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Objetivo: Por que estudar Filosofia?
 Perguntas do Cotidiano e Perguntas Filosóficas;
 Razões para o estudo da Filosofia
 Atividades de Fixação
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Objetivo: Reconhecer a importância da filosofia para
compreender criticamente a realidade.

 O que é Conhecimento?
 Tipos de Conhecimento.
 Características da Filosofia.
 Atividades de Fixação
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O QUE É CONHECIMENTO?
• O CONHECIMENTO é o substantivo do verbo
CONHECER.
• CONHECER é o ato de entender, compreender,
apreender algo por meio da experiência ou do
raciocínio.
• CONHECER é o ato de apreender, de ser capaz de
abstrair leis do entendimento e entender algo.
• CONHECIMENTO é aquilo que resulta do ato de
conhecer, entender etc.

• CONHECIMENTO é a opinião justificada pela
verdade?
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TIPOS DE
CONHECIMENTO
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Conhecimento Popular
• Adquirido através da observação e da interação do
ser humano com o ambiente ao redor
(EXPERIÊNCIAS).
• Resultante do senso comum.
• Dedução: Sem a necessidade de uma comprovação
científica (provas concretas). Não há uma
preocupação em refletir criticamente sobre o objeto
em observação.

“Ao pôr-do-sol vocês dizem: ‘Vai
fazer bom tempo, porque o céu está
vermelho’. E de manhã: ‘Hoje vai
chover, porque o céu está vermelhoescuro’. Olhando o céu, vocês
sabem prever o tempo”
Jesus de Nazaré
(Fundador do Cristianismo)
IN: Mateus 16, 2-3

• Falível e inexato. Porém, pode ser verificado.
Exemplo: Um agricultor que, mesmo sem nenhum
estudo, sabe exatamente quando plantar e colher.
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CONHECIMENTO RELIGIOSO
• Baseado na fé religiosa.
• Acredita-se que a religião é a verdade
absoluta e possui todas as explicações para
os mistérios que rondam a mente humana.
• Não há a necessidade de verificação
científica para que determinada "verdade"
seja aceita sob a ótica do conhecimento
religioso. (FÉ)
• Exemplo: O mundo e os homens foram
criados por Deus.
7

Conhecimento Científico
• Conhecimento que temos sobre fatos
analisados e comprovados cientificamente, de
modo que sua veracidade ou falsidade podem
ser comprovadas (VERIFICÁVEL)
• É um conhecimento factual e está baseado em
experiências comprovadas.

• Falível e aproximadamente exato: Novas ideias
podem modificar teorias antes aceitas. (Cura e
Vacina para Coronavírus)
• Exemplo: A descoberta de outros planetas, por
meio da observação com telescópios.
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Conhecimento Científico
• Para que ele exista, é necessário que a proposição tenha
passado por 4 quatro etapas:

1. Observação: verificação de um fato ou das consequências de
uma experiência;
1. Hipótese: utilizando os dados recolhidos na etapa anterior, o
pesquisador sugere suposições que explicariam tal fenômeno
observado;
2. Lei: descrição do fenômeno e seu funcionamento;
3. Teoria (Livros didáticos): só pode ser obtida após a realização
de diversos experimentos que comprovem que a lei proposta
seja realmente uma verdade.
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Conhecimento Filosófico
• Baseado na reflexão e construção de conceitos e
ideias; a partir do uso do raciocínio em busca do
saber.

• O conhecimento filosófico surgiu a partir da
capacidade do ser humano de refletir; principalmente
sobre questões subjetivas, imateriais, conceitos e
ideias.
• Como se trata de teorias que não podem ser testadas,
não é verificável. Portanto, é infalível e exato.
Exemplo: O pensamento de que as máquinas um dia irão
se sobrepor aos humanos.
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CARACTERISTICAS GERAIS DA FILOSOFIA
• Apenas a razão é o critério da explicação de
alguma coisa;
• O que não é provado racionalmente, não é
verdade;
• O filósofo deve justificar suas idéias provando
que segue regras universais do pensamento.

• Recusa de explicações preestabelecidas: o
problema deve ser sempre investigado.
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01. O que é Conhecimento Popular? (Marque a alternativa correta)
a.( ) Baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias, a partir do
uso do raciocínio em busca do saber.
b.( ) Adquirido através da observação e da interação do ser humano
com o ambiente ao redor.
c.( ) Baseado na fé religiosa
d.( ) Baseado em fatos analisados e comprovados cientificamente
e.( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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01. O que é Conhecimento Filosófico? (Marque a alternativa correta)
a.( ) Baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias, a partir do
uso do raciocínio em busca do saber.
b.( ) Adquirido através da observação e da interação do ser humano
com o ambiente ao redor.
c.( ) Baseado na fé religiosa
d.( ) Baseado em fatos analisados e comprovados cientificamente
e.( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: Relações Humanas
Cidadania: Cidadania, Povo
Democracia.
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Objetivo:
Compreender
a
importância das relações sociais e
os conceitos de democracia e
cidadania, relacionando-os com os
aspectos práticos na sociedade
atual.
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