

Pois nada mais faço do que persuadir a todos, jovens e anciãos, a não se preocuparem 
com si mesmos ou com suas posses, mas acima de tudo e principalmente a se preocuparem 
com o mais profundo aperfeiçoamento da alma. Digo a vocês que a virtude não é dada pela 
riqueza, mas que, de fato, a virtude gera riqueza e também todos os bens dos homens, públicos 
e também privados.

PLaTão. Apologia de Sócrates. Disponível em: <http://ia700301.us.archive.org/22/items/apologyphaedoan00longgoog/apologyphaedoan-
00longgoog.pdf>. acesso em: 21 out. 2013. Tradução Eloisa Pires.

 4.  Selecione um problema social atual e vivenciado por determinados grupos de jovens brasi-
leiros	e	apresente	questões	para	uma	reflexão	crítica	sobre	ele.

VOCÊ APRENDEU?
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SITuação DE aPRENDIzaGEM 2   
COMO	FUNCIONA	O	INTELECTO?	 
INTRoDução ao EMPIRISMo E ao CRITICISMo

 1. Represente, no espaço a seguir, por meio de um desenho, o funcionamento do rádio, da 
televisão	ou	do	celular,	considerando	os	aspectos	de	produção,	captação	e	decodificação	do	
som e das imagens. Personalize o desenho, deixe-o com a “sua cara”, ou seja, com a quali-
dade que você pode dar. Em caso de dúvida, peça a opinião dos colegas: ouvir o que os outros 
têm a dizer a nosso respeito ou de nosso trabalho pode ajudar a nos expressarmos cada vez melhor. 

 2. Responda às seguintes questões, com ajuda do debate em sala de aula:

a)	 Como	o	rádio,	a	televisão	e	o	celular	captam,	decodificam	e	reproduzem	sinais?

!
?
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b)	Como	o	intelecto,	ou	pensamento	humano,	capta	os	sinais	do	mundo?

c) É possível saber como o nosso pensamento funciona, do mesmo modo que o técnico co-
nhece	o	funcionamento	de	um	aparelho	de	rádio,	televisão	ou	celular?

Leia com atenção o texto a seguir:

Suponhamos, então, que a mente seja, como dissemos, uma folha em branco, vazia de 
elementos,	sem	qualquer	ideia:	–	Como	ela	é	preenchida?	De	onde	vem	essa	vasta	coleção	
que a imaginação aguda e ilimitada do homem nela inscreveu com uma variedade quase 
infinita?	De	onde	vem	todo	o	material	para	a	razão	e	o	conhecimento?	A	isso	eu	respondo,	
em uma palavra, da experiência. Nela está fundamentado todo nosso conhecimento; e dela, 
em última análise, ela própria se deriva. Nossa observação empregada seja sobre objetos 
externos sensíveis ou sobre operações internas de nossas mentes percebidas e refletidas por 
nós mesmos é o que fornece nossa compreensão com todo material de pensamento. Essas 
são as duas fontes de conhecimento a partir das quais derivam todas as ideias que temos, 
ou podemos ter, naturalmente.

Primeiro, nossos Sentidos, conhecedores de objetos sensíveis particulares, realmente 
transmitem para a mente inúmeras percepções sobre coisas, de acordo com os vários meios 
dentro dos quais esses objetos os afetam. E, assim, obtêm-se as ideias que temos sobre 
amarelo, branco, calor, frio, macio, duro, amargo, doce e todas aquelas que denominamos 
qualidades sensíveis; quando digo que os sentidos transmitem à mente, quero dizer que eles 
transmitem à mente, a partir de objetos externos, aquilo que produz nela tais percepções. 
a esta grande fonte da maioria das ideias que temos, dependentes unicamente de nossos 
sentidos, e da qual deriva nosso entendimento, eu denomino sensação.

Leitura e análise de texto

FILOSOFIA_CA_1s_Vol1_2014_P9.indd   13 06/11/13   17:17



Filosofia – 1ª série – Volume 1

14

Segundo, a outra fonte da qual a experiência fornece entendimento com ideias é a 
percepção de operações de nossas próprias mentes dentro de nós, empregadas sobre as ideias 
que têm; operações as quais, quando a alma chega a refletir e considerar, verdadeiramente 
fornecem o entendimento com outro conjunto de ideias, que não poderiam existir a partir 
de coisas externas. E tais são percepção, pensamento, questionamento, crença, racionalidade, 
conhecimento, vontade e todas as diferentes formas de ação de nossas mentes. 

Essa fonte de ideias, todo homem traz dentro de si; e, apesar de não ser um sentido, já 
que não tem nada a ver com objetos externos, ela se parece muito com um e pode ser 
adequadamente denominada como sentido interno. Mas, como denominei o outro sensação, 
logo denomino este como reflexão, sendo as ideias proporcionadas por ele apenas existentes 
por meio da reflexão da mente em suas próprias operações dentro de si mesma.

LoCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
gu010616.pdf>. acesso em: 12 jul. 2013. Tradução Eloisa Pires. 

 1. Sublinhe, no texto, as palavras que você desconhece. Depois, investigue uma por uma e registre 
os	significados	na	seção	Meu	vocabulário	filosófico,	disponível	no	final	deste	Caderno.

 2. Com base nas informações do texto, complete a coluna com o funcionamento equivalente da 
inteligência ou do intelecto ao funcionamento do rádio, da televisão ou do celular.

 3. Todo bom texto apresenta com clareza a sua ideia principal, que chamamos de tese. a seguir, 
há frases que fazem referência ao texto de John Locke. Circule a frase que apresenta a principal 
ideia do autor.

a) Existem dois tipos de conhecimento: os que provêm da experiência e os que fazemos sobre 
as operações de nossa mente.

b) a mente é vazia de ideias; as experiências é que dão a ela todo o conhecimento necessário.

c)	 A	reflexão	é	diferente	da	sensação.

O rádio, a televisão ou o celular O entendimento ou o intelecto

Capta o mundo pela antena ou cabo.

Analisa e interpreta o sinal.

Depois de interpretar o sinal,  
transforma-o em imagem ou som.

Só interpreta o sinal destinado a ele. 

Não aprende nada com o que capta.

Não pode refletir sobre o que capta.
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Pão quentinho e cheiroso
 

Doce
  

Suco de morango
 

Corte
 

Leitura
 

Cores
 

 4.	Quais	são	as	fontes	do	conhecimento	de	onde	jorram	todas	as	nossas	ideias?	Cite	três	exemplos.

 5. a seguir, estão algumas imagens que podem representar nossas ideias. Temos ideias asso-
ciadas à sensação, como amarelo, branco, quente, frio, mole, duro, amargo e doce. Elas são 
chamadas	de	qualidades	 sensíveis	 dos	 objetos.	Outras,	 temos	 em	virtude	da	 reflexão,	 como	 
o duvidar, o crer, o raciocinar, o conhecer, o querer. De acordo com esses critérios, escreva 
abaixo de cada imagem a palavra reflexão ou sensação.
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Duro
 

Dor de cabeça
  

Matemática
 

Justiça
 

Engenharia
 

autoridade
 

Toque macio
 

Riqueza
 

Dor de dente
 

Bebida gelada
 

Ciência
 

Números
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 6. Faça um desenho, no espaço a seguir, que represente o funcionamento do intelecto conside-
rando	as	fontes	das	ideias,	a	sensação	e	a	reflexão.	Não	se	esqueça	de	deixar	o	desenho	com	a	
“sua cara”, com a qualidade que você pode dar. Em caso de dúvida, pergunte a opinião dos 
colegas: ouvir o que os outros têm a dizer a nosso respeito ou de nosso trabalho pode ajudar a 
nos expressarmos cada vez melhor.
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Pesquise, na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou de sua cidade, o 
significado	das	palavras	relacionadas	a	seguir.	Quanto	mais	aprofundada	sua	pesquisa,	melhor.

