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A obrigatoriedade da presença da filosofia nos 

currículos escolares do Ensino Médio suscitou e 

tem suscitado diferentes orientações sobre o ensino 

e a aprendizagem dessa área do conhecimento na 

escola.  Para organizarmos o ensino de Filosofia 

buscamos alguns aportes da Teoria Histórico-

Cultural, de modo especial voltamos nossos 

estudos para o entendimento da relação entre 

ensino e aprendizagem e o desenvolvimento do 

pensamento teórico. Esse estudo ofereceu 

subsídios para a elaboração desta unidade didática  

que será desenvolvida com alunos do 3º ano do 

Ensino Médio de um colégio estadual paranaense, 

com o qual objetivamos analisar se o ensino 

organizado de acordo com alguns princípios dessa 

teoria terá impacto no desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes. Utilizaremos 

como princípios didáticos a narrativa como 

situação-problema, aulas dialogadas e a discussão 

em grupo, a partir de leituras de textos clássicos da 

História da Filosofia, princípios que acreditamos 

contribuir para a aprendizagem dos alunos. 

Destacamos que esses princípios só farão sentido 

desde que contribuam para o desenvolvimento de 

um pensamento mediado pelos conceitos 

filosóficos.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A obrigatoriedade da presença da Filosofia nos currículos escolares do Ensino Médio 

suscitou e tem suscitado diferentes orientações sobre o ensino e a aprendizagem dessa área do 

conhecimento na escola.  Alguns consideram que as aulas de filosofia devem se constituir em 

momentos de discussão de situações-problema do cotidiano, o que propiciaria o 

desenvolvimento do pensamento crítico, verificado pela capacidade argumentativa de o aluno 

posicionar-se diante de diversos problemas da realidade. Outros consideram que o ensino de 

filosofia deve possibilitar aos alunos o acesso ao conhecimento já produzido nesse campo, 

considerando ser essa a condição para que os estudantes possam desenvolver um pensamento 

filosófico. Pudemos perceber nas diferentes orientações que algumas prezam pelo ensino de 

conteúdos presentes na História da Filosofia e outras pelo desenvolvimento do pensamento 

crítico. Ou seja, algumas orientações defendem a aprendizagem dos conteúdos clássicos, 

outras o desenvolvimento acima citado. A defesa dessas proposições como campos isolados e 

opostos tendem a levar a um tipo de raciocínio pautado na lógica binária em que, no máximo 

é aceita uma ou outra proposição.  Parece, então, restar ao professor optar por uma direção ou 

outra ao selecionar os conteúdos e objetivos da sua aula, ou ainda, alternar momentos em que 

prioriza uma perspectiva de formação e em outros momentos outra. No entanto, nos 

perguntamos: é possível o desenvolvimento do pensamento sem contar com os conceitos 

sistematizados? A aprendizagem de conceitos filosóficos tem valor em si ou a sua 

contribuição estaria também no fato de promover a mudança no modo de pensar o mundo? 

Em outras palavras: apesar de serem objetos diferentes, não há uma relação entre conteúdo 

filosófico e o desenvolvimento do pensamento? 

Para a superação da tensão entre o conteúdo escolar e o desenvolvimento do 

pensamento humano os autores e estudiosos da Teoria Histórico-Cultural
1
, como Davidov 

                                                 

1 A Teoria Histórico-Cultural tem sua base na chamada “Escola de Vygotsky (GOLDER, 2001; 2002; 2004; 

BLANK, 2003; KOZULIN, 2002; VAN DEER VEER E VALSINER, 2001). Vygotsky iniciou suas pesquisas em 

1920 com psicólogos e pedagogos que vieram a constituir uma elite de pesquisadores na antiga URSS, entre eles 



(1988), consideram que a escola tem como função promover o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos alunos, sendo necessário que estes se apropriem dos conhecimentos 

produzidos e acumulados pela humanidade.  Não obstante, a apropriação de um 

conhecimento, e de forma simultânea o desenvolvimento do pensamento teórico do aluno, não 

se reduz ao desenvolvimento da sua capacidade reflexiva e tampouco é alcançado por um 

ensino que objetiva a simples memorização desses conteúdos, mas diz respeito à 

internalização dos instrumentos culturais produzidos pela humanidade em sua intervenção no 

mundo.  

Pautados em pressupostos desses autores, partimos do princípio de que o ensino é 

capaz de promover o desenvolvimento do psiquismo do aluno mediante a aprendizagem dos 

conhecimentos científicos/teóricos elaborados pela humanidade no decorrer do seu 

desenvolvimento sócio-histórico (LEONTIEV, 2004). Esses conhecimentos encontram-se 

objetivados na linguagem, e no processo de sua aprendizagem pelos sujeitos, são colocadas 

em movimento funções psíquicas superiores, possibilitando o desenvolvimento do psiquismo 

de modo geral (VIGOTSKI, 2003).  A forma como esses conhecimentos são produzidos, 

conforme Davidov (1988) e Leontiev (2004), pode ser considerada um princípio 

imprescindível para a organização do seu ensino. 

   Ao pensarmos o ensino de acordo com essa perspectiva, surgiram os seguintes 

questionamentos: O que seria organizar adequadamente o ensino de Filosofia a fim de que 

haja o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos do Ensino Médio? Os pressupostos 

da Teoria Histórico-Cultural podem contribuir para a organização do ensino de Filosofia no 

Ensino Médio, a fim de que haja o desenvolvimento do pensamento dos alunos desse nível de 

ensino? 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO TEÓRICO 

 

O conhecimento teórico (saber teórico) para Davidov (1988) é elaborado com base na 

reflexão e na análise de uma ligação, um princípio comum, existente entre os objetos 

abstraídos e inseridos no interior de um sistema conceitual.  Por meio da análise identifica-se 

o tipo de ligação existente entre os objetos particulares e suas ligações em um sistema de 

significados, apresentando-se “[...] como uma forma universal ou como uma entidade 

                                                                                                                                                         
A. N. Leontiev e A. R. Luria. As pesquisas em parceria desse grupo foram iniciadas em 1924 e se estenderam até 

1934, vindo a formar a base teórica da psicologia histórico-cultural em relação a temas como origem e 

desenvolvimento do psiquismo, processos intelectuais, emoções, consciência, atividade, linguagem, 

desenvolvimento humano, aprendizagem” (LIBÂNEO; FREITAS, 2010, p. 01).     

 



representada em pensamento” (RUBSTOV, 1996, p. 130), superando as representações 

oriundas das sensações. O conhecimento teórico liga o geral e o particular por meio de um 

princípio geral que abrange diferentes manifestações empíricas, funcionando como princípios 

explicativos para essas manifestações. Os conceitos teóricos são formados “[...] conhecendo o 

que a ciência tem estabelecido e correspondem às leis objetivas descobertas por ela” 

(LEONTIEV, 1969, p. 246).   

A apropriação dos conceitos teóricos pelo indivíduo permite que o desenvolvimento de 

seu pensamento alcance o nível desses conceitos, ou seja, apropriar-se do conceito teórico é 

condição para que seja desenvolvido, no indivíduo, o pensamento teórico.  

Sobre o conceito teórico, Davidov assim expõe:  

 
[...] não podem ser observados diretamente, por quanto na existência 

presente, formada, resultante e desmembrada elas não estão dadas de 

maneira imediata. O interno se descobre nas mediações, em um sistema, 

dentro do todo, em sua formação. Dito com outras palavras, aqui o presente 

e o observável deve ser correlacionado mentalmente com o passado e com as 

potências do futuro; nisto reside a essência da mediação, de formação do 

sistema, do todo a partir das diferentes coisas interagidas. O pensamento 

teórico ou o conceito devem reunir as diferentes coisas, multifacetadas, não 

coincidentes e assinalar seu peso específico nesse todo (DAVIDOV, 1988, p. 

130-131).  

  

Conforme o exposto, o conceito teórico da realidade tenta abarcar “[...] a explicação 

da essência dessa realidade: da realidade como uma totalidade estruturada” (NASCIMENTO, 

2010, p. 47), abrangendo os laços que unem as diferentes partes que constituem a realidade. A 

realidade é entendida como se tivesse uma lógica interna e fosse regida por certas leis que 

podem ser conhecidas pelos indivíduos, o que implica  

 
[...] saber que tipo de relação entre classes caracteriza, a um tempo, um 

representante de uma classe e um objeto em particular [...]se apresenta como 

uma forma universal ou como uma entidade representada em pensamento [...] 

determina a ligação de uma relação geral com as suas manifestações 

concretas, isto é, o elo de ligação entre o geral e o particular (RUBSTOV, 

1996, p. 129-130).       

