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ATIVIDADES DOMICILIARES – COVID 19
Professor Reinaldo: Noções de Filosofia– 8ºA e B
A mente humana.
Razão e Inteligência.








Sentindo o universo a nossa volta – os sentidos.
Influência externa = impressão – Razão.
Razão = Avaliar, julgar e organizar fatos.
Fatos incompreensíveis a Razão = Inteligência.
Inteligência = Ampliar a Razão.
Habito = repetição – dispensa a inteligência (mecânico)
Habito X Instinto – Inato X Nato.

EXPLICAÇÃO:
Olá meus queridos!
Leiam atentamente este texto para compreender os tópicos.
Vamos fazer uma breve explicação destes tópicos que você já tem no caderno, ok?
Tudo o que sabemos, aprendemos vem de fora, quando você nasceu não sabia nada, tudo foi lhe sendo ensinado, comer, andar, falar usar o peniquinho, hehe....
Você aprendeu tudo isso através dos sentidos, visão, audição, tato, etc. Pois é através deles que sentimos o mundo a nossa volta.
Tudo o que você vivencia é levado pelos sentidos ao seu cérebro e selecionado pela razão, sendo assim, é a razão que vai dizer se você deve guardar ou não um
fato ocorrido; se for considerado importante você guarda, se não, não.
Porém, quando acontece algo em sua vida pela primeira vez, ou, que você não entende a razão não sabe o que fazer, logo, ela p ede ajuda à sua inteligência, é
ela quem analisa se o fato foi importante ou não e ajuda a razão a seleciona-lo, ou seja, a inteligência aumenta e ajuda a razão.
Algumas atividades da nossa vida se tornam hábitos, quando você faz muitas vezes a mesma coisa a razão entende que não precis a ficar agindo toda vez que
você faz, então torna isso um ato mecânico, ou seja, algo que você faz automaticamente, sem ver, por exemplo: quando você usou o seu celular pela primeira vez,
precisou aprender o que cada botão fazia, mas agora, já fez isso tantas vezes que aperta os botões quase que sem p ensar, isso virou um habito.
Existe uma diferença entre o Habito e o instinto; instinto são aquelas informações e atitudes que já nasceram com você, por exemplo: chorar quando está triste ou
fechar os olhos quando espirra, essas atitudes você faz querendo ou não e não consegue mudar, já no caso do habito é algo que você aprendeu e é possível
mudar embora leve um certo tempo.
Paz e Bem!
Prof. Tabajara J. Ferraz.

