Resoluções
Filosofia
Capítulo 9
1. *

2. *

3. A

4. *

5. D

6. *
* Respostas:
1. a) Diz-se que há oposição entre imanência e transcendência porque esses
dois conceitos encerram diferentes, e opostas, visões de mundo: o primeiro afirma que a realidade se encerra no plano físico, ao passo que o
segundo considera que a realidade tem planos extrafísicos.
b) O panteísmo é a doutrina segundo a qual Deus está identificado, absolutamente ou de maneira extremamente próxima, com o Universo, de modo
que, na prática, só haveria a dimensão física do Universo. Assim, pode-se
compreender que o imanentismo é uma base para a visão panteísta.
2. a) Se Deus é absolutamente transcendente, como irá interferir no mundo?
Ou seja, haveria, nesse caso, um problema de relação entre dois planos
distantes de existência.
b) No caso da Teologia cristã, Deus é, ao mesmo tempo, imanente e transcendente.
3. O islã é uma religião monoteísta, isto é, crê em uma divindade única, assim
como o judaísmo e o cristianismo, religiões que surgiram antes de Maomé e
que exerceram algumas influências sobre ele.
4. a) A ideia do Bem, em Platão, é a ideia das ideias, é aquilo que gera as
ideias do mundo inteligível.
b) Para Aristóteles, Deus é Motor porque é causa do movimento do
mundo, e é Imóvel porque é a primeira causa, de modo que não poderia
ser movido por nenhuma outra coisa.
5. Na teoria das ideias de Platão, as ideias são os modelos das realidades do
mundo sensível, formado pelo Demiurgo, um deus artífice. Elas provêm, todas,
de dois princípios do mundo inteligível: o Uno (ideia do Bem) e a Dualidade
(ou Díade).
6. Se um indivíduo tem uma visão transcendente, a vida humana e o Universo
possuem um sentido “a mais”. Se a visão é imanente, o sentido se encerra,
por assim dizer, na dimensão da realidade física.
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