 

Davidov (1992), nessa perspectiva, ao referir-se à relação entre o indivíduo e o objeto 

de conhecimento, pondera que o indivíduo ao apropriar-se de um conceito teórico 

 
[...] assume uma particular relação com o objeto, que permite refletir nele o 

que não é acessível aos conceitos cotidianos (o alcançar a essência do 

objeto). ‘A essência mesma do conceito e da representação - escreveu 

Vygotsky – pressupõe, contrariamente ao que ensina a lógica formal, não o 

empobrecimento, mas o enriquecimento da realidade representada no 



conceito em confronto com a percepção sensorial imediata (DAVIDOV, 

1992, p. 06). 

 

Nessa perspectiva, Martins e Abrantes afirmam que  

 
[...] o pensamento teórico pode chegar à complexidade de manifestação do 

todo, reproduzir o processo de desenvolvimento e formação do sistema que 

integra o objeto do pensamento, expressar encadeamentos, leis e 

necessidades das coisas singulares em relação com o universal. 

Considerando a unidade na diversidade, capta essencialmente a transição de 

um fenômeno a outro (MARTINS; ABRANTES, 2006, p. 11). 

  

Para Davidov, pensar teoricamente a realidade implicaria para o indivíduo ultrapassar 

os fenômenos, vistos como “[...] manifestação imediata, externa da essência das coisas” 

(DAVIDOV, 1988, p. 146-147).   

Nesse sentido, o desenvolvimento do pensamento teórico pelo indivíduo ocorreria 

quando, em atividade com o conceito teórico, ele fosse capaz de ultrapassar os limites da 

simples percepção sensorial, conseguindo alcançar a essência dos fenômenos. Para isso, é 

necessário “[...] dentro das relações peculiares e por meio da análise, o que simultaneamente, 

tem caráter de universalidade, que aparece com base genética do todo estudado” (DAVIDOV, 

1988, p. 147), ou seja, é necessário generalizar um princípio geral entre os diferentes 

fenômenos da realidade, isto é, a essência dos fenômenos nas diversas representações da 

realidade.  Isso nos revela que o caminho para o desenvolvimento do pensamento teórico vai 

“[...] da dedução do singular a partir do universal, como procedimento de ascensão do abstrato 

ao concreto” (DAVIDOV, 1988, p. 152), ou seja, parte das generalizações das propriedades 

externas de cada fenômeno e chega ao princípio universal que une os diferentes fenômenos 

em um sistema integral por meio de um princípio geral.   

  O princípio geral possui um caráter de universalidade e pode ser identificado, 

conforme Davidov (1988), pelas capacidades humanas de reflexão, análise e generalização 

substancial. A reflexão consiste “[...] na descoberta por parte do sujeito, das razões de suas 

ações e de sua correspondência com as condições do problema” (SEMENOVA, 1996, p. 166). 

Já a análise consiste “[...] em levantar o princípio ou modo universal” (SEMENOVA, 1996, p. 

166). Essa proporciona a generalização sobre os fenômenos estudados, possibilitando reduzi-

los à generalização substancial, que consiste “[...] na redução dos diversos fenômenos em sua 

base única” (DAVIDOV, 1988, p. 152).  

 Sobre os conceitos científicos/teóricos, Semenova (1996) considera que uma vez 

apreendidos pelo indivíduo, passam a ser para este um modo de ação geral, capaz de combinar 



pelas capacidades de reflexão e análise as diferentes representações da realidade. A 

capacidade de operar com esse conhecimento proporciona ao sujeito a “capacidade de 

antecipar ações” mentais (SFORNI, 2004, p. 117). Essa capacidade refere-se a mais uma das 

decomposições do pensamento teórico, que é denominado “plano interior das ações” 

(SEMENOVA, 1996, p. 117).  Essa é uma das evidências que nos permitem propagar que 

“[...] o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das 

funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas” (VIGOTSKI, 

2003, p. 118).  

Amplia-se, por conseguinte, o significado da afirmação dos autores da Teoria 

Histórico-Cultural, como Leontiev (2004) e Davidov (1988), de que ao apropriar-se de um 

conceito teórico o indivíduo apropria-se de uma espécie de núcleo que representa a relação 

geral entre as diferentes representações gerais da realidade e da atividade de pensamento 

objetivada nesse conceito.  

  Este estudo nos revela que tratar do desenvolvimento do pensamento dos alunos no 

ambiente escolar para a Teoria Histórico-Cultural é também referir-se ao tipo de organização 

do ensino realizada pelo professor.  A forma de organização do ensino, com a intenção de que 

haja a aprendizagem dos conceitos das diferentes áreas do conhecimento, contribui para a 

mudança no pensamento do aluno . Levar o aluno à apropriação do conhecimento produzido e 

acumulado pela humanidade no decorrer da sua história é proporcionar condições para que ele 

mude tanto o conteúdo como a sua forma de pensar o mundo e a si mesmo.  

Dessa maneira, um ensino de Filosofia que tem como foco o desenvolvimento do 

pensamento teórico do aluno deve promover a apropriação de um princípio geral, capaz de 

unificar representações particulares de um dado fenômeno. Esse princípio uma vez 

internalizado passará a mediar a relação do aluno com o mundo, possibilitando a modificação 

do pensamento do aluno sobre problemas históricos, sociais, estéticos, epistemológicos, 

científicos, éticos e políticos, visto que além dos conhecimentos adquiridos mediante a sua 

própria experiência, ele passa a contar também com um repertório cultural muito mais amplo 

para lidar com os fenômenos.  “Essa potencialidade formativa presente na aprendizagem 

conceitual é o que justifica a estreita relação estabelecida nessa abordagem entre a instrução 

escolar e o desenvolvimento mental da criança” (SFORNI; GALUCH, 2006, p. 150-151).   

 O estudo acima apresentado contribuiu com a definição do conteúdo a ser ensinado e a 

escolha de alguns princípios didáticos, potencialmente capazes de subsidiarem o ensino de 

Filosofia no Ensino Médio para que ele seja promotor do desenvolvimento do pensamento 

teórico do aluno. A seguir, apresentaremos a definição e a compreensão do conteúdo de ensino 



e dos princípios didáticos que compuseram o presente material.  

 

3. O CONCEITO DE ALIENAÇÃO COMO CONTEÚDO DE ENSINO 

   

O estudo acima apresentado nos revela que tratar do desenvolvimento do pensamento 

dos alunos no ambiente escolar para a Teoria Histórico-Cultural é também referir-se ao tipo de 

organização do ensino realizada pelo professor.   

Dessa maneira, compreendemos que um ensino de Filosofia que tem como foco o 

desenvolvimento do pensamento teórico do aluno deve promover a apropriação de um 

princípio geral, capaz de unificar representações particulares de um dado fenômeno. Esse 

princípio uma vez internalizado passará a mediar a relação do aluno com o mundo, 

possibilitando a modificação do pensamento do aluno sobre problemas históricos, sociais, 

estéticos, epistemológicos, científicos, éticos e políticos, visto que além dos conhecimentos 

adquiridos mediante a sua própria experiência, ele passa a contar também com um repertório 

cultural muito mais amplo para lidar com os fenômenos.  “Essa potencialidade formativa 

presente na aprendizagem conceitual é o que justifica a estreita relação estabelecida nessa 

abordagem entre a instrução escolar e o desenvolvimento mental” (SFORNI; GALUCH, 

2006, p. 150-151).   

Reconhecemos que a Filosofia é um produto não material, mas o conhecimento 

produzido nessa área materializa-se na linguagem, em conceitos filosóficos, organizados em 

um sistema de conceitos, assim como concebe Vigotski (2001) e Gorski (1956). Esses 

conceitos estão presentes nos textos dos clássicos de Filosofia. Desse modo, quando nos 

apropriamos, por exemplo, do conceito de ideia platônica, conforme é possível inferir na 

afirmação de Leontiev (2004), nos apropriamos da atividade mental realizada na elaboração 

desse conceito e este passa a mediar a nossa relação com o pensamento filosófico e com o 

mundo material.  

A nossa percepção dos fenômenos, a atenção para determinados aspectos, a 

imaginação e o raciocínio são modificados à medida que nos apropriamos de outro modo de 

interagir com o mundo presente nos conceitos filosóficos. Isto é, nossa interação com o 

mundo passa a ser mediada por outros instrumentos simbólicos, de caráter mais complexo, o 

que a torna cada vez menos empírica e intuitiva e cada vez mais teórica.  Desse modo, os 

conceitos filosóficos passam a ser utilizados para compreender diferentes fenômenos. É a 

apropriação desses conceitos que dará condições para o aluno “ultrapassar os limites da 

percepção sensorial imediata do mundo exterior, refletir conexões e relações complexas, 



formar conceitos, fazer conclusões e resolver complexas tarefas teóricas” (LURIA, 1994, p. 

17). Entretanto, para compreendermos como o ensino deve ser organizado para que seja 

possível o desenvolvimento dessas capacidades, faz-se necessário conhecer a atividade 

humana e o percurso histórico realizado para a elaboração de tal conhecimento. De acordo 

com Davidov (1988), esse é o meio para definirmos a forma de ensiná-lo para que esse 

desenvolvimento seja possível.  

