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1- Senso comum e senso crítico e conhecimento científico 

 

 

Fonte: https://www.tecconcursos.com.br/ 

 1.1 - Senso crítico 

          Senso crítico  significa a capacidade de questionar e analisar de forma 

racional e inteligente. Ao utilizar o senso crítico, o indivíduo usa de suas faculdades 

para pensar e questionar o que observa, aprimorando sua capacidade intelectual, 

conseguindo assim estudar, pesquisar e resolver os fatos e condições da melhor 

maneira possível. 

         Questionando e refletindo sobre os assuntos, o homem aprendeu, durante 

sua história, a buscar a verdade, a conscientizar-se de sua realidade dentro do 

ambiente em que vive. 

        A filosofia estabelece que o senso crítico seja atrelado ao desenvolvimento de 

uma consciência reflexiva no mundo em que vive baseada nas experiências do 

ego, através de uma autocrítica e de uma crítica da sociedade em que está 

baseado. 

        O Senso Crítico tem por base aquilo que é concreto: a análise crítica, a 

pesquisa, a reflexão. É muito aproveitável e bom para o indivíduo e para a 

sociedade. Isso se deve ao fato de que ao utilizar o Senso Crítico o indivíduo passa 

a pensar e refletir. E com isso aprimora suas capacidades intelectuais. Muitas 

vezes a maioria das pessoas deixa de solucionar problemas de maneira coerente 

por não parar para refletir e estudar a melhor maneira de resolvê-los. 

        É preciso perguntar sempre. Perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso 

dispor é realmente bom para nós, se é possível melhorar, se é verdade. Nunca 

devemos aceitar as coisas sem questionar, pois questionar é pensar. E pensar é 

humano. 

     EXEMPLO:  (PÁGINA 11) 
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 3.4 - O logos no ético 

A palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer o conjunto de práticas e 

costumes de determinado povo e/ou de determinada região. Quando você estudou 

sobre senso comum e atitude filosófica, viu que muitas vezes fica mais fácil seguir 

concordando e reproduzindo uma prática que já é aceita coletivamente do que 

repensá-la e propor alternativas. 

 

 

Nesse sentido, a palavra ética pode ser 

definida como práticas que, pelo hábito, 

tornaram-se um indicativo do que é tido 

como normal ou aceito em certa 

sociedade. Assim, cada cultura 

desenvolverá sua própria concepção 

ética, baseada em suas normas e 

costumes. 

 

Alguns filósofos pretendem empreender uma reflexão sobre a ética. Eles 

questionam as origens dos hábitos, a utilidade dos costumes e os benefícios que 

as tradições e práticas comuns trazem à sociedade. Além disso, é no debate sobre 

o que é considerado ético ou inadequado que surgem as avaliações acerca do 

caráter ou da índole de uma pessoa. É essa a direção que a Filosofia quer dar para 

a discussão sobre ética, ou seja, uma reflexão rigorosa acerca das interpretações 

possíveis sobre os valores e princípios que norteiam as ações humanas. 

A ética se dá quando a ponderação acerca do certo e do errado, do falso e 

do verdadeiro atinge a vida real, transformando-se em prática, exercício, ação. 

Pensar como algo deveria ser é uma reflexão. A decisão ética é aquela que pesa 

necessidades coletivas contra interesses particulares e tira dessa equação um 

resultado positivo para todas as partes. Como somar vontades individuais e 

interesses. 

 

4 - RELAÇÕES ENTRE O SURGIMENTO DA FILOSOFIA E O EXERCÍCIO 

POLÍTICO NA PÓLIS GREGA 

 

A origem da polis a partir do século VIII a.C., com o renascimento do 

comércio, acaba com o isolamento das aldeias. A sociedade torna-se mais 

complexa. As cidades sofrem mudanças radicais. O local mais importante da 
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cidade passa a ser a "ágora", a praça pública, onde o comércio se desenvolve e as 

discussões sobre a vida e a sociedade acontecem.  

A democracia contribuiu para que "todos" tivessem acesso à ágora, de 

modo que cidadania passou a ser um direito dos homens adultos e que não fossem 

estrangeiros ou escravos. 

 

A pólis é uma criação dos 

cidadãos e não dos deuses. 

