
                                                                                                             

Atividade de Filosofia para o Ensino Médio 

 Departamento de Investigação Filosófica

 

Na atividade proposta, a sala de aula é transformada em um Departamento de 

Investigação Filosófica, no qual os filósofos clássicos serão investigados: o professor 

apresentará dados incompletos e/ou falsos sobre estes últimos e caberá aos alunos 

pesquisar e buscar a veracidade acerca das informações dadas. Os alunos são 

divididos em grupos, cada grupo ficando responsável por uma parte do problema 

apresentado. Será exposta também, junto aos dados, uma pista, ou fonte (seja a 

indicação de um livro ou de um site da internet) para fazer parte da investigação. 

 

 Sistematicamente, funcionaria da seguinte maneira: 

1) O professor apresenta as informações falsas e fontes de pesquisa para que os 

alunos possam buscar novas informações; 

2) Os alunos realizam uma pesquisa e apresentam seus resultados, que constituirão 

as provas do caso; 

3) O professor as corrige e comenta; 

4) É realizada a avaliação. 

 

Exemplo de situação a ser aplicada em classe: 

Filósofo: Sócrates. 

Informações apresentadas aos alunos para investigação: 

- Sócrates foi um desordeiro que não respeitava as leis da cidade de Atenas; 

- Sócrates não existiu; 

- Sócrates escreveu vários livros; 

- Sócrates não era diferente de um Sofista; 

- Sócrates dizia que as pessoas deveriam viver em cavernas. 



                                                                                                             

 

 Cada questão nos remete a aspectos da filosofia socrática: primeiro, o ideal de 

justiça de Sócrates seguido por ele até sua morte, com a possibilidade de abordagem 

do diálogo platônico Apologia de Sócrates; depois, questões acerca de Sócrates ser 

apenas uma personagem criada por Platão; em terceiro lugar, o clássico contraponto 

entre Sócrates e os sofistas; por fim, uma menção à proposta socrático-platônica 

defendida na obra A República: a necessária saída da caverna, ainda que dolorosa, 

como única possibilidade de buscar o conhecimento verdadeiro. 

 Para cada informação, pode ser apresentada uma fonte de pesquisa. 

 A atividade objetiva ensinar o aluno a realizar pesquisas e interpretar textos, 

discutir a transmissão de informações, o que seria a verdade e o papel do 

pesquisador. 

 