Isso quer dizer que para desenvolver o pensamento, o indivíduo precisa internalizar 

conhecimentos que permitam o exercício da reflexão para além da experiência cotidiana.  

Esse conhecimento, quando internalizado, possibilita ao aluno novas formas de se relacionar 

com o mundo. Essas formas são provenientes do acervo intelectual produzido e acumulado 

pela humanidade que, uma vez apropriado pelo indivíduo, favorece a organização e a 

reorganização do seu pensamento, passando a operar interiormente como um instrumento 

mental, possibilitando “[...] o processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

culturalmente organizadas e especificamente humanas” (VIGOTSKI, 2003, p. 118).  É 

importante, então, que as aulas de Filosofia possibilitem ao aluno internalizar o núcleo 

conceitual, ou seja, o princípio geral básico que dá unidade ao sistema conceitual que 

constitui o conceito filosófico.  

 Tendo como base os pressupostos sobre o conceito teórico e o desenvolvimento do 

pensamento teórico apresentados no item anterior, orientamos que a obtenção do conteúdo de 

ensino consistirá na localização do conceito filosófico, ou seja, identificar o princípio geral 

que une as diferentes representações sobre um conceito filosófico.  

 Nesta produção didática o conteúdo de ensino será o conceito de alienação.   Por meio 

de situações de reflexão e análise obtivemos uma síntese substancial sobre conceito de 

alienação.  Essa síntese está relacionada a perder o ser; perder que o faz ser; perder a 

humanidade; perder o que o faz ser o que é; perder a essência o que define o homem como tal. 

Desse modo, a alienação será compreendida nessa produção didática como a perda do ser. 

Assim, o homem estará alienado quando perder o que o define como homem. 

Como a concepção de homem não é a mesma para todas as correntes filosóficas, o que 

é considerado como sinal de alienação pelos filósofos varia conforme varia a própria 

concepção de homem presente nas diferentes correntes filosóficas. Em outras palavras, há um 

princípio geral que unifica as diferentes representações do conceito de alienação, e nesse 

princípio estão em relação de dependência o conceito de alienação e a concepção de homem. 

Essa relação permanece inalterada, mesmo que em diferentes perspectivas filosóficas. O que 

varia é a concepção de homem de acordo com cada autor; no entanto, ao se alterar essa 



concepção, como se trata de uma relação de dependência, altera-se também o conceito de 

alienação. Em conformidade com o pensamento de Davidov (1988), essa foi à síntese geral 

que obtida por meio das operações mentais de reflexão, análise e síntese durante os estudos 

sobre o conteúdo antes de iniciarmos o planejamento das aulas.   

 

4. ALGUNS PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS ESCOLHIDOS 

 

Como base no estudo acima apresentado e em algumas pesquisas
2
 já realizadas na área 

do ensino de Filosofia e o estudo e pesquisa de pressupostos de autores da Teoria Histórico-

Cultural, foram levantados dois princípios didáticos que aparecem com frequência nas 

orientações sobre o ensino de Filosofia: o uso de situações problema e organização de 

momentos de diálogo entre o professor e o aluno e do aluno com seus pares.  Contudo, o que 

percebemos é que raramente os conceitos filosóficos ocupam a centralidade na elaboração dos 

problemas de aprendizagem e das discussões que ocorrem durante as aulas de Filosofia.  

Fundamentados em princípios da Teoria Histórico-Cultural apresentaremos como 

esses princípios didáticos deverão ser compreendidos uma vez que o que temos como objetivo 

é a organização de um ensino que tem como objetivo a aprendizagem de conceitos filosóficos.  

 

4.1. Uma situação problema desencadeadora da aprendizagem: o uso da narrativa 

 

Com base em pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, consideramos que a 

aprendizagem requer participação ativa do indivíduo, ou seja, para que o indivíduo possa 

apropriar-se de um conceito teórico ele deve reproduzir internamente a atividade humana que 

se encontra objetivada nesse conceito. Para isso, é necessária a mobilização dos estudantes em 

torno do conteúdo a ser trabalhado. Contudo, essa mobilização não é alcançada apenas 

anunciando aos alunos qual conteúdo será trabalhado e a sua importância ou afirmando que 

eles deverão prestar atenção nas aulas dada à relevância do conteúdo para a vida deles, para o 

vestibular ou para a próxima prova. Parece-nos que esses tipos de argumentos normalmente 

                                                 
2
 As pesquisas são as seguintes: O filosofar na sala de aula: elementos para uma discussão 

metodológica sobre as diferentes dimensões de objetivação espaço-temporal entre professor/aluno 
na proposição e tratamento de conteúdos filosóficos no Ensino Médio (STANGUE, 2009), Ensino de 
Filosofia: problematizando práticas no Ensino Médio (ESPÍNDOLA, 2010), Aprendizagem do 
pensamento em filosofia: história, afeto e conceito (GRISOTTO, 2010), O ensino da Filosofia sobre 
bases existenciais: a ruptura com o dogmatismo e a conquista do Filosofar (REINA, 2011), Filosofia 
na Escola: a constituição da disciplina a partir das práticas docentes (MARÇAL, 2012); Ensino de 
Filosofia e Resistência (ASPIS, 2012) e Aprendizagem de conceitos filosóficos no Ensino Médio 
(BELIERI, 2012), CERLETTI (2003),  GALLO (2004; 2012), OBIOLS (2003) e RUFFALDI (2003)   
apresentam uma preocupação quanto ao conteúdo e ensino de filosofia.  



utilizados pelos professores quando iniciam o trabalho com um novo conteúdo não são 

suficientes para manter a atenção dos estudantes por muito tempo sobre o objeto de ensino. 

Para mobilizar os estudantes, de maneira a mantê-los ativos em relação ao conteúdo, 

deveremos inseri-los em situações em que há um problema a resolver e que os aproximem 

desse conteúdo.   

Semenova (1996) ressalta a necessidade da proposição de problemas de aprendizagem 

nas atividades de ensino. Para a autora, “[...] um problema de aprendizagem comporta todo 

um círculo de aprendizado durante o qual os escolares adquirem técnicas universais que os 

ajudam a orientar-se dentro de uma classe de problemas concretos” (SEMENOVA, 1996, p. 

161). Para a elaboração de um problema de aprendizagem, Semenova enumera algumas ações 

que devem ser realizadas: 

 

[...] - a transformação das condições do problema, com vistas a descobrir as 

suas relações essenciais, dentre aquelas extraídas das características do 

objeto estudado; - a criação de um modelo das relações levantadas 

precedentemente, sob forma material, gráfica ou literal; - a transformação 

do modelo, com vistas a estudar as propriedades intrínsecas a estas relações; 

- a criação de um sistema de problemas específicos, que poderão ser 

resolvidos mediante a aplicação do modo geral; - o controle da realização 

das ações precedentes; - a avaliação da aquisição do modo geral enquanto 

resultado da resolução de um problema de aprendizagem (SEMENOVA, 

1996, p. 162). 

  

Assim o professor deverá iniciar as atividades com os estudantes com uma situação-

problema. Selecionamos, para isso, uma narrativa que poderá ser problematizada com vistas a 

desencadear um motivo de aprendizagem nos estudantes. Elaboramos uma narrativa com base 

em um capítulo do livro O Salto para a vida, de autoria de Célia Valente (1999), disponível 

nas bibliotecas das escolas estaduais do Estado do Paraná. Trata-se de uma história verídica 

que retrata a perseguição dos nazistas aos poloneses durante a segunda guerra mundial. 

A narrativa tem como objetivo criar um motivo de aprendizagem por meio da 

disposição de um problema, levando os alunos a colocarem-se em atividade com o conceito 

de alienação. A resposta ao problema será possível desde que os alunos consigam se apropriar 

do conceito de alienação, visto que  

 

[...] propor um problema de aprendizagem a um escolar é confrontá-lo com 

uma situação cuja solução em todas as variantes concretas pede uma 

aplicação do método teórico generalista (RUBSTOV, 1996, p. 131). 

 

Em nosso trabalho, o método teórico generalista será alcançado caso, após o ensino, ao 



se relacionar com situações da realidade em que a alienação está presente o aluno interaja com 

esses fenômenos de forma mediada pelo conceito. A ideia central é a de que o aluno possa 

adquirir um modo geral de ação e este passe a servir de base para que ele possa modificar a 

sua forma de interagir com a realidade.  

