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APRESENTAÇÃO  

O presente trabalho traz algumas sugestões de atividades referentes 

à  ética, sob o ponto de vista hermenêutico, a temática ética Aristotélica. A 

opção pelo 1º ano do Ensino Médio como público-alvo é relevante pelo fato 

de que, existe muita dificuldade de encaminhamento metodológico com o 

texto filosófico. Devido a essa dificuldade de metodologias e a diversificação 

de conteúdos da disciplina que deixam os conhecimentos fragmentados.  A 

maioria dos alunos oriundos do Ensino Fundamental ainda não tem o hábito 

de leitura deixando a interpretação comprometida, isto somada às 

reclamações da erudição dos textos filosóficos. A abordagem de 

encaminhamento metodológico com textos filosóficos constitui, por 

excelência, todo o processo em sala de aula para que se possa garantir a 

unidade objetiva dos conteúdos, utilizando a qualidade do texto como eixo 

para a reflexão, almejando que o professor e aluno tenham a capacidade de 

perceber o jogo entre textos e a problemática atual observada por ele. 

A função do texto no Ensino filosofia ocorrerá pela escolha do conteúdo 

estruturante da disciplina de filosofia servindo-se do texto de Ética a Nicômaco 

como base para a discussão. Diante do exposto, o desafio é encontrar meios 

que norteiem as práticas e contemplem os conteúdos para o sucesso do 

processo de ensino e aprendizagem. Em torno deste conteúdo estruturante de 

conhecimento em filosofia propõe-se desenvolver as capacidades 

hermenêuticas dos alunos para melhor instrumentalizar as leituras.  

 Ante a perspectiva de que é preciso expor o aluno ao mundo dos textos 

de filosofia, para Ricoeur, esse distanciamento na comunicação ocorre porque 

a interpretação pelo sujeito vai além do texto, reclamando para si um conjunto 

de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes textos escrito e 

orais, tarefa de desenvolver práticas específicas de leitura e escrita pela 

hermenêutica. 

O texto proporciona vários tipos de leitura, mas é na interpretação que 

reside o entendimento do conteúdo, sendo necessário um encaminhamento 

que crie essa oportunidade.  



 

Deste modo, tratar os conteúdos no contexto, denota compreender como 

síntese histórica marcada por um paradigma de interpretação. Deve-se tratar a 

leitura do texto como uma atividade minuciosa e ter uma ação sobre ele, que 

requer uma consciência da finalidade daquele discurso por meio de uma leitura 

correta da totalidade. Para tanto a Ética será trabalhada, em sala de aula a 

partir da hermenêutica, na dimensão dada pelo conteúdo estruturante. Assim, o 

trabalho com o texto considerará especial atenção àqueles de maior exigência 

na sua interpretação. Perfazendo experiências com encaminhamentos 

metodológicos que podem servir de uma base para o êxito sobre questões que 

conduzam professores e alunos a analisar textos filosóficos ou outros, 

representando um momento importante de aprendizagem e facilitando o 

desenvolvimento de uma disciplina de leitura. Esse encaminhamento tem por 

objetivo a realização de atividades de produção/interpretação como exercício 

prático de um conteúdo e de um fazer. Durante as aulas exercitar um diálogo 

com o texto e a interação das ideias estabelecendo um campo do que deve ser 

considerado pelo aluno sujeito de sua própria interpretação. 

No conflito sobre a explicitação dos textos através dos conteúdos 

disciplinares que o projeto de escola pública e de sua especificidade se realiza, 

para tanto, se faz necessária uma intervenção metodológica sobre análise 

hermenêutica, para buscar um impacto necessário na sua função e talvez 

trazer reflexos na função escolar. 

 Assim sendo, na ânsia de enfrentar uma dificuldade própria de 

procedimentos metodológicos em filosofia ela passará a contribuir para a leitura 

e interpretação de outros textos. A alternativa pela leitura de Ética a Nicômaco 

é importante uma vez que permite fazer leitura atual e desenvolver valores 

pertinentes à sociedade, pode ensinar o jovem no contexto atual a perceber a 

diferença e a proximidade através do diálogo com o outro, por isso, o trabalho 

hermenêutico se faz necessário proporcionado à compreensão dos conceitos. 

