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Resumo: A “questão norteadora” que caracterizou e formulou o problema da nossa investigação 
filosófica foi explicar como o problema vivencial do aluno pode ser afetado pela questão filosófica? 
Neste sentido, pensar a filosofia no campo das representações foi o caminho para alcançarmos 
algumas respostas, ou seja, desenvolvemos reflexões que possibilitaram a interpretação de 
percepções do ensino da filosofia, voltadas para as questões do dia a dia do estudante, ajudando a 
avançar e até resolver problemas e dificuldades efetivas, vivenciais e representativas. 
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Introdução 

 “Por que estudar filosofia?” É uma pergunta que faz parte do ensino da 

disciplina e mostra certo desconforto em relação ao currículo escolar, por parecer 

inútil. Atualmente compreende-se a pouca disposição para uma disciplina voltada 

para a reflexão, pois, estamos em um mundo dominado pela imagem e voltado para 

soluções imediatas. Além do fascínio que o mundo virtual exerce sobre as pessoas, 

principalmente sobre as novas gerações. O contato à rede de web possibilita o 

acesso imediato as informações, ao entretenimento e a interação direta com amigos 

e desconhecidos numa verdadeira revolução – a revolução digital –, que diariamente 

assistimos e da qual participamos a cada novo recurso tecnológico colocado à nossa 

disposição. 

 Diante dessas características, seria normal observar o desprezo pela filosofia, 

mas é possível perceber um crescente interesse pelo debate filosófico, ainda que 

controverso e muitas vezes mal direcionado. Contudo, o desafio é atrair os jovens 

para a experiência conceitual da filosofia. De uma maneira geral, há um 

estranhamento inicial com a disciplina, cujo conteúdo e metodologia lhes são 

desconhecidos e dos quais se desconhece a “utilidade”. 

 Para tornar explícita a argumentação de natureza  filosófica  será  necessário  
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justamente a riqueza das informações diárias, a que estão submetidos, para 

construir o solo em que poderão ser contextualizados os inúmeros temas da 

filosofia. Desde que seja oferecida a oportunidade, o olhar filosófico pode ser 

desenvolvido por qualquer estudante, independente de qual será sua futura 

profissão ou seu modo de vida. O importante é, a partir de práticas filosóficas, 

desenvolver no estudante a capacidade de problematizar o senso comum e de 

exercitar a argumentação com base na tradição filosófica. 

 É em sala da aula que deve ocorrer um espaço para a discussão de 

conceitos, da pluralidade de ideias, sem a intenção de transmitir convicções, mas 

sim oportunizar aos estudantes o desenvolvimento das competências necessárias 

para pensar por conta própria, ou seja, para a autonomia intelectual. 

 A aula de filosofia sustenta-se pela referência à história da filosofia. Sob esse 

aspecto, a filosofia como produto histórico é indispensável, caso contrário a 

intervenção dos estudantes permaneceria espontânea, girando em torno do que eles 

já sabem. Por sua vez, eles devem ter a chance de expressar suas experiências, 

inicialmente fragmentadas e difusas, e em seguida reexaminadas à luz de textos 

relevantes, para que possam ser iniciados no processo reflexivo. Portanto, 

concordamos com Aranha e Martins (2013), sobre os dois aspectos – a filosofia 

como produto e como processo – são indispensáveis e encontram-se intimamente 

relacionados. 

 No ensino de filosofia é possível verificarmos diretamente o desenvolvimento 

da linguagem; a partir da consciência e a razão, desenvolvemos a linguagem. A 

consciência e a razão nascem com a linguagem e se dão por meio dela. Ao 

representar um objeto por intermédio de uma imagem na rocha e associá-lo a um 

som fonético, o homem constrói símbolos, ou seja, segundo Lisboa (2013), passa a 

significar o objeto ausente. Sua arte nas cavernas criou uma representação para o 

que havia visto, representando algo fora do seu tempo presente (DUARTE JR. 

1988). Iniciou-se um comportamento simbólico, um processo de produção de 

imagens mentais. “A imaginação primitiva, a produção de imagens mentais – foi o 

primeiro passo na criação não só da arte, mas também da linguagem” (LANGER, 

1980, p.35). 