Além da necessidade de criar um motivo para a aprendizagem, a narrativa nos parece 

importante por outro fator: permitir a reconstituição histórica de alguns conceitos. Assim, na 

elaboração da narrativa inserimos um problema com intenção de recuperar os traços 

essenciais do conceito de alienação. A intenção é a de inserir os alunos em um contexto 

histórico que talvez possa ter gerado a necessidade de Marx e Sartre teorizar a respeito da 

condição humana de alienação. Ao procurar reproduzir a base material e a historicidade do 

pensamento do autor, ao mesmo tempo em que poderíamos reconstituir o método que os 

filósofos utilizam para elaborar conceitos, o professor deve pretender mobilizar o pensamento 

dos estudantes para que passem a pensar também sobre o conceito de alienação.   

Por esse motivo, a narrativa que elaboramos apresenta relações históricas entre 

trabalho, produção e liberdade humana, o que possibilita subsidiar a reflexão sobre o conceito 

de alienação em Marx e em Sartre. Assim, efetuamos a adaptação do texto com o propósito de 

disponibilizar traços comuns do pensamento de Marx e Sartre. Por isso, para o 

desenvolvimento dessa intervenção é indispensável o domínio, pelo professor e pelos alunos 

de conteúdos da disciplina de História, como o processo de desenvolvimento do modo de 

produção industrial e a relação entre o imperialismo e as duas grandes guerras mundiais.   

Assim, ao iniciar a atividade de ensino com uma narrativa, a intenção do professor 

será a de conduzir os alunos à reflexão, esperando que ela contribua para, posteriormente, 

levá-los a realizar uma transição entre uma situação particular presente na narrativa e o 

universal, que seria o conceito de alienação sistematizado e objetivado nos textos dos autores 

da História da Filosofia. Isso, a nosso ver, revitaliza e atribui movimento ao conceito. 

  Moura (1998), pautado em princípios da Teoria Histórico-Cultural, faz a defesa do 

uso de narrativas no ensino, denominando-as “história virtual do conceito”.  Acresce o autor 

que elas permitem inserir o indivíduo em uma situação-problema na qual os personagens que 

a compõem poderiam ter vivido situação semelhante em algum momento da história da 

humanidade, reproduzindo a atividade humana que deu origem aos conceitos que serão 

ensinados.  Assim, não é qualquer narrativa que contribui com um ensino de conceitos, mas 

aquela que consegue mobilizar e subsidiar as funções psíquicas dos alunos como a reflexão e 

a análise, que são formas que constituem o pensamento teórico (SEMENOVA, 1996).     

 



4.2. Momentos de reflexão inter e intrapessoal: as discussões em grupo 

 

Além de revelar a necessidade de desencadear um motivo de aprendizagem, como a 

intenção de dirigir a atenção dos alunos para os conceitos que seriam ensinados, o estudo da 

Teoria Histórico-Cultural e de pesquisas sobre o ensino de filosofia no Ensino Médio também 

apresenta outro pressuposto que nos sinaliza uma alternativa para a organização do ensino de 

Filosofia no Ensino Médio e que pretendemos experimentar na pesquisa de campo: a 

necessidade de desenvolver as capacidades de reflexão e análise que permitem a elaboração 

de uma síntese teórica, consideradas por Davidov (1988) como capacidades necessárias para a 

elaboração dos conceitos teóricos.   

A reflexão “[...] consiste na descoberta, por parte do sujeito, das razões de suas ações e 

de sua correspondência com as condições do problema” (SEMENOVA, 1996, p. 166). Pelo 

fato de a narrativa apresentar condições para a solução da situação problema, ela subsidia os 

alunos para que estes possam encontrar a razão da sua ação, que nesse caso será encontrar a 

generalização conceitual substancial (DAVIDOV, 1988), o conceito de alienação. Assim, 

durante a realização de suas aulas cabe ao professor estar atento “[...] ao plano intrapsíquico, à 

presença e à qualidade das negociações entre os alunos e destes com o professor acerca dos 

critérios utilizados na resolução das tarefas” (SFORNI, 2004, p. 117), ou seja, o professor 

deverá estar atento aos mecanismos utilizados pelo aluno na tentativa de responder ao 

problema. Portanto, é fundamental que o professor crie momentos e situações em que os 

alunos verbalizem o seu pensamento. Nesse sentido, as discussões em pequenos grupos e a 

socialização das ideias de cada grupo devem ser previstas durante as aulas.       

A análise, outra decomposição do pensamento teórico (SEMENOVA, 1996), “[...] visa 

a levantar o princípio ou o modo universal para a resolução, a fim de poder transferi-lo para 

toda uma classe de problemas análogos” (SEMENOVA, 1996, p. 117). Sforni destaca que 

para verificar se durante a atividade de ensino os alunos realizaram ou chegaram a um modo 

geral para resolver o problema, o professor deve organizar situações e realizar mediações que 

conduzam os alunos à desenvolverem  ações que os levem ao princípio geral que une os 

demais conceitos, formando, em nosso caso, o conceito de alienação. Para tanto, o professor 

deverá 

 

Identificar ações que promovem a capacidade de análise na aprendizagem 

conceitual [...] as explicitações dos alunos sobre as causas das diferentes 

apresentações externas do fenômeno ou objeto, e as tentativas de síntese na 

fala dos alunos (SFORNI, 2004, p. 117). 

 



 A elaboração pelo indivíduo do modo geral de ação possibilita ao sujeito utilizá-lo 

como instrumento de pensamento e a “[...] capacidade de antecipar ações” (SFORNI, 2004, 

117). Na visão de Sforni, para que o professor possa observar as ações que revelem esse tipo 

de relação deve estar atento  

 
[...] ao tipo de problemas apresentados, à mediação docente e à forma de 

resolução de problemas particulares, observando se as ações decorrem da 

utilização de um modo geral de resolução, de atos mecânicos ou de 

tentativas e erros; observando, enfim, se, em todos esses momentos, é 

estabelecida a relação entre a situação particular e o princípio geral 

(SFORNI, 2004, p. 117).  

 

 Com base nesses pressupostos é necessário que o professor disponibilize recursos 

como imagens e textos almejando que sejam analisados mediante o conceito de alienação e 

seja possível estabelecer uma relação entre as situações particulares apresentadas nos 

diferentes recursos e o princípio geral trabalhado. 

Durante as aulas, os processos de reflexão, análise e síntese deverão ser realizados de 

forma coletiva, já que para que pudesse vir a ser uma capacidade individual, a que ocorre no 

interior do sujeito, é necessário que antes ocorra socialmente, conforme expõe Vigotski (2001; 

2003) e Rubstov (1996). Entendemos que esse procedimento poderá levar os alunos a 

passarem por um processo de interiorização da atividade coletiva para uma atividade 

individual (DAVIDOV, 1988).  Assim, durante a atividade de ensino o professor deve 

organizar momentos coletivos de apresentação das respostas dadas ao problema pelos grupos; 

pretender formar a elaboração de uma reposta coletiva e que por meio da linguagem a 

resposta possa passar de plano interpessoal para um plano intrapessoal (VIGOTSKI, 2003; 

1982).    

Outro cuidado que o professor deve ter com a organização de atividades coletivas de 

aprendizagem é em relação à formação dos grupos. Se não houver empatia de um grupo de 

alunos em relação aos outros e forçarmos o agrupamento dos alunos utilizando o sorteio para 

a formação dos grupos poderemos não obter os resultados esperados, pois a atividade exige 

discussão e constante interação entre os pares, o que requer certa aceitação da presença do 

outro como membro da equipe. 

Entendemos que a aceitação ou não aceitação do outro no grupo pode ser modificada 

pela mediação pedagógica que ocorre em sala de aula. Consideramos, portanto, que essa 

forma de organização dos grupos, por mera afinidade, deve aos poucos ser superada, fazendo 

com que os alunos sejam inseridos em atividades que os coloquem em discussão também com 



outros cuja identificação não é imediata, seja ela decorrente da diferença no nível de 

desenvolvimento ou de comportamento.  

A interação entre os “diferentes” também pode potencializar o desenvolvimento dos 

sujeitos envolvidos na atividade, desde que durante a aprendizagem de um determinado 

conhecimento a interação entre os alunos promova novas conexões com o objeto de estudo 

por meio da manifestação de ideias contrárias apresentadas durante a tentativa de resolverem 

de maneira conjunta o problema proposto. Outro motivo que torna a interação favorável à 

aprendizagem é, segundo Vigotski (2003; 1982), o contato com alunos que apresentam um 

conhecimento mais profundo sobre o conteúdo de ensino. A interação com os alunos mais 

experientes poderá levar os alunos menos experientes em relação ao conhecimento em pauta a 

reorganizarem seus processos mentais. Entretanto, trabalhar em grupos requer um longo 

processo de aprendizagem, por isso, é necessário que os alunos vivenciem ações pedagógicas 

que vão conduzindo a outra forma de interação em sala de aula.  