 A determinação de abarcar encaminhamentos metodológicos baseados 

num paradigma hermenêutico se faz pela necessidade de leitura significativa 

do que é um texto filosófico. A pertinência também é motivada pela carência de 

analisar e refletir sobre atividades de leitura que abriguem em seu exercício 

bem articulado e com a finalidade de contextualizar o aluno com a realidade. 

 Com o objetivo de colaborar na criticidade de jovens que desejam ler, 



 

interpretar e produzir de forma filosófica, mas, não conseguem concentração 

por tempo suficiente para a leitura, e, aliado ao período curto de cada aula na 

disciplina, percebendo a necessidade de uma metodologia eficaz para que 

ocorra o sucesso do processo.  

 Procurar na hermenêutica subsídios para motivar a busca para ampliar a 

interpretação da função do texto no ensino de filosofia: Quais estratégias a 

serem aproveitados para despertar o interesse pela leitura? Como trabalhar 

com hermenêutica no texto clássico de ética no Ensino Médio? É possível 

trabalhar as práticas de leitura, escrita e redação numa perspectiva 

hermenêutica? A forma de interpretar tem potencial para fomentar tanto a 

leitura quanto a produção escrita? É plausível compor um ambiente físico que 

propicie a leitura? 

 É importante destacar que não existe um único caminho, então é 

necessário um estudo de diversas experiências das estratégias de autores que 

já se debruçaram sobre esse problema, procurando embasamento para 

minimizar as dificuldades já apontadas. 

 Compreendendo que, os encaminhamentos metodológicos produzem 

um caráter que dão garantias mínimas ou máximas de um conteúdo filosófico 

através de uma sistematização. Esses conteúdos serão quanto mais filosóficos 

quanto mais conseguir estabelecer uma ligação estrita com a metodologia que 

esta sendo aplicada. Sendo que da escolha dos meios e das temáticas 

imbricadas pelos quais determinados temas serão tratados dando contornos de 

conteúdo filosófico. Uma vez que qualquer assunto se tratado de forma 

adequado pode se tornar um problema filosófico. Parece que é o tratamento 

que a distingue dos outros. 

 Deste modo, procurar demonstrar os argumentos que tem conexão e 

estuda a função do texto de filosofia, compondo-se um alicerce seguro para o 

aluno do 1º ano do Ensino Médio construir um conhecimento embasado. 

Objetivando estabelecer a importância entre leitura, produção, interpretação e 

argumentação enquanto estratégia de aprendizado da ética por meio da 

interpretação hermenêutica a partir da obra Ética a Nicômaco para que o aluno 

possa dominar as etapas de leitura hermenêutica, desenvolver a capacidade 

de compreensão e interpretação de texto, perceber a função do texto em 

filosofia e ainda possa desenvolver técnicas de redação interpretando o tema 



 

ética desenvolvido por Aristóteles. 

 A ética é uma área da conduta humana a qual é desenvolvida mediante 

ações e reflexões do fazer, seja na vida privada como na vida pública. As 

ações humanas sejam planejadas ou não, implicam e envolvem consequência 

para o meio, consequências boas ou nocivas, que podem ser enquadradas em 

leis e regras de instituições, bem como nas regras morais do próprio sujeito. 

Além de que, em termos de consciência já se observou que as ações sem ética 

geram conflito nas relações. Segundo Aristóteles é nas relações com o outro 

que nos tornamos justos ou injustos, sendo necessário atentar para a 

qualidade dos atos, e isso se consegue através de práticas e esforço 

intelectual.  

 A Ética a Nicômaco é uma obra em que Aristóteles define o bem e como 

buscar a felicidade, que é alcançada através de exercícios mediante estudos 

da Filosofia. Dentre esses estudos é indispensável desenvolver a ética como 

forma de bem viver e se preparar para a vida pública, na comunidade política 

que desenvolveria a plenitude do ser humano, na qual se manifesta a sua 

dignidade de ser humano.  

 As reflexões da ética aristotélica podem ser abstratas, mas dependendo 

do modo como é interpretada pode-se tornar usual e muito presente. Ética 

pode ser um termo teórico, mas a conduta baseada nessa teoria filosófica pode 

ser uma prática significativa para a atualidade.  