 A linguagem é um conjunto de códigos simbólicos, que utilizamos para 

transmitir determinados significados, onde os símbolos são convencionados de 

acordo com cada cultura. Entretanto, a linguagem não é apenas isso, ela está ligada 

à nossa percepção, e é por meio dela, que buscamos dar sentido às coisas. Ela 

objetiva comunicar e expressar. Ao comunicar, transmite conceitos o mais 

claramente possível, ou seja, diminui ambiguidades. Todavia, o ato de comunicar e 

expressar não estão separados, pois ao comunicar algo, também nos expresssamos 

e, ao expressar, também comunicamos. Assim, utilizamos as palavras para dar 

significado e também expressar sentimentos, que são significados e classificados 

em conceitos (DUARTE JR, 1988).  

Em uma prática de ensino, direcionada pela utilização de textos filosóficos 

clássicos, criamos uma condição favorável para o desenvolvimento da linguagem; 

para o desenvolvimento da reflexão crítica e para a apropriação e produção de 

conhecimento. Práticas pedagógicas direcionadas com o ensino da filosofia 

desenvolvem a consciência e a reflexão crítica do estudante, desenvolvendo assim 

sua formação intelectual. 

 

Desenvolvimento 

Considerações teóricas 

 As Diretrizes Curriculares de Filosofia (2008) indicam que ao se tratar de 

ensino de filosofia, é comum retornar à clássica questão a respeito da cisão entre 

filosofia e filosofar. Ensina-se filosofia ou filosofar? Para Kant, não se pode ensinar 

filosofia, mas apenas a filosofar. É um mérito kantiano haver chamado a atenção 

sobre a diferença entre “ensinar conteúdos filosóficos” e “ensinar a filosofar”. 

 Na prática da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, observamos que para o ensino de filosofia, foi preciso unir a filosofia ao 

filosofar, isto é, possibilitar o contato com conteúdos filosóficos criou um lugar onde 

o estudante pode desenvolver seu estilo próprio de pensamento. O ensino de 

filosofia é um espaço para análise e criação de conceitos, já afirmavam Deleuze e 

Guattari (1992). A proposta deles, inicialmente uma proposta teórica sobre o ensino 

de filosofia, trata-se de uma perspectiva plenamente viável para a aplicação no 



ensino. Na proposta de Deleuze e Guattari a criação de conceitos é uma atividade 

especificamente filosófica. Neste sentido, entendemos que é essencial que a aula de 

filosofia não seja apenas enciclopédica, mas que possibilite ao estudante uma 

experiência filosófica e assim a possibilidade da criação de conceitos, relacionados 

com os problemas e dificuldades vivenciais e efetivas do seu cotidiano. 

 Sobre o ensino de filosofia, Sílvio Gallo (2012) alerta para o perigo do ensino 

apenas enciclopédico. Ele levanta a questão da importância de pensar como ensinar 

filosofia no Ensino Médio de maneira significativa para os jovens brasileiros de 

nossos dias. Gallo também cita Deleuze e Guattari para falar da principal atividade 

da filosofia que é criar conceitos, expõe os possíveis eixos curriculares para o ensino 

de filosofia, que farão com que o próprio estudante, faça a experiência do 

pensamento e não apenas reproduza o conteúdo.  

 Para Silveira (2011), o ensino de Filosofia no nível médio deve 

instrumentalizar o estudante com os conteúdos sistematizados na área da Filosofia, 

a fim de que ele possa intervir de forma crítica na sociedade, possibilitando 

ultrapassar os limites do senso comum. A apropriação de um instrumental teórico e 

cultural da maior importância, para a crítica da ideologia dominante, superando 

enfim, a alienação. 

 O estudo de metodologias e concepções filosóficas diferenciadas foi com o 

intuito de possibilitar a formação filosófica ao estudante, possibilitando a constituição 

de um cidadão crítico, contribuindo assim com o Projeto Político Pedagógico da 

escola, que tem como característica para o seu processo educacional o 

desenvolvimento de um indivíduo com pensamento e consciência crítica, isto é, um 

cidadão que saiba respeitar seus deveres e exigir seus direitos, correspondendo 

assim aos anseios da comunidade escolar onde o colégio está inserido. 

 Segundo Lebrun (1984), o importante é produzir um “efeito de nomadização” 

do pensamento que evidencie o “deslocamento livre”, o “movimento fluido” da 

palavra dissociado dos critérios transcendentais da verdade, universalidade e 

imutabilidade. Neste sentido, o contato minucioso com os textos filosóficos, com as 

ordens das razões e da arte retórica, pode armar os estudantes de um pensamento 

crítico que amplie sua intimidade com a linguagem. 