Sobre a organização e realização da discussão em grupo, embasado em pressupostos 

da teoria vigotskiana, Rubstov apresenta que 

 

[...] uma função repartida entre duas pessoas transforma-se em um modo de 

organização de cada indivíduo, a ação ‘interpsíquica’ transformando-se em 

ação ‘intrapsíquica’. É assim, que as funções psíquicas superiores [...] 

repousam na atividade em comum e desenvolvem-se por interação, 

transformando-se, então, essas funções comuns na de cada indivíduo [...] a 

atividade coletiva torna-se uma etapa necessária e um mecanismo interior da 

atividade individual (RUBSTOV, 1996, p. 137).  

 

Acreditamos que a organização da discussão, inicialmente em pequenos grupos, 

facilita a reflexão e a análise. Citando Rubtsov, a reflexão permite  

 

[...] ultrapassar os limites das ações individuais em relação ao modo geral da 

atividade [...] Um participante utiliza o ponto de vista de um outro, de 

maneira que esse ponto de vista possa transforma-se em condição de 

trabalho coletivo  (RUBSTOV, 1996, p. 136). 

 

 Com a finalidade de verificar se durante a realização da atividade de ensino houve a 

aprendizagem do conceito de alienação e consequentemente o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos alunos envolvidos na atividade, o professor de ficar atento para 

verificar se a organização do ensino e as intervenções empreendidas pelo professor durante a 

realização dessa atividade contribuíram para o desenvolvimento do pensamento do aluno.   

 Após termos localizado, compreendido e definido o conteúdo que será ensinado em 

nossa intervenção didática e localizado alguns princípios didáticos para subsidiar o nosso 



trabalho foi realizamos o planejamento de ensino. Consideramos esse momento de extrema 

importância, pois compreende a antecipação mental, por parte do professor, das ações e 

operações que deverão ser realizadas pelo aluno em relação a conteúdo de ensino, a fim de 

que haja a aprendizagem do conceito de alienação.  

 

5. O PLANEJAMENTO 

 

Organizamos a atividade de ensino em quatro unidades didáticas: 

 

1ª) O conceito de Alienação. 

2ª) A Alienação em Marx  

3ª) A alienação em Sartre. 

4ª) O conceito filosófico como conteúdo do pensamento.  

 

A partir das unidades didáticas, as aulas que constituirão a nossa intervenção 

pedagógica foram organizadas nos seguintes momentos: 

 

QUADRO 01 – Momentos das Unidades Didáticas 

 

1º. Momento – Aqui o professor apresentará aos alunos uma situação problema mediante uma 

narrativa a fim de recuperar os traços essenciais do conceito de alienação com a intenção de 

reproduzir a necessidade histórica que possibilitou a elaboração desse conceito. Essa etapa será 

considerada o momento da “[...] motivação da atividade de aprendizagem [...]” (SEMENOVA, 

1996, p. 162).  

Tempo de duração: 5 horas/aula
3
. 

 

2º. Momento – Neste momento o professor organizará situações de análise do significado de 

alienação em diferentes dicionários em que os alunos deverão compará-los à situação existencial 

das personagens da narrativa a fim de que aconteça a elaboração de uma síntese geral relativa ao 

conceito de alienação. Aqui, não se deve esperar que os alunos cheguem ao conceito, já que eles 

ainda não terão ao seu dispor reflexão proveniente dos clássicos de Filosofia, apenas elementos do 

seu cotidiano, somados às definições dos dicionários; nossa intenção é a de que tentem elaborar  

uma síntese provisória que será ampliada ou modificada à medida que tiverem contato como o 

pensamento de Sartre. Ao chegarem ao pensamento de Sartre já estarão mentalmente ativos com o 

                                                 
3
 Uma hora aula corresponde a 50 minutos.  



conceito em pauta.  Essa seção visa a 

 
[...] a valorização e a abstração da relação essencial que constitui o modo 

geral de ação, por da transformação das condições da situação material 

proposta e da construção de um modelo que fixe essa relação 

(SEMENOVA, 1996, p. 162).  

 

Tempo de duração: 6 horas/aula 

 

3º. Momento – Nesta etapa o professor pedirá aos alunos para analisarem excertos do capítulo A 

propriedade privada e o trabalho estranhado, do livro Manuscritos Econômicos-Filosófico, de 

Marx, a fim de verificar o conceito de alienação para este autor, estabelecendo relações com a 

síntese provisória elaborada no momento anterior. Aqui se deve observar a mudança no pensamento 

dos alunos acerca da alienação mediante o contato com o pensamento do autor. 

Tempo de duração: 7 horas/aula 

 

4º. Momento – Neste momento os alunos deverão analisar excertos do livro O Existencialismo é um 

Humanismo, de Sartre, a fim de verificar o conceito de alienação para este autor estabelecendo 

relações com a síntese provisória e o conceito de alienação em Marx, elaborados nos momentos 

anteriores. Aqui, esperamos ser possível observarmos a mudança no pensamento dos alunos acerca 

da alienação mediante o contato com o pensamento do autor. 

Tempo de duração: 7 horas/aula 

 

5º. Momento – Neste os alunos farão a Leitura e análise de imagens, trechos de filmes com a 

intenção de dirigir a atenção para o conceito de alienação. Os alunos deverão localizar a 

generalização conceitual substancial (unidade fundamental) e as abstrações essenciais (modo geral 

de ação) que podem unir e definem tipos particulares de alienação representada no material 

previamente organizado, ou seja, que haja o movimento do geral para o particular. Nessa etapa, 

busca-se estabelecer “[...] um sistema de problemas particulares, que é possível resolver aplicando o 

modo geral de resolução” (SEMENOVA, 1996, p. 162).  Logo após, eles realizarão a exposição oral 

e escrita da análise de materiais, momento em que se pretende observar se houve indícios do 

conceito de alienação na tentativa de responder ao problema.  

Tempo de duração: 7 horas/aula. 

 

 

 

 

 

 



1º Momento - A Narrativa como situação problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era uma sexta-feira à tarde, no ano de 1939, quando vimos os primeiros aviões cruzar 

a fronteira. A guerra começava.  

Já tínhamos ouvido falar de Hitler, que estava no poder desde 1933 na Alemanha e 

dizia querer conquistar o mundo. Havia um zunzum: os alemães iam invadir a Polônia. Tudo 

isso nos preparava, é claro, mas acho que, no fundo, não acreditávamos naquelas ameaças.  

Um dia, porém, os alemães entraram em nossa cidade. Sem explicar nada, e só para 

mostrar quem eram, reuniram em praça pública os cinco filhos de uma mesma família que 

morava ao lado de minha casa. Obrigaram-os a cavar uma trincheira. Quando pronta, atiraram 

e empurraram os cadáveres para dentro dela.  Jamais esquecerei o choro de seus pais. Esse 

maldito lamento ecoou por muito tempo no meu ouvido. Era uma coisa terrível.   

Em seguida, e de uma só vez, fuzilaram mais dezenove. Até os goim, os não judeus, 

que não eram, até então, diretamente atingidos, comentavam. Como era possível tanta 

bestialidade?  

Muito me incomodava ver a passividade dos poloneses não judeus diante desse fato. 

Parecia que não eram capazes de reconhecer aquelas crianças como seres humanos. Enquanto 

os animais de estimação dos goim (não judeus) eram bem cuidados e protegidos, nós víamos 

nossos filhos morrerem de fome e serem assassinados diante de nossos olhos. Os poloneses 

goim pareciam ter assumido para si a postura e a visão que os alemães nazistas tinham sobre 

nós. Assim, pensavam que nós havíamos deixado de sermos humanos ou eles já não nos 

reconheciam como tal. Não se reconheciam como capazes de mudar aquela situação e nos 

viam como objetos. Suas ações eram inertes em relação a essa situação. 

Assim, o povo de Sadowa Wisznia passou a viver em função da guerra. Os alemães 

começaram a recrutar civis para os trabalhos forçados. Perdemos nossa liberdade para o 

desejo de um homem em ter um poder sem limites sob o custo de nossas forças. Isso 

significava trabalhar sem ganhar nada. Embora trabalhássemos, a nossa situação naquele 

momento era desumana, pois não vivíamos mais a relação natural de produção: trabalhar em 

troco de um salário para os donos do comércio e de algumas pequenas fábricas de fundição de 

Olá! Sou Léa 

Bleiman!  

Abaixo está 

disponível uma 

pequena parte da 

minha história... 

Leia com    

atenção... 
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metais e de calçados que existiam em nossa cidade; agora trabalhávamos para nos mantermos 

vivos e garantir que o objetivo nazista fosse alcançado.  Íamos varrer as ruas, costurar os 

uniformes das tropas, fabricar botas para os soldados. A seleção era feita pelos jundenrat, os 

judeus colaboracionistas, traidores em minha opinião, e piores que os nazistas. Serviam de 

intermediários. Como poderiam pensar somente em si e esquecer-se de todos os demais 

judeus, negando, assim, o seu pertencimento ao povo judeu? Negaram o judaísmo e 

assumiram naquele momento a identidade dos que nos dominavam. Isso parecia lhes conceder 

certa tranquilidade diante daquela situação.  

