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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta produção didático – pedagógica apresentada à Secretaria de Estado da 

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

Educacional (PDE), que se constitui com o formato de um “Caderno Pedagógico”
1
 é 

desenvolvida a partir de três temas principais, com a finalidade de introduzir os 

conteúdos estruturantes da disciplina de filosofia
2
, em cada ano do ensino médio, 

auxiliando o professor com as fundamentações teóricas, para as explicações em sala de 

aula, e com as metodologias e atividades que ajudam no processo de ensino 

aprendizagem.  Nossa principal finalidade é aproximar o estudante da filosofia, 

facilitando o acesso e despertando o interesse. 

 Pretendemos garantir a formação filosófica do aluno, 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. 

 A característica específica do trabalho filosófico é o desenvolvimento do 

pensamento crítico através da vinculação entre problemas vivenciais e problemas 

filosóficos. Neste sentido, 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 alunos 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. 

                                                           
1
 PARANÁ, Secretária Estadual de Educação – SEED. Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). II 

Semanário Integrador 2014 (Orientações). Curitiba – PR, 2014. 
2
 PARANÁ, Secretaria Estadual de Educação - SEED. Departamento de Educação Básica. Diretrizes 

curriculares da educação básica - Filosofia. Curitiba: imprensa oficial SEED-PR, 2008. 
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 A questão norteadora que caracteriza e formula o problema da nossa produção 

didático  –  pedagógica é explicar, como o problema vivencial do aluno pode ser afetado 

pela questão filosófica. Neste sentido, desenvolver reflexões que possibilitem a 

interpretação de percepções do ensino da filosofia voltadas para as questões do dia a dia 

do aluno, podem ajudar a avançar e até resolver problemas e dificuldades efetivas, 

vivenciais e representativas. Este pode ser o caminho para alcançarmos algumas 

respostas.
3
 

 O principal objetivo desta produção didática é desenvolver metodologias 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 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; possibilitar momentos 

para a formação de conceitos. Pretendemos desenvolver metodologias que ajudem no 

ensino da  disciplina  de filosofia para alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Partes das reflexões aqui desenvolvidas estão sistematizadas no projeto de intervenção pedagógica 

desta produção didática, postada no Sacir, no mês de agosto deste ano. 
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I 

O QUE É FILOSOFIA? 

 

 

Recursos e orientação didática. 

Introdução para o professor: 

 O Dicionário de Filosofia define Filosofia dessa maneira: “É difícil dar-se uma 

definição genérica de Filosofia, já que esta varia não só quanto a cada filósofo ou 

corrente filosófica, mas também em relação a cada período histórico, contudo não 

impede reconhecer nelas algumas constantes. Destas, a que mais se presta a relacionar e 

articular os diferentes significados desse termo é a definição contida no Eutidemo de 

Platão: Filosofia é o uso do saber em proveito do homem. Atribui-se a Pitágoras a 

distinção entre Shophia, o saber, e a Philosophia, que seria amizade ao saber, a busca do 

saber” (ABBAGNANO; Dicionário de Filosofia; 1999). Dentro desse (de um) mosaico 

de filósofos e correntes filosóficas, deve ficar para nós a definição clara de que o 

filósofo é aquele que ama o saber e a sabedoria. 

 Para a Filosofia, devemos ter espírito de criança para que possamos exercer 

nossa plena capacidade filosófica. A criança busca saber coisas novas. Na verdade, ela 

se espanta pelo novo. O adolescente, público alvo do ensino médio, é curioso e a 

curiosidade é um elemento fundante para a Filosofia. Devido a essas curiosidades 

inerentes da idade muitos jovens se envolvem com comportamentos inadequados. Os 

educadores, sejam eles de Filosofia ou de outra disciplina, precisam canalizar nos 

estudantes o desejo de buscar aprender, conhecer e ter comportamento crítico diante da 

própria escola e sociedade. Temos que, de fato, nos surpreendermos com as coisas para 

sermos bons pensadores. Na introdução da obra “Mundo de Sofia”, o escritor Jostein 

Gaarder, disse:  

“A capacidade de nos surpreendermos é a única coisa de que  precisamos 

para nos tornarmos bons filósofos (...). E agora tens que te decidir, Sofia: és 

uma criança que ainda não se habituou ao mundo? Ou és uma filósofa que 

pode jurar que isso nunca lhe acontecerá? (...) Não quero que tu pertenças à 

categoria dos apáticos e dos indiferentes. Quero que vivas a tua vida de forma 

consciente.” (GAARDER;1995; p.16) 
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 O escritor Antônio Rezende no seu livro “Curso de Filosofia”
 4 

(1986), diz que 

o uso  normal  e  correto  da  língua  portuguesa  admite um sentido  muito amplo para  

a palavra ‘filosofia’. Fala-se, por exemplo, que fulano tem uma excelente ‘filosofia’ de 

trabalho; que a vovó tem uma ‘filosofia’ de vida formidável; e até mesmo que 

determinado técnico de futebol vai imprimir uma nova ‘filosofia’ ao time. Em todos 

esses casos, parece que ‘filosofia’ tem a ver com uma concepção e, pois, com um 

‘saber’, de como o trabalho, a vida, ou o time de futebol devem ser dirigidos: há um 

‘saber de direção’ envolvido nessas filosofias. 

 A Filosofia é uma apaixonante Ciência, tão importante como as disciplinas de 

Matemática, Biologia, Física e deve ser valorizada como a História, a Geografia, a 

Antropologia e a Psicologia. A maior dificuldade do professor de Filosofia é trazer para 

a realidade dos estudantes as aplicabilidades da disciplina, seus princípios, sua formação 

da autonomia de exercício do pensar. 

 O  estudo do tema, ‘O que é a filosofia’, será direcionado para alunos do 1º Ano 

do Ensino Médio, no início do ano letivo, por se tratar de um conteúdo introdutório para 

estudantes que em sua maioria, nunca estudaram filosofia antes. Os métodos de ensino 

aplicados deverão direcionar para um desenvolvimento do senso crítico; para a 

possibilidade de uma reflexão mais detalhada, mais diferenciada. 

 

1º AULA 

Dinâmica de Grupo: 

 A dinâmica de grupo escolhida para iniciar o ano tem a finalidade de apresentar, 

integrar e incluir os alunos. Contribuindo para a diminuição das expectativas ou 

ansiedades. 

 Nome da atividade: Cumprimentando em círculo.
5
 

 Objetivos: proporcionar socialização e aproximação entre os alunos; desenvolver 

a capacidade de expressar-se voluntariamente, gerando desinibição. 

 Material necessário: micro system; CD com músicas variadas e animadas; e 

placas contendo as letras: A, B e C, sendo uma em cada placa. 

                                                           
4
 Disponível em: http://minhateca.com.br/eangelim/Livros/0_Tecnico/Curso+de+Filosofia+-

+Rezende*2c+Antonio+(org.)/Curso+de+Filosofia+-+Rezende*2c+Antonio+(org.),24761682.pdf. Acesso 
no dia 04/11/2014. 
5
 Dinâmica de apresentação desenvolvida no livro: “Maneiras criativas de ensinar” de Edigleide Rabelo, 

2012. 
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 Como fazer? Os alunos, em quantidades iguais e em número par, formam dois 

círculos e ficam sentados, sendo um círculo dentro do outro. Se algum aluno estiver sem 

par, será convidado a ajudar o professor nos comandos da dinâmica. Os alunos que 

compõem o círculo de dentro devem estar de frente para os alunos que formam o círculo 

de fora. O professor coloca uma música bem animada. Nesta hora, os alunos levantam-

se. Os componentes do círculo de dentro devem movimentar-se para a direita e o outro 

círculo movimentar-se para a esquerda. Quando a música parar, os alunos ficam um de 

frente ao outro. O professor ou o aluno que o substituirá (caso necessário) levantará a 

placa A, B ou C. Os alunos se cumprimentam de acordo com o comando das letras: A= 

Aperto de mão, B= Beijo no rosto, C= Abraço. Cada vez que a música tocar, retornam 

aos círculos e, ao parar a música, cumprimentam-se de acordo com o comando 

escolhido pelo professor. 