•	 Experiência

•	 Conhecimentos a priori

•	 Conhecimentos a posteriori

•	 Sensação

PESQUISA INDIVIDUAL
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Da distinção entre o conhecimento puro e o empírico 
Não há dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência; pois de que 

outro modo poderia a nossa faculdade de conhecimento ser despertada para o exercício, não fosse 
por meio de objetos que estimulam nossos sentidos e, em parte, produzem representações por si 
mesmos, em parte colocam em movimento a atividade de nosso entendimento, levando-a a 
compará-las, conectá-las ou separá-las e, assim, transformar a matéria bruta das impressões sensíveis 
em	um	conhecimento	de	objetos	chamado	experiência?	No que diz respeito ao tempo, portanto, 
nenhum conhecimento antecede em nós à experiência, e com esta começam todos. 

ainda, porém, que todo nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso surge 
ele apenas da experiência. Pois poderia bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento por 
experiência fosse um composto daquilo que recebemos por meio de impressões e daquilo que 
nossa própria faculdade de conhecimento (apenas movida por impressões sensíveis) produz por 
si mesma; uma soma que não podemos diferenciar daquela matéria básica enquanto um longo 
exercício não nos tenha tornado atentos a isso e aptos a efetuar tal distinção. 

aquela expressão não é suficientemente determinada, contudo, para designar de maneira 
adequada o sentido integral da questão posta. Pois, se costuma dizer, de muitos conhecimentos 
derivados de fontes da experiência que nós somos capazes ou participantes deles a priori, na medida 
em que não os derivamos imediatamente da experiência, mas sim de uma regra universal que, no 
entanto, tomamos emprestada da própria experiência. assim, diz-se de alguém que solapou os 
fundamentos de sua casa que ele poderia saber a priori que ela cairia, i.e., ele não precisava esperar 
pela experiência em que ela de fato caísse. Inteiramente a priori, contudo, ele não poderia mesmo 
sabê-lo. Pois teria que aprender antes, por meio da experiência, que os corpos são pesados e, por 
isso, caem quando lhes é retirado o suporte. 

No que segue, portanto, entendermos por conhecimento a priori aqueles que se dão não 
independentemente desta ou daquela, mas de toda e qualquer experiência. a eles se supõe os 
conhecimentos empíricos ou aqueles que só são possíveis a posteriori, i.e., por meio da 
experiência.

KaNT, Immanuel. Crítica da razão pura.	Tradução	Fernando	Costa	Mattos.	2.	ed.	Petrópolis:	Vozes;	 
Bragança Paulista: Editora universitária São Francisco, 2013. p. 45-46.

•	 Reflexão

Leitura e análise de texto
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 1. Sublinhe, no texto, as palavras que você desconhece. Depois, investigue uma por uma e registre 
os	significados	na	seção	Meu	vocabulário	filosófico,	disponível	no	final	deste	Caderno.

 2.	Qual	é	a	ideia	principal,	ou	tese,	do	texto?

 1.	Destaque	o	nome	de	um	filme	ou	programa	de	televisão	que	você	considera	bom	e	argumente	
a	respeito	de	sua	qualidade.	Analise	os	seus	argumentos	e	responda:	Quais	são	os	critérios	que		
o	levam	a	afirmar	que	um	filme	ou	um	programa	tem	qualidade?

 2. Para Kant, o que são conhecimento a priori e conhecimento a posteriori?

 3. Destaque a diferença central entre as ideias apresentadas no texto de Locke e no de Kant.

VOCÊ APRENDEU?
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Filosofia Antiga

Contexto histórico 
geral, datas e 

subdivisões do 
período

Principais  
problemas  
filosóficos

Principais escolas 
filosóficas

Grandes filósofos 
do período

SITuação DE aPRENDIzaGEM 3   
INSTRUMENTOS	DE	PESQUISA	EM	HISTÓRIA	DA	FILOSOFIA

Existem muitas divisões possíveis para a História da Filosofia. uma delas será explanada pelo 
professor para apreensão da ideia geral.

Preencha a coluna no decorrer da explicação do professor. anote tudo o que você achar interes-
sante e aquilo que o professor enfatizar.

!
?

FILOSOFIA_CA_1s_Vol1_2014_P9.indd   21 06/11/13   17:17



Filosofia – 1ª série – Volume 1

22

Filosofia Medieval

Contexto  
histórico geral, 

datas e subdivisões 
do período

Principais  
problemas  
filosóficos

Principais escolas 
filosóficas

Grandes filósofos 
do período
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Filosofia Moderna

Contexto  
histórico geral, 

datas e subdivisões 
do período

Principais  
problemas  
filosóficos

Principais escolas 
filosóficas

Grandes filósofos 
do período
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Filosofia Contemporânea

Contexto  
histórico geral, 

datas e subdivisões 
do período

Principais  
problemas  
filosóficos

Principais escolas 
filosóficas

Grandes filósofos 
do período
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 1.	Realize	uma	pesquisa	biográfica	sobre	a	vida	de	um	filósofo	indicado	pelo	professor.	Orga-
nize essa pesquisa com base nas perguntas e solicitações a seguir.

a)	 Quando	e	onde	o	filósofo	viveu?	Quais	foram	os	fatos	mais	marcantes	da	vida	dele?

b)	Ele	se	inspirou	em	quem?	E	influenciou	quem?

LIÇÃO DE CASA

anote aqui a data em que você deve apresentar esta lição de casa ao professor: 
____/_____/_____.
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c) o que ele pensou sobre:

•	 Ética

•	 Política

•	 Teoria do Conhecimento

d)	Além	dessas	informações,	você	encontrou	alguma	outra	curiosidade	a	respeito	da	vida	dele?
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Filósofo 2

a) o sentido da vida era o prazer. Todas as coisas eram feitas por átomos.

b) Ensinava em um jardim, para quem quisesse aprender, inclusive mulheres, jovens, 
escravos e idosos.

c)	 Segundo	ele,	os	deuses	não	estão	preocupados	com	a	nossa	vida,	afinal,	seres	felizes	não	
têm preocupação.

Filósofo 3

a) usou a dúvida metódica.

b)	Considerado	o	primeiro	filósofo	moderno.

c) “Penso, logo existo” é uma de suas frases mais conhecidas.

Filósofo 4

a) Criou o materialismo histórico dialético.

b) Procurou entender a forma de dominação econômica por meio do materialismo histórico.

c) Segundo ele, a história da humanidade é feita pela luta de classes, por opressores e 
oprimidos.

 1.	Identifique	os	nomes	dos	filósofos,	com	base	nas	pistas.	Depois,	complete	as	palavras	cruzadas.

Filósofo 1

a)	 Sistematizou	a	Filosofia	e	as	regras	da	Lógica.

b) Gostava de ensinar andando.

c) Foi mestre de alexandre, o Grande.

d) Segundo ele, todas as coisas eram constituídas por forma e conteúdo.

PESQUISA INDIVIDUAL
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Filósofo 6

a) Sua missão era revelar aos homens o não saber de cada um.

b) Procurava fazer que as pessoas tomassem consciência delas mesmas.

c) Segundo ele, o verdadeiro saber nos conduz a valores morais. Cuidar de si é cuidar da 
vida na cidade.

a)	 Uma	das	filósofas	mais	importantes	do	mundo	pósSegunda	Guerra.	Seus	estudos	no	
âmbito	da	filosofia	existencial,	sua	teoria	sobre	o	surgimento	do	totalitarismo,	o	uso	
da	expressão	“banalidade	do	mal”,	entre	outras	reflexões,	tornaramna	uma	intelectual	
importantíssima nos debates contemporâneos.

b) Para ela, homens e mulheres desempenham três atividades: labor (atividades biológicas), 
trabalho (criação do mundo humano) e ação (interação entre as pessoas, constituindo-se a 
esfera política).

c) Esteve no julgamento de um nazista e observou que ele não era um vilão monstruoso, 
mas uma pessoa incapaz de pensar por conta própria. Ele demonstrava a banalidade do 
mal na mediocridade de sua vida.