Com os alemães ocupando a nossa cidade, a vida ficou bem diferente. Não éramos um 

povo livre, cumpríamos ordens e obedecíamos às normas impostas.  Uma das primeiras, logo 

depois da invasão, foi a obrigação de usar, no braço direito, uma faixa branca com a estrela-

de-davi. Ela servia para nos diferenciar dos não judeus. Para que isso? Nós ainda não 

percebíamos que a discriminação – e suas tristes consequências – estava instalada na Galícia.  

Eu tinha uma meia dúzia de faixas, que lavava e pregava na manga com um alfinete todos os 

dias. Acho que até sentia uma ponta de orgulho. Éramos tão inocentes! 

Poucos dias depois, minha mãe teve que fechar a loja. Acho que não só ela, mas todos. 

Ninguém negociava, não havia dinheiro. Para ter um pedaço de pão, dávamos roupas ou até 

joias. A escola foi trancada. Nós não tínhamos permissão para utilizar transportes ou telefones 

públicos, sentar nos bancos das praças, possuir animais domésticos, peles, roupas de lã, 

máquinas de escrever, bicicletas ou aparelhos elétricos.  

Eu me alistei para varrer as ruas. Achava que estaria protegida, era uma tarefa útil. Fui 

uma das escolhidas, talvez pela idade, pela aparência física.  

Fiz isso durante nove meses. Levantava às quatro horas da manhã, pegava a bezem, a 

vassoura, e ia para as ruas trabalhar. A ordem era clara: até às oito horas, tudo tinha que estar 

limpíssimo. E, mais uma vez, não posso negar, ficava satisfeita quando as ruas que me cabia 

varrer ficavam limpas. Perguntei-me, muito tempo depois, por que eu mesma não desobedecia 

ou, pelo menos, não deixava de cumprir as ordens à risca. Tenho impressão de que afrontar os 

nazistas nem sequer nos passava pela cabeça. Tínhamos medo. O clima de terror era tão 

grande, mas não tenho na lembrança nenhum episódio de revolta. Até mesmo o prefeito, que 

não era judeu e teria autoridade para fazer alguma coisa, se quisesse, ficou quieto. Todo 

mundo se calou.  

Não esqueço que certo dia, um professor da escola em que eu estudava e sua mulher 

passaram por mim. Eu estava varrendo. Ele me olhou com os olhos tristes, evitou 

cumprimentar-me e comentou em voz baixa:  

- Olhe, é Léa Bleiman, nossa melhor aluna... 

Naquele momento, lembrei-me de uma afirmação feita por ele em uma de suas aulas: a 

forma de ação humana mais real, mais verdadeira ocorre quando as escolhas realizadas 

através de minha liberdade expressam a minha vontade, sendo a ação humana uma tentativa 

de satisfazê-la. Não estar nessas condições é perder a própria humanidade. Isso me fez dar 

conta do absurdo da situação em que vivia, mas, naquele momento, fingi não ter ouvido seu 

comentário.  Continuei varrendo. As coisas foram piorando. Sentíamos o cerco se fechando 

sobre nós. Falava-se em extermínio total dos judeus... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1) Para Refletir 

 

a) Após a leitura, vamos nos organizar grupos com até cinco integrantes e ajudar Léa 

responder as perguntas que ela fez a si mesmo na tentativa de compreender a condição 

humana em que ela e os demais personagens do texto se encontravam. Logo após registre em 

seu material de anotações as respostas obtida pelo grupo.  

 

b) Socialize com os demais grupos as respostas obtidas para as perguntas de Léa. Após a 

socialização, registre as repostas divergentes e organizem um debate. Como regra para o 

debate os argumentos apresentados deverão estar fundamentados nas ideias presentes no 

texto. Após o debate anote em seu caderno as repostas que a turma considerou mais adequada 

às questões elaboradas por Léa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A condição acima apresentada me fez 

pensar: mas, a que fim estava voltada a 

minha opção em continuar varrendo, a 

um fim meu, próprio, interno (a minha 

vontade), ou a um fim determinado 

exteriormente? Estaria de fato deixando 

de ser humana caso continuasse a varrer 

todos os dias aquelas ruas? Não estaria 

submetida a essa condição por ter como 

maior valor a possibilidade de poder 

viver? A que fim e o que justificava o 

modo de agir dos goim, dos jundenrat e 

do prefeito? A atitude dos goim, dos 

jundenrat e do prefeito também consiste 

em abrir mão da sua humanidade?  

Estariam os goim, os jundenrat e o 

prefeito estavam em uma condição 

semelhante a minha? Por quê? Que 

condição traduz a minha atitude de 

continuar varrendo? Estaríamos em uma 

condição de alienação? 

Imagem 02 - Disponível em: 

http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeri

a/detalhe.php?foto=133&evento=2 

Acessado em: 11/11/2013.  

 

Antes de prosseguir é necessário verificar se você consegue responder individualmente as 

seguintes questões: O que é alienação? A sua resposta para essa pergunta auxiliou Léa 

responder as perguntas que ela se fez? Que elementos te fazem pensar que sim ou o que 

elementos te fazem pensar que não? Registre as respostas obtidas em seu material de na 

anotação 

 

http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=133&evento=2
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2º Momento: Em busca de uma síntese provisória para o conceito de 

alienação 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Leia e observe como diferentes dicionários conceituam a alienação:  

 

 

1. Alienação 

 
Ação ou efeito de alienar (-se).Para o Direito: 

transmissão do direito de propriedade sobre um bem. 

Para a Filosofia, é o “estado daquele que não é senhor 

de si, que é tratado como uma coisa e se torna escravo 

das atividades e instituições humanas, de ordem 

econômica, social ou ideológica”.  Alienação mental 

anomalia psíquica que torna o paciente incapaz de se 

comportar de maneira normal na sociedade, loucura. 
(Dicionários da língua Portuguesa, Editora: Porto Editora)  

 

 

Disponível em http://www.infopedia.pt/lingua-

portuguesa/aliena%C3%A7%C3%A3o 

 

Acessado em 12/08/2013. 

 

 

 

 

2. Alienação 

 

s. f. Ação de alienar: alienação de uma propriedade. / 

Perda da razão, loucura: alienação mental. / Estado da 

pessoa que, tendo sido educada em condições sociais 

determinadas, se submete cegamente aos valores e 

instituições dadas, perdendo assim a consciência de 

seus verdadeiros problemas. // Alienação a título 

gratuito, doação. (Dicionário Online de Português)  

 

 

 

 

Disponível em http://www.infopedia.pt/lingua-

portuguesa/aliena%C3%A7%C3%A3o 
 

Acessado em 12/08/2013. 

 

3. Alienação  

 

Na linguagem comum significa perda de posse, de um afeto ou de poderes mentais, foi empregado 

pelos filósofos com certos significados específicos […] Na linguagem filosófico-política hoje corrente, 

esse termo tem os significados mais díspares, dependendo da variedade dos caracteres nos quais se 

insiste para a definição do homem. Se o homem é razão autocontemplativa (como pensava HEGEL), 

toda relação sua com um objeto qualquer é Alienação. Se o homem é um ser natural social (como 

pensava MARX), Alienação é refugiar-se na contemplação. Se o homem é instinto e vontade de viver, 

Alienação é qualquer repressão ou diminuição desse instinto. Se o homem é razão (entendida de 

qualquer modo), Alienação é refugiar-se na fantasia; mas, se é essencialmente imaginação e fantasia, 

Alienação é qualquer disciplina racional. Enfim, se o indivíduo humano é uma totalidade 

autossuficiente e completa, Alienação é qualquer regra ou norma imposta, de qualquer modo à sua 

expressão (ABBAGNANO, 2003, p. 26-27). 

 

 

 

a) Qual desses conceitos se aproxima do conceito que você utilizou na atividade anterior para 

auxiliar Léa encontrar as respostas para as suas questões? O que há em comum entre o 

conceito de alienação presente em suas anotações e os apresentados pelos diferentes 

dicionários? Qual desses vocês escolheria para responder as perguntas de Léa?  

 

É hora de 

analisar...  

 



 

b) Após responder essas perguntas debata com os seus colegas sobre o ponto de unidade entre 

os diferentes conceitos e como esse núcleo comum ajudaria a responder o problema 

apresentado por Léa. Como regra para o desenvolvimento do debate utilize as informações 

contidas nos conceitos apresentados pelos dicionários e as do texto de Léa. Registre as 

respostas para as perguntas de Léa e a conclusão sobre o ponto de unidade entre as diferentes 

definições acima apresentadas alcançadas por meio do debate. 

 

c) Agora, por meio de um mapa conceitual
4
, apresente o conceito de alienação. Após concluir 

o seu mapa compare-o com o de seus colegas e analise o que há em comum entre o mapa de 

vocês.  Verifique que princípio daria unidade entre todos os mapas produzidos na sala. 

