
Imagem crítica da filosofia.

Sensibilização:

Primeiro  podemos  pedir  que  os  alunos  leiam  o  texto  em  anexo  ou 

podemos apresentar oralmente a filosofia de forma breve e provocativa. Para 

isso, o professor pode, no quadro, escrever algumas questões filosóficas que 

se aproximem da vida cotidiana dos alunos (exemplo 1) a fim de incentivá-los 

a  formular  perguntas  da  mesma natureza  no  intuito  de criar  uma lista  de 

perguntas (as quais os alunos poderão de copiar no caderno). 

Exemplo 1

Por que existem estilos musicais diferentes?
Por que algumas pessoas têm dinheiro e outras não?
Por que nos apaixonamos?
Por que vivemos?
O que é ser humano?
...

Problematização Dialógica:

Feita a lista de perguntas filosóficas, o professor pode junto dos alunos 

escolher uma das questões levantadas e responder conjuntamente. Depois a 

proposta é que os alunos formem grupos, escolham três ou mais questões 

discutam e escrevam suas considerações sobre as questões escolhidas. 

Investigação Textual

Serão  apresentados  aos  alunos  recortes  de  textos  sobre  filosofia  e, 

igualmente,  algumas  atividades  filosóficas.  Os  alunos  irão  ler  os  textos  e 

escrever em uma frase com verbo e predicado o que o texto está dizendo, 

individualmente ou em grupo.

Exemplos:

Texto 1

“Primeiramente,  a  filosofia  não  é  um  conjunto  de  conhecimentos  ou  de 
doutrinas, mas uma atitude ou posicionamento perante a vida. Nesse sentido 
qualquer  um  pode  filosofar,  não  sendo  necessários  talentos  intelectuais 
extraordinários,  tampouco  possuir  muitos  conhecimentos,  nem mesmo ter 
uma formação escolar, embora isso facilite. Basta ter disposição para ver de 
outro  jeito  o que se passa à sua volta.”  (FEITOSA,  Charles.  Explicando a 
Filosofia com Arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p.16)



– frase “Filosofia pode ser feita por qualquer um: basta pensar”

Texto 2

“...  por  volta  dos  catorze  anos  muitos  jovens  começam  a  refletir  sobre 
questões filosóficas por si sós – sobre o que realmente existe, se podemos 
chegar  a  saber  alguma coisa,  se existe algo que seja  realmente certo  ou 
errado, se a vida tem algum significado, se a morte é o fim de tudo (…) A 
filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ao contrário da ciência, ela 
não se apoia em experimentos ou na observação, mas apenas na reflexão. 
(…) A principal  ocupação da filosofia é questionar e entender ideias muito 
comuns que todos nós usamos no dia a dia sem nem sequer refletir sobre 
elas. O historiador perguntará o que aconteceu em determinado tempo do 
passado, enquanto o filósofo indagará: ‘O que é o tempo?’” (NAGEL, Tomas. 
Uma Breve Introdução à Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p.1-3)

- frase “ A filosofia se ocupa em pensar no comum e no incomum”

Texto 3

“Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, 
recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois 
eu  fundei  em  princípios  tão  mal  assegurados  não  podia  ser  senão  mui 
duvidoso e incerto; de modo que me era necessário tentar seriamente, uma 
vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera 
crédito, e começar tudo novamente desde os  fundamentos,   se  quisesse 
estabelecer   algo  de firme  e  de  constante  nas  ciências.  Mas, parecendo-
me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão 
madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu estivesse mais 
apto  para  executá-la;  o  que  me  fez  diferi-la  por  tão  longo  tempo  que 
doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o 
tempo que me resta para agir.” (DECARTES, Renê.  Meditações metafísicas. 
Cidade: Editora, p.1)

– frase “ A profundidade do pensamento filosófico”

Texto 4

“Existe no mundo algum conhecimento tão certo que nenhum homem 
razoável possa dele duvidar? Esta questão, que à primeira vista poderia não 
parecer difícil, é, na realidade, uma das mais difíceis que podemos fazer. 
Quando tivermos compreendido os obstáculos na direção de uma resposta 
clara e segura, estaremos bem encaminhados no estudo da filosofia - pois a 
filosofia é simplesmente a tentativa de responder a estas questões 
fundamentais, não de uma forma descuidada e dogmática, como fazemos na 
vida cotidiana e mesmo nas ciências, mas de uma maneira crítica, após 
examinar tudo o que torna estas questões intrincadas, e após compreender 
tudo o que há de vago e confuso no fundo de nossas ideias habituais.” 
(RUSSEL, Bertrand. The Problems of Philosophy. Tradução: Jair Conte. Oxford 
University Press paperback, 1959. disponível em: 



http://www.cfh.ufsc.br/~conte/russell.html )

 – frase “A filosofia pensa os problemas de maneira crítica”