Filósofo 7

a) Fundou a academia e escreveu vários diálogos em que o personagem central era o seu 
mestre, Sócrates.

b) Segundo ele, o mundo é uma cópia das ideias. as almas conheciam essas ideias perfeitas, 
mas, para viver na Terra, tinham de esquecê-las. Lembrar era aprender.

c) Para ele, o amor (Eros) é o que une todas as coisas na natureza. a essência do amor é a união.

Filósofo 5

Filósofo 8

a) Procurou observar os limites da razão humana.

b)	 Revolucionou	a	Filosofia	ao	demonstrar	que	não	podemos	conhecer	o	mundo	realmente	
como é, mas conhecemos teoricamente apenas fenômenos.

c) Demonstrou que não é pela razão que podemos provar a existência de Deus, mas pelo 
desejo do bem dentro de nós.
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 2.	Cada	filósofo	procurou	refletir	criticamente	sobre	a	ação	dos	homens	e	os	conhecimentos	de	
seu	tempo.	Sobre	quais	assuntos	você	considera	que	vale	a	pena	refletir?	Complete	o	quadro	
apontando ações humanas e conhecimentos.

1

2 3

7

4

6

5

8

Ações Conhecimentos
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 1.		Quais	são	as	principais	características	da	Filosofia	Antiga?

 2.	Por	que	a	técnica,	ou	a	evolução	da	tecnologia,	é	um	tema	tratado	pela	Filosofia	Contemporânea?

 3.	Escolha	um	dos	filósofos	que	você	pesquisou	nesta	Situação	de	Aprendizagem	e	destaque	a	
principal preocupação	filosófica	defendida	por	ele.

VOCÊ APRENDEU?
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SITuação DE aPRENDIzaGEM 4 
ÁREaS Da FILoSoFIa

 1.	Pesquise,	na	internet,	em	dicionários	de	Filosofia,	na	biblioteca	da	escola	ou	de	sua	cidade,	o	sig-
nificado	das	expressões	relacionadas	a	seguir.	Quanto	mais	aprofundada	sua	pesquisa,	melhor.

•	 Política 

•	 Ética 

•	 Estética 

•	 Filosofia da História 

!
?

PESQUISA INDIVIDUAL
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 2. Com base em sua pesquisa, responda:

Sobre Política

a)	 Quais	são	as	melhores	leis?

b)	 	Como	podemos	conviver	com	as	outras	pessoas	sem	violência?

Sobre Ética

c)	 Como	saber	qual	é	a	melhor		atitude	a	ser	tomada?

d)	Qual	é	a	importância	de	se	fazer	o	bem?

Sobre Estética

e)	 Quais	são	os	critérios	para	identificarmos	uma	obra	de	arte?

f )	 Existe	um	padrão	de	beleza	universal	válido	para	todas	as	culturas?
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Leitura e análise de texto

Epistemologia (também chamada Teoria da Ciência) é uma parte da Filosofia da Ciência 
que está relacionada à natureza do conhecimento científico e seus grandes problemas, entre 
os	quais:	como,	e	em	que	condições	é	possível	conhecer?	Existe	a	certeza	absoluta	do	conhe-
cimento?	Se	existe,	como,	e	em	que	condições?	Quais	são	as	características	do	conhecimento	
dentre	as	Ciências	Naturais,	as	Ciências	Humanas	e	as	Ciências	Formais?

Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência – CLE/unicamp. Disponível em: <http://www.unicamp.br/ 
unicamp/unicamp_hoje/ju/outubro2007/ju375pag05.html>. acesso em: 12 jul. 2013.

Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas. E, digam o que disserem, na 
vida científica, os problemas não se formulam de modo espontâneo. É justamente esse 
sentido do problema que caracteriza o verdadeiro espírito científico. Para o espírito cien-
tífico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver 
conhecimento científico.

BaCHELaRD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Tradução Estela dos 
Santos abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. p. 18.

Conhecer uma realidade é, no sentido usual da palavra “conhecer”, tomar conceitos já feitos, 
dosá-los, e combiná-los em conjunto até que se encontre um equivalente prático do real.

BERGSoN, Henri. O pensamento e o movente. Tradução Bento Prado Neto.  
São Paulo: Martins Fontes, 2006. (Tópicos).

Sobre Filosofia da História

g)	 O	que	é	o	tempo?

h)	O	que	é	história	humana?
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 1. após a leitura dos textos, debata com seus colegas e responda às questões a seguir:

a)	 Nós	devemos	confiar	na	Ciência?	Escreva	três	motivos	que	comprovem	sua	opinião.

b)	Quem	faz	a	Ciência?	Como	se	forma	um	cientista?

c)	 A	Ciência	é	importante?	Por	quê?

d)	A	Ciência	tem	limites?	Quais?
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 2. Leia os textos apresentados e discuta as seguintes questões:

a)	 O	que	é	conhecer?

b)	Como	podemos	conhecer?

Exercícios

 1. Com base nas categorias de aristóteles explicadas pelo seu professor, procure responder o que é 
o ser de cada objeto seguindo o exemplo apresentado no quadro.
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Quadro sobre a investigação do ser das coisas
A

s q
ua

tr
o 

ca
us

as
 d

a 
ex

ist
ên

ci
a

da
s c

oi
sa

s o
u 

os
 fu

nd
am

en
to

s O	que	você	quer	saber	o	que	é? Lápis

Qual	é	a	causa	material?	 
(De	que	é	feito?) O lápis é feito de madeira e grafite.

Qual	é	a	causa	formal?	 
(Qual	é	a	forma?)

O lápis é cilíndrico e é pontiagudo em 
uma das extremidades.

Qual	é	a	causa	eficiente,	ou	quem	une	a	
forma	com	a	matéria?	(Quem	fez?)

O operador da máquina  
de fazer lápis.

Qual	é	a	causa	final?	 
(Por	que	foi	feito?)

Para escrever e poder apagar depois, 
se for necessário.

Quadro sobre a investigação do ser das coisas

A
s q

ua
tr

o 
ca

us
as

 d
a 

ex
is

tê
nc

ia
da

s c
oi

sa
s o

u 
os

 fu
nd

am
en

to
s O	que	você	quer	saber	o	que	é? Eu mesmo

Qual	é	a	causa	material?	 
(De	que	é	feito?)

Qual	é	a	causa	formal?	 
(Qual	é	a	forma?)

Qual	é	a	causa	eficiente,	ou	quem	une	a	
forma	com	a	matéria?	(Quem	fez?)

Qual	é	a	causa	final?	(Por	que	foi	feito?)

Quadro sobre a investigação do ser das coisas

A
s q

ua
tr

o 
ca

us
as

 d
a 

ex
is

tê
nc

ia
da

s c
oi

sa
s o

u 
os

 fu
nd

am
en

to
s O	que	você	quer	saber	o	que	é? O amor

Qual	é	a	causa	material?	 
(De	que	é	feito?)

Qual	é	a	causa	formal?	
(Qual	é	a	forma?)

Qual	é	a	causa	eficiente,	ou	quem	une	a	
forma	com	a	matéria?	(Quem	fez?)

Qual	é	a	causa	final?	(Por	que	foi	feito?)

FILOSOFIA_CA_1s_Vol1_2014_P9.indd   36 06/11/13   17:17



Filosofia – 1ª série – Volume 1

37

 2. além das quatro causas da existência das coisas, aristóteles nos propôs pensar os seres ainda em 
outras categorias. obser ve o exemplo, complete o quadro e proponha uma coisa ou uma pessoa 
para pensar as categorias de aristóteles. 

Quadro sobre a investigação do ser das coisas

A
s q

ua
tr

o 
ca

us
as

 d
a 

ex
is

tê
nc

ia
da

s c
oi

sa
s o

u 
os

 fu
nd

am
en

to
s O	que	você	quer	saber	o	que	é? O estudo

Qual	é	a	causa	material?	 
(De	que	é	feito?)

Qual	é	a	causa	formal?	 
(Qual	é	a	forma?)