 

 

2) Pensando com o grupo. 

 

 

a) Vamos construir um mapa conceitual geral da turma sobre o conceito de alienação. Logo 

após, compare o mapa produzido pela turma com o que se encontra disponível logo abaixo 

buscando encontrar o ponto de unidade entre eles.  

 

 

 

 
 

MAPA CONCEITUAL 1  

Representação gráfica do conceito de alienação presente na narrativa.  

 

 

b) O que há em comum entre o conceito de alienação produzido pela turma e o que está no 

mapa que foi disponibilizado pelo professor?  

                                                 
4
 A utilização do mapa conceitual, nessa atividade de ensino terá como objetivo representar e acompanhar de 

forma gráfica o nível de consciência do aluno em relação ao conceito de alienação. Para obter informações sobre 

o uso de mapas conceituais nas aulas de Filosofia leia o texto O uso de mapas conceituais para leitura de textos 

filosóficos em sala de aula no Ensino Médio, disponível em http://www.nesef.ufpr.br/revista.  

 

http://www.nesef.ufpr.br/revista


 

c) Em grupo vamos confeccionar um mapa conceitual em forma de painel e deixa-lo na sala 

durante todas as aulas, ele permitirá acompanhar a organização do nosso pensamento em 

relação ao conceito de alienação.  

 

 

3º Momento - Alienação em Marx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Karl Marx (1818 – 1883) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos ler um excerto do capítulo A propriedade privada e o trabalho estranhado, do livro 

Manuscritos Econômicos-Filosófico, de Karl Marx
5
, a fim de localizar o conceito de 

                                                 
5 Sugestão de Recursos Metodológicos 

 

1 - Procure maiores informações sobre a vida e algumas obras de Karl Marx na Antologia de textos filosóficos, 

presente em todos os colégios da rede estadual de ensino do Estado do Paraná. A Antologia também pode ser 

consultada no seguinte endereço: www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/.../caderno_filo.pdf  

 

 

Karl Marx (1818 – 1883) 
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O que dizem os 

filósofos sobre a 

alienação? 
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Acessado em: 11/11/2013.  

 

O tem a dizer Karl 

Marx sobre a 

condição que 

vivemos na 

Polônia? 

Alienação... 
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alienação para esse autor.  

 

Fragmentos do Pensamento Filosófico de Karl Marx 

 

1) O trabalhador se torna mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção 

aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto 

mais mercadoria cria. Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias; ele 

produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que produz 

de fato, mercadorias em geral [...] o objeto que o trabalho produz, o seu produto, se lhe 

defronta como um ser estranho, como um poder independente do produtor. O produto do 

trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisal, é a objetivação do trabalho.  Esta 

efetivação do trabalho aparece ao estado nacional-econômico como desefetivação do trabalho, 

a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento, 

com alienação [...] O trabalho mesmo se torna um objeto, do qual o trabalhador só pode se 

apossar com os maiores objetos e com as mais extraordinárias interrupções. A apropriação do 

objeto tanto aparece como estranhamento que, quanto mais objetos o trabalhador produz, 

tanto menos pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital. [...] O 

trabalhador encerra a sua vida no objeto, mas agora não pertence mais a ele, mas sim ao 

objeto. [...] Quanto mais, portanto, o trabalhador se apropria do mundo externo, da natureza 

sensível, por meio seu trabalho, tanto mais ele se priva dos meios de vida segundo um duplo 

sentido: primeiro, que sempre mais o mundo exterior deixa de ser um objeto pertencente ao 

seu trabalho [...] O trabalhador se torna, portanto um servo do seu objeto. Primeiro porque ele 

recebe um objeto do trabalho, isto é, recebe trabalho; e, segundo, porque recebe meios de 

subsistência. Portanto para que possa existir, em primeiro lugar, como trabalhador e, em 

segundo, como sujeito físico. [...] O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz 

privação para o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, 

mas deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte 

dos trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz 

espírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador. 2) [...] O estranhamento não 

se mostra somente no resultado, mas também, e principalmente, no ato da produção, dentro da 

própria atividade produtiva [...] Primeiro, que o trabalho é externo ao trabalhador, isto é, não 

pertence ao seu ser, que ele não se afirma, portanto em seu trabalho, mas nega-se nele, que 

não se sente bem mais infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, 

mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. O trabalhador só se sente, por conseguinte e 

em primeiro lugar, junto de si quando fora do trabalho e fora no si quando no trabalho. Está 

em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está em casa. O seu trabalho não é 

portanto voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação 

de uma carência, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele [...] Chega-se, 

por conseguinte, ao resultado de que o homem (trabalhador) só se sente livre em suas funções 

animais como comer, beber e procriar, quando muito ainda habitação, adornos, etc., em suas 

funções humanas só se sente animal com animal. O animal se torna humano e o humano 

animal. 3) A vida genérica, tanto no homem quanto no animal, consiste [...] que o homem 

                                                                                                                                                         
2 – Para a materialização do fenômeno analisado por Karl Marx para a elaboração de seu conceito de alienação 

assista o Filme Germinal, produzido pela França, em 1993, baseado na obra do escritor Émile Zola. O filme 

encontra-se disponível no seguinte endereço: http://www.youtube.com/watch?v=vzVSlxWyxdc. Outra sugestão 

de filme é Tempos Modernos, do cineasta britânico Charles Chaplin, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=D_kpovzYBT8.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
http://www.youtube.com/watch?v=vzVSlxWyxdc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin
http://www.youtube.com/watch?v=D_kpovzYBT8


aparece precisamente na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo inorgânico, 

tanto na medida em que ela é  um meio de vida imediato, quanto na medida em que ela é um 

objeto/matéria e o instrumento de sua atividade vital [...] Que a vida física e mental do 

homem está interconectada  com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está 

interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza [...] O trabalho aparece 

no homem, a atividade vital, a vida produtiva mesma aparece ao homem apenas como um 

meio para a satisfação de uma carência, a necessidade de manutenção  de existência física. A 

vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida. No modo da 

atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma espécie, seu caráter genérico, e atividade 

consciente livre é o caráter genérico do homem. A vida mesmo aparece só como meio de vida 

[...] O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e da sua 

consciência. Ele tem atividade vital consciente [...] A atividade vital consciente distingue o 

homem imediatamente da atividade vital animal. Justamente e só por isso ele é um ser 

genérico. Ou ele somente é um ser consciente, isto é, a sua própria vida lhe é objeto, 

precisamente porque é um ser genérico. Eis porque a sua atividade é atividade livre. O 

trabalho estranhado inverte a relação a tal ponto que o homem, precisamente porque é um ser 

consciente, faz da sua atividade vital, da sua essência, apenas um meio para a sua existência 

[...] Em geral, a questão de que o homem está estranhado do seu ser genérico quer dizer que 

um homem está estranhado do outro, assim como uma deles está estranhado da sua essência 

humano. O estranhamento do homem, em geral toda a relação na qual o homem está diante de 

si mesmo, é primeiramente efetivado, se expressa, na relação em que o homem está para com 

o outro homem. Se o produto do trabalho me é estranho, se ele defronta-se como poder 

estranho, a quem pertence então? Se minha própria atividade não me pertence, é uma 

atividade estranha, forçada, a quem ela pertence, então? A outro ser que não eu. Quem é este 

ser? 4) O ser estranho ao qual pertence o trabalho, para o qual o trabalho está a serviço e para 

a fruição do qual está o produto do trabalho, só pode ser o homem mesmo. Se o produto do 

trabalho não pertence ao trabalhador, um poder estranho que está diante dele, então isto só é 

possível pelo fato de o produto do trabalho pertencer a um outro homem fora do trabalhador. 

Se sua atividade lhe é martírio, então ela tem que ser fruição para um outro e alegria de viver 

para outro. Não os deuses, não a natureza, apenas o homem mesmo pode ser este poder 

estranho sobre o homem [...] Se ele se relaciona com sua própria atividade como uma 

atividade não-livre, então ele se relaciona com ela como uma atividade a serviço de, sob o 

domínio, a violência e o jugo de um outro homem.  MARX, K. Manuscritos econômico-Filosóficos. 

Tradução: Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004. 

 

 

 

 

1. Estabelecendo relações.   
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a) Registre o resultado da análise proposta por Marx em seu material de anotações. 

 

b) Em grupos de até cinco integrantes encontre por meio do pensamento de Marx o ponto de 

unidade entre a imagem e o texto disponíveis logo abaixo. Registre a compreensão do grupo 

no material de anotações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Com base no pensamento de Marx dirija-se ao mapa conceitual geral da turma sobre o 

conceito de alienação e discuta com seus colegas se, após o estudo de Marx, ele deverá sofrer 

alguma alteração. Anote o resultado da discussão e se necessário faça as revisões apontadas 

pelo grupo no mapa geral da turma.   