 Quanto à hermenêutica outro conceito que posto em prática pode ser 

um meio de leitura e interpretação de textos que fazem sentido para o leitor, 

para tanto é necessário desenvolver o trabalho junto aos alunos.  

  Se partirmos do pressuposto de que instrumentaliza professores e 

alunos vamos criar a oportunidade de fazer a prefiguração: observar o mundo, 

os dados e os contextos; Configuração: escrever os textos; Refiguração: leitura 

da importância da ética; apresentar a obra resumidamente; destacar partes 

mais pertinentes; apresentar hermenêutica de Ricoeur ao desenvolver as 

atividades mostrando que o aluno sujeito leitor. Estudando ele perceberá os 

pontos de entendimento. 

 A leitura sistematizada torna possível ao aluno o domínio do processo, 

sendo que a interpretação ocorrerá em contexto somado à observação 

empírica de forma crítica, o aluno pode relacionara o conteúdo com 



 

propriedade. 

 Basicamente é isso que a escola almeja, meios para que o aluno se 

torne sujeito de seu conhecimento. Partindo desse pressuposto a 

hermenêutica, segundo Paul Ricoeur, é em última análise um método que 

orienta a leitura e a escrita de textos que levam a compreensão dos discursos e 

ações dentro das obras, lembrando que os autores são seres sociais situados 

em espaço e tempo, sendo necessária a interpretação para perceber tais 

aspectos que não fogem as influências das mentes sociais que os criaram.  

 Portanto, o ler e redigir em ética merece atenção para a relação entre 

texto, contexto e leitor, devido às simbologias e significados. É bom lembrar 

que é em vista dos estudos sobre ética, a questão da interpretação passa pela 

ótica do leitor da ética, portanto não deixa de ser fundamental aqui, lembrar 

que os contextos também devem ser levados em consideração. Aluno/a e 

professor/a também são sujeitos humanos éticos singulares e ao mesmo tempo 

sociais e responsáveis pelos seus atos, assim comporta os estudos sobre ética 

com maior profundidade. Vamos baixar e imprimir Ética a Nicômaco de 

(ARISTÓTELES, 1992) com a tradução de Mário da Gama Kury 2ª edição de 

1992 para dividir os textos para os grupos de 10 (dez) alunos. Ficando assim: 

Livro I: A felicidade; 

Livro II: O que é Virtudes; 

Livro III: Sobre a virtude da vontade; 

Livro IV: Liberalidade, verdade e virtudes; 

Livro V: A respeito de justiça; 

Livro VI: Virtude da sabedoria; 

Livro VII: A respeito dos prazeres e virtudes; 

Livro VIII: Da Amizade e virtudes; 

Livro IX: Questões diversas sobre a amizade; 

Livro X: Retorno a questão da felicidade e o bem comum; 

 

A) SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

 

1º ENCONTRO 

a) Usar o espaço composto para a leitura: lugar aconchegante com sofá livros 

e revistas etc.; 



 

b) Entrega do texto Ética a Nicômaco na íntegra a todos os alunos. 

c) Conversa informal e leitura hermenêutica de texto previamente selecionada 

para s alunos a pensarem sobre o significado da palavra ética, utilizando o 

conhecimento já existente dos alunos ou dicionário para facilitar a 

compreensão da leitura. 

d) Selecionar capítulos de ética a Nicômaco de Aristóteles previamente e 

estudar em duplas ou mais, os temas de ética, cuja abordagem possa ser 

analisada pelo viés das ações do cotidiano.  

e) Orientar os alunos para que registrem as conversas e o que estão pensando 

em relação às leituras. 

f) fornecer este roteiro para a leitura: 

1) ler com atenção acompanhada de dicionário; 

2) destaque o assunto principal; 

3) sublinhe as ideias principais; 

4) verifique os argumentos que compõe o tema; 

5) reler o capítulo, indagando e anotando entre outras estratégias para 

melhorar a compreensão e a argumentação na produção do texto;  

g) fornecer um roteiro para a observação empírica: 

1) qual é o assunto; 

2) observar bem os acontecimentos recentes; 

3) lembrar de algo da sua realidade a respeito do assunto; 

4) qual é a importância desse assunto; 

5) anote tudo o que sabe sobre o assunto e suas relações com o tema; 

 

Orientações para o (a) professor(a): 

Neste encontro a discussão sobre questões éticas acontecerão de maneira 

espontânea, sem a preocupação de conceitos. Que eles construirão ao longo 

das leituras trabalhadas passo a passo, na exposição oral das impressões e 

relações com sua realidade.  