 

2º AULA 

Esquema conceitual para o quadro-negro: iniciando a discussão com os alunos. 

1º Ensinamento filosófico: perguntar pela utilidade das coisas. 

Senso comum: considera útil o que dá prestígio, poder, fama e riqueza. 

Platão: Filosofia é um saber para benefício da sociedade. 

Descartes: Filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento de todas as coisas que os 

humanos podem alcançar para o uso da vida. 

Kant: Filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma, tendo como 

finalidade a felicidade para todos. 

Marx: Filosofia transforma e traz justiça, abundância e felicidade para todos. 

Merleau-Ponty: Filosofia é um despertar para ver e mudar o mundo. 

Espinosa: Filosofia é um caminho difícil, mas que pode ser percorrido por todos se 

desejarem a liberdade e a felicidade. 

A noção do útil como um valor por excelência na consciência coletiva: 1º Ordem 

Prática: advento da máquina (mentalidade utilitarista). 2º Ordem Teórica: ideia de 

progresso (é válido apenas o que favorece o progresso). 

Reduzir a vida ao critério do útil é deformá-la essencialmente. 

A criança possui uma manifestação espontânea de vida porque ela não está limitada 

pelo critério de utilidade. Trata-se de uma manifestação autêntica das disposições do 

nosso ser segundo a sua natureza. 
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3º AULA 

Atividade 1 – Fazer a leitura dos textos: “Inútil? Útil?”
6
 da Marilena Chauí e “O valor 

da inutilidade”
7
 do professor Mendonça.  

 

Texto: Inútil? Útil? 

 O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: O que é o útil? Para que e para 

quem algo é útil? O que é o inútil? Por que e para quem algo é inútil? 

 O senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, poder, 

fama e riqueza. Julga o útil pelos resultados visíveis das coisas e das ações, 

identificando utilidade e a famosa expressão “levar vantagem em tudo”. Desse ponto de 

vista a filosofia é inteiramente inútil e defende o direito de ser inútil. 

Não poderíamos, porém, definir o útil de uma outra maneira? 

Platão definia a filosofia como um saber verdadeiro que deve ser usado em 

benefício dos seres humanos. 

Descartes dizia que a filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de 

todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, a conservação da 

saúde e a invenção das técnicas e das artes. 

Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma 

para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade 

humana. 

Marx declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando 

o mundo e que se tratava, agora, de conhecê-lo para transformá-lo, transformação que 

traria justiça, abundância e felicidade para todos. 

Merleau-Ponty escreveu que a filosofia é um despertar para ver e mudar nosso 

mundo. 

Espinosa afirmou que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser 

percorrido por todos se (que) desejarem a liberdade e a felicidade. 

Qual seria, então, a utilidade da filosofia? 

Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se não 

se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; 

se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil; se 

                                                           
6
 CHAUI, Marilena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, p.15, 2004. 

7
 MENDONÇA, E. P. O problema do conceito de filosofia.  Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de 

Filosofia, p.121-125, 1961. 
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conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; se 

dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de 

suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então 

podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos 

são capazes. 

 

Texto: O valor da inutilidade. 

 A noção do útil, como um valor por excelência, passou a fazer parte de uma 

consciência coletiva por duas razões: uma, de ordem eminentemente prática; e outra, de 

ordem teórica. Na ordem prática, o advento da máquina levou ao primeiro plano o 

problema da produção e com isto difundiu uma mentalidade utilitarista, que levou 

inclusive a que se julgasse o homem pelo que ele é capaz de produzir e não pelo que ele 

é. Na ordem teórica, o pragmatismo doutrinário firmou-se na concepção de que seria 

válido apenas o que favorecesse o progresso da vida humana. Tais fatores, de natureza 

prática e teórica, fundiram-se numa concepção que marcou a mentalidade humana, 

voltada para o culto do útil. [...] 

 Reduzir a vida humana ao critério do útil, apenas, é deformá-la essencialmente. 

Precisamos ter a noção justa de como distribuir na vida humana o plano do útil e o 

plano do inútil. Precisamos encarar o problema da esfera do não prático na vida 

humana. 

 Em primeiro lugar, voltemos os nossos olhos para o mundo da criança. Não se 

trata de uma irrealidade: trata-se da manifestação espontânea da vida humana. E trata-se 

da manifestação autêntica das disposições do nosso ser segundo a sua natureza. A vida 

da criança exprime uma existência lúdica. Seu plano próprio de vida é o jogo, é a 

atividade que exercita o desenvolvimento de seu ser. O correr e o pular são necessidades 

graciosas, exprimindo há um tempo um transbordamento vital e uma alegria que se 

compraz no puro exercício de suas funções dinâmicas. [...] A criança não pergunta “para 

quê”. Ela pergunta “o quê”, ela pergunta “por quê”. 

 O mundo dos adultos é que se põe em choque com o mundo infantil, e assim é 

que o adulto quer saber para quê uma criança agiu de um modo ou de outro e a vai 

conduzindo ao plano dos interesses práticos. 
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4º AULA 

Atividade 2 – Perguntas sobre os textos para resolver no caderno. 

a) Qual é o primeiro ensinamento filosófico? 

b) Comente as definições de filosofia apresentadas pelos filósofos e suas relações 

com a utilidade. 

c) Como se constitui a noção de utilidade atual? 

d) O que significa reduzir a vida à concepção de utilidade? Comente. 

e) Por que a criança possui uma manifestação espontânea de vida? 

f) Qual das definições de filosofia você mais gostou? Explique. 

g) Explique o que o senso comum considera útil. 

h) Pode-se dizer que a filosofia é útil? Quando e por quê? 

i) Tente adotar uma atitude filosófica diante de alguma situação que você vive 

costumeira e normalmente. Veja a diferença entre dizer “eu acho” e “eu penso”. 

 

5º AULA 

Esquema conceitual para o quadro-negro: iniciando a discussão com os alunos. 

No livro “A República” de Platão, situa-se um mito platônico muito célebre, chamado 

“alegoria da caverna”. 

A “alegoria da caverna” simboliza:  

a) os vários graus da realidade, ou seja, os planos do ser sensível e suprassensível, 

com as suas subdivisões: as sombras da caverna são as meras aparências 

sensíveis das coisas; as estátuas e os artefatos simbolizam todas as coisas 

sensíveis; o muro representa o divisor de águas que divide as coisas sensíveis 

das suprassensíveis. Para além do muro, as coisas verdadeiras e os astros 

simbolizam a realidade no seu ser verdadeiro, ou seja, as Ideias; e o sol 

simboliza a Ideia do bem. 

b) o mito  simboliza os planos do conhecimento, nos seus diferentes níveis e nos 

vários graus desses níveis. A visão das sombras na caverna simboliza a 

imaginação, enquanto a visão das estátuas e artefatos simboliza a crença. A 

passagem da visão das estátuas à visão dos objetos verdadeiros correspondentes,  

que acontece primeiramente por meio dos reflexos e imagens das mesmas, 

simboliza o conhecimento mediato ou intermediário que está estruturalmente 

ligado às ciências matemáticas. A visão mais elevada que se inicia com a 

percepção dos seres reais e que, através da visão das estrelas, dos astros e da lua 
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durante a noite, chega à visão do sol na plena luz do dia, simboliza o avanço do 

conhecimento, de Ideia a Ideia até às Ideias supremas e por abstração dessas, até 

à própria Ideia do Bem. 

c) a vida na caverna simboliza a vida humana na dimensão dos sentidos e do 

sensível, enquanto a vida na pura luz simboliza a vida da dimensão do espírito. 