 

 

 

2) Debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Retomemos o problema inicial do nosso estudo sobre o conceito de alienação e as questões 

presentes no texto de Léa Bleimann:  

 

 

 

 

Olhou sua própria mão  
Sua rude mão de operário  
De operário em construção  
E olhando bem para ela  
Teve em segundo a impressão  
De que não havia no mundo 
Coisa que fosse mais bela... 
E o operário via as casas 
E dentro das estruturas 
Via coisas, objetos 
Produtos, manufaturas. 
Via tudo em o que fazia 
O lucro do seu patrão 
E em cada coisa que via 
Misteriosamente havia 
A marca da sua mão. 
E o operário disse: Não! 
(MORAIS, V. 1992) 
 

Imagem 07: TARSILA DO AMARAL, Operários 

1933. Óleo s/ tela, 1,50 x 2,05cm, Acervo Governo do 

Estado de São Paulo. 

Formulando 

uma síntese... 

 



Mas, a que fim estava voltada a minha opção em continuar varrendo, a um fim meu, próprio, 

interno (a minha vontade), ou a um fim determinado exteriormente? Estaria de fato deixando 

de ser humana caso continuasse a varrer todos os dias aquelas ruas? Não estaria submetida a 

essa condição por ter como maior valor a possibilidade de poder viver? A que fim e o que 

justificava o modo de agir dos goim, dos jundenrat e do prefeito? A atitude dos goim, dos 

jundenrat e do prefeito também consiste em abrir mão da sua humanidade?  Estariam os goim, 

os jundenrat e o prefeito em uma condição semelhante a minha? Por quê? Que condição 

traduz a minha atitude de continuar varrendo? Estaríamos em uma condição de alienação? 

 

 

Com base no estudo realizado até o presente momento você considera que Léa estava 

alienada? Compare a condição existencial da personagem com o conceito de alienação geral 

da turma. Divida a turma entre aqueles que consideram que ela estava alienada e os que não 

consideram essa possibilidade. Registre o resultado do debate no material de anotações.  

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre o resultado da discussão em seu material de anotações.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir da minha 

compreensão sobre o 

conceito de alienação, 

como eu poderia responder 

as questões feitas por Léa? 

Discuta com seus colegas.  
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4º Momento – A alienação em Sartre6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JEAN PAUL SARTRE (1905 – 1980).......... 

 
 

 

 

 

 

 

Atendendo ao pedido de Sartre, em pequenos grupos, vamos ler alguns fragmentos do livro de 

Sartre, O Existencialismo é um Humanismo. Registre as respostas dos questionamentos no 

material de anotações.   

                                                 
6 Procure maiores informações sobre a vida de Jean Paul Sartre, sua obra O Existencialismo é um Humanismo e 

o contexto histórico em que o autor produziu o seu pensamento na Antologia de textos filosóficos e no livro 

Seis Filósofos na Sala de Aula, presentes nos colégios da rede estadual de ensino do Estado do Paraná. A 

Antologia também pode ser consultada no seguinte endereço:  

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/.../caderno_filo.pdf  
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Excerto do Pensamento Filosófico de Jean Paul Sartre 

[...] Se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser 

que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito: este ser é o homem [...] o 

homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O 

homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de 

início, não é nada: só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si 

mesmo. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos 

escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal; o que escolhemos é sempre o bem e 

nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, por outro lado, a existência precede a 

essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo em que moldamos nossa imagem, essa 

imagem é válida para todos e para toda a nossa época. O existencialista declara 

frequentemente que o homem é angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o homem que se 

engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um 

legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue 

escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade.  Só podemos contar com o 

que depende da nossa vontade ou com o conjunto de probabilidades que tornam a nossa ação 

possível. Quando se quer alguma coisa, há sempre elementos prováveis. Posso contar com a 

vinda de um amigo. Esse amigo vem de trem ou de ônibus; sua vinda pressupõe que o ônibus 

chegue na hora marcada e que o trem não descarrilhará. Permaneço no reino das 

possibilidades; porém, trata-se de contar com os possíveis apenas na medida exata em que 

nossa ação comporta o conjunto desses possíveis. A partir do momento em que as 

possibilidades que estou considerando não estão diretamente envolvidas em minha ação, é 

preferível desinteressar-me delas, pois nenhum Deus, nenhum desígnio poderá adequar o 

mundo e seus possíveis a minha vontade. [...] Não posso, porém, contar com os homens que 

não conheço, fundamentando-me na bondade humana ou no interesse do homem pelo bem-

estar da sociedade, já que o homem é livre e que não existe natureza humana na qual possa me 

apoiar [...] se bem que seja impossível encontrar em cada homem uma essência universal que 

seria a natureza humana, consideramos que exista uma universalidade humana de condição. 

Não é por acaso que os pensadores contemporâneos falam mais frequentemente da condição 

do homem do que de sua natureza. Por condição, eles entendem, mais ou menos claramente, o 

conjunto dos limites a priori que esboçam a sua situação fundamental no universo [...] 

Quando declaro que a liberdade, através de cada circunstância concreta, não pode ter outro 

objetivo senão o de querer-se a si própria, quero dizer que, se alguma vez o homem 

reconhecer que está estabelecendo valores, em seu desamparo, ele não poderá mais desejar 

outra coisa a não ser a liberdade como fundamento de todos os valores. Isso não significa que 

ele a deseja abstratamente. Mas simplesmente, que os atos dos homens de boa fé possuem 

como derradeiro significado a procura da liberdade enquanto tal [...] Temos que encarar as 

coisas como elas são. E, aliás, dizer que nós inventamos os valores não significa outra coisa 

senão que a vida não tem sentido a priori. Antes de alguém viver, a vida, em si mesma, não é 

Uma pista... 

 

Para localizar o conceito de alienação para Sartre fique atento ao conceito de homem que ele nos 

apresenta e como e quando a condição de alienação poderá ser percebida.  



nada; é quem a vive que deve dar-lhe um sentido; e o valor nada mais é o que esse sentido 

escolhido.  SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. 3ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987.  

 

1) Responda as questões feitas por Sartre e socialize as respostas obtidas com os demais 

grupos, elaborando uma síntese geral da turma. Vá até o mapa conceitual geral da turma, onde 

está o conceito de alienação desenvolvido até o presente momento e, se necessário, 

reorganize-o.  

 

 

 

5º Momento – O conceito filosófico como conteúdo do pensamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) O que há em comum entre a tira, a charge e o texto dispostos abaixo com a condição vivida 

por Léa na história contada por ela?  E desses recursos com o mapa conceitual da turma sobre 

o conceito de alienação? 

 

 

 
(Imagem 11 - QUINO, 1993) 

 

É hora de 

filosofar...  

 



 

 
Imagem 12 - Disponível em: 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe

.php?foto=290&evento=3 

Acessado em 17/11/2013.  

Adiamento 

Se em certa altura 

Tivesse voltado para a esquerda em vez de 

para a direita; 

Se em certo momento 

Tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez 

de sim; 

Se em certa conversa 

Tivesse dito frases que só agora, no meio-sono, 

elaboro – 

Seria outro hoje, e talvez o universo inteiro 

Seria indiscutivelmente levado a ser outro 

também 

(PESSOA, 1994, p. 371).  

 

 

b) De acordo com o que já vimos sobre o pensamento de Marx, como você considera que ele 

analisaria a situação na tira, na charge e no texto? Sartre teria posição semelhante à de Marx? 

Em quais aspectos seria diferente? Produza um texto dissertativo-argumentativo apresentando 

a resposta a essas perguntas.   

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciarmos o debate observe a situação abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

É hora do 

debate 
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http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/gale

ria/detalhe.php?foto=133&evento=2 
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Há algum tipo de 

unidade entre o 

pensamento de Marx 

e Sartre sobre a 

alienação? 

E agora? 

Qual dos dois 

autores conseguiu 

explicar a condição 

que vivi na 

Polônia? 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=290&evento=3
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=290&evento=3
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=133&evento=2
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=133&evento=2


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vamos dividir a sala em dois grupos. Um grupo tentará responder as questões feitas por Léa 

no balão acima utilizando o pensamento de Marx e, o outro grupo, responderá utilizando o 

pensamento de Sartre. Todos os argumentos utilizados deverão estar fundamentados no 

pensamento dos filósofos.  

 

b) Após o debate localizem a unidade entre o conceito de alienação para os dois autores e 

compare essa síntese com o mapa conceitual da turma sobre o conceito de alienação. Caso 

seja necessário reorganize o mapa com base na atual compreensão da turma sobre a alienação.  
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 A partir do estudo 

realizado o que 

você tem a dizer 

sobre as perguntas 

feitas por Léa? 

Debata com 

seus colegas! 
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