CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

FILOSOFIA • 1ª Série • Ensino Médio
Princípios norteadores para a recuperação da 1ª série.
Os alunos da 1ª série devem alcançar o conteúdo mínimo
proposto no 1º semestre identificando os seguintes
pontos.
A periodização histórica da filosofia grega.
Diferenciar os objetivos entre os grupos filosóficos e seus
principais representantes.
Conceituar e compreender termos que estão relacionados
aos filósofos estudados.
Identificar a importância dos estudos gregos antigos e sua
aplicabilidade em nosso tempo.

Estudo dirigido para a recuperação
1. A história da filosofia foi dividida em três períodos.
Quais são esses períodos, quem eram seus participantes e
o que eles estudavam?
2. Qual era o arché para os pré-socráticos Heráclito e
Parmênides?
3. Quem eram os sofistas e para quem eles trabalhavam?
4. O que os sofistas ensinavam e qual foi o legado político
deles?
5. Quem foi Sócrates e por que ele falava aos homens na
ágora (praça pública)?

GABARITO
Os períodos eram: o cosmogônico, que tinha seus participantes na
sociedade grega e se baseavam no mito.
O cosmológico, que tinham como participantes os pré-socráticos,
que buscavam o arché, o princípio de tudo;
O antropológico, que tinham como participantes os socráticos, que
buscavam entender o homem e suas angústias.
2. Para Heráclito, era o fogo.
Para Parmênides, era o ser.
Cite as diferenças entre Heráclito e Parmênides.
Resposta:
Heráclito defendia que o arché era o fogo, que tudo se movia e era
um eterno devir, ou seja, a teoria mobilista.
Parmênides defendia que o arché era o ser, que nada se movia, que o
que é é e o que não é não é, ou seja, a teoria imobilista.
3. Os sofistas eram professores dos filhos da aristocracia comercial de
Atenas.
4. Os sofistas ensinavam a oratória para os jovens ricos participarem
da assembleia democrática.
Seu legado político foi a divulgação das ideias democráticas de
Atenas.
5. Sócrates foi o mais importante filósofo da filosofia clássica, e ele
falava na ágora, pois queria que todos alcançassem o saber.
6. A ironia e a maiêutica.
7. Não. Tudo que sabemos de Sócrates foi escrito por seus discípulos,
principalmente Platão.
8. Que existe o mundo sensível, que é imperfeito, irreal e das sombras,
e que existe o mundo inteligível, que é perfeito, real e das ideias.
9. Não. Segundo eles, a democracia dava ao homem comum o direito
de tomar decisões pela cidade e estes não estavam preparados para
isso. E a melhor forma de governo era a sofocracia, o governo dos
sábios.
10. Não. Ele divergiu de Platão quanto a sua dialética, por não acreditar
na existência do mundo das ideias, por não concordar com a
sofocracia e por defender um conhecimento mais empírico e não
mais racional.
1.

6. Qual era o método que Sócrates utilizava?
7. Sócrates escreveu alguma obra literária?
8. Explique a dialética platônica.
9. Sócrates e Platão percebiam a democracia de Atenas
como uma forma de governo coerente?
10. Aristóteles era discípulo de Platão. Ele seguiu seu
mestre em todas as teorias?
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