 Para Franklin Leopoldo, a metodologia da investigação filosófica presente no 

cotidiano do estudante, cria a possibilidade de aguçar o espírito crítico, pois, coloca-

o em contato com diferentes formas de interpretação, igualmente aceitáveis pelo 

entendimento, “... dando-lhe uma visão mais rica do seu próprio mundo, das várias 

maneiras pelas quais ele pode resolver ou equacionar um problema” (SILVA, 1995, 

p. 10).  

 Através da vinculação entre problemas vivenciais e problemas filosóficos, a 

característica específica do trabalho filosófico é criar um momento para o 

desenvolvimento do pensamento crítico. Assim, o método utilizado para “educar 

para a inteligibilidade” e contribuir para a construção de uma retórica (de uma língua 

e de uma linguagem) é submeter os interesses dos estudantes a um tratamento que 

lhes permita descobrir os encadeamentos, a lei, a estrutura que está, ou não está, 

nos discursos por eles elaborados. Educar para a inteligibilidade significa reafirmar 

que a crítica não vem antes das condições que a tornam possível. 

 Segundo Favaretto (1995), a leitura filosófica é um “exercício de escuta”, pois 

não se esgota na simples aplicação de metodologias de leitura. O texto fala a partir 

da relação que se estabelece com ele: o que há nele, a linguagem nele articulada, 

não se manifeta senão quando a leitura funciona como elaboração, desdobrando os 

pressupostos subentendidos do texto. Esse exercício permite que o estudante se 

transforme na leitura. Colaborando com essa ideia, Granger afirma que a leitura 

como compreensão e interpretação é uma atividade produtiva que “reconstrói um 

imaginário oculto, sob a literatura do texto” (GRANGER, 1989, p.25). 

 Em seu livro Introdução à Filosofia, Jaspers (1976) insiste na ideia de que a 

essência da filosofia é a procura do saber e não a sua posse. Fazer filosofia, neste 

sentido, é estar a caminho. As perguntas em filosofia são mais essenciais que as 

respostas, e cada resposta transforma-se em uma nova pergunta.  

 O importante foi entender e explicar como se caracterizava o cotidiano do 

estudante, que se constitui como representação, ou seja, caracterizar o fenômeno 

que se constitui em cada relação estabelecida entre um sujeito e um objeto. 

 Neste momento a referência ao sistema filosófico de Arthur Schopenhauer foi 

fundamental para o desenvolvimento da nossa pesquisa, pois, segundo o filósofo o 



mundo inteiro é representação, ou seja, é objetivação da Vontade, é o seu espelho, 

que a acompanha para levá-la a conhecer-se a si mesma. A Vontade em si mesma 

é livre (SCHOPENHAUER, 2005, IV, §55, p. 371). Mas, não se trata aqui de uma 

vontade absoluta tomada como fundamento: ela é “coisa-em-si” apenas em relação 

à representação. 

 Existem inúmeras formas de representação devido ao estado intuitivo e 

abstrato do sujeito e do objeto do conhecimento. As representações abstratas 

formam uma classe, a dos conceitos – propriedade exclusiva do homem – da razão. 

Já as representações intuitivas representam todo o mundo visível – a experiência – 

com as condições que a tornam possível – tempo, espaço e lei de causalidade.  

Para Schopenhauer, a lei de causalidade torna possível a simultaneidade de vários 

estados. Todo o conhecimento que possuímos é aquele exercido por um qualquer 

objeto material sobre outro, como comenta Cacciola  em Schopenhauer e a crítica 

da razão. A razão e as representações abstratas: “Todo conteúdo material lhe é 

fornecido pela intuição do mundo objetivo, que é criada pelo entendimento a partir 

das sensações.” (CACCIOLA; 1983; P.97). 