Qual	é	a	causa	eficiente,	ou	quem	une	a	 
forma	com	a	matéria?	(Quem	fez?)

Qual	é	a	causa	final?	 
(Por	que	foi	feito?)

Substância Constituída de  
matéria e forma.

Lápis (madeira e grafite, em  
forma de cilindro).

Qualidade Qualidades e defeitos.

O lápis é vermelho e bonito, mas está 
difícil de apontar, porque a grafite não 
está bem centralizada e a ponta quebra 

a cada tentativa.

Quantidade Quantos? Muito  
ou pouco? Pouco: apenas um.

Relação Como ele é em relação às 
outras coisas?

Ele é mais comprido do que a borracha e 
escreve menos forte do que a caneta.

Ação O que ele faz? Serve para desenhar, escrever ou apagar 
palavras e números.

Passividade Como ele se desgasta? Ele se desgasta sendo apontado, pelo uso 
e pela umidade, que pode apodrecê-lo.
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Onde

Onde ele está?  
Em que lugar fica,  
em geral, ou onde  

está agora?

Ele está na sala de aula, mas, em geral, 
podemos encontrá-lo em papelarias 

e escritórios.

Tempo Quando e quanto tempo? Hoje.

Posse O que ele possui? Possui borracha na extremidade.

Posição Como ele está ou fica? Deitado.

Substância Constituída de 
matéria e forma.

Qualidade Qualidades e defeitos.

Quantidade Quantos? Muito ou pouco?

Relação Como ele é em relação às 
outras coisas?

Ação O que ele faz?

Passividade Como ele se desgasta?

Onde
Onde ele está? Em que lugar 
fica, em geral, ou onde está 

agora?

Tempo Quando e quanto tempo?

Posse O que ele possui?

Posição Como ele está ou fica?
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Substância Constituída de 
matéria e forma.

Qualidade Qualidades e defeitos.

Quantidade Quantos? Muito ou pouco?

Relação Como ele é em relação às 
outras coisas?

Ação O que ele faz?

Passividade Como ele se desgasta?

Onde
Onde ele está? Em que lugar 
fica, em geral, ou onde está 

agora?

Tempo Quando e quanto tempo?

Posse O que ele possui?

Posição Como ele está ou fica?

 3.	Com	base	nas	explicações	do	professor	e	na	imagem	abaixo,	marque	com	X	as	afirmações	que	
desobedecem os princípios listados nos quadros:
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Premissa 1: “Todas as estrelas do quadro têm 5 pontas”.

Outras	afirmações	a	respeito	 
da premissa

Princípio da 
identidade

Princípio da não 
contradição

Princípio do 
terceiro excluído

Todas as estrelas do quadro não 
têm cinco pontas.

Todas as estrelas do quadro às 
vezes têm e às vezes não têm 

cinco pontas.

Todas as estrelas do quadro não 
são iguais a elas mesmas.

Premissa 2: “Todas as estrelas apresentadas são amarelas”.

 1. Siga as pistas para desvendar as palavras escondidas no caça-palavras.

a)	 Área	da	Filosofia	que	procura	pensar	as	ciências.

b)	Área	da	Filosofia	que	procura	estudar	o	conhecimento	e	a	ação	do	homem	em	relação	às	
suas atitudes.

c)	 Área	da	Filosofia	que	investiga	a	legitimidade	do	poder	e	do	convívio	humano.

d) Por meio da __________________ temos as regras do pensamento.

VOCÊ APRENDEU?

Outras	afirmações	a	respeito	 
da premissa

Princípio da 
identidade

Princípio da não 
contradição

Princípio do 
terceiro excluído

Todas as estrelas do quadro não 
são amarelas.

Todas as estrelas do quadro já 
foram azuis.

as estrelas do quadro são 
diferentes delas mesmas.
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 2.	Apresente	as	quatro	causas	da	metafísica	de	Aristóteles	e	explique	o	que	significam.

 3. Dada a seguinte premissa: “No quadro a seguir, todas as setas estão apontadas para baixo”, o 
que não	é	permitido	deduzir	disso?

a L M G E u J a D J F a L K S J u E R W G o u D L F F J P L J

F S E R L S E P I S T E M o L o G I a D J F L K a S S D J I L

S a K D D D J B a F S G T u W M E N I P F S a L D u u J D S D

F P E N S a M E N T o D E I X Q R Y P o L I T I C a R a a a L

L o G I C a S L ç Q W Q Y C H S D L E E R C Q Y G E E R a R Y

W R E L F F G o Y T T a P o W Q W E o J E I I S P Q Q S I a a

F a M I E T I C a I G o S S a o a D a a R T E a S D D F C V V

F D S F a S D F S a S S D F a S D B N G B E H K G K K a a V E

a)	 Que,	no	quadro,	não	há	setas	apontadas	para	o	lado	direito.

b)	Que,	no	quadro,	não	há	setas	apontadas	para	cima.

c)	 Que,	no	quadro,	pode	ser	que	haja	apenas	uma	seta	apontada	para	a	esquerda.

d)	Que	não	há	setas	fora	do	quadro.

e)	 Que,	no	quadro,	as	setas	são	verdes.
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SITuação DE aPRENDIzaGEM 5 
INTRoDução À FILoSoFIa Da CIÊNCIa

Pesquise, na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou de sua cidade, o significado 
dos	termos	e	da	expressão	relacionados	a	seguir.	Quanto	mais	aprofundada	sua	pesquisa,	melhor.

•	 Ciência

•	 Termo científico

•	 Hipótese

•	 Tese

PESQUISA INDIVIDUAL

!
?
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•	 Indução

•	 Dedução

Exercícios 

 1.	Qual	é	a	diferença	entre	os	dois	blocos	de	informações	apresentados	no	quadro	a	seguir?

Bloco 1 Bloco 2

Todos os homens vivos respiram. Meu irmão respira.

Meu irmão é um homem vivo. Meu irmão é um homem vivo.

Portanto, meu irmão respira. Portanto, todos os homens vivos respiram.

 2. apresente um exemplo de seu cotidiano no qual você pode utilizar dedução e indução.
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 3. o quadro a seguir apresenta um exemplo de indução e dedução.

Indução, ou dados obtidos  
a partir de experiências

O livro de Matemática 
tem exercícios com frações.

Criação da lei ou teoria Exercícios com frações são difíceis.

Exercício de dedução Logo, os livros de Matemática são difíceis, 
porque têm exercícios com frações.

  Com base no modelo, complete os quadros seguintes com novos exemplos de indução e 
dedução.

Indução, ou dados 
obtidos a partir de  

experiências

Criação da lei ou 
teoria

Exercício de 
dedução

Indução, ou dados 
obtidos a partir de  

experiências

Criação da lei ou 
teoria

Exercício de 
dedução
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 1.	(Programador	analista	II	–	Imprensa	Oficial/Vunesp	–	2008)	Quatro	pessoas	foram	capturadas	
pela polícia. Sabe-se que duas delas roubaram as outras duas. No seguinte depoimento dessas pes-
soas, as duas que roubaram estão mentindo, e as duas que foram roubadas estão dizendo a verdade.
Tiago: Fui roubado pelo Diogo.
João: Ricardo foi roubado.
Diogo: Fui roubado pelo Tiago.
Ricardo: João foi roubado.

Com essas informações, conclui-se logicamente que as pessoas que roubaram são:

a) Tiago e Diogo.
b) Tiago e João.
c) João e Ricardo.
d) João e Diogo.
e) Tiago e Ricardo.

Desafio!

a seguir, serão apresentados testes de concursos públicos que se utilizam do raciocínio 
lógico	como	forma	de	seleção	de	candidatos.	Você	aceita	o	desafio	de	resolvêlos?