A libertação das cadeias e a “conversão”, ou seja, o voltar o rosto das sombras à 

luz, simboliza o converter-se do sensível ao inteligível.  

 

6º AULA 

Atividade 3 – Fazer a leitura de um fragmento do Livro VII, “A República” de Platão: 

“A alegoria da caverna” p. 225-228
8
. 

 

7º AULA 

Atividade 4 – Perguntas sobre “A alegoria da caverna” para resolver no caderno. 

a) Como estão os habitantes da caverna? 

b) O que havia na entrada da caverna? 

c) O que os habitantes da caverna pensavam sobre a realidade? 

d) Se um prisioneiro saísse da caverna, o que aconteceria com ele? 

e) O que fez o personagem principal ao sair da caverna? 

f) De que forma os homens que permaneceram na caverna receberam a narrativa 

daquele que havia saído da caverna? 

g) O que Platão pretende explicar com a “alegoria da caverna”? 

 

8º AULA 

Atividade 5 – Para entregar individualmente: pedir para o aluno escrever o que entendeu 

sobre a “Alegoria da caverna” de Platão. 

 

9º AULA 

Atividade 6 - A filosofia no ensino médio: ensinando filosofia. 

1 – Ouvir e/ou ler a música “Sobre o tempo”
9
, da banda Pato Fu: 

                                                           
8
 PLATÃO. A República. Trad. de Enrico Corvisieri. Livro VII. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999. 

9
 Ideia de utilização desta música retirada da revista “Filosofia: ciência e vida”, caderno de exercícios nº 

32. 
 



12 
 

 
 

Tempo, tempo mano velho, falta um tanto ainda eu sei 

Pra você correr macio 

Tempo, tempo mano velho, falta um tanto ainda eu sei 

Pra você correr macio 

Como zune um novo sedã 

Tempo, tempo, tempo mano velho 

Tempo, tempo, tempo mano velho 

Vai, vai, vai, vai, vai, vai 

Tempo amigo seja legal 

Conto contigo pela madrugada 

Só me derrube no final 

(...) 

Tempo, tempo mano velho, falta um tanto ainda eu sei 

Pra você correr macio 

Como zune um novo sedã 

Tempo, tempo, tempo mano velho 

Tempo, tempo, tempo mano velho 

Vai, vai, vai, vai, vai, vai  

Tempo amigo seja legal 

Conto contigo pela madrugada 

Só me derrube no final... (...) 

(...) 

Vai, vai, vai, vai, vai, vai 
10

 

 

2 – Responder as perguntas: 

a) O que é o tempo, na música? 

b) Há certa intimidade da personagem da música com o tempo: “tempo mano velho”. O 

que isso significa? 

c) O que se pode dizer sobre o pedido ao tempo: “correr macio”? 

d) Por que a personagem apela para que o tempo só a derrube no final? 

 

                                                           
10

 Letra disponível em: http://letras.mus.br/ludov/81777/#radio. Acesso dia 04/11/2014. 

http://letras.mus.br/ludov/81777/#radio
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Considerações: a intimidade com o tempo existe porque é isto que nós temos. A vida 

humana tem um começo e um fim, portanto, o que temos é um tempo de vida; a ideia de 

correr macio pode estar ligada à ideia de sofrimento – passe (como um carro macio), 

mas não me faça sofrer, seja legal; o inevitável aparece no final da canção: “só me 

derrube no final”, a morte é o fim do tempo humano e a personagem apela para que isto 

aconteça na velhice, que sua vida não seja interrompida antes do final, a velhice como 

última etapa da vida. 

 

10º AULA 

Atividade 7 – Em duplas, os estudantes selecionam uma música para apresentar: 

pesquisar a letra, escrever uma reflexão sobre a música e trazer a música para a turma 

escutar. Esta atividade se caracteriza como uma apresentação de trabalho. O professor 

deverá orientar sobre os estilos de música, ressaltando que o importante é que a música 

cause uma reflexão, desenvolva um raciocínio e apresente uma ideia diferenciada. 

 

11º AULA 

Atividade 8 – Início da apresentação de trabalho. Em forma de debate, cada dupla 

coloca a música para a turma escutar e explica a reflexão desenvolvida. Os colegas 

podem fazer perguntas ou elaborar interpretações diferentes da mesma música. É 

importante que o professor incentive a discussão, direcionando a reflexão. 

 

12º AULA 

Atividade 8 – Final da apresentação de trabalho. Considerações do professor sobre as 

apresentações e o fechamento do assunto. 
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II 

O QUE É CONHECIMENTO? 

 

 

Recursos e orientação didática. 

Introdução para o professor: 

 Os modernos perguntaram: “como a verdade é possível?” Tratava-se de 

compreender e explicar como os relatos mentais – nossas ideias – correspondem ao que 

se passa verdadeiramente na realidade. Na modernidade se retoma o modo de trabalhar 

filosoficamente proposto por Sócrates, Platão e Aristóteles, qual seja, começar pelo 

exame das opiniões contrárias e ilusórias para ultrapassá-las em direção à verdade.  

 Segundo as professoras Aranha e Martins (2009), a revolução científica quebrou 

o modelo de inteligibilidade do aristotelismo e provocou o receio de novos enganos. 

Para evitar o erro, a principal indagação do pensamento moderno tornou-se a questão do 

método, que envolveu não só a revisão da metafísica mas, sobretudo, o problema do 

conhecimento. Até então os filósofos partiam do problema do ser, mas na Idade 

Moderna voltam-se para as questões do conhecer. Enquanto no pensamento antigo e 

medieval a realidade do objeto e a capacidade humana de conhecer não eram 

questionadas (exceto no ceticismo), na Idade Moderna o foco é desviado para a 

“consciência da consciência”. 

 Na modernidade o problema não é saber se as coisas são, mas se nós podemos 

eventualmente conhecer. Portanto, as perguntas são outras: “O que é possível 

conhecer?”; “Qual é o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento 

e o objeto?” Das questões epistemológicas, isto é, relativas ao conhecimento, deriva a 

ênfase que marcará a filosofia daí por diante. Na Idade Moderna, portanto, o polo de 

atenção é invertido: volta-se para o sujeito que conhece. 

 Descartes é considerado o “pai da filosofia moderna” porque, ao tomar a 

consciência como ponto de partida, abriu caminho para a discussão sobre ciência e 

ética, sobretudo ao enfatizar a capacidade humana de construir o próprio conhecimento. 



15 
 

 
 

Antes de abordar o conhecimento verdadeiro, Descartes examinou 

exaustivamente as causas e as formas do erro, inaugurando um estilo filosófico que 

permanecerá na filosofia, isto é, a análise dos preconceitos e do senso comum. 

As Meditações são a principal obra de Descartes e uma das mais importantes da 

Filosofia. Redigidas no final da década de 1630 até o início de 1640, foram publicadas, 

em latim, em 1641 e em 1642, e, em francês, em 1647. Ao lado de obras como o 

Discurso do método (1637), os Princípios da filosofia (1644) e as Objeções e respostas 

(1641) e as Paixões da alma (1649), formam o conjunto dos textos centrais da filosofia 

cartesiana. 

O estudo deste tema será direcionado para alunos do 2º Ano do Ensino Médio, 

no início do ano letivo. A análise das  Meditações de Descartes pretende apresentar de 

maneira introdutória a questão no conhecimento na Filosofia. Assim, o estudante terá 

condições de desenvolver suas reflexões sobre o conteúdo estruturante do semestre, a 

saber, a Teoria do Conhecimento
11

. 