 Segundo Schopenhauer o mundo como representação compreende duas 

metades essenciais e inseparáveis: o objeto – cujas formas são o espaço, o tempo e 

a lei de causalidade – e o sujeito, que escapa da lei de espaço, tempo e 

causalidade, pois é uno e indivisível em cada ser que percebe. Estas duas metades 

são inseparáveis mesmo em pensamento, elas são reais e inteligíveis pela outra e 

para a outra. Elas existem e deixam de existir em conjunto, pois, se o sujeito que 

percebe desaparece – morre – o mundo  concebido  como  representação  

desaparecerá com ele,  

“... entre muitas coisas que fazem do mundo um enigma digno de ser 
meditado, a primeira e mais imediata é esta: mesmo que muito sólido 
e extenso seja o mundo, sua existência depende, em qualquer 
momento, de um elo: a consciência na qual aparece” 
(SCHOPENHAUER, 1950, p. 8).  

A realidade empírica se constitui a partir da consciência ligada diretamente à 

existência do mundo, isto é, a consciência é a condição para a existência do mundo. 

 O que precisa ficar mais evidente para entendermos com mais clareza a 

concepção de representação é o ponto de vista idealista do qual parte. No 



complemento da obra O mundo como vontade e representação intitulada A doutrina 

da representação intuitiva, encontramos passagens que explicitam a referência ao 

idealismo, nas palavras de Schopenhauer: 

“Fora da consciência, não pode haver certeza imediata e todos os 
primeiros princípios de uma ciência necessitam dessa certeza 
imediata. [...] Só a consciência é imediatamente dada; e assim seu 
fundamento está limitado aos feitos da consciência, que é o mesmo 
que dizer que é essencialmente idealista” (SCHOPENHAUER, 1950, 
p.25). 

 A consciência é a condição para a existência do mundo. A realidade empírica, 

isto é, a representação, se constitui a partir da consciência ligada diretamente à 

existência do objeto. Assim, o mundo está na condição de puro fenômeno. Para o 

filósofo, rigorosamente neste mundo o indivíduo é só mais um dentre o ilimitado que 

o rodeia. Indivíduo esse que nasce e morre em um tempo sem princípio nem fim. 

Neste mundo nada é permanente, a não ser a matéria e o retorno das forças 

orgânicas e inorgânicas. 

 Diante destas explicações caracterizamos a constituição da representação 

para Schopenhauer. Pois, a partir dela pretendemos demonstrar como se forma o 

conhecimento do mundo; como se forma o conhecimento das relações do mundo. 

Como o indivíduo pode se perceber e ser percebido neste mundo. Pretendemos 

demonstrar como as relações humanas podem ser afetadas pela reflexão filosófica. 

Contudo, uma questão precisa ser tratada: a reflexão filosófica só se inicia com uma 

interpretação de texto e uma interpretação de mundo. Nesse sentido, Ricoeur pode 

contribuir com o desenvolvimento de nosso estudo quando apresenta o conceito de 

mundo do texto, nas palavras do filósofo: 

“Seu sentido é o objeto que visa; este sentido é puramente imanente 
ao discurso. Sua referência é seu valor de verdade, sua pretensão de 
atingir a realidade [...] Só a escrita, ao libertar-se, não apenas do seu 
autor, mas da estreiteza da situação dialogal, revela que o destino do 
discurso é projetar um mundo” (RICOEUR, 1989, p.55 e 166). 

 Para desenvolver o ensino da filosofia observamos que foi preciso esclarecer 

como é formado o conhecimento do mundo, isto é, como podemos criar reflexões 

sobre o que está fora de nossa mente. Sobre esse assunto, a teoria filosófica de 

Schopenhauer caracterizou e demosntrou como á possível o conhecimento do 

mundo, mas restava ainda completar como se constitui a reflexão filosófica; faltava 

ainda comentar como se inicia a prática do pensamento filosófico, a prática da 



reflexão: a interpretação de um texto, de uma ideia. Neste sentido, as reflexões 

filosóficas de Ricoeur, explicam sobre a interpretação de um texto, sobre o que 

precisa ser considerado e o que é possível conhecer a partir de um texto:  

 

“O que há de compreender numa narrativa não é, em 
princípio, aquele que fala por detrás do texto, mas aquilo que 
se falou, a coisa do texto, a saber, a espécie de mundo que, 
de certa forma, a obra revela pelo texto” (RICOEUR, 1989, 
p.169). 