Ética a Nicômaco disponível em 

<https://www.dropbox.com/s/wirb9scvd3n7icd/etica_a_nicomaco%20na%20%C

3%ADntegra.pdf?dl=0 > 

 

 

https://www.dropbox.com/s/wirb9scvd3n7icd/etica_a_nicomaco%20na%20%C3%ADntegra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wirb9scvd3n7icd/etica_a_nicomaco%20na%20%C3%ADntegra.pdf?dl=0


 

2º ENCONTRO 

a) Leitura silenciosa e em grupos, sempre que um novo texto for apresentado; 

b) Fazer um círculo sempre que uma nova atividade seja proposta. Essa 

técnica será utilizada para facilitar a produção de soluções e argumentos. O 

princípio básico é a exposição de ideias e pensamentos de forma oral e escrita. 

Os alunos serão levados a verbalizar e registrar o que estiverem pensando 

acerca da leitura;  

 

Orientações para o (a) professor(a): 

Neste encontro cada aluno já expõe sobre seu tema e os demais já tomam 

nota e questionam. Caso seu alunos já tenham o domínio do tema incentive-os 

a começar fazer relações com o cotidiano e compor argumentos para a 

produção. 

É imprescindível a leitura do texto completo de Ética a Nicômaco 

https://www.dropbox.com/s/wirb9scvd3n7icd/etica_a_nicomaco%20na%20%C3

%ADntegra.pdf?dl=0  

 

3º ENCONTRO 

a) Selecionar situações que abordem o tema ética, nas mais variadas situações 

sociais, expor oralmente e anotar por escrito as ideias. 

 

Orientações para o (a) professor(a): 

Neste encontro cada aluno sintetiza sua observação de situações sociais de 

seu cotidiano e relaciona com o seu tema na conversação. 

Para facilitar a assimilação da hermenêutica pode se explicado com essa 

imagem do círculo hermenêutico (disponível em  

<http://1.bp.blogspot.com/_sMcVWJkYhh4/TJDZvIA-

a0I/AAAAAAAAAfc/mCM9wgxWyP4/s1600/circulo+hermeneutico.JPG> Acesso 

em 29/11/2014).   

 

4º ENCONTRO 

a) Identificação da produção do texto e contexto: qual grupo escreveu, por que 

escreveu, qual o conteúdo desenvolvido e as síntese que suporta a relação 

com os textos de Aristóteles; 

https://www.dropbox.com/s/wirb9scvd3n7icd/etica_a_nicomaco%20na%20%C3%ADntegra.pdf?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/wirb9scvd3n7icd/etica_a_nicomaco%20na%20%C3%ADntegra.pdf?dl=0%20
http://1.bp.blogspot.com/_sMcVWJkYhh4/TJDZvIA-a0I/AAAAAAAAAfc/mCM9wgxWyP4/s1600/circulo+hermeneutico.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_sMcVWJkYhh4/TJDZvIA-a0I/AAAAAAAAAfc/mCM9wgxWyP4/s1600/circulo+hermeneutico.JPG


 

b) Conhecimento sobre o conteúdo dos textos lidos de ética a Nicômaco de 

forma oral;  

 

Orientações para o (a) professor(a): 

Neste encontro se necessário fazer leitura da interpretação de Tomas de 

Aquino sobre a ética a Nicômaco Comentário a la Ética a Nicómaco de 

Aristóteles. (disponível em < www.documenta-catholica.eu/d_1225-1274- 

Thomas Aquinas - Aristotelis Libri. Sententia Libri Ethicorum - PT.pdf  > acesso 

em 10/04/2014). 

 

5º ENCONTRO 

a) Fazer um rodízio com as anotações de 03 situações empíricas observadas 

pelos alunos no seu cotidiano em forma de produção de texto. 