Indução, ou dados 
obtidos a partir de  

experiências

Criação da lei ou 
teoria

Exercício de 
dedução
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 2. (Fundação Carlos Chagas – 2006) uma turma de alunos de um curso de Direito reuniu-se em um 
restaurante para um jantar de confraternização e coube a Francisco receber de cada um a quantia 
a	ser	paga	pela	participação.	Desconfiado	que	Augusto,	Berenice	e	Carlota	não	tinham	pagado	as	
suas respectivas partes, Francisco conversou com os três e obteve os seguintes depoimentos:
augusto: Não é verdade que Berenice pagou ou Carlota não pagou.
Berenice: Se Carlota pagou, então Augusto também pagou.
Carlota: Eu paguei, mas sei que pelo menos um dos dois outros não pagou.

Considerando que os três falaram a verdade, é correto afirmar que:

a) apenas Berenice não pagou a sua parte.

b) apenas Carlota não pagou a sua parte.

c) augusto e Carlota não pagaram suas partes.

d) Berenice e Carlota pagaram suas partes.

e) os três pagaram suas partes.

 3.	(Nossa	Caixa	Nosso	Banco/Vunesp	–	2002)	Todo	torcedor	do	time	A	é	fanático.	Existem	torcedores	
do	time	B	que	são	fanáticos.	Marcos	torce	pelo	time	A	e	Paulo	é	fanático.	Podese,	então,	afirmar	que:

a) Marcos é fanático e Paulo torce pelo time a.

b) Marcos é fanático e Paulo torce pelo time B.

c) Marcos também torce pelo time B e Paulo torce pelo time a.

d) Marcos também torce pelo time B e o time de Paulo pode não ser a nem B.

e) Marcos é fanático e o time de Paulo pode não ser a nem B.

a Ciência é uma atividade racional e, por isso, vale-se das regras da Lógica para funda-
mentar seus conhecimentos. No entanto, a indução não parte das regras lógicas para se 
legitimar.	Ela	parte	da	experiência.	Vejamos	como	David	Hume	propôs	o	problema:	

Parte II

28. Mas nós ainda não atingimos algo minimamente satisfatório com relação à questão 
primeiramente proposta. Cada solução ainda levanta uma nova questão tão difícil quanto 
a	que	a	precede,	e	nos	leva	a	mais	questionamentos.	Quando	se	pergunta,	Qual a natureza 
de todos nossos argumentos com relação a fatos reais?, a resposta adequada parece ser a que 
eles	são	baseados	na	relação	de	causa	e	efeito.	Quando	novamente	se	pergunta,	Qual a 

Leitura e análise de texto

46
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 1. Sublinhe, no texto, as palavras que você desconhece. Depois, investigue uma por uma e registre 
os	significados	na	seção	Meu	vocabulário	filosófico,	disponível	no	final	deste	Caderno.

 2. Com base no texto, responda às questões:

a)	 Qual	é	a	natureza	de	todos	os	nossos	raciocínios	sobre	os	fatos,	segundo	Hume?

b) De acordo com Hume, qual é o fundamento de todos os nossos raciocínios e conclusões 
sobre	a	relação	de	causa	e	efeito?

 3. Por que Hume vê um problema na fundamentação das conclusões por meio da observação da 
experiência?

fundamentação de todos os nossos argumentos e conclusões referentes a tal relação?, pode-se res-
ponder em uma só palavra: experiência. Mas se ainda quisermos dar continuidade a nosso 
humor investigativo, e perguntarmos Qual a fundamentação de todas as conclusões baseadas 
na experiência?, isso implicaria uma nova questão, que pode ser de mais difícil solução e 
explicação. Filósofos, que se dão ares de sabedoria e suficiência superiores, têm uma árdua 
tarefa quando encontram pessoas com disposição investigativa, que os empurram para fora 
de todos os cantos em que se recolhem, e que certamente trazem a eles algum dilema perigoso. 
o melhor expediente para prevenir essa confusão é sermos modestos em nossas pretensões; 
e até mesmo descobrir a dificuldade nós mesmos antes de esta nos ser apresentada. Desse 
modo, podemos fazer de nossa ignorância uma espécie de mérito.

HuME, David. an enquiry concerning human understanding. Essays and treatises on several subjects. p. 42.  
Disponível em: <http://goo.gl/b6NXkl>. acesso em: 29 out. 2013. Tradução Eloisa Pires. 
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	 Por	que	a	previsão	do	peru	falhou?	Leis	e	teorias	são	questionáveis	ou,	ao	contrário,	são	verdades	
absolutas?

 2.	Afirmase,	constantemente,	que	da	observação	das	experiências	tiramos	os	conhecimentos.	Mas	
será	que	cada	um	de	nós	observa	da	mesma	maneira?	Será	que	nossa	visão,	nossa	audição,	nosso	
paladar,	nosso	tato	e	nosso	olfato	são	iguais	aos	dos	outros	seres	humanos?	As	pessoas	podem	
observar uma mesma situação de modos diferentes. analise as seguintes imagens e responda à 
questão:	Quais	são	os	limites	da	observação?

Plano	ou	profundo?	Há	
um	corte	na	imagem?

©
 a

lb
um

/a
K

G
-I

m
ag

es
/L

at
in

sto
ck

Estático	ou	em	movimento?

©
 S

PL
/L

at
in

sto
ck

O	chão	ou	o	teto?

©
 S

PL
/L

at
in

sto
ck

Exercícios

 1.	Veja	um	exemplo	dado	por	Bertrand	Russell,	e	adaptado	por	nós,	sobre	a	indução.

Certo peru foi alimentado, durante um ano, às 9 horas (dado).

Ele criou, então, uma lei: sou alimentado todos os dias às 9 horas (teoria).

amanhã, às 9 horas, serei alimentado (previsão).

No entanto, houve um problema com a previsão do peru, pois, no dia seguinte à sua 
previsão, ele foi degolado, porque era véspera de Natal e ele seria servido na ceia.
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Em grupo, observe pequenos fenômenos na sala de aula. Depois, anote essas observações, tais como 
“o Sol atravessa o vidro e aquece a carteira”, procurando perceber as relações que acompanham essa 
afirmação. Por exemplo, o Sol é quente e emite calor; o vidro é transparente e permite a passagem de 
calor e de luz; a carteira recebe calor e fica aquecida. Essas hipóteses são um exemplo de como elaboramos 
conceitos: interpretando informações e relacionando-as umas com as outras. Nessa perspectiva, podemos 
dizer que a Ciência também contempla a interpretação.

Você	deverá	chegar	a	um	resultado	semelhante	ao	do	quadro	seguinte.

Observação: O Sol atravessa o vidro e aquece a carteira.

Hipótese 1: O Sol é quente e emite raios de calor.

Hipótese 2: O vidro é transparente e permite a passagem de calor e luz.

Hipótese 3: A carteira recebe calor e fica aquecida.

PESQUISA EM GRUPO

Vertical	ou	horizontal? Plano	ou	ondulado?
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av
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Exercícios

 1. Dadas as alternativas a seguir, assinale a incorreta.

a)	 Karl	Popper	faz	críticas	ao	método	científico	tradicional	(experimentação,	hipótese	e	confir-
mação),	afirmando	que	este	apresenta	resultados	equivocados.	Por	este	motivo,	ele	propõe	o	
princípio da falseabilidade.

b) Segundo Karl Popper,  não podemos provar que uma teoria universal é verdadeira, mas pode-
mos provar que é falsa, quando submetemos suas hipóteses a possíveis modos de falseá-las.

Observação:

Hipótese 1:

Hipótese 2:

Hipótese 3:

Observação:

Hipótese 1:

Hipótese 2:

Hipótese 3:

Observação:

Hipótese 1:

Hipótese 2:

Hipótese 3:

  Com base no quadro anterior, complete os quadros seguintes com novas proposições a respeito 
de fenômenos observados no espaço da escola.
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 2. observe o modelo:

  agora, proceda da mesma forma: crie suas hipóteses e, para cada uma delas, cinco falseamentos 
possíveis:

Hipótese:

Se eu soltar esta borracha, ela cairá no chão e 
rolará para a esquerda.

Falseamentos possíveis:

Se soltar esta borracha, ela não cairá no chão 
nem rolará para lado nenhum.

Se soltar esta borracha, ela cairá para cima.