 

1º AULA 

Considerações: caracterizar de maneira introdutória a modernidade, o método 

filosófico de Descartes e as Meditações. 

Atividade 1 – Iniciar a leitura do texto: “As Meditações”
12

, páginas 146-147-148. Este 

texto traz uma análise das Meditações de Descartes, contextualizando o aluno no 

assunto e introduzindo na leitura das Meditações. 

 

2º AULA 

Atividade 1 – Finalizar a leitura do texto: “As  Meditações”, páginas 149-150-151. 

 

3º AULA 

Esquema conceitual para o quadro-negro: 

A noção de cógito em Descartes. 

Da dúvida ao cógito. 

Sobre a dúvida: ponto de partida da investigação. É generalizada e regrada pelo método. 

                                                           
11

 Conteúdo estruturante do 1º Semestre do 2º Ano do Ensino Médio do colégio Consolata, de acordo 
com o Planejamento Anual dos conteúdos por séries. 
12

 Texto que comenta o procedimento da dúvida em Descartes, do livro “Antologia de textos filosóficos” 
da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, escrito por Battisti, páginas 146 a 151. 
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Etapas da dúvida: 1º) depoimento dos sentidos. 2º) o sonho, enquanto representação de 

estados de coisa. 3º) as certezas matemáticas. 

Limite do processo da dúvida: primeira certeza metafísica (Segunda Meditação). 

O cógito é uma evidência resultante de uma experiência. 

Descoberta do cógito: - tomada de consciência do sujeito pensante. – Descoberta da 

natureza do espírito humano. – Critério de verdade: a evidência. 

A consciência de si produzida via cógito = aquele que existe só pode ser 

originariamente uma “coisa pensante”, “res cogitans”. 

 

Entregar para os estudantes um fichamento da “Primeira Meditação” de Descartes e 

fazer a leitura explicando as informações. 

FICHAMENTO: 

DESCARTES, René. Primeira Meditação. In: Meditações, Os Pensadores. São Paulo: 

Abril Cultural, 1973. 

“Das coisas que podem ser colocadas em dúvida.” 

§1 - Descartes pretende construir um método seguro para legitimar a ciência, para 

provar que seus fins assim como seus meios são verdadeiros. 

§2 – A dúvida lançada é chamada de hiperbólica porque é sistemática e generalizada, 

trata-se como falso o que é apenas duvidoso, como sempre enganador o que alguma vez 

enganou. Todos os princípios das antigas opiniões serão questionados. 

§3 – Argumento do erro dos sentidos, primeiro grau da dúvida. 

§4 – Os sentidos podem enganar, por isso não são uma fonte segura para a verdade, mas 

eles são a base do nosso conhecimento prático do mundo.  

§5 – Os sonhos podem enganar, segundo grau da dúvida, que irá estender-se a todo 

conhecimento sensível, ou pelo menos ao seu conteúdo. 

§6 – Continua o argumento do sonho. Constrói o limite do argumento do sonho: a ideia 

que as imagens dos sonhos são imagens de coisas reais. 

§7 – Extensão, número, tempo e espaço são percepções da razão e não da experiência, 

portanto não cabem no argumento do sonho e não é permitido colocar em dúvida. 

§8 – Existem certezas que não podem ser questionadas como 2+3=5, este enunciado é 

sempre verdadeiro. 

§9 – Método da dúvida: coloca algo em dúvida para, através de argumentos, fortalecer 

ou derrubar o que foi colocado em dúvida. Propõe a dúvida de um Deus enganador. 
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§10 – Dúvida hiperbólica é universalizada: se Deus é perfeito ele pode me enganar, se é 

imperfeito ele pode me enganar ainda mais, e se não existe Deus eu posso me enganar. 

As verdades matemáticas podem ser falsas, a razão não é uma fonte segura. As fontes 

de conhecimento são colocadas em dúvida (sentidos e razão). 

§11 – Método da dúvida não é para vida prática. Descartes está  fazendo uma 

investigação em hipóteses para procurar um critério de verdade. 

§12 – Usa um gênio maligno que engana e não mais um Deus enganador. 

§13 – O método de Descartes é um jogo. Quanto mais radical for a dúvida, mais 

inabaláveis serão as certezas que se impuserem frente à ela. 

 

4º AULA 

Atividade 2 - Iniciar a leitura da “Primeira Meditação” de Descartes
13

, páginas 153-

154-155-156. 

 

5º AULA 

Atividade 2 - Finalizar a leitura da “Primeira Meditação” de Descartes, páginas 157-

158-159. 

 

6º AULA 

Atividade 3 - Perguntas sobre a “Primeira Meditação” de Descartes, para resolver no 

caderno. 

a) Quais são os dois graus da dúvida desenvolvida por Descartes? Exemplifique usando 

trechos do texto. 

b) Explique qual é o limite do argumento do sonho. 

c) Quais são as percepções da razão que Descartes não pode questionar? Explique o que 

cada uma significa. 

d) O que significa Dúvida Hiperbólica? 

e) Por que Descartes constrói um método da dúvida? 

f) Explique o método da dúvida para Descartes e exemplifique com passagens do texto. 

 

 

 

                                                           
13

 Para fazer a leitura das Meditações Cartesianas com os alunos em sala, utilizaremos o livro que tem na 
biblioteca do colégio: “Antologia de textos filosóficos” da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
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7º AULA 

Atividade 4 – Apresentar para os estudantes a imagem do “Homem vitruviano” de 

Leonardo da Vinci
14

, 1490. Esse desenho tornou-se famoso por ressaltar as proporções 

matemáticas e a simetria do corpo humano encaixado dentro de um quadrado e de um 

círculo: quando de pernas juntas e braços em cruz, pés e dedos tocam o limite do 

quadrado; com pernas afastadas e braços erguidos, tocam as linhas do círculo.  A 

imagem chama-se Homem vitruviano porque anteriormente Vitrúvio – um arquiteto 

romano do século I a.C. – teria tentado sem sucesso identificar essa proporção. Que 

relação você percebe entre o rigor do desenho de Leonardo da Vinci e o da filosofia de 

Descartes? Responder no caderno. 

 

Considerações: a filosofia de Descartes partiu da proposta de raciocinar segundo uma 

ordem matemática (a mathesis universalis), que se percebe no encadeamento rigoroso 

das etapas de seu método. Na obra de Leonardo da Vinci, o pintor explica em um longo 

texto os cálculos realizados para alcançar o rigor do desenho. Além disso, foi durante o 

século XVI que a pintura desvencilhou-se dos cânones medievais e assumiu o rigor da 

perspectiva.

 

Fonte: http://cidfiuza.blogspot.com.br/2011/06/o-homem-vitruviano-o-ser-coisas-o-

homem.html. Acesso em 09/11/2014. 

                                                           
14

 Ideia de atividade retirada do livro “Filosofando: introdução à filosofia” de Aranha e Martins, capítulo 
14 – “A metafísica da modernidade”, página 167. 

http://cidfiuza.blogspot.com.br/2011/06/o-homem-vitruviano-o-ser-coisas-o-homem.html
http://cidfiuza.blogspot.com.br/2011/06/o-homem-vitruviano-o-ser-coisas-o-homem.html
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Apresentar também aos estudantes a imagem da escultura “O pensador” de 

Auguste Rodin, 1881. Esta escultura, universalmente usada para representar a reflexão 

filosófica, exige, ela mesma, nossa reflexão: para Descartes, seria o momento primeiro 

de introspecção puramente racional, na busca das ideias claras e distintas. E você, como 

interpreta a escultura de Rodin? Resolver no caderno. 

 

Considerações: a interpretação da escultura de Rodin é pessoal. O aluno pode sugerir 

que a reflexão, de cabeça abaixada, é um momento posterior ao olhar sobre o mundo. O 

filósofo não é ensimesmado, mas observa a realidade e abre-se para a intersubjetividade. 

