
                                                                                                              

PPllaannoo  ddee  AAuullaa  ddee  FFiilloossooffiiaa  ppaarraa  oo  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  

TTeemmaa::  ÁÁrreeaass  ddaa  FFiilloossooffiiaa  

 

1 - ) A Sensibilização: 

Inicialmente, os alunos devem ler o trecho extraído do livro “Convite à filosofia” de 

Marilena Chauí (2010) sobre as diferentes áreas da filosofia. Após a leitura, o 

professor exibe os exemplos sobre cada área (anexo 1), preferencialmente os que 

estão em anexo, ou mesmo algum que seja apropriado, isso vai variar de acordo com 

o professor e com a situação. O tema pode se aprofundar muito mais que o normal 

recebido pelos alunos, então este ponto da aula é importante, pois os alunos 

provavelmente terão uma visão inicial muito pequena do tema da aula. 

 

2 - ) A Problematização dialógica: 

Neste ponto da aula, o professor pode tentar extrair dos alunos exemplos que eles 

próprios conhecem, de forma bem superficial para que eles vejam por si só que os 

temas são muito mais profundos que aparentam. A partir dos dados obtidos, neste 

ponto da aula o professor deve expor cada tema, cada área e seus desdobramentos. 

Uma das áreas que pode ser muito frutífera é a filosofia política, pois diariamente há 

conotações sobre o tema principalmente nos jornais. 

 

3 - ) A Conceituação 

O professor precisa tomar cuidado para que a aula não se distancie do todo, mas sem 

tornar a aula fragmentada, devido à variedade de temas. O professor pode 

exemplificar que essa “separação” é semelhante à “separação” vista entre a física, a 

química e a matemática. Trata-se de uma separação aparente, pois a matemática é 

muito usada na física, a química utiliza-se da física, etc., além do fato que essas 

disciplinas tiveram uma base comum que foi justamente a filosofia. Neste ponto o 

professor pode exibir os conceitos de forma mais abrangente, sem fragmentá-la. Os 

conceitos sobre cada área são finalmente expostos, seja com o texto, seja com os 

exemplos citados pelos alunos. 



                                                                                                              

 

4 - ) Avaliação 

Os alunos deverão, com as informações coletadas, fazer uma pesquisa onde devem 

encontrar dois exemplos de cada área, preferencialmente exemplos que sejam 

diferentes uns dos outros. De posse dos resultados obtidos, o professor pode 

comparar os resultados e expor aos alunos, mostrando o quão abrangente é a 

filosofia, tal como as ciências. Após isso, se achar conveniente, o professor pode pedir 

que seja produzida uma redação, onde os alunos podem explicar o que entenderam, e 

encontrar semelhanças entre os campos estudados e diferenças, trabalhando campos 

aparentemente separados como um todo, que é a filosofia. 

 

5 - ) Referência 
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Anexo 1 – Fragmentos do livro Convite à filosofia, de Marilena Chauí (14. ed. São 

Paulo: Ática, 2010). 

 

Quais são os campos próprios em que se desenvolve a reflexão filosófica nestes vinte 

e cinco séculos? São eles: 

 

Ontologia ou metafísica: conhecimento dos princípios e fundamentos últimos de toda 

a realidade, de todos os seres; 

 

Lógica: conhecimento das formas gerais e regras gerais do pensamento correto e 

verdadeiro, independentemente dos conteúdos pensados; regras para a demonstração 

científica verdadeira; regras para pensamentos não-científicos; regras sobre o modo 

de expor os conhecimentos; regras para a verificação da verdade ou falsidade de um 

pensamento, etc.; 

 

Epistemologia: análise crítica das ciências, tanto as ciências exatas ou matemáticas, 

quanto as naturais e as humanas; avaliação dos métodos e dos resultados das 

ciências; compatibilidades e incompatibilidades entre as ciências; formas de relações 

entre as ciências, etc.; 

 

Teoria do conhecimento ou estudo das diferentes modalidades de conhecimento 

humano: o conhecimento sensorial ou sensação e percepção; a memória e a 

imaginação; o conhecimento intelectual; a ideia de verdade e falsidade; a ideia de 

ilusão e realidade; formas de conhecer o espaço e o tempo; formas de conhecer 

relações; conhecimento ingênuo e conhecimento científico; diferença entre 

conhecimento científico e filosófico, etc.; 

 

Ética: estudo dos valores morais (as virtudes), da relação entre vontade e paixão, 

vontade e razão; finalidades e valores da ação moral; ideias de liberdade, 

responsabilidade, dever, obrigação, etc.; 



                                                                                                              

 

Filosofia política: estudo sobre a natureza do poder e da autoridade; ideia de direito, 

lei, justiça, dominação, violência; formas dos regimes políticos e suas 

fundamentações; nascimento e formas do Estado; ideias autoritárias, conservadoras, 

revolucionárias e libertárias; teorias da revolução e da reforma; análise e crítica das 

ideologias; 

 

Filosofia da História: estudo sobre a dimensão temporal da existência humana como 

existência sociopolítica e cultural; teorias do progresso, da evolução e teorias da 

descontinuidade histórica; significado das diferenças culturais e históricas, suas razões 

e consequências; 

 

Filosofia da arte ou estética: estudo das formas de arte, do trabalho artístico; ideia de 

obra de arte e de criação; relação entre matéria e forma nas artes; relação entre arte e 

sociedade, arte e política, arte e ética; 

 

Filosofia da linguagem: a linguagem como manifestação da humanidade do homem; 

signos, significações; a comunicação; passagem da linguagem oral à escrita, da 

linguagem cotidiana à filosófica, à literária, à científica; diferentes modalidades de 

linguagem como diferentes formas de expressão e de comunicação; 

 

História da Filosofia: estudo dos diferentes períodos da Filosofia; de grupos de 

filósofos segundo os temas e problemas que abordam; de relações entre o 

pensamento filosófico e as condições econômicas, políticas, sociais e culturais de uma 

sociedade; mudanças ou transformações de conceitos filosóficos em diferentes 

épocas; mudanças na concepção do que seja a Filosofia e de seu papel ou finalidade. 