Texto 5

O q é Filosofia e pra q serve?? é pra escola, pro dia 23/02?
por favor digam seriu, naum brinkem, eh pra escola (1º ano do EM) e num to 
afim d pensa entao resolvi por aki no YR, vlw.
Detalhes Adicionais

vlw vcs 3 ai, mais eu jah sabia do amigo da sabedoria, o prof. mesmo q 
disse.
e vlw por diser q eh carnaval, intaum a tarefa vai fica pra a otra 
semana, 30/02.
e eu gostei da do 2º cara q respondeu ai, e vou complementar com a da 
minha irma: "Filosofia faz perguntas e ajuda a respionder os 'porques' 
da vida. Algumas perguntas da Filosofia não podem ser respondidas.", 
essa eh boa
vlw fabiano, essa sua eu gostei,e "a arte de pensar" eh exatamnet o q 
eu pensei em por, amis preferi q os otros pensassem por mim no YR, 
auhsuahsuhauhsuhaushuahs

eu so bem do tipo preguisoso q vc falou, hehehehehe......

Melhor resposta - Escolhida por votação
Filosofia (philos - que ama + sophia - sabedoria, « que ama a sabedoria ») é 
a investigação crítica e racional dos princípios fundamentais.

A FILOSOFIA SERVE PRA INVESTIGAR, ESTUDAR, COMPREENDER AS COISAS, 
BUSCAR O FUNDAMENTO E AS RAZÕES DE TUDO, PARA RELACIONAR O 
HOMEM AS SUAS ATIVIDADES E OBJETIVOS, PRA OTIMIZAR A VIDA E 
ORIENTAR MELHOR A HUMANIDADE.

Atenção: O mês de fevereiro só tem 28 dias. A próxima 2a é dia 02 de março.

(link:http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ApqGQOYDYvjvvFfY1I
FrXL_x6gt.;_ylv=3?qid=20090219084710AAqYlPL)

Conceituação e atividade

Tendo em mãos agora um arcabouço teórico razoável,  os alunos,  em 

grupo ou individualmente, irão escrever um pequeno texto do tamanho dos 

recortes aqui apresentados explicando: O que é filosofia e no que consiste a  

atividade do filósofo. Segue uma possibilidade de resposta. 

http://www.cfh.ufsc.br/~conte/russell.html
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ApqGQOYDYvjvvFfY1IFrXL_x6gt.;_ylv=3?qid=20090219084710AAqYlPL
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ApqGQOYDYvjvvFfY1IFrXL_x6gt.;_ylv=3?qid=20090219084710AAqYlPL


Anexo

O que é filosofia

Filosofia é um posicionamento, é um sentimento relacionado à busca e 

não a conquista do saber. A filosofia é uma viagem feita por mochileiros e não 

por  turistas,  pois  turistas  viajam  pela  motivação  da  chegada  ao  destino, 

mochileiros viajam pela aventura que antecede o destino. O filosofo é aquele 

que não se contenta em saber o final da história, ele quer saber como é a 

história.  Um filósofo pode ter respostas para um monte de coisas,  ou um 

monte de respostas para uma coisa, e isso não o impede de buscar novas 

repostas,  uma  vez  que  essa  busca  eterna  lhe  educou  para  a  seguinte 

conclusão: a sua única certeza é a incerteza. E é esse saber que poderia fazer 

qualquer pessoa desistir de conhecer seja lá o que for, não impede o filósofo 

de buscar. É como viver: sabemos do fim, sabemos que vamos morrer, mas 

mesmo assim queremos viver.

A palavra filosofia vem do grego, e é a união de outras duas palavras: 

philia (amor,  amizade)  e  sophia (sabedoria)  e  isso  não  quer  dizer  que  o 

filósofo seja um sábio, pois amar a sabedoria, não quer dizer ter a sabedoria; 

significa, talvez, buscar a sabedoria, pois o amor provoca uma inquietude, que 

por sua vez, promove um movimento em direção ao objeto de amor, nessa 

ocasião,  a sabedoria.  Um filósofo deve obrigatoriamente gostar de pensar, 

logo,  qualquer  um  pode  ser  filósofo,  basta  gostar  de  refletir,  de  pensar. 

Existem também aqueles que não gostam de pensar e a esses damos o nome 

de misósofos (em grego miséo significa detestar, odiar), ou seja, pessoas que 

tem aversão ao saber,  que fazem o caminho contrário,  que preferem não 

saber.

Em nossa vida cotidiana passamos por diversas experiências que podem 

nos fazer refletir, e outras que temos como dentro da normalidade, “passam 

batido”, como algo banal. Podemos então concordar que só refletimos sobre o 

que é diferente, e aí é que mora o olhar diferente da filosofia. Quando somos 

crianças,  questionamos  tudo,  pois  tudo  nos  é  novo  diferente;  quando 

crescemos esse sentimento se apazigua, e o papel do filósofo é transformar o 

comum em algo novo, desconhecido, a ser explorado. O papel do filósofo é 

transformar o olhar do adulto em olhar de criança curiosa.




