
                                                                                                             

PPllaannoo  ddee  AAuullaa  ddee  FFiilloossooffiiaa  ppaarraa  oo  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  

TTeemmaa::  OO  IInntteelleeccttoo  ––  EEmmppiirriissmmoo  ee  CCrriittiicciissmmoo  

 

EMPIRISMO 

 

Sensibilização: Apresenta-se uma caixa fechada, dentro da qual, há um 

objeto. Esse objeto não é apresentado aos alunos, e se trata de um “número dois”, 

feito com cartolina. Pergunta-se aos alunos se estes conseguem imaginar o que está 

na caixa – ou melhor: algo que nunca tenham visto ou sentido de alguma maneira.  

 

 Problematização Dialógica: Os alunos debatem sobre o assunto e o 

professor busca direcionar o assunto ao empirismo. Pode-se perguntar, ainda, por 

exemplo, se alguém consegue imaginar uma cor que nunca viu. Apresenta-se então, 

um trecho de Locke presente no Caderno do Professor. O professor pede para que 

algum aluno leia o trecho (Através dos estágios realizados pelo PIBID/UFABC, pude 

observar a dificuldade dos alunos no quesito leitura em voz alta. Torna-se importante 

aproveitar deste e qualquer outro momento para introduzir alguma, mesmo que 

mínima, leitura, para, quem sabe, ajudar a desenvolver tal capacidade nos alunos). 

 

 Conceituação: É a parte em que o professor conceitua e explicita o que seria 

a teoria empirista. Explica-se, fundamentalmente, que para Locke todo o 

conhecimento advém dos sentidos. 

 

 Avaliação: Pede-se para que os alunos façam uma defesa, escrita, curta, da 

teoria empirista. 

 

 

 

 



                                                                                                             

CRITICISMO 

 

 Sensibilização: A caixa é aberta. E encontra-se lá... O número dois! 

 

 Problematização Dialógica: O professor pergunta se alguém já viu um “dois”. 

O que nós conhecemos por “dois”, veio dos sentidos? 

 

 Conceituação: Apresenta-se a ideia de Kant, seja através de um trecho de 

livro didático sobre o assunto ou pelo próprio texto presente no Caderno. Sugere-se 

que o trecho seja curto, pois se trata de uma introdução à leitura de textos filosóficos. 

Passo a passo, o professor vai explicitando os significados e demonstrando a reflexão 

presente ali; juntamente a conceituação dos conceitos de a priori e a posteriori. 

 

 Avaliação: Os alunos devem rever a defesa que fizeram sobre o empirismo e 

entregar a revisão, por escrito, ao professor. 

 