Se soltar esta borracha, ela cairá para a parede.

Se soltar esta borracha, ela ficará suspensa no ar.

Se soltar esta borracha, ela cairá no chão e rolará 
para a direita.

Se soltar esta borracha, ela cairá no chão e rolará 
para cima.

Se soltar esta borracha, ela cairá no chão e rolará 
para baixo.

Se soltar esta borracha, ela cairá no chão e não 
rolará.

Se soltar esta borracha, ela cairá no chão e 
desaparecerá.

©
 P

at
ríc

ia
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au
lo

zi/
M

ap
s W

or
ld

 

c)	 Quando	uma	hipótese	não	consegue	passar	nos	experimentos,	e	é	falsificável,	o	cientista	
deve substituí-la e realizar testes sobre ela.

d) o progresso da Ciência para Karl Popper dá-se tanto por tentativas e erros, como pela 
ousadia do cientista.

e) Karl Popper considera que o(s) conceito(s) de verdade endossado(s) pela Ciência não 
serve(m)	para	confirmar	uma	teoria,	e	sim	para	refutála.

f )	 Uma	teoria	científica	não	é	boa	quando	estiver	aberta	a	fatos	novos,	que	criticam	seus	
conceitos e princípios.
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Hipótese:

Falseamentos possíveis:

Hipótese:

Falseamentos possíveis:

Hipótese:

Falseamentos possíveis:
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VOCÊ APRENDEU?

 1. assinale a frase que não falsearia a seguinte lei de Newton: “Todo corpo continua em seu estado 
de repouso, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele”.

a) uma bola (corpo) estava parada no meio de campo e, ao ser chutada pelo zagueiro (forças 
aplicadas), foi parar na área adversária.

b)	Uma	folha	de	papel	(corpo)	ficou	imóvel	sobre	a	mesa,	mesmo	recebendo	uma	forte	venta
nia (forças aplicadas).

c) o carrinho de supermercado (corpo) começou a se mover, sem nenhum tipo de força que o 
fizesse	sair	do	lugar.

d) o carro na garagem de casa (corpo) não se moveu, mesmo quando foi puxado por um 
potente guincho (forças aplicadas), por meio de uma corda, compatível com sua massa.

e)	 O	aparelho	celular	(corpo)	ficou	suspenso	no	ar	ao	ser	atirado	(forças	aplicadas) no chão.

 2.	Segundo	 a	 ordem	 do	 desenvolvimento	 da	 Ciência,	 proposta	 por	 Thomas	 Kuhn,	 enumere	
sequencialmente:

(   ) Crise

(   ) Ciência normal

(			)	Revolução	científica

(   ) Nova Ciência normal

(   ) Pré-Ciência

 3. assinale a frase que não	diz	respeito	ao	conceito	de	paradigma	de	Thomas	Kuhn.

a) Paradigma é o modelo da Ciência normal.

b)  a Ciência normal é determinada forma histórica de fazer Ciência. Esta forma de fazer ou 
pensar a Ciência é o paradigma.

c) a anomalia ocorre quando um paradigma não consegue explicar alguns fenômenos.

d)	 	Com	base	nas	anomalias,	iniciase	uma	crítica	do	paradigma	científico	e,	com	isso,	é	possível	
a	ocorrência	de	uma	revolução	científica.

e) Cada cientista tem um paradigma particular e pessoal, que nunca partilha com outro 
cientista.
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SITuação DE aPRENDIzaGEM 6  
INTRODUÇÃO	À	FILOSOFIA	DA	RELIGIÃO	–	DEUS	E	A	RAZÃO

apresentaremos, nesta Situação de aprendizagem, o uso da racionalidade relacionada à existência 
de	Deus.	Seria	possível	conhecer	Deus	sob	o	ponto	de	vista	da	razão?	Como	a	razão	pode	saber	sobre	
a	existência	de	Deus?	Há	limites?

Pesquise, na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou de sua cidade, o 
significado	das	palavras	relacionadas	a	seguir.	Quanto	mais	aprofundada	sua	pesquisa,	melhor.

•	 Fé e razão

•	 Tolerância

•	 Religião: 

•	 alteridade

PESQUISA INDIVIDUAL

!
?
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Como podemos provar racionalmente que Deus existe?

Nome dos colegas Resposta de cada colega

Qual é a diferença entre pensar e sentir?

Nome dos colegas Resposta de cada colega

Debate

Debata com seus colegas as questões a seguir. Não se esqueça de anotar a sua opinião e a deles.
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Exercícios

  Com base nas explicações de seu professor, responda:

 1.	Segundo	Kant,	quais	são	as	provas	da	existência	de	Deus?

 2.	Por	que	a	existência	de	Deus	não	pode	ser	provada	teoricamente	pela	razão,	segundo	Kant?

Muitos ateus, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, hinduístas, muçulmanos e mem-
bros de cultos afro-brasileiros morreram e mataram por causa de sua fé, mas muitos deles 
lutaram e lutam para que a liberdade religiosa seja respeitada. Como podemos valorizar 
a religião dos outros, mesmo quando somos membros de outra?

Nome dos colegas Resposta de cada colega
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Leitura e análise de texto

Uniformidade e diferença 

Existem certas ideias de uniformidade que algumas vezes ocorrem aos gênios, [...] mas que 
infalivelmente causam grande impressão às pequenas almas. Estas descobrem no interior de 
tais ideias uma espécie de perfeição; porque é quase impossível não vê-la: os mesmos pesos, as 
mesmas medidas no comércio, as mesmas leis do Estado, a mesma religião em toda parte. Mas 
será	isso	sempre	verdadeiro,	sem	exceções?	Será	o	mal	da	mudança	constante	menor	que	o	do	
sofrimento?	E	a	grandeza	de	um	gênio	não	consiste,	precisamente,	em	distinguir	entre	os	casos	
em	que	a	uniformidade	é	um	requisito,	e	aqueles	em	que	há	necessidade	de	diferenças?

MONTESQUIEU.	O espírito das leis. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=3906>.	Acesso	em:	12	jul.	2013.	Tradução	Eloisa	Pires.		

  após a leitura do texto, discutam em grupos a seguinte questão: observando nossa sociedade, o que 
é	preciso	uniformizar	e	o	que	é	preciso	manter	e	respeitar	quando	se	trata	de	diferenças	culturais?

PESQUISA INDIVIDUAL

Pesquise informações sobre uma religião diferente da que você professa ou sobre os argumentos 
de quem não acredita em nenhuma divindade. Procure dados, entrevistando pessoas e pesquisando em 
livros ou sites. Em seguida, responda:

 1.	Sobre	qual	religião	você	pesquisou?

 2.	O	que	você	aprendeu	com	essa	pesquisa	sobre	a	religião?
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 3.	O	que	mais	chamou	a	sua	atenção	na	religião	pesquisada?

 4. Cole ou desenhe, no espaço a seguir, imagens ou símbolos que você considera representativos da 
religião pesquisada.
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 5. Depois da pesquisa, houve alguma mudança na sua concepção sobre a maneira como devemos 
nos	relacionar	com	pessoas	de	religiões	diferentes	da	nossa?	Argumente.

 1.	Por	que	Kant	afirmou	que	não	podemos	chegar	à	certeza	da	existência	ou	da	não	existência	de	
Deus	por	meio	da	razão?	Assinale	a	alternativa	que	responde	a	essa	questão,	segundo	o	pensa-
mento	do	filósofo.

a) o homem é um ser que não consegue explicar teoricamente a existência de Deus. Deus 
estaria	fora	e	além	das	categorias	humanas	para	a	reflexão	teórica,	por	isso	não	poderíamos	
provar sua existência.

b)	Quando	vemos	uma	grande	obra,	pensamos	que	algo	ou	alguém	a	construiu.	No	entanto,	
apenas podemos supor isso. a prova da existência de Deus, que se refere à causa inicial, não 
pode ser uma prova; ela é a suposição de que algo ou alguém fez o mundo. uma suposição 
não é uma prova.

c) o homem não pode conhecer Deus, porque não dispõe de recursos tecnológicos para fazê-lo.

d) Não se pode provar a existência de Deus, porque não há provas deixadas sobre a sua vida.

e) apesar de a racionalidade humana ser muito ampla, para Kant, Deus esconde-se dela nos 
mistérios mais profundos e, por isso, o homem não pode provar a sua existência.

