
 

 

Atividade de revisão – Tema: Introdução ao estudo do pensamento filosófico 
 

 

1 - De acordo com o que aprendemos ao ler o texto introdutório, qualquer tipo de pensamento pode 

ser considerado filosofia? Explique. 

 

 

2 – É correto afirmar que o pensamento filosófico está muito distante dos indivíduos que não são 

filósofos? Justifique. 

 

 

3 – Leia novamente o texto de apoio e mencione as características do pensar filosófico. Explique cada 

um deles e cite um exemplo. 

 

 

4 - Leia o trecho abaixo e explique a importância da filosofia destacada pela Unesco. 
 

"Marcando o Dia Mundial da Filosofia, a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Irina Bokova, pediu [ ... ] a todos os profissionais, autores e 

professores no mundo para desencadear o poder do pensamento crítico e pediu à comunidade 

internacional que se envolvesse em diálogos para ajudar a encontrar soluções comuns para os desafios 

que compartilhamos. [ ... ]  

'Em um mundo de diversidades, a inclusão vem mais do que nunca a partir do diálogo e do respeito 

pela justiça, dignidade e direitos humanos', disse. 'Em um mundo de múltiplas rupturas, a filosofia 

desempenha um papel essencial no pensamento e na ação pela dignidade humana e harmonia', 

acrescentou Bokova. Segundo a diretora-geral, a filosofia também nos lembra que os recursos da mente 

'são os únicos recursos que temos verdadeiramente renováveis'. 

 
" Unesco destaca importância da filosofia para inclusão e sustentabilidade mundial, 21 novo 2013. Disponível em 
www.onu.org.br/unesco-destaca-importancia-da-filosofia- para-inclusao-e-sustentabilidade-mundial/. Acesso em 8 maio 2014 

 

 

5 - Leia a passagem abaixo e responda: para que aprender filosofia? 

 

"Ora, muitos fazem uma outra pergunta: 'Afinal, para que a filosofia?' É uma pergunta interessante. Não 

vemos nem ouvimos ninguém perguntar, por exemplo, 'Para que matemática ou física?', 'Para que 

geografia ou geologia?', 'Para que história ou sociologia?', 'Para que biologia ou psicologia?', 'Para que 

astronomia ou química?', 'Para que pintura, literatura, música ou dança?'. Mas todo mundo acha muito 

natural perguntar: 'Para que filosofia?'. Em geral, essa pergunta costuma receber uma resposta irônica, 

conhecida dos estudantes de filosofia: 'A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo 

permaneceria tal e qual'." 

 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2006. p. 19. 