 

Fonte: http://pensadorja.blogspot.com.br/2012/07/sonetos-4.html. Acesso em 

09/11/2014. 

 

Dinâmica de Grupo:  

Uma dinâmica de aprendizagem para reforçar o que já foi ensinado. Também 

pode ser utilizada para perceber dificuldades e ajudar na aprendizagem. Nesta dinâmica 

de grupo a principal intenção é reafirmar o conteúdo trabalhado a partir da socialização 

dos alunos. 

http://pensadorja.blogspot.com.br/2012/07/sonetos-4.html
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Nome da atividade: “Pense diferente, reinvente.”
15

 

Objetivos: sintetizar as ideias, por meio de discussões, oportunizando o consenso 

na resolução de problemas; ampliar o vocabulário; despertar a criatividade e o senso 

crítico; trabalhar a sequência lógica e a produção textual. 

Material necessário: uma folha de papel A4 contendo o início de uma história 

em quadrinhos, a ser distribuída para cada dupla. 

Como fazer? Os alunos, em duplas, receberão uma parte da história em 

quadrinhos, colada em uma folha A4 para dar continuidade e um final à história, já 

iniciada. Os trabalhos deverão ser apresentados e expostos, dando lugar a um pequeno 

debate que responda às questões, além de permitir que os alunos opinem acerca do 

trabalho um do outro: que outro título vocês dariam à história? Que outro final esta 

história poderia ter? Vocês criaram outros personagens? Por quê? Os alunos poderão 

produzir reflexões sobre o tema estudado, expondo sua visão crítica e contextualizando 

o assunto. 

 

8º AULA 

 Finalização da dinâmica de grupo: “Pense diferente, reinvente.” 

 

9º AULA 

Apresentar para os estudantes a metodologia do exercício de reflexão a partir do 

texto de Marilena Chauí intitulado: “Atitude filosófica: indagar.”
16

 

 Se, portanto, deixamos de lado, por exemplo, os objetos com os quais a filosofia 

se ocupa, veremos que a atitude filosófica possui algumas características que são as 

mesmas, independentemente do conteúdo investigado. Essas características são: 

perguntar o quê a coisa, ou o valor, ou a ideia é. A filosofia pergunta qual é a realidade 

ou natureza e qual é a significação de alguma coisa, não importa qual; perguntar como a 

coisa, a ideia ou o valor é. A filosofia indaga qual é a estrutura e quais são as relações 

que constituem uma coisa, uma ideia ou um valor; perguntar por que a coisa, a ideia ou 

o valor existe e é como é. A filosofia pergunta pela origem ou pela causa de uma coisa, 

de uma ideia, de um valor. 

                                                           
15

 Dinâmica de aprendizagem desenvolvida no livro: “Maneiras criativas de ensinar” de Edigleide Rabelo, 
2012. 
16

 Texto retirado do livro “Filosofia” de Marilena Chauí, de 2004, p.12-13. 
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 A atitude filosófica inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos 

rodeia e às relações que mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas 

questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de 

pensar. 

 Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio 

pensamento: o que é pensar; como é pensar, por que há o pensar? A filosofia torna-se, 

então, o pensamento interrogando-se a si mesmo. Por ser uma volta que o pensamento 

realiza sobre si mesmo, a filosofia se realiza como reflexão. 

 

Atividade 5 – Apresentação de trabalho em duplas: solicitar aos alunos que elaborem 

um exercício de reflexão sobre um tema filosófico, isto é, um conceito ou ideia 

filosófica, utilizando as reflexões apresentadas e seguindo as regras do exercício de 

reflexão: 1º O que é? (definição), 2º Como é? (descrever as características), 3º Por que 

é? (justificar a existência ou a utilidade). 

 

10º AULA 

 Dar início na atividade 5 ensinando os alunos a pesquisarem temas, ideias ou 

conceitos da filosofia para resolverem o exercício de reflexão, utilizando a internet e a 

biblioteca do colégio. 

 

11º AULA 

Atividade 5 – Início da apresentação do trabalho. Em forma de debate, cada dupla vai 

fazer a leitura do seu exercício de reflexão para a turma. Os colegas podem fazer 

perguntas ou contribuir com as reflexões apresentadas. É importante que o professor 

incentive a discussão, direcionando a reflexão. 

 

12º AULA 

Atividade 8 – Final da apresentação do trabalho. Considerações do professor sobre as 

apresentações e o fechamento do assunto. 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 

 

 

III 

O QUE É CONHECIMENTO FILOSÓFICO?  

UMA VALORIZAÇÃO DA FILOSOFIA 

 

 

Recursos e orientação didática. 

Introdução para o professor: 

 Com este tema de estudo temos o propósito de ressaltar o valor da filosofia. De 

discutir qual é a importância da Filosofia na vida cotidiana, sobretudo para alunos do 

ensino médio.  

 Para Dermeval Saviani, na obra “Educação: do senso comum à consciência 

filosófica” (2009), o filósofo é “aquele que, diante de um problema que está em sua 

realidade concreta, em sua circunstância, faz uma reflexão ‘radical, rigorosa e de 

conjunto.’” Os textos filosóficos no ensino médio têm que dialogar com a história e a 

realidade dos estudantes. E também, antes de passar conceitos filosóficos para os alunos 

é preciso contextualizar factualmente como esses pensadores elaboraram esses 

importantes temas e conceitos. Segundo o filósofo mexicano Zea Leopoldo, na obra 

“La consciencia del hombre en la filosofía: introduccíon a la filosofía” (1953), “Não há 

história da Filosofia se retirarmos os homens que a fizeram, abstraindo-os de suas 

circunstâncias.” 

 Na obra “Filosofando: introdução à Filosofia” (2009) as autoras Aranha e 

Martins explicam como a “reflexão filosófica” se constitui. Elas mostram três 

características principais, baseadas no filósofo brasileiro Dermeval Saviani, que no livro 

“Educação brasileira: estrutura e sistema”, apresenta uma “definição possível” da 

filosofia a partir das três características: radical, rigorosa e de conjunto. Na tentativa de 

se aproximar de uma definição possível, conceitua a filosofia como uma reflexão 

radical, porque busca explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos 

do pensar e do agir. Rigorosa, porque os filósofos desenvolvem um pensamento 

rigoroso, justificado por argumentos, coerente em suas diversas partes. O uso de 

linguagem rigorosa evita as ambiguidades das expressões cotidianas, o que permite a 

interlocução com outros filósofos a partir de conceitos claramente definidos. E de 



23 
 

 
 

conjunto, porque examina os problemas relacionando os diversos aspectos entre si. O 

objeto da filosofia é tudo, porque nada escapa ao seu interesse. 

 O filósofo procura as raízes de um problema através de uma investigação 

sistemática e relaciona-o aos vários aspectos da situação que lhe deu origem. Aqui está 

uma das possibilidades do ensino da filosofia: levar os estudantes a fazerem um 

exercício filosófico pensando sobre temas que estão presentes em suas realidades e 

trazendo os textos dos filósofos como possibilidade de diálogo.  

 O estudo deste tema será direcionado para alunos do 3º ano do ensino médio, no 

início do ano letivo, por se tratar de um conteúdo introdutório, mas para alunos que já 

estudaram filosofia antes. A intenção é fazer uma valorização da filosofia, relembrando 

sua história e reafirmando suas metodologias de pesquisa, aproximando a filosofia do 

cotidiano e dos problemas reais dos alunos. 