 2.	Como	Kant	justifica	a	existência	de	Deus?

a) Para demonstrar a existência de Deus, Kant recorreu às provas da existência de Deus, como 
o motor imóvel e a causa inicial.

b) Para Kant, a razão teórica não prova a existência de Deus. No entanto, em termos práticos, 
no campo da razão prática, é possível prová-la.

c) Kant prova a existência de Deus por meio dos graus de perfeição do mundo. É possível reco-
nhecer que Deus existe porque ele é o grau máximo desse bem que vemos na Terra.

d) Kant não aceita as provas da existência de Deus, porque era ateu e não procurou demonstrá-la.

VOCÊ APRENDEU?
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SITuação DE aPRENDIzaGEM 7  
INTRODUÇÃO	À	FILOSOFIA	DA	CULTURA	–	MITO	E	CULTURA

Nesta Situação de aprendizagem, vamos problematizar aspectos simbólicos e filosóficos da 
cultura.

Pesquise, na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou de sua cidade, o 
significado	das	palavras	relacionadas	a	seguir.	Quanto	mais	aprofundada	sua	pesquisa,	melhor.

•	 Mito

•	 Cultura

•	 Linguagem

•	 Natureza

PESQUISA INDIVIDUAL

!
?
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•	 Determinismo

•	 Relativismo

Leitura e análise de texto

O banquete (o amor, o belo)

Por ocasião do nascimento de afrodite, os deuses celebraram com uma grande festa e, entre 
eles, estava Porus (a abundância), filho de Métis. após a ceia, Penia (a Penúria), percebendo tanta 
fartura, veio mendigar as sobras e encostou-se junto à porta. Porus, embriagado pelo néctar dos 
deuses, já que o vinho ainda não havia sido inventado, entra no jardim de zeus e cai em sono 
profundo. Penia, desejosa de gerar um filho de Porus para superar sua situação de penúria, deita-se 
junto a ele e, nesse encontro, Eros é concebido. Eros é, portanto, seguidor e servo de afrodite, 
pois foi concebido no dia do nascimento dessa deusa, e também por ser naturalmente um amante 
de tudo o que é belo, e afrodite era bela. E por ser filho da Penúria e da abundância, Eros partilha 
da natureza e do destino de seus pais. Ele é eternamente pobre, e longe de ser delicado e belo 
como imaginado pelos homens, é esquálido e enrugado; seu voo é raso junto ao chão e ele não 
tem morada ou sapatos; dorme ao relento junto aos umbrais das portas, em ruas desprotegidas; 
possuindo, assim, a mesma condição de sua mãe, ele é eternamente insaciável.

Mas, visto que traz algo de seu pai, ele está sempre a fazer planos para obter coisas que sejam 
boas e belas; ele é destemido, veemente e forte; um caçador cruel, sempre está a tramar novas 
armadilhas; extremamente cauteloso e prudente, possui inúmeros recursos; é também, ao longo 
de toda sua existência, um filósofo, um poderoso sedutor, um mago e um sofista sutil. E, por 
não ser nem mortal nem imortal, no mesmo dia em que pode ser bem-aventurado e bem-
-sucedido, ele irá simultaneamente florescer e morrer para, em seguida, e de acordo com a 
natureza de seu pai, renascer novamente. Tudo o que conquista, escapa-lhe continuamente, de 
tal modo que Eros não é jamais rico ou pobre, e encontra-se permanentemente em um estado 
intermediário entre a ignorância e a sabedoria.

PLaTão. O banquete (o amor, o belo). Disponível em: <http://ia700204.us.archive.org/1/items/ofplatobanquet00platrich/ofplato-
banquet00platrich.pdf>. acesso em: 30 ago. 2013. Tradução Eloisa Pires. 
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 1. Sublinhe, no texto, as palavras que você desconhece. Depois, investigue uma por uma e escreva 
os	significados	na	seção	Meu	vocabulário	filosófico,	no	final	deste	Caderno.

 2. Com base no texto apresentado e nas explicações do professor, explique o que é um mito.

 3. Escreva sobre um mito que você conheça. Se preferir, pesquise algum.

 4. os símbolos são partilhados por várias pessoas, mas também podem ser muito pessoais; o 
mesmo	acontece	com	os	significados.	Lembrese	de	que	o	signo	é	a	representação	aos	nossos	
sentidos de algo que existe: pode ser uma imagem, um som, um cheiro, um sabor, um gesto, 
uma	temperatura,	uma	dança.	O	significado	é	o	“conteúdo”	desse	signo,	a	ideia	que	está	por	
trás daquilo que se apresenta para as pessoas ou para si mesmo. Complete o quadro a seguir, 
escrevendo	o	significado	ou	desenhando	um	signo.
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Signo Significados Signo Significados

Algo legal.

Tristeza, dor,  
sofrimento.

Carinho, afeto.

Vitória, conquista.

Trabalho  
em equipe.

Amizade,  
companheirismo.

Romântico, 
 galanteador.

Proibido pescar.

Viagem, passeio.
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 1.	Qual	é	a	relação	entre	cultura	e	natureza?

 2.	Qual	é	o	papel	do	Estado	em	relação	à	cultura?	Exemplifique.

LIÇÃO DE CASA
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Leitura e análise de texto

Efetivamente, é fácil ver que, entre as diferenças que distinguem os homens, muitas 
passam por naturais, quando são unicamente a obra do hábito e dos diversos gêneros de 
vida que os homens adotam na sociedade. assim, um temperamento robusto ou delicado, 
a força ou a fraqueza que disso dependem, vêm muitas vezes mais da maneira dura ou 
efeminada como foi educado do que da constituição primitiva dos corpos. o mesmo ocorre 
com as forças do espírito, e não somente a educação estabelece diferença entre os espíritos 
cultivados e os que não o são, mas ela aumenta a que se acha entre os primeiros à proporção 
da cultura; pois, quando um gigante e um anão andam na mesma estrada, cada passo que 
darão abrirá uma nova vantagem para o gigante. ora, se compararmos a diversidade pro-
digiosa de educação e de gêneros de vida que reina nas diferentes ordens do estado civil com 
a simplicidade e a uniformidade da vida animal e selvagem, em que todos se nutrem dos 
mesmos alimentos, vivem da mesma maneira e fazem exatamente as mesmas coisas, com-
preenderemos quanto a diferença de um homem para outro homem deve ser menor no 
estado de natureza do que no de sociedade; e quanto a desigualdade natural deve aumentar 
na espécie humana pela desigualdade de instituição. 

RouSSEau, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Disponível em: <http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6240585m>. acesso em: 30 set. 2013. Tradução Célia Gambini.

 1. Sublinhe, no texto, as palavras que você desconhece. Depois, investigue uma por uma e escreva 
os	significados	na	seção	Meu	vocabulário	filosófico,	disponível	no	final	deste	Caderno.

 2.	Para	Rousseau,	qual	é	a	importância	da	educação?

 3.	Qual	é	a	sua	atitude	pessoal	em	relação	à	educação?
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 1.	O	que	é	relativismo	cultural?	Selecione	a	resposta	correta.

a) Ensinar aos outros que a melhor cultura é a nossa. Dessa maneira, eles aprenderão e aceita-
rão nossos valores, porque estes são superiores a todos os outros.

b) Perceber o que há de bom na cultura dos outros e destruir o que é ruim.

c) olhar os outros sabendo que nosso juízo está submetido aos nossos valores.

d) Ignorar as pessoas que nós não entendemos.

e) Saber separar, de acordo com nossos valores, o que é ruim ou bom nas outras culturas e 
aceitar apenas aquilo que valorizamos.

