
LISTA DE REVISÃO DO 1º TRIMESTRE – 3º ANO COLÉGIO GA 
PROF. FÁBIO MONTEIRO 

 
 
INDICAÇÕES GERAIS: 
Caros estudantes, a presente lista de atividades contém questões que já foram sugeridas em sala de aula 
ao longo do semestre. Essas questões envolvem os seguintes temas: 

 “FILOSOFIA MEDIEVAL”; 
 “REVOLUÇÃO CIENTÍFICA DO SÉCULO 17”; 
 “FILOSOFIA POLÍTICA MODERNA – MAQUIAVEL” 

 
A sugestão é que vocês produzam essas questões para revisar seus estudos e entreguem em folha a 
parte em data ainda ser marcada na primeira quinzena de agosto para composição da nota de vocês. 
 
PENSAMENTO TEOLÓGICO VS PENSAMENTO CIENTÍFICO 
 

Texto 1 
Você quer ter boa saúde e vida longa para você e sua família? Anseia viver num mundo onde a dor, o 
sofrimento e a morte serão coisas do passado? Um mundo assim não é apenas um sonho. Pelo contrário, 
um novo mundo de justiça logo será realidade, pois esse é o propósito de Deus. Jeová levará a 
humanidade à perfeição por meio do sacrifício de resgate de Jesus. Os humanos fiéis viverão como Deus 
queria: para sempre e com saúde perfeita. 

(A Sentinela, dezembro de 2013. Adaptado.) 
 

Texto 2 
Assim, tenho de contradizê-lo quando prossegue argumentando que os homens são completamente 
incapazes de passar sem a consolação da ilusão religiosa, que, sem ela, não poderiam suportar as 
dificuldades da vida e as crueldades da realidade. Sem a religião, terão de admitir para si mesmos toda a 
extensão de seu desamparo e insignificância na maquinaria do universo; não podem mais ser o centro da 
criação, o objeto de terno cuidado por parte de uma Providência beneficente. Mas não há dúvida de que o 
infantilismo está destinado a ser superado. Os homens não podem permanecer crianças para sempre; 
têm de, por fim, sair para a “vida hostil”. Podemos chamar isso de “educação para a realidade”. 

(Sigmund Freud. O futuro de uma ilusão, 1974. Adaptado.) 
Comente as diferenças entre os dois textos no tocante à religião. 
 
PENSAMENTO CIENTÍFICO MODERNO – SÉCULO 17 

Texto 1 
Segundo Descartes, a realidade é dividida em duas vertentes claramente distintas e irredutíveis uma à 
outra: a res cogitans (substância pensante) no que se refere ao mundo espiritual e a res extensa 
(substância material) no que concerne ao mundo material. Não existem realidades intermediárias. A força 
dessa proposição é devastadora, sobretudo em relação às concepções de matriz animista, segundo as 
quais tudo era permeado de espírito e vida e com as quais eram explicadas as conexões entre os 
fenômenos e sua natureza mais recôndita. Não há graus intermediários entre a res cogitans e a res 
extensa. A exemplo do mundo físico em geral, tanto o corpo humano como o reino animal devem 
encontrar explicação suficiente no mundo da mecânica, fora e contra qualquer doutrina mágico-ocultista. 

(Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da filosofia, 1990. Adaptado.) 
 

Texto 2 
Se você, do nada, começar a sentir enjoo, mal-estar, queda de pressão, sensação de desmaio ou dores 
pelo corpo, pode ter se conectado a energias ruins. Caso decida procurar um médico, ele possivelmente 
terá dificuldade para achar a origem do mal e pode até fazer um diagnóstico errado. Nessa hora, você 
pode rezar e pedir ajuda espiritual. Se não conseguir, procure um centro espírita e faça a sua renovação 
energética. Pode ser que encontre dificuldades para chegar lá, pois, no primeiro momento, seu mal-estar 
poderá até se intensificar. No entanto, se ficar firme e persistir, tudo desaparecerá como em um passe de 
mágica e você voltará ao normal. 

(Zibia Gasparetto. http://mdemulher.abril.com.br. Adaptado.) 
 

A recomendação apresentada por Zibia Gasparetto sobre a cura espiritual é compatível com as 
concepções cartesianas descritas no primeiro texto? Explique a compatibilidade ou a incompatibilidade 
entre ambas as concepções, tendo em vista o mecanicismo cartesiano e a diferença entre substância 
espiritual e substância material. 

 
PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO VS POLÍTICA MODERNA 
 

Texto 1 
Sócrates – Ao atingir os cinquenta anos, os que tiverem se distinguido em tudo e de toda maneira, no seu 
agir e nas ciências, deverão ser levados até o limite e forçados a elevar a parte luminosa da sua alma ao 



Ser que ilumina todas as coisas. Então, quando tiverem vislumbrado o bem em si mesmo, usá-lo-ão como 
um modelo para organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa, pelo resto da sua vida. 
Passarão a maior parte do seu tempo estudando a filosofia e, quando chegar sua vez, suportarão 
trabalhar nas tarefas de administração e governo, por amor à cidade, pois que verão nisso um dever 
indispensável. Assim, depois de terem formado sem cessar homens que lhes sejam semelhantes, para 
lhes deixar a guarda da cidade, irão habitar as ilhas dos bem-aventurados. 
Glauco – São mesmo belíssimos, Sócrates, os governantes que modelaste como um escultor! 

(Platão. A República, 2000. Adaptado.) 
 

Texto 2 
Origina-se aí a questão a ser discutida: se é preferível ao príncipe ser amado ou temido. Responder-se-á 
que se preferiria uma e outra coisa; porém, como é difícil unir, a um só tempo, as qualidades que 
promovem aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se veja obrigado a 
falhar numa das duas. Os homens costumam ser ingratos, volúveis, covardes e ambiciosos de dinheiro; 
enquanto lhes proporcionas benefícios, todos estão contigo. Todavia, quando a necessidade se aproxima, 
voltam-se para outra parte. Os homens relutam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos 
que se fazem temer, pois o amor se mantém por um vínculo de obrigação, o qual, mercê da perfídia 
humana, rompe-se sempre que for conveniente, enquanto o medo que se incute é alimentado pelo temor 
do castigo, sentimento que nunca se abandona. 

(Maquiavel. O Príncipe, 2000. Adaptado.) 
 
Considerando os conceitos filosóficos de “idealismo”, “metafísica” e “ética”, explique as diferenças entre 
as concepções de política formuladas por Platão e por Maquiavel. 

 