Essa nova forma de 

organização social e política 

foram fundamentais para o 

desenvolvimento do 

pensamento humano. 
 

Na pólis, com os "cidadãos" em igualdade, é vitorioso quem sabe 

convencer quem utiliza o raciocínio e a exposição precisa das ideias, não só em 

relação à política, mas a tudo que se referia à vida dos gregos. 

Essa nova forma de pensar a partir da formação da pólis é o oposto ao 

pensamento mítico. É como se o homem grego do século VI a.C. tivesse se 

libertado das fantasias da religião e da mitologia para evoluir racionalmente. 

A pólis grega, criação da vontade dos homens, estabelece o 

desaparecimento da vontade divina e celestial de todo um conjunto de relações, 

quer dos homens entre si, quer dos homens com a natureza. A mitologia apenas 

narra uma sucessão de fenômenos divinos, naturais e humanos. Ela é, então, 

substituída pela Filosofia na compreensão desses fenômenos. Com isso, ao utilizar 

a razão, o homem busca uma explicação para entender a relação entre o caos e a 

ordem do mundo. 

 

 

 

 

 

(EXEMPLO DE PÁGINA) 
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Fonte:  https://www.passeidireto.com 

A saída é árdua, mas depois da ascese, a ascensão dialética, é possível 

alcançar o mundo exterior inteligível. Mas quem o alcança tem o dever máximo de 

voltar á escuridão para resgatar os irmãos que não conseguem vir sozinhos à luz. 

O Mundo Inteligível liga-se ao conhecimento verdadeiro, é a realidade pura, 

o bem, a Episteme (Ciência) – conhecimento racional, acessível somente através 

da Dialética, digno, verdadeiro e universal. O Mundo Sensível liga-se a um 

conhecimento perecível, a Doxa (Opinião) – um conhecimento falso, subjetivo, 

relativista, enganador, o mesmo que os sofistas promovem.  

Nesta concepção, existem 4 níveis de saber, de conhecimento, da 

dimensão Gnoseológica (CONHECER) e Ontológica (SER) – dois de cada mundo: 

Noesis – a Intuição ou Contemplação, são as Ideias primárias de que tudo 

advém, devidamente hierarquizadas, a Verdade, Beleza e Justiça. 

Dianoia – a Dedução ou Demonstração, os objetos matemáticos, os 

números e figuras lógicos. 

Pistis – a Crença ou Fé, os objetos materiais, seres vivos e inanimados, 

cópias sensíveis de Ideias. 

Eikasia – a Ilusão, as sombras, ecos e reflexos, cópias das cópias 

sensíveis. 

O objetivo último da Dialética é sempre chegar níveis acima até à Noesis, a 

Razão Universal. A Dialética faz ver as essências das coisas, as suas Ideias 

Inteligíveis de que provém, a autêntica ciência, expressão da verdade única. A 
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dialética é para Platão um método científico e filosófico. Para Platão, é através da 

dialética que se alcança proximidade com as Ideias. 

A primeira Ideia, de que tudo parte, irradia, é a Ideia do Bem, que se 

compõe da Ideia de Beleza, de Justiça e de Verdade. Platão é o primeiro filósofo a 

apresentar assim uma visão sistemática de construções mentais: a sua Teoria das 

Ideias, que são no sentido platónico: 

Objetos do Mundo Inteligível – estatuto metafísico/ontológico (ontos = ser, 

estudo do ser/da substância);  

Representações mentais – estatuto lógico; 

Objetos de conhecimento verdadeiro/racional – estatuto filosófico; 

Referências do Mundo Físico/Sensível – estatuto cosmológico; 

Valores e referências da ação humana – estatuto axiológico (o Homem fica 

embebido aos valores que conhece na concepção de Platão, vivendo a Beleza se a 

conhecer, praticando a Justiça se a conhecer…). 

 

 
Fonte:  https://www.passeidireto.com 

 

Significa afirmar que ela possui potencial para pegar fogo, porém é 

preciso pelo menos uma faísca para que a potência se torne realidade, ato. Com 

isto, a metafísica de Aristóteles visa mostrar que o Estar em movimento possui 

mais importância do que o Ser imóvel de Platão.  
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SUGESTÃO DE FILME: Fúria de Titãs. 
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