 Ricoeur afirma que a noção de texto é um bom paradigma para a ação 

humana, e que a ação é um bom referente para toda uma categoria de textos, diz 

Ricoeur: 

“Ao destacar-se do seu agente, a ação adquire uma 
autonomia semelhante à autonomia semântica de um texto; 
ela deixa um rastro, uma marca; inscreve-se no curso das 
coisas e torna-se arquivo e documento. À maneira de um 
texto, cuja significação se liberta das condições iniciais da sua 
produção, a ação humana tem um peso que não se reduz à 
sua importância na situação inicial da sua aparição, mas 
permite a reinscrição do seu sentido em novos contextos. 
Finalmente, a ação, como um texto, é uma obra aberta, 
dirigida a uma sucessão indefinida de <leitores> possíveis. 
Os juízes não são contemporâneos, mas a história posterior” 
(RICOEUR, 1989, p. 177). 

 Na prática do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, desenvolvemos, 

a partir de metodologias variadas, um processo de reflexão sobre si mesmo e sobre 

o mundo; sobre os seus problemas e as suas necessidades, contribuindo com o 

cotidiano do estudante. Neste sentido, também utilizamos Ricoeur para fundamentar 

teoricamente o nosso projeto, cito Martini: “... na primeira fase da filosofia de 

Ricoeur, o homem é pensado como ser finito, sujeito ao erro e ao mal, mas podendo 

ultrapassar essa condição por um processo de reflexão e tomada de consciência de 

si” (MARTINI, 2012, p.2). 

 Sobre o poder da filosofia na formação crítica do aluno, também não podemos 

deixar de considerar as ideias de Lipman, que afirmam a filosofia como o meio para 

uma educação reflexiva, nas palavras do filósofo:  

“... como envolver os alunos no processo de investigação, 
como introduzi-los tanto aos aspectos demonstravelmente 
problemáticos do assunto sob investigação como aos 
aspectos pretensamente estabelecidos. Como os alunos 
aprenderão a engajar-se na investigação e a trabalhar dentro 
das disciplinas acadêmicas tradicionais se eles necessitam de 



habilidades cognitivas – as habilidades de raciocínio, 
investigação, formação de conceito e tradução -, as quais são 
um pré-requisito para tal envolvimento? Uma abordagem 
possível é fazer uso da disciplina de filosofia. O que a filosofia 
oferece é a familiarização com o processo de raciocínio, a 
sua escrupulosa abordagem da análise conceitual e seu 
próprio comprometimento na investigação cognitiva 
autocorretiva. Além disso, a filosofia fornece uma insistência 
no desenvolvimento de uma posição crítica, no exame do 
problemático e do estabelecido e na racionalidade do 
argumento, explicação e diálogo” (LIPMAN, 1990, p. 164-
165). 

 Na prática do nosso projeto optamos pela metodologia de aprendizagem 

baseada em problemas, propiciando o desenvolvimento de atividades educativas 

que envolvem participação individual, discussões coletivas, críticas e reflexões. Essa 

metodologia, segundo Behrens (2012), compreende o ensino com uma visão 

complexa que proporciona aos estudantes a convivência com a diversidade de 

opiniões, convertendo as atividades metodológicas em situações ricas e 

significativas para a produção do conhecimento e a aprendizagem para a vida. 

Propicia o acesso a maneiras diferenciadas de aprender e, especialmente, de 

aprender a aprender, para produção do conhecimento. 

 Na aplicação das práticas pedagógicas para o ensino da filosofia, iniciamos 

propondo problemas, para instigar os estudantes ao diálogo, propiciando, assim, um 

posicionamento crítico e dialético que implica um movimento constante de reflexão e 

ação. Nesta abordagem, os estudantes tiveram a oportunidade de percorrer a 

conexão entre pesquisa, ação, reflexão e produção do conhecimento. O maior 

desafio educacional consistiu na formação de jovens para a indignação e a 

inconformidade diante das injustiças sociais, tendo em vista a construção de 

autonomia pessoal e intelectual que conduza à transformação da realidade. 

 A esse respeito, Freire já havia alertado: “A prática educacional não é o único 

caminho à transformação social necessária à conquista dos direitos humanos. 