 

1º AULA 

Considerações: uma questão importante que deve ser considerada para os alunos: quem 

pensa e formula os conceitos filosóficos são as pessoas. E onde estão as pessoas que 

pensaram nos conceitos filosóficos? Em quais circunstâncias estavam inseridos os 

homens e mulheres que fizeram filosofia? Segundo Leopoldo Zea, filósofo mexicano, 

não há filosofia sem as pessoas que a propuseram. Não há história da filosofia se 

retirarmos os homens que a fizeram, abstraindo-os daqueles contextos. Só é possível a 

história da filosofia quando se compreende que a história das ideias é a história da 

consciência do homem. Esta é uma das possibilidades para o ensino da filosofia: refletir 

sobre o mundo a partir do pensamento de outros homens, os filósofos, de maneira a 

trazer para o sistema de ideias justamente as circunstâncias nas quais elas sugiram. Não 

é fácil, mas segue um texto para exercitarmos nossa reflexão
17

. 

 

Atividade 1 – Fazer a leitura do texto: “Platão e a República – a história da filosofia 

como a história da consciência do homem” de Leopoldo Zea
18

, para iniciar a discussão 

com os alunos. 

 O pessimismo político que está patente nas obras de Platão é obra de um 

ambiente em que viveu o grande filósofo. O pensador viveu a decadência da grande 

                                                           
17

 A ideia de utilização do texto de Leopoldo Zea juntamente com um fragmento do livro II da República 
de Platão foi retirada da revista “Filosofia: ciência e vida”, caderno de exercícios nº 33. 
18

 ZEA, Leopoldo. La conciencia del hombre en la filosofía: introduccíon a la filosofía. México: Imprenta 
Universitaria, 1953. Tradução nossa, p. 146-149.  
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Atenas. [...] Sócrates ensinou a Platão a limitar-se, a afirmar o que era genuíno, o que 

era verdadeiro, a buscar e afirmar sua verdadeira vocação. No princípio, sua vocação foi 

a política; o próprio Platão conta o seguinte: “[...] me prometi que, no dia em que for 

dono de meus atos, me dedicaria a procurar intervir nos negócios públicos” (Platão: 

Carta VII). Esta oportunidade se apresentou a Platão quando o partido aristocrático 

tomou o poder com o nome de Governo dos Trinta. [...]. 

 O aristocrata Platão não podia aceitar uma aristocracia posta a serviço das 

paixões de seus indivíduos. Platão se separaria deste tipo de aristocracia que não era 

outra coisa senão uma tirania. [...] “Atribui estes crimes [a condenação de Sócrates à 

morte e sua execução] aos homens que governam, às leis e aos costumes e enquanto 

envelhecia, mais difícil me parecia poder imprimir aos assuntos de Estado uma boa 

direção” [...] (Platão: idem.). Platão se encontra distanciado da aristocracia e da 

democracia por obra de seu mestre; ambas cometeram injustiça com o mais justo dos 

homens. O ideal socrático de justiça era assim irrealizável na polis grega, nada se podia 

esperar dela. [...] Só um governo formado por sábios poderia salvar o Estado. Era 

necessária uma aristocracia do saber; haveria que formar sábios para que governassem 

ou buscar governantes sábios. Mas não estavam, não se encontravam, nem em Atenas, 

nem em nenhuma outra cidade grega. Seu ideal se transformou em uma utopia, em sua 

República. 

 

2º AULA 

Esquema conceitual para o quadro-negro: elaborar uma síntese sobre as definições de 

justiça e injustiça apresentadas por Platão no Livro II da obra “A República”. 

 

Atividade 2 - Fazer a leitura de um fragmento do livro: “A República” de Platão, Livro 

II, p. 41-73
19

. 

 

3º AULA 

Esquema conceitual para o quadro-negro: elaborar uma síntese com as principais 

informações sobre o contexto histórico no qual Montaigne estava inserido, baseado no 
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 PLATÃO. A República. Trad. de Enrico Corvisieri. Livro II. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999. 
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texto: “Montaigne: o homem e a obra” de Pierre Moreau e no prefácio aos “Ensaios” 

de Montaigne de Sérgio Milliet
20

.  

 

Considerações: Montaigne cita Cícero, para quem “filosofar é aprender a morrer”. O 

tema da morte aparece várias vezes em sua obra “Ensaios”. Para ele, meditar sobre a 

morte é meditar sobre a liberdade, porque quem aprendeu a morrer recusa-se a servir, a 

submeter-se. Viver bem, portanto, é preparar-se para morrer bem. E assegura: “A vida 

em si não é um bem nem um mal. Torna-se bem ou mal segundo o que dela fazeis.”
21

 

Nesse sentido,  morrer é apenas o fim de todos nós, mas não o objetivo da vida. É 

preciso ter em vista o esforço para conhecer-se melhor e aprender a não ter medo da 

morte. 

 

Iniciando a discussão com os alunos: apresentar imagens sobre a morte, como 

por exemplo: “Memento mori” de Alberto Dürer, do ano de 1503. 

 

Fonte: http://marinni.dreamwidth.org/307170.html. Acesso em 19/11/2014. 

 

Sobre a imagem: esta gravura expressa o que se chama “memento mori”, 

expressão latina que significa “lembra-te de que vais morrer”. O renascentista Dürer 

                                                           
20

 MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livro I. Tradução, prefácio e notas de Sérgio Milliet. Porto Alegre: 
Editora Globo, 1961. 
21

 MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livro I.  p. 156-157. 

http://marinni.dreamwidth.org/307170.html
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compõe um casal de figuras contrastantes: uma jovem com a coroa e o vestido típicos 

de uma noiva no dia do seu casamento, ao lado de um personagem mítico das florestas 

impenetráveis dos Alpes que simboliza a lascívia, a extremada sensualidade. À frente 

deles, a caveira: ou seja, o amor sagrado e o profano serão ambos inevitavelmente 

vencidos pela morte. “Memento mori” é uma advertência para que não nos esqueçamos 

da brevidade da vida. 

 

“Morte e vida” de Gustav Klimt, do ano de 1916. O pintor austríaco mostra-nos 

as três idades da vida e a morte à espreita. 

 

Fonte: http://alinguagemdossonhos.blogspot.com.br/2010/12/morte-e-vida.html. 

 Acesso em 19/11/2014. 

 

 

 

http://alinguagemdossonhos.blogspot.com.br/2010/12/morte-e-vida.html


27 
 

 
 

“A coluna partida” de Frida Kahlo, do ano de 1944. 

 

Fonte: http://vivazapata.blog.br/2013/05/10/frida-kahlo/. Acesso em 19/11/2014. 

 

Sobre a imagem: a artista plástica mexicana Frida Kahlo sofreu um acidente com 

dolorosas repercussões em sua vida, marcada por intervenções cirúrgicas nem sempre 

bem-sucedidas. Nesta tela, a coluna grega partida, o colete, os pregos no corpo e as 

lágrimas expõem o profundo sofrimento, que só a morte poderia resolver. 

 

4º AULA 

Atividade 3 - Fazer a leitura de um fragmento do livro: “Ensaios” de Montaigne, livro I, 

capítulo XX, p.158
22

. 

 

5º AULA 

Considerações: dando prosseguimento nas práticas de reflexão diferenciadas, faremos 

agora uma reflexão filosófica sobre as formas de conhecimento humano, para tanto, 

utilizaremos como fundamento teórico a filosofia de Arthur Schopenhauer. Definindo 

uma concepção de conhecimento em Schopenhauer, esperamos despertar nos estudantes 

o questionamento sobre as formas e possibilidades do conhecimento humano. 

                                                           
22

 MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livro I, 1961. 

http://vivazapata.blog.br/2013/05/10/frida-kahlo/
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Esquema conceitual para o quadro-negro: relacionar algumas ideias que definam, de 

uma maneira em geral, o sistema filosófico de Schopenhauer e a sua teoria do 

conhecimento. 

