ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
Ensino Médio
Professor: Marlito

Disciplina: Filosofia

Série: 2ª

Nome: _______________________________________________________ Nº: ______

Caro aluno,
O objetivo do curso de Filosofia nesse semestre foi compreender a ruptura iniciada no
pensamento a partir do século XVI e seus desdobramentos no saber científico
contemporâneo.
MATERIAIS
Para realizar a recuperação, suas fontes de estudo são:
•

"Os modernos e o conhecimento" (aforismos de F. Bacon), na Coletânea de
textos de Filosofia (disponível via Sala de Aula Google).

•

Marilena Chauí, Convite à Filosofia, São Paulo, Editora Ática (as páginas entre
parênteses se referem ao PDF disponível via Sala de Aula Google).
Unidade 1: A filosofia, cap. 4: Os principais períodos da filosofia, tópico
"Filosofia moderna" (p. 56).
Unidade 4: O conhecimento, cap.1: A preocupação
conhecimento, tópico "Bacon e Descartes" (p. 144).

com

o

Unidade 7: As ciências, Cap. 2: A ciência na história, tópico "Diferenças
entre a ciência antiga e a clássica ou moderna" (p. 321).
•

Registros das aulas da disciplina.

TRABALHO A SER REALIZADO
Depois de ler ou reler estes textos, preste atenção aos seguintes trechos:

“Os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e nele se acham
implantados não somente o obstruem a ponto de ser difícil o acesso da verdade,
como, mesmo depois de seu pórtico logrado e descerrado, poderão ressurgir como
obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos
contra eles, se cuidem o mais que possam. (...)
“Há (...) os ídolos provenientes, de certa forma, do intercurso e da associação
recíproca dos indivíduos do gênero humano entre si, a que chamamos de ídolos do
foro devido ao comércio e consórcio entre os homens. Com efeito, os homens se
associam graças ao discurso, e as palavras são cunhadas pelo vulgo. E as palavras,
impostas de maneira imprópria e inepta, bloqueiam espantosamente o intelecto. Nem
as definições, nem as explicações com que os homens doutos se munem e se
defendem, em certos domínios, restituem as coisas ao seu lugar. Ao contrário, as
palavras forçam o intelecto e o perturbam por completo. E os homens são, assim,
arrastados a inúmeras e inúteis controvérsias e fantasias.”
(Francis Bacon, Novum Organon, em Os Pensadores, São Paulo, Abril Cultural,
1973.)

Em seguida, elabore um TEXTO DISSERTATIVO sobre os “ídolos do foro” do nosso
tempo.
Para isso, o texto deve abordar também, obrigatoriamente:
I. A concepção de conhecimento científico defendida por Bacon.
II. O que são os “ídolos”, em especial os “ídolos do foro”, e como eles obstruem o
acesso à verdade.
III. O que poderia representar os "ídolos do foro" hoje?
ENTREGA
O texto deve passar obrigatoriamente por estes três pontos e ter no MÍNIMO uma
página (em letra 12 e espaçamento 1,5). Entregue via Google Docs até o dia 26/07
em arquivo Word, PDF ou Google Docs. Registre dúvidas e dificuldades encontradas
ao elaborar o trabalho, para podermos conversar sobre elas na nossa aula do
processo de orientação de estudos de recuperação.

Bom trabalho!

Boas férias!
Marlito e Leo