Contudo acredito que, sem ela, jamais haverá transformação social” (FREIRE e 

FREIRE, 2001, p. 36). Nossa ênfase em uma prática pedagógica para o ensino da 

filosofia, que desenvolva o senso crítico do estudante, recaiu na paixão pela busca 

do conhecimento e na atitude ética que torne os estudantes envolvidos e 

comprometidos com os destinos da humanidade. A formação crítica para a 

cidadania porposta por Freire adquire total pertinência ao apresentar a educação na 

abordagem dialógica e problematizadora, como caminho para a transformação 



social, gerando cidadãos conscientes e responsáveis pela criação de uma sociedade 

mais justa e igualitária. Neste sentido, a prática do nosso Projeto de Intervenção 

Pedagógica na escola contribuiu com o Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

Considerações da experiência com os alunos 

 Esta pesquisa desenvolvida e apresentada à Secretaria de Estado da 

Educação (SEED), para cumprir um dos requisitos do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), apresentou práticas metodológicas para o ensino da filosofia, 

organizadas no formato de um “Caderno Pedagógico” e desenvolvidas a partir de 

três temas principais, com a finalidade de introduzir os conteúdos estruturantes da 

disciplina de filosofia em cada ano do Ensino Médio, aproximando o estudante da 

filosofia, facilitando o acesso e despertando o interesse. 

 Nosso principal objetivo foi desenvolver metodologias de ensino da filosofia 

que possibilitem a autonomia intelectual do pensamento do estudante, criando assim 

uma condição básica para a compreensão e interpretação crítica da realidade. 

Dentre os objetivos específicos que foram alcançados estão: desenvolver o senso 

crítico; compreender a vinculação entre problemas vivenciais e problemas filosóficos; 

estudar metodologias de investigação filosófica; desenvolver práticas de 

interpretação de textos clássicos; criar a partir de meios variados, como a música, 

facilitadores da reflexão crítica e possibilitar momentos para a formação de 

conceitos. 

 O primeiro tema desenvolvido na Produção Didática, a saber, “O que é 

filosofia?” foi trabalhado com o 1º Ano do Ensino Médio, por se tratar de um 

conteúdo introdutório, direcionado para alunos que não tinham estudado filosofia 

antes e vinculado ao conteúdo estruturante “Mito e Filosofia”.  

Na primeira aula com os estudantes foi desenvolvida a dinâmica de grupo 

intitulada “Cumprimentando em círculo” (RABELO, 2012). A dinâmica foi muito 

proveitosa, pois, proporcionou socialização e aproximação entre os estudantes, além 

de desenvolver a capacidade de expressarem-se voluntariamente, gerando 

desinibição. Em seguida, a leitura dos textos: “Inútil? Útil?” da Marilena Chauí e “O 

valor da inutilidade” do professor Mendonça, gerou discussão iniciando o processo 



de problematização do cotidiano. A resolução de exercícios ajudaram a esclarecer 

alguns conceitos. Um esquema conceitual para o quadro-negro, para reabrir a 

prática da discussão coletiva. Leitura de um fragmento do Livro VII, “A República” de 

Platão: “A alegoria da caverna”. Discussão a partir de problemas vivenciais, efetivos 

e filosóficos. Prática de redação: eleboração de texto individual.  Prática Pedagógica 

diferenciada, com a utilização de uma música: “Sobre o tempo”, da banda Pato Fu. 

Atividades para resolver sobre a interpretação da música. Debate e considerações 

finais sobre a temática proposta: a intimidade com o tempo porque é isto que nós 

temos. Finalização da temática com a organização e apresentação de trabalhos em 

duplas. 

 Já o segundo tema estudado “O que é conhecimento”, foi desenvolvido com o 

2º Ano do Ensino Médio, porque está vinculado ao conteúdo estruturante da 

disciplina na série, a saber, a “Teoria do Conhecimento”.  

No segundo tema, na primeira aula com os estudantes, foi apresentada uma 

caracterização introdutória sobre a Modernidade e o método filosófico de Descartes 

e as “Meditações”. Leitura e discussão do texto: “Meditações”, contextualizando o 

estudante no assunto e introduzindo na leitura das “Meditações”, para 

problematizações e reelaboração de conceitos, em grupo e individual. Esquema 

conceitual para o quadro-negro para a elaboração de um fichamento sobre a 

“Primeirra Meditação” de Descartes e leitura do texto. Resolução de atividades para 

facilitar a interpretação e praticar a escrita. Prática pedagógica diferenciada com a 

utilização de imagens relacionadas ao conteúdo: “Homem vitruviano” de Leonardo 

da Vinci e a imagem da escultura “O pensador” de Auguste Rodin. Dinâmica de 

grupo intitulada: “Pense diferente, reinvente” (RABELO, 2012). Apresentação para 

os estudantes da metodologia do exercício de reflexão a partir do texto de Marilena 

Chauí intitulado: “Atitude filosófica: indagar”. Organização e apresentação de 

trabalho em duplas, para intepretação e reelaboração de conceitos filosóficos, 

fazendo um fechamento do conteúdo. 