 

Atividade 4 – Fazer a leitura do texto: “Conhecimento intuitivo e abstrato em 

Schopenhauer”.
23

 

Para Arthur Schopenhauer, a noção de representação é o ponto de partida da sua 

filosofia. No parágrafo primeiro da obra “O mundo como vontade e representação”, ele 

apresenta a seguinte sentença: “O mundo é minha representação.”
24

 A representação é 

tratada por ele como uma verdade válida em referência a “todo ser vivo e que conhece”, 

embora só o homem possa trazê-la à tona como reflexão e consciência abstrata. 

De acordo com o filósofo, do ponto de vista do conhecimento, a  noção de 

representação para um ser que representa exprime a forma de toda “experiência possível 

e imaginável”, sendo um conceito “mais geral que de tempo, espaço e causalidade que o 

implicam”. Assim o que existe, existe para um sujeito: “o universo inteiro apenas é 

objeto em relação a um sujeito”, como “intuição”, ou em outras palavras, como pura 

representação.  

Lembrando que o termo razão aqui empregado equivale  a  fundamento (Grund), 

pois “nada é sem uma razão pela qual é”. Esta frase define o princípio de razão em sua 

esfera de abrangência. Schopenhauer sustenta que o sujeito está fora da jurisdição do 

princípio de razão, sendo então uno e indivisível em cada ser que representa, ao 

contrário do objeto, que é pluralizado nas formas desse princípio. Dessa maneira, os 

conceitos de sujeito e objeto são opostos e complementares. Eles limitam-se de modo 

recíproco, pois basta pensar em um deles para imediatamente referirmos o outro de 

modo inextrincável:  

 

“A comunidade desse limite mostra-se precisamente no fato de as 

formas essenciais e universais de todo objeto – tempo, espaço e 

causalidade – também poderem ser encontradas e completamente 

conhecidas partindo-se do sujeito, sem o conhecimento do objeto, isto 

é, na linguagem de Kant, residem a priori em nossa consciência.” 
25

  

                                                           
23

 Este texto se constitui enquanto um conjunto de estudos que desenvolvi sobre a filosofia de Arthur 
Schopenhauer e o seu ensino. 
24

 SCHOPENHAUER: 2005: I: §1. 
25

 SCHOPENHAUER: 2005; I; §2; p. 46. 
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Contudo, a representação se constitui em duas instâncias: a intuitiva e a abstrata, 

isto é, o entendimento
26

 produz a representação intuitiva e por meio dela a razão produz 

a representação abstrata. É no conhecimento abstrato que se formam os conceitos, 

propriedade exclusiva do homem. O conhecimento abstrato só tem conteúdo e 

significação devido a sua relação com o conhecimento intuitivo que compreende todo o 

mundo visível, toda a experiência em geral. 

No conhecimento intuitivo tudo é lúcido, seguro, único. Um tal conhecimento 

que se basta a si mesmo. Além disso, tudo aquilo que dele procede simples e fielmente, 

como a verdadeira obra de arte, nunca se arriscaria a ser falso ou desmentido, visto que 

ele não consiste numa interpretação qualquer, ele é a própria coisa 
27

. O conhecimento 

intuitivo vale sempre para o caso isolado, visto que a sensibilidade e o entendimento 

apenas podem abarcar corretamente um único objeto de cada vez. Qualquer atividade 

contínua, complexa, metódica, deve proceder do princípio, isto é, do conhecimento 

abstrato, e ser dirigido por ele. 

A faculdade exclusiva do homem é a razão, por meio dela podemos formar 

representações abstratas do conhecimento intuitivo adquirido. Tudo que podemos 

observar na história da humanidade como manifestação ou função da razão se constitui 

indiscutivelmente dos conhecimentos abstratos discursivos, reflexivos, ligados às 

palavras e “mediatos”. O conhecimento abstrato afirma a necessidade de informações, 

ou materiais, para utilizar e transformar, que devem ser adquiridos em outra forma, de 

uma maneira imediata, isto é, por meio dos sentidos adquirimos imediatamente 

informações sobre o mundo. Este é o conhecimento intuitivo, base e fundamento de 

todo conhecimento abstrato. 

O conhecimento abstrato diferencia-se do conhecimento intuitivo devido à 

seguinte exigência do princípio de razão: nas representações abstratas, ele exige que ao 

fim do raciocínio o conceito esteja ligado diretamente a uma outra classe de 

                                                           
26

 Neste momento é necessário esclarecermos a concepção de entendimento neste sistema filosófico, 
por isso, nada melhor do que as próprias palavras do filósofo: “O correlato subjetivo da matéria, ou 
causalidade, pois ambas são uma coisa só, é o ENTENDIMENTO, que não é nada além disso. Conhecer a 
causalidade é sua função exclusiva, sua única força, e se trata de uma grande força, abarcando muito, 
de uso multifacetado e, não obstante, inconfundível em sua identidade no meio de todas as suas 
aplicações. Por seu turno, toda causalidade, portanto toda matéria, logo a efetividade inteira, existe só 
para o entendimento, através do entendimento, no entendimento. A primeira e mais simples aplicação, 
sempre presente, do entendimento é a intuição do mundo efetivo.” (SCHOPENHAUER: 2005; I; §4; p. 53). 
27

Cf., SCHOPENHAUER; 2005; I; §8. 
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conhecimento, o intuitivo. Enquanto que no conhecimento intuitivo, o princípio de 

razão exige apenas uma relação entre um conhecimento e um outro da mesma classe. 

Entretanto, as noções designadas pelo conhecimento abstrato não se ligam diretamente 

ao conhecimento intuitivo, mas precisam da ajuda de um ou mais conceitos, “[...] visto 

que a razão reconduz perante o conhecimento sempre apenas o que foi recebido de 

outro modo, ela não amplia propriamente dizendo o nosso conhecer, mas meramente 

lhe confere outra forma. Noutros termos, o que foi conhecido intuitivamente, in 

concreto, a razão permite que se conheça abstratamente, em geral.” 
28

 

Schopenhauer demonstra claramente uma concepção idealista para a 

constituição do conhecimento e do mundo, a saber, a necessária relação do sujeito com 

o objeto
29

. Nesta concepção, o mundo está na condição de puro fenômeno, isto é, 

representação. O sujeito e o objeto são inseparáveis mesmo em pensamento, eles são 

reais e inteligíveis pelo outro e para o outro. Eles existem e deixam de existir em 

conjunto. Eles limitam-se reciprocamente porque todas as formas gerais e essências a 

qualquer objeto, a saber: tempo, espaço e causalidade são tirados inteiramente do 

sujeito. O mundo intuitivo é puro fenômeno cerebral:     

 

“Na percepção intuitiva, o único dado realmente empírico é o 

nascimento de uma impressão nos órgãos sensíveis e quando 

admitimos, ainda que seja de um modo geral que esta impressão tem 

uma causa, obedecemos a uma lei enraizada na forma de nosso 

cérebro, lei de origem tão subjetiva como a mesma impressão 

sensível.”
30

 

 

6º AULA 

Atividade 5 – Fazer a leitura de alguns parágrafos da obra “O mundo como vontade e 

representação” de Arthur Schopenhauer:  

§1 – “O mundo é minha representação”; 

§8 – Sobre a razão; 

§17 – Sobre a “representação intuitiva”; 

                                                           
28

 SCHOPENHAUER; 2005; I; §12; p. 102. 

29
 Tal relação é necessária porque Schopenhauer pretende assim negar a possibilidade de um “egoísmo 

teórico”, onde só o sujeito existiria. Esse assunto é discutido por Schopenhauer no livro um e dois dos 
Suplementos da obra “O mundo como vontade e como representação”. 
30

 SCHOPENHAUER; 1950; pg. 16. 