 

Orientações para o (a) professor(a):  

Nesse encontro verifique no transcorrer da atividade se os alunos tem dúvidas 

em relação ao texto ou de fazer a relação com a observação, se necessário 

retome as leituras referentes à ética. Discuta os pontos de dúvidas valorizando 

a participação de todos e se foi atendida a necessidade. 

 

6ºENCONTRO 

a) Produção de argumentos que explicariam a situação relacionada ao tema 

ético apresentado nos textos lidos, encontrar ponto que gere discussão; 

b) Trabalhar diferentes pontos de vista e posicionamentos a partir dos textos 

lidos;  

 

Orientações para o (a) professor(a): 

Nesse encontro é feita a redação (introdução ao tema, desenvolvimento 

argumentos e a conclusão). Organização em grupo, elaboração de diversos 

argumentos possíveis sobre o tema ética a partir das leituras de Ética a 

Nicômaco, e sobre as observações retiradas de diferentes meios, contexto, 

para a montagem do círculo hermenêutico. 

 

7ºENCONTRO 

http://www.documenta-catholica.eu/d_1225-1274-%20Thomas%20Aquinas%20-%20Aristotelis%20Libri.%20Sententia%20Libri%20Ethicorum%20-%20PT.pdf
http://www.documenta-catholica.eu/d_1225-1274-%20Thomas%20Aquinas%20-%20Aristotelis%20Libri.%20Sententia%20Libri%20Ethicorum%20-%20PT.pdf


 

 a) Sequência sala de aula em círculo: apresentação de observação e a 

produção de texto redação;  

 

Orientações para o (a) professor(a): 

Organização da sala de forma circular: tema, objetivo, tempo para 

apresentação dos questionamentos, atitude e participação dos outros grupos, 

exposição do aprendizado sobre o conteúdo. Se necessário ajuste a estrutura 

da redação junto com o aluno. 

 

8ºENCONTRO  

a) juntamente com os alunos avaliar e analisar as produções coletivas (escrita) 

e individuais (oral); verifiquem os avanços. 

b) expor na biblioteca as produções. 

 

Orientações para o (a) professor(a): 

No mesmo espaço composto para a leitura deixar expostas as produções dos 

alunos para que outros possam ler.  Espera-se que o aluno perceba que ele 

fez a leitura de Ética a Nicômaco recebendo a obra a partir de seu próprio 

significado e referencial. É ele que opera e assume, por seu fazer, a ação de 

ler, concluindo o trabalho através de sua redação ao refigurá-la. 

A partir da análise dos textos e do contexto temos o objetivo de 

contribui no processo de leitura, interpretação e produção de textos, bem 

como colher resultados que gere análise para a construção do artigo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) CRONOGRAMA DE INTERVENÇÃO. 

 

Projeto de Intervenção 

Pedagógica 

 

Fevereiro   

de 

2015 

Março 

de 

2015 

Abril 

de 

2015 

Maio 

de 

2015 

Junho 

de 

2015 

Julho 

de 

2015 

Escolha de turma, 

formação de grupos 

apresentação do 

espaço de leitura e 

aprofundamento teórico-

metodológico. 

      

Hermenêutica a ética a 

Nicômaco  

      

Conversa informal e 

leitura hermenêutica de 

ética, 

      

Análise do material 

empírico  

      

 Círculo hermenêutico a 

exposição de ideias 

orais e escritas, leitura; 

      

Girar os textos entre os 

grupos; 

      

Círculo: apresentar, 

observar e produzir 

texto; 

      

Avaliar produções 

coletivas (escrita), 

individuais (oral); 

      

 

 

 

 



 

C) CRONOGRAMA 

 

 

ATIVIDADES 

1º período 

Fevereiro 

a julho de 

2014 

2º período 

Julho a 

dezembro 

de 2014 

3º período 

Fevereiro 

a julho de 

2015 

4º período 

Julho a 

dezembro 

de 2015 

Encontros de orientação     

Pesquisa bibliográfica: 

teórico-metodológico 

    

Coleta de dados     

Elaboração do Projeto de 

Intervenção Pedagógica 

    

Encontro de Área     

Elaboração da Produção 

Didático Pedagógica 

    

Análise do material 

didático referente ao GTR 

    

Projeto de Intervenção 

Pedagógica 

    

Produção do Artigo 

Científico 
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