 O terceiro tema investigado na Produção Didática foi sobre “O que é 

conhecimento filosófico? Uma valorização da filosofia”. Foi desenvolvido com o 3º 

Ano do Ensino Médio, por se tratar de um conteúdo que já pressupõe um 



conhecimento prévio, porém breve, da filosofia, levando o estudante a uma 

valorização da mesma e aproximando-a do seu cotidiano. 

 A primeira aula sobre o terceiro tema foi iniciada com uma reflexão 

importante, dando início a uma discussão de grupo, voltada para a seguinte 

problemática: quem pensa e formula os conceitos filosóficos são pessoas, inseridas 

em determinadas circunstâncias sociais e afetivas, que influenciam em suas 

produções intelectuais. Leitura do texto: “Platão e a República – a história da filosofia 

como a história da consciência do homem” de Leopoldo Zea. Debate para a 

interpretação e elaboração de conceitos. Esquema conceitual para o quadro-negro 

com uma síntese sobre as definições de justiça e injustiça apresentadas por Platão 

no Livro II da obra “A República”. Leitura de um fragmento do livro “A República” de 

Platão. Exposição oral sobre as principais informações do contexto histórico no qual 

Montaigne estava inserido e utilização da ideia que “filosofar é aprender a morrer”.  

Para iniciar a apresentação do tema aos estudantes foram mostradas várias 

fotos sobre o tema da morte: “Memento mori” de Alberto Dürer, “Morte e vida” de 

Gustav Klimt e “A coluna partida” de Frida Kahlo para desenvolver um debate e uma 

elaboração de conceito filosófico. Apresentação de problemática sobre as formas de 

conhecimento humano, baseado na teoria filosófica de Arthur Schopenhauer. Leitura 

de alguns parágrafos da obra “O mundo como vontade e representação” de 

Schopenhauer e atividade pedagógica diferenciada com várias músicas para estudar 

as formas de interpretação. 

Para finalizar, no terceiro tema foram apresentados trechos do texto “Marx e a     

filosofia como emancipação” de Jairo Marçal e foi feita a leitura e discussão de uma 

parte do texto de Marx intitulada: “Sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel”. 

Aplicação de uma dinâmica de grupo: “Repolho” (RABELO, 2012), para reforçar o 

que foi ensinado, servindo para diagnosticar dificuldades, facilitar novas 

aprendizagens, fixar os conteúdos já estudados e aprofundar o conhecimento de 

forma espontânea e informal, mas que organize novos conceitos na cultura dos 

estudantes. Para concluir, organização e apresentação de trabalho em duplas, 

elaborando um exercício de reflexão e expondo para a turma. 

 



Considerações finais 

Com a aplicação das práticas pedagógicas apresentadas acima, 

implementamos a nossa pesquisa na escola e observamos que as práticas fecharam 

um ciclo de estudo que pretendia melhorar o ensino da filosofia, aproximando os 

problemas filosóficos das questões do cotidiano dos estudantes.  

Os procedimentos, organizados e aplicados nas aulas visavam: a crítica, que 

permitia uma relação reflexiva entre os professores, os alunos e os conteúdos 

estudados; a argumentação, que possibilita a defesa de ideias elaboradas e 

produzidas com fundamentação; a pesquisa, que propicia uma investigação dos 

referenciais teórico-práticos disponíveis em recursos bibliográficos e eletrônicos, que 

permitem subsidiar a produção de conhecimento próprio; a participação, que instiga 

o envolvimento efetivo nas atividades propostas e estimula a responsabilidade entre 

os pares; a análise, que busca desenvolver atitudes críticas e reflexivas perante a 

elaboração e a produção do conhecimento; o trabalho individual e coletivo e a 

criação, que segundo Behrens (2012), permite e estimula a proposição de 

problematizações que levem à autonomia e à iniciativa, instigando processos 

criativos e correspondendo diretamente com a investigação elaborada, que 

pretendeu dar mais condições para a formação de um cidadão crítico. 
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