31 
 

 
 

§52 – Sobre o conhecimento diferenciado que a música pode proporcionar. 

 

Atividade 6 – Conforme explicamos a música para Schopenhauer, possibilita um 

conhecimento diferenciado do mundo. Para o desenvolvimento dessa atividade 

precisamos colocar músicas diferenciadas para os alunos escutarem e perceberem o 

modo diferente de conhecer. Podemos pedir para os alunos anotarem no caderno as 

impressões ou ideias que as músicas tocadas estão causando em cada um. 

 

7º AULA 

Atividade 7 – Selecionar trechos do texto “Marx e a filosofia como emancipação” de 

Jairo Marçal
31

, para fazer a leitura com os alunos, iniciando a discussão sobre Marx. 

 

8º AULA 

Atividade 8 – Fazer a leitura de uma parte do texto de Marx: “Sobre a crítica da 

filosofia do direito de Hegel. Introdução”, p. 474-489
32

. 

 

9º AULA 

Dinâmica de Grupo: a dinâmica de aprendizagem deve reforçar o que foi ensinado, 

servindo para diagnosticar dificuldades, facilitar novas aprendizagens, fixar os 

conteúdos já trabalhados, aprofundando o conhecimento por meio da discussão em 

grupo, de forma espontânea e informal. 

Nome da atividade: “Repolho.”
33

 

Objetivos: estimular o trabalho em equipe gerando um clima de confiança;  

desenvolver a oralidade e o improviso; oportunizar fixação dos conteúdos trabalhados 

anteriormente. 

Material necessário: repolho confeccionado em papel crepom verde, sendo 

colados em cada pedaço os questionamentos a serem feitos; micro system; CD com a 

música “Repolho”. 

Como Fazer? O professor elabora, previamente, questionamentos em folhas de 

papel crepom verde – um em cada pedaço – no tamanho de uma folha A4. Amassar 
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 “Antologia de textos filosóficos”. Jairo Marçal organizador. Curitiba: SEED – PR, 2009. Texto: “Marx e 
a filosofia como emancipação” de Jairo Marçal, p.461-471. 
32

 “Antologia de textos filosóficos”. Jairo Marçal organizador. Curitiba: SEED – PR, 2009. 
33

 Dinâmica de fixação dos conteúdos estudados desenvolvida no livro: “Maneiras criativas de ensinar” 
de Edigleide Rabelo, 2012. 
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cada folha, uma após a outra, de modo que todas fiquem envolvendo uma à outra, 

formando uma bola, assemelhando-se a um “repolho”. O “repolho” deve passar de mão 

em mão, ao ser cantada a música, que poderá ser encontrada no endereço 

http://www.youtube.com/watch?v=-mJmF4muBR8.  Ao parar a música, o aluno que 

estiver com o “repolho” em mãos retira a primeira folha, lê em voz alta o que está 

escrito e responde à pergunta. Caso não saiba, o aluno deverá solicitar a ajuda do 

colega, até que a pergunta seja respondida. E assim, sucessivamente, até que a última 

pergunta seja respondida. 

 

10º AULA 

Apresentar aos estudantes a metodologia do exercício de reflexão a partir do 

texto de Marilena Chauí intitulado: “Para quê Filosofia?”
34

 

 Afinal, para quê filosofia? É uma pergunta interessante. Não vemos nem 

ouvimos ninguém perguntar, por exemplo, “Para que matemática ou física?”, “ Para que 

geografia ou geologia?”, “Para que história ou sociologia?”, “Para quê biologia ou 

psicologia?" [...]. Mas todo mundo acha muito natural perguntar: “Para que filosofia?” 

[...]. Em nossa cultura e em nossa sociedade, costumamos considerar que alguma coisa 

só tem o direito de existir se tiver alguma finalidade prática muito visível e de utilidade 

imediata, de modo que quando se pergunta “Para quê?”, o que se quer saber é: “Qual a 

utilidade?”, “Para que serve isso?”, “Que uso proveitoso ou vantajoso posso fazer 

disso?” [...]. Assim, mesmo se disséssemos que o objeto da filosofia não é o 

conhecimento da realidade, nem o conhecimento da nossa capacidade para conhecer, 

mesmo que disséssemos que o objeto da filosofia é apenas a vida moral ou ética, ainda 

assim o estilo filosófico e atitude filosófica permaneceriam os mesmos, pois as 

perguntas filosóficas – o quê, por que e como – permanecem.
35

 

 

Atividade 9 – Apresentação de trabalho em duplas: solicitar aos alunos, que em duplas, 

elaborem um exercício de reflexão, utilizando as reflexões apresentadas e seguindo as 

regras do exercício de reflexão: 1º O que é? (definição), 2º Como é? (descrever as 

características), 3º Por que é? (justificar a existência ou a utilidade). Os exercícios de 
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 Texto retirado do livro “Filosofia” de Marilena Chauí, de 2004, p.10-11. 
35

 Para ajudar na definição do exercício de reflexão também podemos utilizar o texto já indicado da 
Marilena Chauí “Atitude filosófica: indagar”, no segundo tema desta produção didática. 

http://www.youtube.com/watch?v=-mJmF4muBR8
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reflexão deverão ter como tema um problema ou uma questão vivencial dos alunos para 

depois ser vinculado há um conceito ou sistema filosófico. 

 

11º AULA 

Atividade 9 – Início da apresentação do trabalho. Em forma de debate, cada dupla vai 

fazer a leitura do seu exercício de reflexão para a turma. Os colegas podem fazer 

perguntas ou contribuir com as reflexões apresentadas. É importante que o professor 

incentive a discussão, direcionando a reflexão. 

 

12º AULA 

Atividade 9 – Final da apresentação do trabalho. Considerações do professor sobre as 

apresentações e o fechamento do assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 Sobre as orientações metodológicas para o uso desta produção didático – 

pedagógica, indicamos que o primeiro tema  “O que é filosofia?”  seja trabalhado com 

o 1º ano do ensino médio, por se tratar de um conteúdo introdutório, direcionado para 

alunos que não tinham estudado filosofia antes. O segundo tema “O que é 

conhecimento?” deve ser trabalhado com o 2º ano do ensino médio, porque está 

vinculado ao conteúdo estruturante da disciplina que será estudado neste ano, a saber, a 

teoria do conhecimento. E o terceiro tema “O que é conhecimento filosófico? Uma 

valorização da filosofia.” é direcionado para o 3º ano do ensino médio, por se tratar de 

um conteúdo que já pressupõe um conhecimento prévio, porém breve, da filosofia, 

levando o aluno a uma valorização da mesma. 

 A relação do tema com o ano/série do ensino médio se deu a partir dos 

conteúdos estruturantes de cada ano, seguindo o planejamento anual do colégio onde a 

produção didática vai ser colocada em prática. Neste sentido, o vínculo do tema com o 

ano/série do ensino médio pode ser alterado. Contudo, o que precisa ficar claro é que o 

primeiro tema está relacionado ao conteúdo estruturante “Mito e filosofia” e se 

caracteriza como uma introdução ao assunto. O segundo tema está vinculado ao 

conteúdo estruturante “Teoria do conhecimento” e também se caracteriza como uma 

introdução ao assunto.  E o terceiro tema se caracteriza como uma introdução para 

alunos que já estudaram filosofia antes, aproximando-a do cotidiano. 

 A avaliação da aprendizagem deve ser contínua, pois no desenvolvimento dos 

temas foram elaboradas várias atividades, com características diferenciadas e o 

professor deve acompanhar o desenvolvimento de cada aluno na resolução das 

atividades. A atividade final de cada tema deve ser considerada com maior importância, 

porque ela vai poder diagnosticar as facilidades e dificuldades encontradas por cada 

aluno na aprendizagem do conteúdo.  
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