 2.	Qual	das	frases	a	seguir	apresenta	um	exemplo	de	alteridade?

a) Não há nada naquele país que me interesse.

b) Eu aprendi, com nossas diferenças, quanto tenho de crescer.

c) Não gosto de pessoas roqueiras.

d) Pessoas tatuadas são assustadoras.

e) Homem não chora.

 3.	Segundo	o	filósofo	alemão	Ernest	Cassirer,	 todo	o	contato	com	a	natureza	e	com	os	outros	
homens é realizado por meio de símbolos. o homem toca o mundo pelos signos, ele os criou e 
deles tira o sentido das coisas. Em outras palavras, o homem é um ser simbólico porque:

a) gosta de desenhar.

b) tem uma compreensão intuitiva do mundo.

c) compreende o mundo e os outros por meio de símbolos, ritos, gestos, mitos e religião.

d) quer ver tudo mais bonito, razão que o levou a desenvolver a arte.

e) consegue descrever a realidade apenas ao observá-la.

VOCÊ APRENDEU?
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Pesquise, na internet, em dicionários de Filosofia, na biblioteca da escola ou de sua cidade, o 
significado	das	palavras	relacionadas	a	seguir.	Quanto	mais	aprofundada	a	sua	pesquisa,	melhor.

•	 Dionísio

•	 apolo

•	 Estética

•	 arte

SITuação DE aPRENDIzaGEM 8  
INTRODUÇÃO	À	FILOSOFIA	DA	ARTE	–	NIETZSCHE

Nesta Situação de aprendizagem, vamos discutir, acompanhando Nietzsche, a formação do 
pensamento estético e relacioná-lo com a mitologia e a cultura.

PESQUISA INDIVIDUAL

!
?
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Exercício

Para pensar a arte, Nietzsche recorreu à mitologia da religião grega antiga, principalmente aos 
deuses Dionísio (o deus do vinho e do prazer) e apolo (o deus da perfeição, da cura e do Sol). 
De acordo com as orientações do professor, complete os quadros a seguir com as características 
do dionisíaco e do apolíneo.

Faça uma pesquisa sobre as artes apresentadas nos quadros a seguir, e responda às questões. Siga, 
primeiramente, as orientações do professor. 

Dionisíaco

Apolíneo

PESQUISA INDIVIDUAL
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No cinema: nomes dos filmes encontrados em sua pesquisa

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nesses filmes
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Na fotografia: cole aqui as fotos pesquisadas

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nessas fotos
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Na dança: espetáculos pesquisados

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nesses espetáculos
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Na escultura: obras pesquisadas

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nessas esculturas

FILOSOFIA_CA_1s_Vol1_2014_P9.indd   72 06/11/13   17:18



Filosofia – 1ª série – Volume 1

73

Na pintura: obras pesquisadas

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nessas pinturas
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Na literatura: obras pesquisadas

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nessas obras
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Na literatura: obras pesquisadas

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nessas obras

 

Na música: obras pesquisadas

Características dionisíacas e/ou apolíneas observadas por você nessas músicas
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Livros

•	 CHauI, Marilena. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2010. o livro possibilita 
ao leitor ter acesso ao raciocínio filosófico de forma clara e contextualizada. aborda desde 
o nascimento da Filosofia até seus principais temas, como a razão, a verdade, o conheci- 
mento, a lógica, a ética e a moral. Traz a discussão de temas importantes, como cultura, 
política e democracia.

•	 GaaRDER, Jostein. O mundo de Sofia. Tradução Leonardo Pinto Silva. 2. ed. São Paulo: 
Companhia	das	Letras,	2012.	A	história	da	Filosofia	contada	para	os	jovens.	Vale	a	pena	
seguir os passos da adolescente Sofia em um mundo absolutamente novo para ela. um 
livro que também deixa os adultos fascinados.

•	 oNFRaY, Michel. Contra-história da Filosofia. Tradução Mônica Stahel. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. 2 vol. Livros muito interessantes que mostram a História da 
Filosofia	Antiga	de	uma	forma	inovadora.	Vale	a	pena	lêlos	para	ficarmos	inteirados	de	
novas formas de pensar nossa relação com o mundo.

Sites

•	 SoCIEDaDE Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Disponível em: <http://
www.sbpcnet.org.br>. acesso em: 12 jul. 2013. Nele você encontrará aspectos e debates 
da Ciência feita no Brasil. acompanhe-os também pelos sites das melhores universidades 
do Brasil e das seguintes instituições que apoiam a Ciência:

•	 CoNSELHo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Disponível em: <http://www.cnpq.br>. acesso em: 12 jul. 2013.

•	 CooRDENação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Dis-
ponível em: <http://capes.gov.br>. acesso em: 12 jul. 2013. 

•	 FuNDação de amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Disponível em: 
<http://www.fapesp.br>. acesso em: 12 jul. 2013.

•	 SCIENTIFIC  Electronic  Library  online  (SciELo).  Disponível em:  <http://www.
scielo.br>. acesso em: 12 jul. 2013.
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Biografias dos filósofos

Sempre que o professor apresentar um filósofo ou uma filósofa, você poderá escrever a respeito 
desses pensadores neste espaço. aqui já estão alguns filósofos que serão fundamentais para a com-
preensão dos conceitos trabalhados neste Caderno. Não se esqueça de que não há nada de divino ou 
espiritual nesses conceitos. Eles foram elaborados por pessoas parecidas com cada um de nós, as 
quais, no entanto, ficaram famosas porque resolveram pensar a respeito do mundo em que viviam. 
Muitos filósofos tiveram uma vida engraçada, eram cheios de hábitos estranhos, como todo mundo, 
mas	cada	um,	à	sua	maneira,	ajudanos	a	ter	uma	vida	mais	plena.	Você	pode	adiantar	as	aulas,	
procuran	do	saber	mais	sobre	essas	pessoas.	Que	tal	uma	pesquisa	por	conta	própria?

Sócrates

Vida:	                   

Principais ideias:                  

Principais escritos:                  
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Platão

Vida:	                    

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  

Aristóteles

Vida:	                   

Principais ideias:                   
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Principais escritos:                    

John Locke 

Vida:	                   

Principais ideias:                   

Principais escritos:                  
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David Hume

Vida:	                  

Principais ideias:                   

Principais escritos:                   

Immanuel Kant 

Vida:	                  

Principais ideias:                  
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Principais escritos:                  

Friedrich Nietzsche

Vida:	                           

Principais ideias:                                   

Principais escritos:                  
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Montesquieu

Vida:	                         

Principais ideias:                         

Principais escritos:                 

Thomas Kuhn

Vida:	                         

Principais ideias:                  
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Principais escritos:                 

Karl Popper

Vida:	                         

Principais ideias:                         

Principais escritos:                 
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Ernst Cassirer

Vida:	                         

Principais ideias:                         

Principais escritos:                 

David Hume

Vida:	                         

Principais ideias:                                
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Principais escritos:                 

Outro filósofo indicado pelo professor

Vida:	                         

Principais ideias:                  

Principais escritos:                 
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Meu vocabulário fi losófi co
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Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghelfi Rufino, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE
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A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo autoriza a reprodução do conteúdo do material de sua titularidade pelas demais secretarias de educação do país, desde que mantida a integri-
dade da obra e dos créditos, ressaltando que direitos autorais protegidos* deverão ser diretamente negociados com seus próprios titulares, sob pena de infração aos artigos da Lei no 9.610/98.
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* Nos Cadernos do Programa São Paulo faz escola são indicados sites para o aprofundamento de conhecimentos, como fonte de consulta dos conteúdos apresentados e como referências bibliográficas. 
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.

GESTÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
EDITORIAL 2014-2017

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Presidente da Diretoria Executiva 
Antonio Rafael Namur Muscat

Vice-presidente da Diretoria Executiva 
Alberto Wunderler Ramos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Adesign, Jairo Souza 
Design Gráfico e Occy Design (projeto gráfico).

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
(coordenadora) e Ruy Berger (em memória).

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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